
1

TR

ÜRÜN TANIMI

KONTROL PANELİ

1

2

6

5

4

3

1 2 3 4 6 7

1. Kontrol paneli

2. Tanıtım levhası

     (çıkarmayın) 

3. Kapak

4. Üst ısıtma elemanı/ızgara

5. Işık

6. Döner tepsi
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1. DURDUR
Bir işlevi veya sesli bir sinyali 
durdurmak, ayarları iptal etmek ve 
fırını kapatmak için kullanılır.

2. mİKRODALgA İşLEvİ/ 
      gÜÇ
Mikrodalga işlevini seçmek ve 
gereken güç seviyesini ayarlamak için 
kullanılır.

3. IZgARA İşLEvİ

4. gEvREK İşLEvİ

5. EKRAN

6. + / - DÜĞmELERİ
Bir işlevin ayarlarını düzenlemek için 
kullanılır (örn. uzunluk, ağırlık).

7. DEFROST DYNAmIC
8. BAşLAT
Bir işlevi başlatmak için kullanılır. 
Fırın kapalı iken, “Jet Start” 
mikrodalga işlevini etkinleştirir.

9. KAPAK AÇmA DÜĞmESİ

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun

GÜNLÜK REFERANS  
KILAVUZU

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

www.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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gEvREK TEPSİSİ İÇİN TUTmA KOLU
 Sıcak gevrek tepsisini fırından 
çıkarmak için faydalıdır.

RAF
Bu, yemeğinizin üstünü 
mükemmel şekilde kızartmak 
üzere, yemeği ızgaraya daha 
yakın olacak şekilde 
yerleştirmenizi sağlar. Rafı, 

diğer yüzeylerle temas etmediğinden emin olarak, 
döner tepsinin üzerine yerleştirin.

KAPAK (temin edildiyse)

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

üzere kullanılabilir. Herhangi bir ızgara işlevi ile 
uygun değildir (“Crisp Dynamic” dahil). 

İŞLEVLER

DÖNER TEPSİ
Desteğinin üzerine 
yerleştirilen döner cam tepsi, 
tüm pişirme yöntemleriyle 
kullanılabilir. 
Döner tepsi, daima diğer kap 

ve aksesuarlar için bir taban tepsisi olarak 
kullanılmalıdır.

DÖNER TEPSİ DESTEĞİ
 Desteği yalnızca döner cam tepsi 

için kullanın. Desteğin üzerine 
başka aksesuarlar yerleştirmeyin.

gEvREK TEPSİSİ
Yalnızca özel “Crisp Dynamic” 
işlevi ile kullanılmak içindir.  
Gevrek tepsisi, daima döner 
cam tepsinin ortasına 
yerleştirilmelidir ve boş iken 

yalnızca bu amaca yönelik özel işlev kullanılarak ön 
ısıtma işleminden geçirilebilir. Yiyeceği direk olarak 
gevrek tepsisi üzerine yerleştirin.

tedarik edilmeyen diğer aksesuarlar, satış sonrası servisten ayrıca satın alınabilir.

AKSESUARLAR

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.

  mİKRODALgA
Yiyecek veya içecekleri hızlı bir şekilde 

pişirmek veya yeniden ısıtmak için kullanılır.
GÜÇ ÖNERİLME AMACI

750 W
içecekleri veya et ya da sebze gibi su 
içeriği yüksek diğer yiyecekleri hızlıca 
yeniden ısıtma.

500 W

Balık, 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.

0 W sadece zamanlayıcı kullanılırken

 

  CRISP DYNAmIC
Bir yemeği, hem üst hem de alt kısmından 

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

SÜRE (dk.) ÖNERİLME AMACI

3 - 4 Kurabiye (8- 10 adet)

7 - 8 dondurulmuş pizza (350 g)

7 - 9 sünger kek (500 g)

8 - 10 Balık kroket (8 adet)

9 - 10 Pizza (350 g)

10 - 14 Patates kızartması (200 g - 300g)

13 - 15 Kiş loren (500 g)

Gereken aksesuarlar: Gevrek tepsisi, gevrek tepsisi için 
tutma kolu

WWW
daha fazla bilgi için Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu 

aşağıdaki adresten indirin
www.hotpoint.eu

WWW
daha fazla bilgi için Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu 

aşağıdaki adresten indirin
www.hotpoint.eu
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TR
IZgARA

 Üstünü kızartmak, ızgarada pişirmek ve tek 
başına kullanıldığında graten yapmak için kullanılır. 
Pişirme sırasında yemeği çevirmenizi öneriyoruz. En 
iyi sonuçlar için, ızgarayı 3-5 dakika boyunca 
önceden ısıtın. Yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek ve 
graten yapmak için, mikrodalgalar ile birlikte çalışır. 

GÜÇ SÜRE (dk.) ÖNERİLME AMACI

500 W 14 - 18 lazanya (400 - 500 g)

500 W 10 - 14 Balık (600 g)

500 W 40 - 50 tavuk (tüm; 1-1,2 kg) 

350 W 15 - 18 Balık graten (600 g)

0 W - yalnızca yiyeceğin üstünü 
kızartmak için

tavsiye edilen aksesuarlar: raf

GÜNLÜK KULLANIM
. BİR İşLEv SEÇİN
İstediğiniz işlevi seçmek için, düğmesine basmanız yeterlidir.

