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ÜRÜN TANIMI

KONTROL PANELİ

1. Kontrol paneli

2. Yuvarlak ısıtma elemanı 
(görünmez)

3. Tanıtım levhası  
(çıkarmayın) 

4. Kapak

5. Üst ısıtma elemanı/ızgara 

6. Hafif

7. Döner tepsi

1. AÇIK/KAPALI
Fırını açmak ve kapatmak ve etkin 
bir işlevi durdurmak için kullanılır.

2. MENÜ
İşlevler listesine erişmek için 
kullanılır.

3. GERİ
Önceki menüye geri dönmek için 
kullanılır.

4. FAVORİLER
Kısayol işlevlerinin listesine erişmek 
için kullanılır.

5. EKRAN

6. GEZİNTİ DÜĞMELERİ
İşlevler listesinde gezinmek, imleci 
hareket ettirmek ve bir işleve 
yönelik ayarları değiştirmek için 
kullanılır.

7. ONAYLAMA DÜĞMESİ
Bir işlev seçimini veya ayarlanan bir 
değeri onaylamak için kullanılır.

8. BAŞLAT
Bir işlevi derhal başlatmak 
için kullanılır. Fırın kapalı iken, 
“Jet Start” mikrodalga işlevini 
etkinleştirir.

GÜNLÜK REFERANS  
KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce, Sağlık ve Güvenlik kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.

BİR HOTPOINT - ARISTON ÜRÜNÜ SATIN 
ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Daha kapsamlı yardım ve destek için, lütfen 
ürününüzü aşağıdaki adresten kaydedin 
www.hotpoint.eu/register

WWW

docs . hotpoint . eu internet adresimizi 
ziyaret ederek ve bu kitapçığın arkasında 
yer alan talimatlara uyarak, Güvenlik 
Talimatlarını ve Kullanım ve Bakım 
Kılavuzu'nu indirebilirsiniz.
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AKSESUARLAR Daha fazla bilgi için docs.hotpoint.eu  
adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzunu indirinWWW

DÖNER TEPSİ
Desteğinin üzerine yerleştirilen 
döner cam tepsi, tüm pişirme 
yöntemleriyle kullanılabilir. 
Döner tepsi, dikdörtgen fırın 
tepsisi hariç, tüm diğer kaplar 
veya aksesuarlar için bir taban 

olarak kullanılmalıdır.

DÖNER TEPSİ DESTEĞİ
Desteği yalnızca döner cam tepsi 
için kullanın. Desteğin üzerine başka 
aksesuarlar yerleştirmeyin.

CRISP TEPSİSİ
Yalnızca özel “Dynamic Crisp” 
işlevi ile kullanılmak içindir.
Crisp tepsisi, daima döner cam 
tepsinin ortasına yerleştirilmelidir 
ve boş iken yalnızca bu amaca 
yönelik özel işlev kullanılarak ön 

ısıtma işleminden geçirilebilir. Yemeği doğrudan Crisp 
tepsisinin üzerine yerleştirin.

CRISP TEPSİSİ İÇİN TUTMA KOLU
Sıcak Crisp tepsisini fırından 
çıkarmak için faydalıdır.

DİKDÖRTGEN FIRIN TEPSİSİ
Fırın tepsisini, yalnızca 
konveksiyonlu pişirmeye 
imkan veren işlevlerle kullanın; 
asla mikrodalga ile birlikte 
kullanılmamalıdır. Tepsiyi yatay 
olarak, pişirme bölmesindeki rafa 

yerleştirin.

Lütfen dikkat edin: Dikdörtgen fırın tepsisini kullanırken 
döner tepsiyi ve desteğini çıkarmanıza gerek yoktur.

ALÇAK RAF
Bu, yemeğinizi mükemmel 
şekilde esmerleştirmek ve 
optimum sıcak hava dolaşımı 
için, yemeği ızgaraya daha yakın 
yerleştirmenizi sağlar. Rafı, diğer 
yüzeylerle temas etmediğinden 

emin olarak, döner tepsinin üzerine yerleştirin.

BUHAR TENCERESİ
Balık veya sebze gibi 
yemekleri buharda pişirmek 
için, bunları sepete (2) 
yerleştirin ve doğru miktarda 
buhar elde etmek üzere 
buhar tenceresinin (3) 
tabanına içme suyu (100 ml) 
dökün. 

