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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• WARNING: to avoid a hazard due 
to instability, positioning or fixing 
of the appliance must be done in 
accordance with the manufacturer 
instructions.

• WARNING: keep the appliance 
ventilation openings clear of 
obstruction.

• WARNING: do not damage the 
appliance refrigerant circuit pipes.

• WARNING: Do not use mechanical, 
electric or chemical means other 
than those recommended by the 
Manufacturer to speed up the 
defrost process.

• WARNING: Do not use or place 
electrical devices inside the 
appliance compartments if they are 
not of the type expressly authorised 
by the Manufacturer. 

• WARNING: ice-makers and/
or water dispensers not directly 
connected to the water supply 
must be filled with potable water 
only.

Information: This appliance does 
not contain CFCs. The refrigerant 
circuit contains R600a (HC).
• Appliances with Isobutane (R600a): 

isobutane is a natural gas without 
environmental impact, but is 
flammable. Therefore, make sure 
the refrigerant circuit pipes are not 
damaged. Keep special attention in 
case of damaged pipes emptying 
the refrigerant circuit.

• C-Pentane is used as blowing 
agent in the insulation foam 
and it is a flammable gas. Pay 
special attention during disposal 
operations.

• This appliance is intended to be 
used in household and similar 
applications such as:

 -  staff kitchen areas in shops, offices 
and other working environments;

 -  farm houses and by clients 
in hotels, motels and other 
residential type environments;

 -  bed and breakfast type 
environments; 

 -  catering and similar non-retail 
applications.

• Do not store explosive substances 
such as aerosol cans with a 
flammable propellant in this 
appliance.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been 
given supervision or instruction 
concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the 
hazards involved. 

• Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children 
without supervision.

• To avoid the risk of children 
becoming trapped and suffocating, 
do not allow them to play or hide 
inside the appliance.
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• It must be possible to disconnect 
the appliance from the power 
supply by unplugging it if plug 
is accessible, or by means of 
an accessible multi-pole switch 
installed upstream of the socket 
in conformity with national safety 
standards.

• Plug the appliance into a 
grounding socket: the appliance 
must be correctly connected to an 
approved earthing system.

• Do not use single/multi adapters or 
extension cords.

• During installation, make sure the 
appliance does not damage the 
power cable.

• Do not pull the aplliance power 
cable

• The appliance must be handled and 
installed by two or more persons.

• In order to avoid an hazard, 
installation and maintenance, 
including Power cable replacement, 
must be carried out by a qualified 
technician, in compliance with the 
manufacturer’s instructions and the 
local safety regulations in force. Do 
not repair or replace any part of the 
appliance unless specifically stated 
in the user manual.

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT

1. Packing
The packing material is 100% recyclable and bears the 
recycling symbol . For disposal, comply with the 
local regulations. Keep the packing materials (plastic 
bags, polystyrene parts, etc.) out of the reach of 
children, as they are a potential source of danger.

2. Scrapping/Disposal
The appliance is manufactured using recyclable 
material.
This appliance is marked in compliance with 
European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring the 
correct disposal of this appliance, you can help 
prevent potentially negative consequences for the 
environment and the health of persons.

The symbol  on the appliance, or on the 
accompanying documents, indicates that this 
appliance should not be treated as domestic waste but 
must be taken to a special collection centre for the 
recycling of electrical and electronic equipment.
When scrapping the appliance, make it unusable by 
cutting off the power cable and removing the doors 
and shelves so that children cannot easily climb inside 
and become trapped.

Scrap the appliance in compliance with local 
regulations on waste disposal, taking it to a special 
collection centre; do not leave the appliance 
unattended even for a few days, since it is a potential 
source of danger for children.
For further information on the treatment, recovery and 
recycling of this product, contact your competent local 
office, the household waste collection service or the 
shop where you purchased the appliance. 

Declaration of conformity 
• This appliance has been designed for preserving 

food and is manufactured in compliance with 
Regulation (CE) No. 1935/2004.

