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Completo Ariston
Essentia Chil_Verd
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A készülék bekapcsolása
        












min= legmelegebb
max= leghidegebb
sékletet állítson be!
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Utilizzare al meglio il congelatore




1= legmelegebb
MAX= leghidegebb



OFF A készülék kikapcsolása, a normáltérrel együtt.
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