Makarna, pilav veya patates 
gibi yemekleri haşlamak için, bunları doğrudan buhar 
tenceresinin altına yerleştirin (sepet gerekli değildir) 
ve pişirdiğiniz yemeğe uygun miktarda içme suyu 
ekleyin.

En iyi sonuçlar için, buhar tenceresini temin edilen 
kapak ile (1) kapatın. 
Buhar tenceresini daima döner cam tepsinin üzerine 
yerleştirin ve yalnızca uygun pişirme işlevleri veya 
mikrodalga işlevleriyle kullanın.

KAPAK
Mikrodalgada pişirilen veya ısıtılan 
yemeğin üzerini kapatmak için 
faydalıdır. 
Kapak sıçramaları azaltır, yemeği 
nemli tutar ve aynı zamanda iki 
pişirme seviyesi oluşturmak üzere 

kullanılabilir.
Konveksiyonlu pişirme veya herhangi bir ızgara işlevi 
ile kullanılması uygun değildir ("Dynamic Crisp" dahil).

Lütfen dikkat edin: Aksesuar sayısı, satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.
Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.
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Piyasada çok sayıda aksesuar mevcuttur. Satın 
almadan önce, mikrodalga kullanımına uygun ve 
fırın sıcaklıklarına dayanıklı olduklarından emin 
olun.

Yiyecek veya içeceklere yönelik metalik 
kaplar, mikrodalga ile pişirme esnasında asla 
kullanılmamalıdır.

Yemeklerin ve aksesuarların fırının iç duvarlarına 
temas etmediğinden daima emin olun.

Fırını çalıştırmadan önce, döner tepsinin serbestçe 
dönüyor olduğundan daima emin olun. Diğer 
aksesuarları takar veya çıkarırken, döner tepsiyi 
yerinden çıkarmamaya dikkat edin.
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İŞLEVLER Daha fazla bilgi için docs.hotpoint.eu  
adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzunu indirinWWW

 MANUEL

 MİKRODALGA
Yiyecek veya içecekleri hızlı bir şekilde pişirmek 
veya yeniden ısıtmak için kullanılır.

GÜÇ ÖNERİLEN KULLANIM

900 W İçecekleri veya su içeriği yüksek diğer 
yiyecekleri hızlıca ısıtma

750 W Sebze pişirme

650 W Et ve balık pişirme

500 W
Et sosları veya peynir veya yumurta 
içeren sosları pişirme. Et parçacıklarını 
terbiyeleme veya fırında makarna

350 W Yavaş, hassas pişirme. Yağ veya çikolata 
eritmek için mükemmeldir

160 W Donmuş yiyeceklerin buzunu çözme veya 
tereyağı ve peyniri yumuşatma

90 W Dondurmayı yumuşatma

Tavsiye edilen aksesuarlar: Kapak 

 DYNAMIC CRISP
Bir yemeği, hem üst hem de alt kısmından 

mükemmel şekilde esmerleştirmek için kullanılır. Bu 
işlev sadece özel Crisp tepsisi ile kullanılmalıdır. 

Gereken aksesuarlar: Crisp tepsisi, Crisp tepsisi için tutma 
kolu

 IZGARA
Esmerleştirmek, ızgarada pişirmek ve graten 

yapmak için kullanılır. Pişirme sırasında yemeği 
çevirmenizi öneriyoruz.
En iyi sonuçlar için, ızgarayı 3-5 dakika boyunca 
önceden ısıtın.

Tavsiye edilen aksesuarlar: raf

 IZGARA + MİKRODALGA
Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya 

getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek ve 
graten yapmak için kullanılır. 

Tavsiye edilen aksesuarlar: raf

 TURBO IZGARA
Mükemmel sonuçlar için, ızgara ve 

konveksiyon işlevlerini bir araya getirir. Pişirme 
sırasında yemeği çevirmenizi öneriyoruz.

Tavsiye edilen aksesuarlar: raf

 TURBO IZGARA + MİKRODALGA
Mikrodalga, ızgara ve konveksiyonlu fırın 

işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir 
şekilde pişirmek ve esmerleştirmek için kullanılır.

Tavsiye edilen aksesuarlar: raf

 ZORUNLU HAVA
Yemekleri konvansiyonel fırın kullanırken elde 

edilen sonuçlarla benzer sonuç sağlayacak şekilde 
pişirmek için kullanılır. 
Belli yemekleri pişirmek için, fırın kullanımına uygun 
fırın tepsisi veya diğer pişirme kapları kullanılabilir.

