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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és
útmutatások az Ön és a készülék védelmét
szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a
készüléket használatba veszi, gondosan
tanulmányozza át az itt leírtakat. A
szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
érdekében fontos, hogy a készüléket használó
családtagok is megismerjék a működési és a
biztonsági jellemzőket.
Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó
Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha
a készüléket eladja, vagy egy másik
személynek ajándékozza, akkor kérjük, hogy
ezt a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő
információkat szerezhessen a készülék
használatával kapcsolatban.
Az itt leírt biztonsági előírások figyelmen kívül
hagyása esetén a gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal a mulasztás miatt
bekövetkező károkért.

Gyermekek és magatehetetlen
személyek biztonsága

 Ez készülék nem alkalmas (beleértve a
gyerekeket is) csökkent fizikai, szellemi
képességű, vagy a készülék használatát
megérteni nem képes személy általi
használatra. Ők a készüléket csak
felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen
arra, hogy a gyermekek a készüléket ne
használhassák játékszerként.

 Tartsa távol a csomagolóanyagokat a
gyerekektől. Fulladásveszély!

 Ha kiselejtezi a készüléket, akkor húzza ki
a csatlakozó dugót a konnektorból, vágja
le a csatlakozó vezetéket (olyan közel a
készülékhez, amennyire lehetséges) és
távolítsa el az ajtót, hogy a gyerekek ne
szenvedhessenek áramütést, illetve ne
zárhassák magukra az ajtót.

 Ha ezt a mágneszáras készüléket egy
olyan öreg készülék helyett választja,

amelynek zárszerkezettel záródik az ajtaja,
vagy a teteje, akkor a zárszerkezetet tegye
használhatatlanná a készülék kidobása
előtt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a
gyerekek az ajtó magukra zárásával
halálos balesetet szenvedjenek.

Általános biztonság

Vigyázat! A szellőzőnyílásokat mindig
tisztán kell tartani.

 A készülék a Használati útmutatóban leírt
módon élelmiszerek és/vagy italok
háztartási körülmények között történő
hűtésére / tárolására alkalmas.

 Ne használjon semmilyen mechanikus
szerkezetet, vagy más eszközt a
leolvasztás meggyorsításához.

 Ne használjon más elektromos készüléket
(pl. fagylaltgép) a fagyasztóban, csak
akkor, ha azt annak gyártója megengedi.

 Ne sértse meg a hűtőkört.

 A készülék hűtőköre izobután (R600a)
hűtőközeget tartalmaz, amely
környezetkímélő természetes gáz, viszont
gyúlékony. Amennyiben a szállítás és az
elhelyezés a hűtőkör megsérül:

- kerülje a nyílt lángot és a hőforrást,
- alaposan szellőztesse ki azt a

helyiséget, ahol a készüléket
elhelyezte.

 A készülék bármely jellemzőjének a
megváltoztatása veszélyes és tilos! A
csatlakozó vezeték bármilyen sérülése
rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.

Vigyázat! A meghibásodott készülék
javítását, beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is csak a kijelölt
szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész
felhasználásával.
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1. Tilos a csatlakozó vezetéket
meghosszabbítani.

2. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne
legyen összenyomva, és ne sérülhessen
meg a készülék hátától. Az összenyomott,
vagy sérült dugó túlmelegedhet, és tüzet
okozhat.

3. Ügyeljen arra, hogy elérhető helyen legyen
a készülék csatlakozó dugója.

4. Az elektromos hálózatról történő
leválasztáshoz ne a vezetéket húzza meg,
hanem mindig a dugót fogja meg.

5. Ha a csatlakozó aljzat laza, akkor ne
csatlakoztassa a dugót, mert az áramütést,
vagy tüzet okozhat.

6. Ne működtesse a készüléket a belsőtéri
világítás burkolata nélkül.

 A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél
és a mozgatásánál ügyeljen erre.

 Kerülje a készülék napsugárzásnak kitett
helyen történő elhelyezését is.

Napi használat

 Ne helyezzen be forró műanyag edényeket
a készülékbe.

 Ne tároljon gyúlékony gázt és folyadékot a
készülékben, mert felrobbanhatnak.

 Az élelmiszerek tárolásánál mindig vegye
figyelembe a gyártó útmutatásait.

