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Ariston hotpoint manual de utilizare

Ați pierdut documentele produsului Hotpoint? nicio problemă! Ești în locul potrivit. Aici puteți descărca manuale de utilizare, fișa de produs și eticheta energetică a produsului dvs. Introduceți în câmpul de sub Modelul sau Codul Alfanumeric (12NC/F0) al produsului pe care îl puteți găsi pe eticheta tehnică a produsului. În câteva momente veți putea vedea lista completă a documentelor produsului: descărcați
documentul în limba dorită. Aici veți găsi toate manualele hotpoint Ariston. Alegeți unul dintre produse pentru a găsi manualul cu ușurință. Nu găsiți produsul pe care îl căutați? Introduceți marca și tipul de produs în bara de căutare pentru a găsi manualul. ! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual: veți găsi informații importante despre instalarea dispozitivului și recomandări cu privire la
modul în care funcționează. Cuprins Instalare, 56 Locul de instalare a uscătorului Ventilare Conexiuni electrice Nivelare uscător Înainte de a începe utilizarea uscătorului Avertismente, 58 Măsuri generale de siguranță Economisire electrică și protecția mediului Curățarea și întreținerea, 60 Întreruperea alimentării cu energie Electrică Curățarea filtrului după fiecare program Verificarea rezervorului după
fiecare program Golirea recipientului pentru colectarea apei după fiecare program Curățarea unității de condensare Curățare uscător descriere Uscător uscător, 62 Deschiderea ușii 63Lansarea unui program și a programelor, 64-69 Selectarea unui program Programe speciale De uscare Program Ordine de masă, 70 Clasificarea etichetelor de rufe cu instrucțiuni de spălare , 71I de multe ori, 72 Piese de
schimb Eliminarea utilizării www.hotpoint.eu specificații eficiente și întreținere Consum de energie – program standard 1,04 kWh Eficiență energetică Clasa energetică A dintr-o gamă A la G Eficiență energetică centrifugă Clasa B Eficiență energetică spălare Clasa de eficiență energetică la dimensiuni Adâncime 61,6 cm Lățime 59,5 cm Înălțime 85 cm Greutate 75 Kg USCARE Capacitate uscător 7 Kg Ciclu
de uscare nivel de zgomot 61 d B Număr de programe Uscare 3 Uscare și uscare Programe de uscare bumbac CARACTERISTICI GENERALE Tip spălare Tip de spălare Tip sarcină Tip Față Dimensiune 4 membri 5 membri 6 membri 7 membri Capacitate de încărcare 9 Kg Viteza maximă de rotire 1400 rpm Nivel de zgomot Centrifugă 78 d B Nivel de zgomot spălat 51 dB Material tva Poliplex Deschidere
tip ochi drept Tip control Digital Color White FUNCTIONS AND SAFETY Functions LCD Screen Anti sifon Super spălare de uscare cu senzori de siguranță Caracteristici instant Lock Access Door Access Interface Woolmark Platinum Care Technologies High Definition Programe și OPȚIUNI Anti-Energetic Sintetic Vata De spălat Programe Ultra Delicate Rinse și Centrifugare Negru Rufe Număr Programe
Wash 16 Durata Fast 45 min Dispensere Balsam Detergent Vezi intreaga oferta de spalat rufe Manuale masini spalat Hotpoint Manuale de utilizat daca Instructiuni de Folosire pentru masini de spalat Hotpoint Descriere dispozitiv, 7Beschreibung Irres Gerétes, 12Wechsel des T'ranschlags, 16Betriebsetzung und Gebrauch, 29Vorsichtsma-regeln und Hinweise, 31St-rungen und Abhilfe,
32REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATIONOperating Instructions, 1Description of the appliance, 6Descrierea aparatului, 11COMBINE REFRIGERAEUR/CONGELATEURDescription de l'appareil, 7Description de l'appareil, 12Reversibilité des portes, 16Mise en marche et usesurise, 25Précautions et conseils, 27Beschreibung Mehres Gerétes, 8Dement de aparat, 13 Porti interschimbabile de
dezbrăcare, 16Maypurement și îngrijire, 35Cay măsuri de precauție și sfaturi, 35 defecte și soluții, 36Maypurement și îngrijire, 35Cay măsuri de precauție și sfaturi, 35 defecte și soluții, 35 defecte și soluții, 36MaypurementCOMBINATO FRITOGORIFERO/CONGELATOREDescrizione dell'apparecchio, 6Descrizione dell'apparecchio, 11Reversibilitá apertura porte, 16Precauzioni e consigli, 19 Pagina 2
COMBINAT FRIGOR-FICO/CONGELADORManual de instrucțiuni, 2Description a dispozitivului , 8Descripción del aparato, 13Reversibilidad de la apertura de las puertas, 16Puesta en funcionamiento y uso, 37Mantenimiento y cuidados, 39Precauciones y consejos, 39Anomalías y soluciones, 40Instruções para a utilizaçãoCOMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADORInstruções para a utilização,
2Descrição do aparelho, 14Reversibilidade da abertura das portas, 16Manutenção e cuidados, 43Precauções e conselhos, 43Zmiana kierunku otwierania drzwi, 16Uruchomienie i użytkowanie, 45Konserwacja i utrzymanie, 47Zalecenia i środki ostrożności, 47Anomalie i środki zaradcze, 48COMBINĂ FRIGIDER/CONGELATORInstrucţiuni de folosire, 2Reversibilitate deschidere uşi, 16Întreţinere şi curăţire,
51 Page 3 Beschrijving van het apparaat, 7Beschreibung Ihres Gerätes, 12Wechsel des Türanschlags, 16Inbetriebsetzung und Gebrauch, 29Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 31Störungen und Abhilfe, 32REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATIONOperating Instructions, 1Description of the appliance, 6Description of the appliance, 11COMBINE REFRIGERATEUR/CONGELATEURDescription de
l'appareil, 7Description de l'appareil, 12Réversibilité des portes , 16Mise en marche et enusement, 25Précautions et conseils, 27Beschreibung Irés Gerétes, 8Dement al dispozitivului, 13 Porti mobile, 16Mail si ingrijire, 35Cayers si sfaturi, 35Sms si solutii, 36COMBINATO FRIGORIFERO/CONGELATOREDescrizione dell'apparecchio, 6Descrizione dell'apparecchio, 11Reversibilitá prin deschidere,
16Preziocauni e consigli, 19 19 19
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