Tavsiye edilen aksesuarlar: Dikdörtgen fırın tepsisi/raf

 ZORUNLU HAVA + MİKRODALGA
Fırın yemeklerini hızlıca hazırlamak için kullanılır.

Tavsiye edilen aksesuarlar: raf

 HIZLI ISITMA
Bir pişirme çevriminden önce fırını hızlıca ön 

ısıtmaya tabi tutmak için kullanılır.
Yemeği fırına yerleştirmeden önce işlevin 
tamamlanmasını bekleyin.

SENSÖR

Sensör işlevleri, mükemmel sonuçlar almanızı sağlamak 
üzere, pişirme sırasında sürekli olarak uyarlanır. 
Toplam süre, hazırlama veya ön ısıtma aşamalarını içermez.

 DYNAMIC REHEAT
Dondurulmuş veya oda sıcaklığındaki hazır 

yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır. 
Fırın, mümkün olan en iyi sonuçları en kısa sürede 
almak için gereken değerleri otomatik olarak 
hesaplar. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir ve ısıya 
dayanıklı bir yemek tepsisine veya kaba yerleştirin.

 DYNAMIC CRISP
Donmuş yemekleri, üst kısımları altın renginde 

ve çıtır çıtır olacak şekilde hızlı bir şekilde yeniden 
ısıtmak ve pişirmek için kullanılır. Bu işlevi yalnızca 
verilen Crisp tepsisi ile kullanın.

Gereken aksesuarlar: Crisp tepsisi, Crisp tepsisi için tutma 
kolu

 DYNAMIC STEAM
Sebze veya balık gibi yemekleri, sağlanan 

buhar tenceresi ile buharda pişirmek için kullanılır.
Hazırlama aşamasında otomatik olarak buhar 
üretilerek, buhar tenceresinin tabanına dökülen su 
kaynama sıcaklığına getirilir. Bu aşamaya yönelik 
süreler değişebilir. Daha sonra fırın, ayarlanan 
süreye göre yemeği buharda pişirme işlemi ile 
devam eder.

Bazı pişirme süreleri aşağıdaki gibidir: 
• taze sebzeler (250-500 g): 4-6 dakika;
• donmuş sebzeler (250-500 g): 5-7 dakika;
• balık fileto (250-500 g): 4-6 dakika.

Gereken aksesuarlar: Buhar tenceresi
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CİHAZIN İLK KULLANIMI

1. LÜTFEN DİLİ SEÇİN
Cihazı ilk açtığınızda dili ve saati ayarlamanız 
gerekecek. Ekranda mevcut dillerin listesi 
gösterilecektir.

Please select language 

Italiano

Português do Brasil

English

İstediğiniz dili seçmek için  veya 'i kullanın ve 
onaylamak için 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Dil, “Ayarlar” menüsünden sonradan 
değiştirilebilir.

2. SAATİ AYARLAYIN
Dili seçtikten sonra, mevcut saati ayarlamanız 
gerekecektir: Ekranda 12:00 yanıp sönecektir.

Premere     per impostare il tempo, OK per terminare

     HH          MM

12:00
 ile zamanı ayarlayın, işiniz bitince OK tuşuna basın.

SS DD

Saati ayarlamak için  veya 'i kullanın ve 
onaylamak için 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Uzun süreli güç kesintilerinin ardından 
saati tekrar ayarlamanız gerekebilir.

ILIK TUTMA

Et, kızartma veya kekler de dahil olmak üzere, yeni 
pişirilmiş yemekleri sıcak ve gevrek tutmak için 
kullanılır.

 OTOMATİK

Otomatik işlevleri ile, en iyi sonucu elde etmek için 
yemeğin ağırlığını veya miktarını seçmeniz yeterlidir.

 DYNAMIC DEFROST
Ağrılığı 100 g ile 3 kg arasındaki et, tavuk, balık, 

sebze ve ekmeğin buzunu hızlıca çözdürmek için 
kullanılır. 
Yemek, doğrudan döner cam tepsinin üzerine 
yerleştirilmelidir.

 EKMEK ÇÖZME
Küçük ekmek, kruvasan ve bagetlerin hızlıca 

buzunu çözdürmek ve yeniden ısıtmak için kullanılır. 
Fırın, mümkün olan en iyi sonuçları almak için 
gereken değerleri otomatik olarak hesaplar (süre, 
güç ve pişirme yöntemi).