Tisztítás és ápolás

 A készülék belső-, illetve külső részeinek
tisztításánál a készüléket ki kell kapcsolni,
és le kell választani az elektromos
hálózatról.

 Ne használjon éles fémtárgyat a készülék
tisztításához.

 Rendszeresen vizsgálja meg az
olvadékvíz kivezetésére szolgáló csatornát
és nyílást. Ha szükséges tisztítsa meg. Ha
elmulasztja a tisztítást, és a nyílás
eltömődik, akkor a víz a készülék aljába
folyik.

Elhelyezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatásnál
gondosan kövesse a vonatkozó fejezetben
leírtakat.

 Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült
készüléket ne csatlakoztasson az
elektromos hálózatra. Sérülés esetén
azonnal forduljon ahhoz a kereskedőhöz,
ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben
őrizze meg a csomagolást.

 Az üzembe helyezéssel várjon legalább 2
órát, hogy az olaj visszafolyhasson a
kompresszorba.

 Mindig gondoskodjon a készülék körüli
részek megfelelő szellőzéséről, hogy
elkerülje a túlmelegedést. A hatékony
szellőzés eléréséhez kövesse az
elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.

 A felmelegedő hátsó részeket (pl.
kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne
hagyja szabadon, ezért a készüléket
mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
Így elkerülheti az égési sérülést.

 A készüléket nem szabad fűtőtest, vagy
tűzhely közvetlen közelében felállítani.

 Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték
az elhelyezés után is elérhető legyen.

Szerviz

 Ha a készülék üzembe helyezéséhez a
lakás elektromos hálózatában
változtatásra van szükség, akkor azt
kizárólag elektromos szakemberrel,
szervizzel végeztesse el.

 A meghibásodott készülék javítását,
beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is,
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti, eredeti pótalkatrész
felhasználásával.

Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere
nem tartalmaz semmiféle ózont károsító
gázt. A kiselejtezett készüléket nem
szabad a háztartási szemétbe dobni. A
hűtőrendszer, különösen a készülék
hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell
kerülni. A környezetvédelemre vonatkozó
előírásokról és a begyűjtőhelyekről kérjen
felvilágosítást az illetékes hivataltól. Ennél

a készüléknél a -szimbólummal jelölt
anyagok újrahasznosíthatók.
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Kezelőpanel

Kezelőpanel

Hőfokszabályzó gomb

A jobb oldalon elhelyezkedő gombbal a
hűtőtéri hőmérséklet szabályozható.

„0” pozíció: Kikapcsolva
Alacsonyabb
szám:

Kevésbé hideg belső
hőmérséklet

Legmagasabb
szám:

Leghidegebb belső
hőmérséklet

Belső világítás

A belső világítás az ajtó nyitásakor bekapcsol
és az ajtó zárásakor pedig kikapcsol.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi,
ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint
a tartozékokat langyos vízzel és semleges
hatású mosogatószerrel alaposan kitisztítani,

hogy az ún. tipikus új szagokat eltávolítsa. A
tisztítás után hagyja alaposan megszáradni a
készüléket.
Fontos! Ne használjon mosószert, vagy
súrolószert, mert ezzel károsíthatja a
készüléket.
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NAPI HASZNÁLAT

Állítható polcok

A hűtőtéri állítható polcok 17 pozícióba
helyezhetők el. Minden polc alkalmas arra,
hogy egy másik pozícióba helyezze át.

Az ajtópolcok elhelyezése

A különböző méretű ételek és italok
tárolásához az ajtópolcok különböző
magasságban helyezhetők el. Ehhez:

1. Húzza ki a polcot, hogy szabaddá váljon.

2. Válassza ki a megfelelő pozíciót és nyomja
meg, hogy a két konvex lapja bekattanjon
a helyére.

Zöldségtároló fiók

A fiók zöldségek és gyümölcsök tárolására
alkalmas. A fiók szabadon kihúzható.

Felolvasztás

A fagyasztott ételek a normáltérben és
szobahőmérsékleten is felolvaszthatók.
Helyezze a fagyasztott ételt egy tálba, vagy
edénybe, hogy elkerülje az olvadáskor
keletkező víz lefolyását a tárolótérbe.
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Hasznos tanácsok és javaslatok

Tanácsok friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény eléréséhez:

 Ne tároljon meleg, vagy párolgó folyadékot
a hűtőszekrényben.