• This appliance has been designed, manufactured 
and marketed in compliance with:

 - safety objectives of the “Low Voltage” Directive 
2006/95/CE (which replaces 73/23/CEE and 
subsequent amendments);

 - the protection requirements of Directive “EMC” 
2004/108/EC.

• This appliance has been designed, constructed 
and distributed in compliance with the requirements 
of European Directives: LVD 2014/35/EU, 
EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU.
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PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS

INSTALLATION
• Be careful not to damage the floors (e.g. parquet) 

when moving the appliance.
• Make sure the appliance is not near a heat source.
• Install and level the appliance on a floor strong 

enough to take its weight and in a place suitable for 
its size and use.

• The appliance is arranged for operation in places 
where the temperature comes within the following 
ranges, according to the climatic class given on the 
rating plate. The appliance may not work properly if 
it is left for a long time at a temperature outside the 
specified range.

Climatic Class Amb. T. (°C)
SN From 10 to 32
N From 16 to 32
ST From 16 to 38
T From 16 to 43

• Make sure the voltage specified on the rating plate 
corresponds to that of your home. 

SAFE USE
• Do not store or use petrol, flammable liquids or gas 

in the vicinity of this or other electrical appliances. 
The fumes can cause fires or explosions. 

• Do not swallow the contents (non-toxic) of the ice 
packs (in some models).

• Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after 
taking them out of the freezer since they may cause 
cold burns.

• For products designed to use an air filter inside an 
accessible fan cover, the filter shall be always in 
position when the refrigerator is in function.

• Before carrying out any maintenance or cleaning 
operation, unplug the appliance or disconnect it 
from the power supply.

• Use the refrigerator compartment only for storing 
fresh food and the freezer compartment only for 
storing frozen food, freezing fresh food and making 
ice cubes. 

• Do not store glass containers with liquids in the 
freezer compartment since they may break.

• Avoid storing unwrapped food in direct contact 
with internal surfaces of the refrigerator or freezer 
compartments.

• “The bulb used inside the appliance is specifically 
designed for domestic appliances and is not 
suitable for general room lighting within the home 
(EC Regulation 244/2009)”.

The Manufacturer declines any liability for injury 
to persons or animals or damage to property if the 
above advice and precautions are not respected.

To ensure best use of your appliance, carefully 
read the operating instructions which contain a 
description of the product and useful advice.
Keep these instructions for future reference.
1. After unpacking the appliance, make sure it is not 

damaged and that the door closes properly. Any 
damage must be reported to the dealer within 
24 hours of delivery of the appliance.

2. Wait at least two hours before switching the 
appliance on, to ensure that the refrigerant circuit is 
fully efficient.

3. Clean the inside of the appliance before using it.

BEFORE USING THE APPLIANCE
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• Install the appliance in a dry, well ventilated room 
far away from any heat source (e.g. radiator, cooker, 
etc.) and in a place not exposed directly to the sun. If 
required, use an insulating plate. 

• To guarantee adequate ventilation follow 
installation instructions. 

• Insufficient ventilation on back of the product 
increases energy consumption and decreases 
cooling efficiency. 

• The internal temperatures of the appliance may be 
affected by the ambient temperature, frequency of 
door opening, as well as location of the appliance. 
Temperature setting should take into consideration 
these factors. 

• Allow warm food and drinks to cool down before 
placing in the appliance. 

• Do not obstruct the fan (if available) with food items. 
• After placing the food check if the door of 

compartments closes properly, especially the freezer 
door. 

• Reduce to a minimum door opening. 

• When thawing frozen food, place them in the 
refrigerator. The low temperature of the frozen 
products cools the food in the refrigerator. 

• Appliances could have special compartments (Fresh 
Food Compartment, Zero Degree Box,...). In case 
not differently specified in the specific booklet 
of product, they can be removed, maintaining 
equivalent performances.