Gereken aksesuarlar: Crisp tepsisi, Crisp tepsisi için tutma 
kolu

 YEMEK TARİFLERİ
Bu, optimum pişirmeye yönelik önceden 

ayarlı değerlere sahip bir dizi otomatik yemek tarifi 
arasından seçim yapmanızı sağlar. En iyi sonuçlar 
için, ekrandaki talimatları takip edin. 

Lütfen dikkat edin: Bu işlevin kullanımı ile ilgili daha fazla 
bilgi, yemek tarifi ve faydalı öneri için, docs.hotpoint.eu 
adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu indirin

 AYARLAR

Fırının ayarlarını değiştirmek için kullanılır (dil, 
zaman, sinyal ses düzeyi, parlaklık, Eko modu).

Lütfen dikkat edin: Eko modu etkin iken, enerji tasarrufu 
sağlamak üzere ekran parlaklığı birkaç saniye sonra 
düşürülecektir. Düğmelerden herhangi birine vs. 
basıldığında, ekran otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
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. EMNİYET KİLİDİ
Bu işlev, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek üzere 
otomatik olarak etkinleştirilir.

Blocco di sicurezza attivato
Chiudere sportello, premere 
Güvenlik kilidi etkinleştirildi

Kapıyı kapat ve  tuşuna bas

Kapağı açıp kapatın ve seçilen işlevi başlatmak için 
'e basın.

. DURAKLATMA
Etkin bir işlevi duraklatmak, örneğin yemeği 
karıştırmak veya çevirmek için, kapağı açmanız 
yeterlidir.
Tekrar başlatmak için, kapağı kapatın ve 'e basın.
 
. JET START
Fırın kapalı iken, mikrodalga işlevi ile 30 saniye 
boyunca tam güçte (900 W) pişirmeyi etkinleştirmek 
için 'e basın. 

 düğmesine her basıldığında, pişirme süresi 30 
saniye artırılacaktır.

AYARLARI UYGULAYIN
Başlangıçta, ekranda verilen sıraya dayalı olarak, 
seçilen işlevin değerlerini ayarlamak mümkündür. 
Değer yanıp sönerken, değeri ayarlamak için  veya 

'i kullanın ve onaylamak için 'e basın.

Gerekirse, imleci değiştirmek istediğiniz değerin 
yanına hareket ettirmek için  veya 'i kullanın ve 

'e basın. Değer yanıp sönecektir.

Değeri değiştirmek için  veya 'i kullanın ve 
onaylamak için 'e basın.

İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN
Görüntülenen ayarlar istediğiniz ayarlar ise, işlevi 
etkinleştirmek için 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Mümkün olduğu durumlarda, bazı 
değerler pişirme sırasında bile değiştirilebilir. 

GÜNLÜK KULLANIM

1. BİR İŞLEV SEÇİN

Funzioni di cottura tradizionale

Sensor

Impostazioni

Manuale1

4

2

3
Geleneksel yemek pişirme fonksiyonları

Sensörlü Pişirme

Ayarlar

Manuel

1.  Seçilen işlevin simgesi

2. Seçilen işlev

3. Kullanılabilir diğer işlevler

4. Seçilen işlevin açıklaması

FIRINI AÇIN
'e basın : Ekranda ana menü görüntülenecektir.

MENÜDE GEZİNİN
Ana menüde gezinmek için  veya 'e basın ve 
seçmek istediğiniz öğeyi vurgulayın.

MENÜDEN BİR ÖĞE SEÇİN
Seçmek istediğiniz öğe ekranda vurgulandığında, 
seçimi onaylamak için 'e basın ve ayarlar 
menüsüne (aşağı bakın) veya işlevler listesine gidin.

BİR İŞLEV SEÇİN
Çıkan listede gezinmek için  veya 'a basın. 
Onaylamak için 'e basın ve ayarlar menüsüne 
gidin.

2. İŞLEVİN SEÇİLMESİ VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ

4

POTENZA
350W

POTENZA GRILL
Alto

MM:SS

TEMPO FINE
19:20

     00:05

TurboGrill + Microonde5 

1

2

3
Turbo Izgara + Mikrodalga

Yüksek
IZGARA GÜCÜ

BİTİŞ SAATİGÜÇ

DD:SS

1.  Seçici imleç 
 (seçilen ayarı vurgular)

2. Süre

3. İşlevin sona ereceği saat

4. İşlevin adı

5. İşleve yönelik ayarlar  
(güç, sıcaklık, ızgara seviyesi, ağırlık veya miktar, istenilen 
pişirme derecesi vs.)
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. FAVORİLER
Fırın, en sık kullandığınız işlevlerin listesini otomatik 
olarak çıkaracaktır. Fırını açmak için  düğmesine 
basın, ardından en sık kullandığınız işlevlerin listesini 
görüntülemek için 'e basın.

