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ET Hoiatus: Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid 

kunstlikke vahendeid. 

Hoiatus: Ärge kasutage seadme toiduainete säilituskambris elektriseadmeid. 

Hoiatus: Vältige seadme ventilatsiooniavade blokeerimist. 

Hoiatus: Vältige külmiku külmaainesüsteemi vigastamist. 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, meele- või vaimupuudega või nappide 

kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui nad 

kasutavad seda oma ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud vastavad 

juhised. Lastel tuleb silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida. 

Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see lasta tootjal, tema hooldustehnikul või volitatud isikul 

tuleohu vältimiseks välja vahetada. 
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FI Varoitus: Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita apuvälineitä sulatusprosessin 

nopeuttamiseen. 

Varoitus: Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin ruoansäilytystiloissa. 

Varoitus: Pidä laitteen tuuletusaukot avoimina. 

Varoitus: Älä vaurioita jääkaapin jäähdytysvirtapiiriä. 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden 

fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden 

käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta 

vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Pieniä lapsia on 

neuvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. 

Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän sähköasentajan 

on vaihdettava johto. 

FL Waarschuwing: Gebruik geen andere mechanische toestellen of anderen middelen om het 

ontdooiingproces te versnellen 

Waarschuwing: Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarladen van het toestel. 

Waarschuwing: Houd de ventilatieopeningen van het toestel vrij. 

Waarschuwing: Beschadig het koelcircuit van de koelkast niet. 

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met 

gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en 

kennis, tenzij ze toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat door 

een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht 

staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. 

Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant 

of service agent of een aangeduide persoon. 

FR Avertissement : N’utilisez pas d’appareils mécaniques ou d’autres moyens artificiels pour 

accélérer le processus de décongélation. 

Avertissement : N’utilisez pas d’appareils électriques dans l’espace de stockage des 

aliments de l’appareil. 

Avertissement : N’obstruez pas les ouvertures de ventilation de l’appareil. 

Avertissement : N’endommagez pas le circuit de liquide réfrigérant du réfrigérateur. 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou bien manquant 
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