 Fedje le az edényt, illetve csomagolja be
az ételt, különösen, ha erős illatú.

 Úgy helyezze el az ételeket, hogy
körülöttük a levegő akadálytalanul
keringhessen.

Hűtési javaslatok

 A húsféléket (minden fajta) műanyag
fóliába csomagolva kell a zöldségtároló
feletti üvegpolcra elhelyezni. Ezen a
helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

 A meleg ételeket, vagy a gőzölgő
folyadékokat csak a szobahőmérsékletre
való lehűlésük után és letakarva szabad
bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik
rakodó polcra elhelyezhetők.

 A gyümölcsöket és a zöldségeket – alapos
tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló
fiókban kell tárolni.

 A vajat és a sajtféléket külön tartókban,
vagy alu-, illetve műanyag fóliába
csomagolva pakolja be, hogy
megakadályozza a levegővel való
érintkezést.

 A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán
lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.

 Banánt, burgonyát, hagymát és
fokhagymát csomagolás nélkül nem
szabad tárolni a normáltérben.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás

Higiéniai okok miatt a készülék belsejét és a
tartozékokat rendszeresen meg kell tisztítani.

Vigyázat! Tisztítás alatt a készülék
nem lehet az elektromos hálózatra
csatlakoztatva. Áramütésveszély áll
fenn. Minden tisztítási és
karbantartási munka megkezdése
előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a
konnektorból, vagy le kell kapcsolni a
főbiztosítékot. Soha ne tisztítsa a
készüléket gőztisztítóval. A
nedvesség lerakódik az elektromos
alkatrészeken, és áramütést okozhat!
A forró gőz a műanyag részek
károsodásához is vezethet. Az
elektromos hálózatra való
csatlakoztatás előtt a készüléket
alaposan ki kell szárítani.

Fontos! Az olajok és a szerves oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket, mint például
a citromlé, a narancslé, a hámozott narancs, a
vajsav és a folttisztító, ami ecetsavat tartalmaz.

 Ne engedje, hogy a fenti anyagok
érintkezésbe kerüljenek a készülék
részeivel.

 Ne használjon súroló tisztítószert.

 A tisztítás előtt pakolja ki az élelmiszereket
és tárolja őket hűvös helyen.

 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból, vagy
kapcsolja le a főbiztosítékot, vagy a
kismegszakítót.

 Tisztítsa ki a készüléket, mossa le a
tartozékokat langyos vízbe mártott és
kicsavart ruhával. Tisztítás után mindent
töröljön szárazra.

 A kondenzátorra rárakódott por növeli az
energiafogyasztást. Ezért évente legalább
egyszer portalanítsa a készülék hátoldalán
lévő kondenzátort és kompresszort puha
kefével, vagy porszívóval.

 Az olvadékelvezető nyílást rendszeresen
meg kell tisztítani, hogy elkerülhető legyen
a kivezető nyílás eltömődése. Használjon
ehhez szívószálat, vagy hasonlót, ügyelve
arra, hogy a nyílást ne sértse meg.

 Miután minden megszáradt, ismét üzembe
helyezheti a készüléket.
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MIT KELL TENNI, HA …

Vigyázat! Üzemzavar esetén a
készüléket le kell választani az
elektromos hálózatról.
Az ebben a Használati útmutatóban
nem szereplő üzemzavar vizsgálatára
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
jogosult.

Fontos! A működés során különböző hangok
hallhatók (kompresszor, hűtőközeg-áramlás),
melyek a működés természetes velejárói.

Amennyiben a készülék használata során
működési zavarok jelentkeznének - kérjük,
hogy mielőtt a szervizhez fordulna, először
ellenőrizze az alábbiakat.

Üzemzavar Lehetséges ok Segítség

 A hőfokszabályzó gomb „0”
pozícióban van.

 Állítsa a hőfokszabályzót egy
másik számra, hogy a készülék
bekapcsoljon.

 A csatlakozó dugót nem
megfelelően csatlakoztatta, vagy
kilazult.

 Csatlakoztassa megfelelően a
dugót.

 A biztosíték leoldott, vagy hibás.  Ellenőrizze a biztosítékot. Cserélje
ki, ha szükséges.

A készülék nem
üzemel.

 A csatlakozó aljzat hibás.  Elektromos szakemberrel
javíttassa, vagy cseréltesse.