Le funzioni di cottura utilizzate più di frequente 

Ventilato + Microonde

Dynamic Crisp

Lasagne

En çok kullandığınız yemek pişirme fonksiyonları

Zorunlu Hava + Mikrodalga

Lazanya

İstediğiniz işlevi seçmek için  veya 'i seçin, 
onaylamak için 'e basın ve ardından – gerekirse – 
ayarları gereksinimlerinize göre değiştirin (önerilenler 
temel ayarlardır). 
İşlem tamamlandığında, işlevi etkinleştirmek için 
'e basın.

. KALAN SICAKLIK
Birçok durumda, yemek pişirildiğinde, fırın, ekranda 
gösterilecek olan bir otomatik soğutma işlemini 
etkinleştirilecektir. 

Ra�reddamento 

168°C 

Soğutuluyor

Bu işlem sırasında saati görüntülemek için 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Kapağın kısa bir süreliğine açılması, işlemi 
kesintiye uğratır.

. ZAMAN AYARI
Fırın kapatıldığında, ekran bağımsız zamanlayıcı olarak 
kullanılabilir. İşlevi etkinleştirmek için 'e basın. 
Bağımsız zamanlayıcı ekranda görünecektir.

Premere      per impostare il timer, OK per avviare

00 : 01 : 00
HH          MM             SS

 ile zamanı ayarlayın, OK ile başlatın

SS DD SS

İstediğiniz uzunlukta süreyi ayarlamak için  veya 
'e basın ve ardından bağımsız zamanlayıcıyı 

etkinleştirmek için 'e basın. Zaman ayarı seçilen 
süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir sinyal 
duyulacaktır. 

Lütfen dikkat edin: Zaman ayarı, herhangi bir pişirme 
çevrimini etkinleştirmez.
Bağımsız zamanlayıcıyı herhangi bir anda durdurmak için 
'e basın

. TUŞ KİLİDİ
Tuşları kilitlemek için,  ve 'e aynı anda basarak 
en az beş saniye basılı tutun. Tuş kilidini açmak için bu 
işlemi tekrarlayın.

YEMEK İŞLEV ÖN ISITMA
SIC. (°C)/  

IZGARA SEVİYESİ
GÜÇ  
(W)

SÜRE AKSESUARLAR

Sünger kek
- 160-180 - 30-60

 

- 160-180 90 25-50
 

Dolgulu tartlar  
(cheesecake, strudel, elmalı tart) Evet 160-190 - 35-70

 

Kurabiyeler Evet 170-180 - 10-20

Beze Evet 100-120 - 40-50

Küçük ekmek Evet 210-220 - 10-12

Somun Ekmek Evet 180-200 - 30-35

Pizza/Turta Evet 190-220 - 20-40

Pizza (0,4-0,5 kg) - - - 14-16

Tuzlu kekler  
(sebzeli kek, kiş) Evet 180-190 - 40-55

 

Kiş (1-1,2 kg) - - - 18-20

PİŞİRME TABLOSU
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YEMEK İŞLEV ÖN ISITMA
SIC. (°C)/  

IZGARA SEVİYESİ
GÜÇ  
(W)

SÜRE AKSESUARLAR

Lazanya/fırında makarna Orta 350-500 15-40
 

Kuzu fırın/dana/rozbif(1,3-1,5 kg)
- 170-180 - 70-80*

 

- 160-180 160 50-70*
 

Rozbif – orta pişmiş (1,3-1,5 kg) - 170-180 - 40-60*
 

Tavuk fırın/tavşan/ördek (bütün 
1-1,2 kg)

- 210-220 - 50-70*
 

- 210-220 350 45-60*
 

Tavuk / Tavşan / Ördek 
(fileto / parça) - Orta - Yüksek 350-500 20-40*

 

Parça Tavuk (0,4-1 kg) - - - 12-18

Bütün Balık Fırın (bütün) - Yüksek 160-350 20-40
 

Balık fileto/dilim Evet Yüksek - 15-30*
 

Dolmalar  
(domates, kabak, patlıcan) - Orta 500-650 25-50

 