• Positioning of the shelves in the refrigerator has 
no impact on the efficient usage of energy. Food 
should be placed on the shelves in such way to 
ensure proper air circulation (food should not touch 
each other and distance between food and rear wall 
should be kept). 

• You can increase storage capacity of frozen food by 
removing baskets and, if present, Stop Frost shelve, 
maintaining an equivalent energy consumption.

• Damaged gasket must be replaced as soon as 
possible. 

• High energy class products are fitted with high-
efficiency motors that remain operational for longer, 
but have a low power consumption. Do not worry if 
the engine continues to run for longer periods.

ENERGY-SAVING TIPS

Warning - this appliance must be earthed

Fuse replacement
If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A 13amp fused 
plug, to change a fuse in this type of plug use an A.S.T.A. approved fuse 
to BS 1362 type and proceed as follows:

1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).
2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.
3. Refit both into plug.

Important:
The fuse cover must be refitted when changing a fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be used until 
a correct replacement is fitted.
Correct replacement are identified by the colour insert or the colour embossed in words on the base of the plug.
Replacement fuse covers are available from your local electrical store.

For the Republic of Ireland only
The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket is also 
used, the 2-pin, side earth type.

Socket outlet / plug (valid for both countries)
If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please contact After-sales Service for further instruction. 
Please do not attempt to change plug yourself. This procedure needs to be carried out by a qualified technician in 
compliance with the manufactures instructions and current standard safety regulations.

ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT BRITAIN AND IRELAND ONLY
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

• UYARI: dengesizlik yüzünden 
oluşacak bir tehlikeden kaçınmak 
için; cihazın yerleştirilmesi ve 
sabitlenmesi, üretici talimatlarına 
göre gerçekleştirilmelidir.

• UYARI: cihazın havalandırma 
açıklıklarını engellerden arınmış 
halde muhafaza edin.

• UYARI: cihazın soğutucu devresi 
borularına zarar vermeyin.

• UYARI: Buz çözme sürecini 
hızlandırmak için Üretici tarafından 
önerilenlerin dışında herhangi bir 
mekanik, elektrikli veya kimyasal 
yöntem kullanmayın.

• UYARI: Üretici tarafından açıkça 
onay izin verilen tipte değillerse, 
cihaz bölmelerinin içinde elektrikli 
cihazlar kullanmayın veya cihaz 
içine yerleştirmeyin. 

• UYARI: direk olarak su tesisatına 
bağlı olmayan buz ve/veya su 
üreteçleri, sadece içilebilir su ile 
doldurulmalıdır.

Bilgi: Bu cihaz CFC içermez. 
Soğutucu devre, R600a (HC) içerir.
• İzobütanlı (R600a) cihazlar: 

izobütan çevreye etkisi olmayan 
doğal bir gazdır, ancak yanıcıdır. 
Bu nedenle, soğutucu devresi 
borularının hasarlı olmadığından 
emin olun. Soğutma devresini 
boşaltan hasarlı borular durumunda 
özel dikkat gösterin.

• Yalıtım köpüğünde, üfleme 
maddesi olarak C-Pentan 
kullanılmıştır; bu, yanıcı bir gazdır. 
Atma işlemleri sırasında özel dikkat 
gösterin.

• Bu cihazın evde ve aşağıdakiler gibi, 
benzer uygulamalarda kullanılması 
düşünülmüştür:

 -  dükkan, işyeri ve diğer iş 
ortamlarında personel mutfağı 
alanları;

 -  çiftlik evlerinde ve otel, motel 
ve diğer konut tipi yerlerde 
müşteriler tarafından kullanım;

 -  pansiyon tipi ortamlar; 
 -  yemek hizmetleri ve perakende 

satış harici benzeri uygulamalar.
• Yanıcı itici gazlar içeren aerosol 

kutuları gibi patlayıcı maddeleri, bu 
cihazın içinde saklamayın.

• Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kabiliyete veya deneyim ve bilgi 
eksikliğine sahip kişiler tarafından, 
kendilerine aletin güvenli şekilde 
kullanımı konusunda gözetim 
veya yönerge sağlanması ve 
tehlikeleri anlamalarının sağlanması 
durumunda kullanılabilir. 

• Temizleme ve kullanıcı bakımı, 
gözetim altında olmayan çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

• Çocukların cihazın içinde kapalı 
kalıp boğulmalarını önlemek için, 
cihazla oynamalarına veya cihazın 
içine saklanmalarına izin vermeyin.
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• Fişe erişilebiliyorsa, fişini çekerek 
veya ulusal güvenlik standartlarına 
göre prizin gidiş yönüne takılmış, 
çok kutuplu erişilebilir bir anahtar 
yoluyla, cihazın güç kaynağıyla 
bağlantısının kesilmesi mümkün 
olmalıdır.

• Cihazın fişini bir topraklama 
prizine takın: cihaz, onaylı bir 
topraklama sistemine doğru şekilde 
bağlanmalıdır.

• Tekli/çoklu adaptör veya uzatma 
kablosu kullanmayın.

•  Montaj sırasında, cihazın, güç 
kablosuna zarar vermediğinden 
emin olun.

• Cihazın güç kablosunu 
çekiştirmeyin

• Cihaz, iki veya daha fazla kişi 
tarafından taşınmalı ve kurulmalıdır.

• Herhangi bir tehlikenin önüne 
geçmek için, besleme kablosunun 
değiştirilmesi dahil, montaj ve 
bakım; nitelikli bir teknisyen 
tarafından, üreticinin talimatlarına 
ve yürürlükteki yerel güvenlik 
yönetmeliklerine uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı 
kılavuzunda özellikle belirtilmediği 
sürece, bu cihazın hiçbir parçasını 
onarmayın veya değiştirmeyin.

ÇEVRENİN KORUNMASI

1. Ambalaj
Ambalaj malzemesi %100 geri dönüşümlüdür ve geri 
dönüşüm simgesini taşır . Atma konusunda, yerel 
yönetmeliklere uyun. Potansiyel bir tehlike kaynağı 
olduklarından, ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, 
polistiren parçalar, vb.) çocukların erişiminden uzak 
tutun.

2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzeme kullanılarak 
üretilmiştir.
Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) 
ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak 
işaretlenmiştir. Cihazın doğru bir şekilde atılmasını 
sağlamak suretiyle, çevre ve insan sağlığı açısından 
potansiyel olarak olumsuz sonuçların önlemesine 
yardımcı olabilirsiniz.

Cihazın veya beraberindeki dokümanların üzerindeki 

simge , bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi 
gerektiğini, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri 
dönüştürülmesine yönelik özel bir toplama merkezine 
götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihazı hurdaya ayırırken, elektrik kablosunu keserek 
cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların kolayca 
içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde kapakları ve 
raflarını sökün.

Cihazı özel bir toplama merkezine götürerek, atık 
imhası hakkındaki yerel yönetmeliklere uygun bir 
şekilde hurdaya ayırın; çocuklar için potansiyel bir 
tehlike kaynağı olduğundan, cihazı birkaç günlüğüne 
bile olsa kontrolsüz bırakmayın.
Bu ürünün işlenmesi, geri kazanılması ve yeniden 
dönüştürülmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için; yetkili yerel 
büronuz, evsel atık toplama servisi veya cihazı satın 
aldığınız mağaza ile iletişime geçin. 

Uygunluk beyanı 
•  Bu cihaz, gıdaların korunması için tasarlanmış ve 

1935/2004 sayılı Yönetmelik'e (CE) uygun şekilde 
üretilmiştir.

• Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, 
üretilmiş ve pazarlanmıştır:

 - (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin yerine 
geçen) 2006/95/CE “Düşük Gerilim” Yönergesi'nin 
güvenlik amaçları;

 - 2004/108/EC “EMC” Yönergesi koruma gerekleri.
• Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa Direktiflerinde yer alan 

gerekliliklere uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve 
dağıtılmıştır: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU ve 
RoHS 2011/65/EU.
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ÖNLEMLER VE GENEL ÖNERİLER

MONTAJ
• Cihazı hareket ettirirken zemine (örn. parke) zarar 

vermemeye dikkat edin.
• Cihazın bir ısı kaynağının yakınında olmadığından 

emin olun.
• Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar sağlam bir zemin 

üzerine ve ebadına ve kullanımına uygun bir alana 
kurun ve dengeleyin.

• Cihaz, anma değerleri levhasında verilen iklim 
sınıfına göre, sıcaklığın aşağıdaki aralıklar dahilinde 
olduğu yerlerde işletim için düzenlenmiştir. Cihaz 
belirtilen aralığın dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre 
bırakılırsa, düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

İklim Sınıfı Ort. Sıc. (°C)
SN 10 ila 32
N 16 ila 32
ST 16 ila 38
T 16 ila 43

• Anma değerleri levhasında belirtilen gerilimin, 
evinizinkine denk düştüğünden emin olun. 

GÜVENLİ KULLANIM
• Bu cihazın veya diğer elektrikli cihazların çevresinde 

benzin, yanıcı sıvılar veya gaz saklamayın veya 
kullanmayın. Buğuları, yangına veya patlamalara 
neden olabilir. 

• (Bazı modellerde) buz paketlerinin içindekileri 
(zehirsizdir) yutmayın.

• Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz 
küplerini veya çubuk dondurmaları dondurucudan 
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.

• Erişilebilir bir fan kapağı içerisinde hava filtresi 
kullanılacak şekilde tasarlanmış ürünler için; 
buzdolabı çalışırken filtre daima yerinde olacaktır.

• Herhangi bir bakım veya temizlik işlemini 
gerçekleştirmeden önce, cihazın fişini çekin veya 
cihazı güç kaynağından ayırın.

• Soğutucu bölmesini yalnızca taze gıdaları saklamak 
için, dondurucu bölmesini ise yalnızca donmuş 
gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz 
küpleri yapmak için kullanın. 

• Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam kapları dondurucu 
bölmesine koymayın.

• Paketli olmayan gıdaları, soğutucu veya dondurucu 
bölmelerinin iç yüzeylerine doğrudan temas edecek 
şekilde saklamaktan kaçının.

• “Cihazın içinde kullanılan ampul; ev aletlerinde 
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve ev 
içerisinde genel oda aydınlatması için uygun değildir 
(EC Yönetmeliği 244/2009)”.

Üretici, yukarıdaki önerilere ve önlemlere 
uyulmadığı takdirde, insanların veya hayvanların 
yaralanmasına ve mala verilen zarara ilişkin tüm 
yükümlülüğü reddeder.

Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürünün 
açıklamasını ve yararlı tavsiyeleri içeren çalıştırma 
talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.
Daha sonra başvurmak üzere bu talimatları 
saklayın.
1. Cihazı ambalajdan çıkardıktan sonra, hasarlı 

olmadığından ve kapağının düzgün kapandığından 
emin olun. Olabilecek herhangi bir hasar, cihaz 
teslim alındıktan sonra 24 saat içerisinde satıcıya 
bildirilmelidir.

2. Cihazın soğutucu devresinin tam olarak etkin hale 
gelmesini sağlamak için, cihazı çalıştırmadan önce 
en az iki saat bekleyin.

3. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE
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• Cihazı herhangi bir ısı kaynağından (örn. radyatör, 
fırın, vb.) uzakta, kuru, iyi havalandırılan bir odaya ve 
doğrudan güneşe maruz kalmayan bir yere kurun. 
Gerekirse, bir yalıtım plakası kullanın. 

• Yeterli havalandırmayı garantilemek için montaj 
talimatlarını izleyin. 

• Ürünün arka kısmında yetersiz havalandırma, enerji 
tüketimini artırır ve soğutma verimini azaltır. 

