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Coifa brastemp gourmand manual

Instruções de uso Brastemp Island Hood 100 cm - BA890 Leia atentamente a segurança ao usar o capô. Instruções de segurança importantes Dicas importantes de segurança Clique aqui Conheça as partes principais do capô. Identificação de partes do armário de fumaça Acessórios que estão ligados ao produto Especificações técnicas do produto
Dimensões do capô Peso do produto Características elétricas Clique aqui Descrição do painel de controle Descrição dos botões Clique aqui Informações importantes sobre seu produto de aço inoxidável Limpeza geral Filtro de lubrificação de limpeza (metal) Filtro de carvão ativado (somente modelos de filtro) Limpeza do painel de sucção de
circunferência Como remover um filtro de graxa (metal) Montagem do filtro de carbono Substituição de lâmpadas Clique aqui Veja o que você precisa fazer para instalar. Modos de operação: modo de exaustão ou ferramenta de ajuste Requisitos elétricos Local de instalação do capô Prepare o produto para instalação Instalação do capô Montagem do capô
- ilustração Clique aqui Solucionar problemas antes de ligar para o Serviço Autorizado Brastemp Clique aqui O capô de parede Brastemp Gourmand tem uma alta capacidade de sucção combinada com baixo ruído, garantindo um sistema de isolamento acústico Hush System de alto desempenho. Tecnologia avançada para quem cozinha e recebe o nível
71.24indicado para quem digita a garantia do bocal do fogão5 (mês)12power (w)552suction capacity918model name policeBAR90ARmanual produto Bra 90 cm Capa Instruções de Operação - BA790 Leia atentamente a segurança ao usar o capô. Instruções de segurança importantes Dicas importantes de segurança Clique aqui Conheça as principais
partes do capô e também as peças que acompanham o produto. Identificação de partes do armário de fumaça Especificações técnicas do produto Dimensões do capô Peso do produto Características elétricas Clique aqui Conhecimento do painel de controle Descrição dos botões Calibração do sensor Teste de sensores Seleção de fogões/fogões no
desktop Clique aqui Informações importantes sobre seu produto de aço inoxidável Limpeza geral Filtro de lubrificação de limpeza (metal) Filtro de carvão ativado - modo de ferramenta de ajuste Limpeza do painel de sucção de circunferência Como remover um filtro de graxa (metal) Instalação do filtro de carbono ativado Substituição de lâmpadas Clique
aqui Veja o que você precisa fazer para instalar. Modos de operação: modo de exaustão ou ferramenta de ajuste Requisitos elétricos Local de instalação do capô Prepare o produto para instalação Instalação do capô Montagem do capô - ilustração Clique aqui Solucionar problemas antes de ligar para o Serviço Autorizado Brastemp Clique aqui
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