Tost - Yüksek - 3-6

Sosis / Kebap /  
Pirzola / Hamburger - Orta - Yüksek - 20-40*

Sosis/Burger (0,2-1 kg) Evet** - - 6-16

Fırın Patates  - Orta 350-500 20-40*
 

Patates, Dilimlenmiş (0,3-0,8 kg) - - - 10-20

Fırın meyve - Orta 160-350 15-25
 

Sebze graten - Yüksek - orta - 15-25
 

Sebze kızartması (0,3-0,8 kg) Evet** - - 8-18

* Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin ** Crisp tepsisini 3-5 dakika boyunca ön ısıtma işlemine tabi 
tutun

WWW Otomatik işlevlerin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi, yemek tarifi ve faydalı öneri için, docs.hotpoint.eu adresinden 
Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu okuyun indirin

WWW IEC 60705 ve IEC 60350 standartları uyarınca sertifikasyon makamlarına yönelik hazırlanmış olan test edilmiş yemek 
tarifleri tablosu için docs.hotpoint.eu adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu indirin.

İŞLEVLER

Crisp Izgara Izgara + Mikrodalga Turbo Izgara Zorunlu Hava
Zorunlu Hava + 

Mikrodalga

AKSESUARLAR

Isıya dayanıklı tepsi/mikrodalga 
kullanımına uygun kap

Alçak raf Crisp tepsisi Dikdörtgen fırın tepsisi
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İÇ VE DIŞ YÜZEYLER
• Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. 
Çok kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan 
damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
• Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
• Düzenli aralıklarla veya herhangi bir şey dökülmesi 
durumunda, fırının alt kısmındaki tüm yemek 
artıklarını temizlemek üzere döner tepsiyi ve desteğini 
çıkarın.
• Yoğun ısı kirleri yakarak temizlediğinden, ızgaranın 
temizlenmesine gerek yoktur. Bu işlevi düzenli olarak 
kullanın.

AKSESUARLAR
• Crisp tepsisi dışındaki tüm aksesuarlar, bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.
• Crisp tepsisi su ve hafif bir deterjan kullanılarak 
temizlenmelidir. İnatçı kirler için bir bezle nazikçe silin. 
Temizlemeden önce Crisp tepsisini daima soğumaya 
bırakın.

Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan 
önce cihazın soğuduğundan emin olun.

Buharlı temizleyiciler kullanmayın.

Cihazın yüzeylerine zarar verebileceklerinden 
bulaşık teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/korozif 
temizlik maddeleri kullanmayın.

Sorun Olası neden Çözüm

Fırın çalışmıyor. Güç kesintisi.
Şebeke bağlantısının 
kesilmesi.

Şebeke elektrik gücü olup olmadığını ve 
fırının elektrik beslemesine bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.
Sorunun giderilip giderilmediğini görmek 
için, fırını kapatıp yeniden açın.

Fırın, kapalı iken bile ses çıkarır. Soğutma fanı etkin. Kapağı açın veya soğutma işlemi sona erene 
kadar bekleyin.

Ekranda “F” harfi ve ardından 
bir rakam görünüyor.

Yazılım hatası. Size en yakın Satış Sonrası Müşteri Merkezi ile 
irtibata geçin ve “F” harfini takip eden rakamı 
belirtin.

ARIZA GİDERME Daha fazla bilgi için docs.hotpoint.eu  
adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzunu indirinWWW

TEMİZLİK

001

ÜRÜN FİŞİ
WWW  Bu cihazın enerji verilerini içeren ürün fişi, 

docs . hotpoint.eu internet adresinden indirilebilir

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZUNA NASIL 
ULAŞILABİLİR
> WWW  Ürünün ticari kodunu belirterek, 
Kullanım ve Bakım Kılavuzunu, 
docs . hotpoint.eu  
internet adresimizden indirin (bu kare kodu 
kullanabilirsiniz).

> Alternatif olarak, Satış Sonrası Müşteri Servisimizle 
irtibata geçin.

SATIŞ SONRASI SERVİSİMİZLE İLETİŞİM 
İrtibat bilgilerimize 
garanti kılavuzundan 
ulaşabilirsiniz. Satış 
Sonrası Müşteri 
Servisimizle iletişim 
kurarken, lütfen 
ürününüzün tanıtım 
levhasında yer alan 
kodları belirtin.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400010849043
İtalya'da basılmıştır