• Cihazın iç sıcaklıkları; ortam sıcaklığından, kapağın 
açılma sıklığından ve bunların yanında cihazın 
konumundan etkilenebilir. Sıcaklık ayarı yapılırken 
bu faktörler dikkate alınmalıdır. 

• Cihaza koymadan önce, sıcak gıdaların ve içeceklerin 
soğumalarına imkan tanıyın. 

• Fanı (varsa) gıdalarla kapatmayın. 
• Gıdaları yerleştirdikten sonra, bölme kapaklarının, 

özellikle dondurucu kapağının düzgün kapandığını 
kontrol edin. 

• Kapak açma işlemini en aza indirin. 

• Dondurulmuş gıdaları çözerken, buzdolabına 
koyun. Dondurulmuş ürünlerin düşük sıcaklığı, 
buzdolabındaki gıdaları soğutur. 

• Cihazlarda özel bölmeler olabilir (Taze Gıda Bölmesi, 
Sıfır Derece Kutusu,...). İlgili ürün kitapçığında aksi 
belirtilmemiş ise, bunlar çıkarılabilir ve eşdeğer 
performans korunabilir.

• Rafların buzdolabındaki konumlandırılması, enerjinin 
verimli kullanımı üzerinde etkili değildir. Gıdalar 
raflara uygun hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde 
yerleştirilmelidir (gıdalar birbirine temas etmemelidir 
ve gıdalarla arka duvar arasındaki mesafe 
korunmalıdır). 

• Sepetleri ve varsa Stop Frost rafını çıkarmak suretiyle, 
eşdeğer enerji tüketimini sürdürerek, donmuş gıda 
depolama kapasitesini artırabilirsiniz.

• Hasarlı conta mümkün olan en kısa zamanda 
değiştirilmelidir. 

• Yüksek enerji sınıfındaki ürünlere, daha uzun süre 
işler durumda kalan ancak daha düşük bir güç 
tüketimine sahip yüksek verimli motorlar takılmıştır. 
Motor, uzun süre boyunca çalışmaya devam ederse 
endişelenmeyin.

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI

Uyarı - bu cihaz mutlaka topraklanmalıdır

Sigorta değiştirme
Eğer bu cihazın elektrik kablosuna BS 1363A 13 amp'lik sigorta 
takılmışsa, bu tip bir fişteki sigortayı değiştirmek için bir BS 1362 tipi 
onaylanmış A.S.T.A sigortası kullanın ve aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Sigorta kapağını (A) ve sigortayı (B) çıkarın.
2. Sigorta kapağına yedek 13A sigortayı takın.
3. Her ikisini de tekrar fişe takın.

Önemli:
Sigorta değiştirilirken sigorta kapağı yeniden takılmalıdır ve eğer sigorta kapağı kaybolursa fiş, doğru bir yeni 
kapak takılıncaya kadar kullanılmamalıdır.
Değiştirme işlemini doğru yapmak için, renkli parçalardan veya fiş tabanındaki kelimelerdeki kabartma renklerden 
yararlanın.
Yedek sigorta kapaklarını yerel elektrik mağazalarınızdan edinebilirsiniz.

Sadece İrlanda için
Genellikle İngiltere için verilen bilgiler İrlanda için de geçerlidir, ancak üçüncü tipte, 2 pimli ve yan topraklamalı (F 
tipi) fiş ve priz de kullanılabilmektedir.

Priz / fiş (her iki ülke için geçerli)
Eğer takılan fiş prizinize uygun değilse, ayrıntılı bilgi için lütfen servisi arayın. Fişi kendiniz değiştirmeye 
kalkışmayın. Bu işlemin kalifiye bir teknisyen tarafından üreticinin talimatlarına ve geçerli standart güvenlik 
tüzüklerine göre yapılması gerekir.

SADECE İNGİLTERE VE İRLANDA İÇİN ELEKTRİK BAĞLANTILARI
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