. SÜREYİ AYARLAYIN
İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, çalışmasını 
istediğiniz süreyi ayarlamak için  veya 
'i kullanın.

Pişirme sırasında süre,  veya 'e basmak veya 'e 
basarak her seferinde süreyi 30 saniye uzatmak suretiyle 
değiştirilebilir

. mİKRODALgA gÜCÜNÜ AYARLAYIN
Mikrodalga güç seviyesini seçmek için, 'e 
istediğiniz kadar basın.  

Mikrodalgayı ızgara ile birlikte kullanmak için, 'e basarak 
"Izgara" işlevini seçin ve ardından, mikrodalga gücünü 
ayarlamak için 'i kullanın.

lütfen dikkat edin: Bu ayarı, pişirme sırasında 'e basarak da 
değiştirebilirsiniz. 

. DEFROST DYNAmIC
'e basın, ardından yemeğin ağırlığını 

ayarlamak için  veya 'i kullanın. 

Buz çözme sırasında 
işlev, yemeği çevirmenize 
imkan vermek üzere kısa bir süreliğine duraklatılacaktır. 
İşlem tamamlandığında, kapağı kapatarak, 'e basın.

. İşLEvİ ETKİNLEşTİRİN
İstediğiniz ayarları uyguladıktan sonra, işlevi etkinleştirmek 
için 'a basın.

Halihazırda geçerli olan işlevi duraklatmak için herhangi 
bir zamanda 'e basabilirsiniz.

. EmNİYET KİLİDİ
Bu işlev, fırının yanlışlıkla açılmasını önlemek 
üzere otomatik olarak etkinleştirilir. Kapağı 

açıp kapatın, 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 (750 W) pişirmeyi etkinleştirmek için 'e basın. 

 düğmesine her basıldığında, pişirme süresi 30 saniye 
artırılacaktır.

. SAATİ AYARLAYIN
Fırın kapalı iken, saate ait iki rakam (solda) 
yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basın. 

Doğru saati ayarlamak için  veya 'i kullanın ve 
onaylamak için 'e basın: Dakika ayarı ekranda yanıp 
sönecektir.
Dakikayı ayarlamak için  veya 'i kullanın ve onaylamak 
için 'e basın. 

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

. BAĞImSIZ ZAmANLAYICI

Fırın kapatıldığında, ekran bağımsız zamanlayıcı olarak 
kullanılabilir. İşlevi etkinleştirmek ve istediğiniz süreyi 
ayarlamak için,  veya 'i kullanın. Gücü 0 W olarak 
ayarlamak için 'e basın, ardından geri sayımı 
etkinleştirmek için 'e basın.

lütfen dikkat edin: Bağımsız zamanlayıcı, herhangi bir pişirme 
çevrimini etkinleştirmez.  
Bağımsız zamanlayıcıyı herhangi bir anda durdurmak için 'e 
basın

 DEFROST DYNAmIC
 Ağrılığı 100 g ile 2 kg arasındaki et, tavuk ve 

balık gibi yiyeceklerin buzunu hızlıca çözdürmek için 
kullanılır. 
Yemek, doğrudan döner cam tepsinin üzerine 
yerleştirilmelidir. Komut verildiğinde yiyeceği 
çevirin.

WWW   IeC 60705 ve IeC 60350 standartları uyarınca sertifikasyon makamlarına yönelik hazırlanmış olan faydalı pişirme 
tabloları ve test edilmiş yemek tarifleri tablosu için www.hotpoint.eu adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu indirin.
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TEMİZLİK

İÇ vE DIş YÜZEYLER

•  Fırın yüzeylerini nemli bir bezle silin. 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

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

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

 4 0 0 0 1 0 8 5 5 5 3 9 
İtalya'da basılmıştır

ARIZA GİDERME

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 gerilip 
giderilmediğini görmek için, fırını kapatıp 
yeniden açın.

Ekranda “Err” görüntüleniyor. yazılım hatası. size en yakın satış sonrası servis merkezi ile 
irtibata geçin ve “err” yazısını takip eden harf 
veya rakamı belirtin.

WWW
daha fazla bilgi için Kullanım ve Bakım Kılavuzu'nu 

aşağıdaki adresten indirin
www.hotpoint.eu
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SATIş SONRASI SERvİSİmİZLE İLETİşİm
İrtibat bilgilerimize garanti kılavuzundan ulaşabilirsiniz. 
Satış Sonrası Servisimizle iletişim kurarken, lütfen 
ürününüzün tanıtım 
levhasında yer alan 
kodları belirtin.

XXX/XXX  

ÜRÜN FİŞİ
WWW  Enerji verimlilik dereceleri de dahil olmak üzere 

ürünün komple özellikleri,  
www.hotpoint.eu internet adresimizden indirilebilir

KULLANIm vE BAKIm KILAvUZUNA NASIL 
ULAşILABİLİR
> WWW  Kullanım ve Bakım Kılavuzunu 
www.hotpoint.eu internet adresimizden
(bu kare kodu kullanabilirsiniz), ürünün ticari 
kodunu belirterek indirin.

> Alternatif olarak, Satış Sonrası Servisimizle 
irtibata geçin 