 Nem megfelelő a hőfok beállítása.  Vegye figyelembe a beállításra
vonatkozó fejezetet.

 Az ajtó hosszú ideig volt nyitva.  Az ajtót csak a szükséges ideig
tartsa nyitva.

 Az elmúlt 24 órában túl nagy
mennyiségű friss élelmiszert pakolt
be.

 Ideiglenesen forgassa a
hőfokszabályzót hidegebb
beállításba.

A készülék nem hűt
megfelelően.

 A készülék hőforrás közelében
van.

 Vegye figyelembe az elhelyezésre
vonatkozó tudnivalókat.

A készülék hűtése túl
erős.

 A hőfokszabályzó túl hidegre van
állítva.

 Forgassa a hőfokszabályzót
ideiglenesen egy melegebb
hőmérsékletre.

 A készülék nincs vízszintbe állítva.  Állítsa be a vízszintet.

 A készülék a falhoz, vagy más
tárgyhoz ér.

 Finoman mozdítsa el a
készüléket.

Szokatlan zajok
hallhatók.

 A készülék hátoldalán valamelyik
cső hozzáér a falhoz, vagy a
környező bútorhoz.

 Óvatosan hajlítsa el, ha
szükséges.

Víz található a
padlón.

 Az olvadékvíz kifolyó nyílás
eltömődött.

 Tisztítsa ki a nyílást egy műanyag
szívószállal.

Ha a készülék a fentiekben leírt ellenőrzések
elvégzése után sem működik megfelelően,
akkor hívja a jótállási jegyben megadott
szervizt. Ha a szervizhez fordul, akkor adja
meg a készülék modell, termék-és
sorozatszámát, amelyeket az adattábláról
olvashat le.

Modell leírása (Mod.) ………………………

Termékszám (PNC) ………………………

Sorozatszám (S.N.) ………………………
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Izzócsere

Vigyázat! Izzócsere előtt a készüléket
le kell választani az elektromos
hálózatról.

Izzó adatai: 220-240 V, max. 15 W.

Az izzó cseréje során kövesse az alábbi
lépéseket:

1. Állítsa a hőfokszabályzó gombot a „0”
pozícióba a készülék kikapcsolásához.

2. Húzza ki a csatlakozó dugót a
konnektorból.

3. Távolítsa el az izzó búrájának csavarját.

4. Húzza ki az izzó búráját a helyéről.

5. Csavarja ki az izzót a képen látható
irányba.

6. Tegyen be egy új izzót, majd helyezze
vissza az izzó búráját és rögzítse a burát a
csavarral.

7. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózatra, majd állítsa vissza a
hőfokszabályzó gombot a megfelelő
pozícióba.

MŰSZAKI ADATOK

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának
jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye ZANUSSI

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék,
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

A hűtőkészülék azonosító jele ZRA226CWO

A hűtőkészülék kategóriája Hűtőszekrény

Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A -
kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)

A+

Villamos energiafogyasztás (kWh/év)

(A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék
használatától és elhelyezésétől függ.)

129

Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5
o
C) nettó

térfogata (liter)
250

Klímaosztály adattáblán található

Zajteljesítmény szint (dB/A) 41

Méretek (mm) – szélesség x mélység x magasság 554 x 570 x 1440

Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)
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ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készülék elhelyezése előtt
figyelmesen olvassa el a készülék
biztonságos és megfelelő működéséhez
szükséges tudnivalókat.

A készüléket olyan helyen helyezze el, ahol a
környezeti hőmérséklet megfelel az adattáblán
megadott klímaosztálynak.

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet

SN +10 és +32
o
C között

N +16 és- +32
o
C között

ST +16 és +38
o
C között

T +16 és +43
o
C között

Elhelyezés

A készüléket a nem szabad hőforrások
(fűtőtest, vagy sütő) közelében elhelyezni és
nem szabad közvetlen napsütésnek kitett
helyre állítani. Ügyeljen arra, hogy a levegő a
készülék háta körül akadálytalanul
keringhessen. Ha a készüléket nem egy falra
akasztott szekrény alá helyezi el, akkor a
legjobb teljesítmény biztosításához hagyjon
minimum 100 mm-es távolságot a készülék
teteje, valamint a fal és a készülék háta között.
A készülék alján lévő lábak segítségével
gondoskodjon a megfelelő vízszintbe állításról.

Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy a
készülék bármikor leválasztható legyen
az elektromos hálózatról. Ehhez
biztosítani kell a végleges helyre való
betolás után is a csatlakozó dugó
könnyű elérhetőségét.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott
feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az
Ön lakhelyén lévővel. A készülék csak
szabványos védőérintkezővel ellátott
csatlakozó aljzatból üzemeltethető! Ebből a
célból a csatlakozó vezeték dugaszát az ehhez
szükséges érintkezővel látták el.

Amennyiben a lakás elektromos hálózata nem
földelt rendszerű, akkor egy elektromos
szakemberrel ki kell építtetni az előírásoknak
megfelelő földelt elektromos hálózatot.

A gyártó az előírások be nem tartásából eredő
károkért minden felelősséget elhárít magától.

Hátsó távtartó

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a
készülék hátoldala mögötti megfelelő
szellőzés, a bekapcsolás előtt gondoskodni
kell a távtartók megfelelő felhelyezéséről.

1. Nyomja meg az ujjaival a távtartó mindkét
végét.

2. Helyezze a távtartót a kondenzátor
függőleges rúdjai és a kiemelt részen
belüli területek közé.

3. Vegye el az ujjait és ellenőrizze a
biztonságos rögzítést.

Vízszintbe állítás

A vibráció kiküszöböléséhez a készüléket
vízszintbe kell állítani. Ehhez a készüléknek
egyenesen kell állnia és mindkét beállítónak
finoman érintkeznie kell a talajjal. A vízszintbe
állítást a megfelelő elülső láb kicsavarásával is
elvégezheti (egy megfelelő villáskulcs
segítségével).
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Az ajtó nyitási irányának cseréje

Amennyiben az elhelyezés indokolja, akkor a
jobbra nyíló ajtóval szállított készüléknél a
nyitási irány balra nyílóra változtatható meg.

Az ajtócsere megkezdése előtt fektesse a
készüléket a hátára, hogy hozzáférjen az
aljához. Mielőtt a készüléket a hátára dönti,
helyezze alá a szállításhoz használt műanyag
habot, vagy más hasonló anyagot, hogy
elkerülje a készülék hátoldali hűtőcsöveinek a
sérülését.

1. Csavarja ki a két hátsó csavart és emelje
meg a tetőborítás hátsó részét, majd
húzza kifelé, amíg teljesen eltávolíthatóvá
válik.

2. Távolítsa el a három peremes csavart,
majd a felső zsanért. Emelje meg az ajtót
és tegye egy bélelt felületre, hogy
megelőzze a karcolódását.

3. Távolítsa el mindkét állítható lábat és az
alsó zsanértartót, valamint a bal lábtartót a
csapszeg kicsavarásával.

4. Csavarja ki és távolítsa el az alsó
zsanércsapot, majd helyezze át a másik
furatba.

5. Cserélje meg a két tartót és rögzítse őket.
Helyezze vissza mindkét állítható lábat.

6. Csavarja ki és távolítsa el a felső
zsanércsapot, majd fordítsa meg a képen
látható módon és tegye vissza a csapot.

7. Akassza vissza az ajtót a megfelelő
pozícióba. Ügyeljen az ajtó vízszintjére.
Helyezze az alsó zsanércsapot az ajtó
alsó furatába, a felső zsanércsapot pedig
az ajtó felső furatába. Utána szorítsa meg
a felső zsanért a három peremes
csavarral.

8. Mozgassa el az elülső kis betétet balról
jobbra.

9. Helyezze vissza a tetőborítást.

Mielőtt elvégzi az ajtócserét, először
módosítsa a fogantyú és a zsanérfurat
borításának a helyzetét.

1. Használjon egy lapos végű csavarhúzót a
fogantyúoldalon lévő két csavarborítás
eltávolításához. Utána csavarja ki a
fogantyút és szerelje át az ajtó másik
oldalára.
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2. Helyezze át a zsanérfurat borítását a
másik oldalra.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken, vagy a csomagoláson található

szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelölt csomagolóanyagok újra
feldolgozhatók. Az újrahasznosítás érdekében
a csomagolóanyagokat adja le a megfelelő
begyűjtő helyen.

Az öreg készülék kiselejtezése

1. Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.

2. Vágja le a csatlakozó vezetéket a
készülékről és dobja ki.

Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
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