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ÜRÜN TANIMI

GÜNLÜK REFERANS  
KILAVUZU

KONTROL PANELİ

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

1.  Kontrol paneli
2.  Tanıtım levhası  

(çıkarmayın)

3.  Kapak 
4. Üst ısıtma elemanı / ızgara
5.  Işık
6. Döner tepsi

1. SEÇİM DÜĞMESİNİ 
Bir işlev seçmek suretiyle fırını 
açmak için kullanılır. 
Fırını kapatmak için,  konumuna 
çevirin.

2. GERİ
Önceki ayarlar menüsüne geri 
dönmek için kullanılır.

3.  DURDUR
Etkin bir işlevi herhangi bir 
zamanda kesintiye uğratmak için 
kullanılır. İşlevi durdurmak ve fırını 
beklemeye almak için iki kez basın.

4. EKRAN

5. BAŞLAT
İşlevleri başlatmak ve ayarları 
onaylamak için kullanılır. Fırın 
kapalı iken, “Jet Start” mikrodalga 
işlevini etkinleştirir.

6. ONAYLA
Bir işlev seçimini veya ayarlanan bir 
değeri onaylamak için kullanılır.

7. AYAR DÜĞMESİ
Menülerde gezinmek veya ayarları 
değiştirmek için kullanılır.

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

Aksesuar sayısı, satın alınan modele göre değişebilir. 
Tedarik edilmeyen diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.

CRISP TEPSİSİ İÇİN TUTMA KOLU
 Sıcak Crisp 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 pişirme ve ısıtma 
sırasında kapların üstünü 
kapatmak için faydalıdır. 
Kapak sıçramaları azaltır, yemeği 
nemli tutar ve aynı zamanda iki 
pişirme seviyesi oluşturmak üzere 

kullanılabilir.
Herhangi bir ızgara işlevi ile kullanılması uygun 
değildir (“Crisp” (Gevrek) dahil). 

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 ilgili işlevle kullanılmak 

içindir.
Crisp tepsisi, daima döner cam 
tepsinin ortasına yerleştirilmelidir 

ve boş iken yalnızca bu amaca yönelik özel işlev 
kullanılarak ön ısıtma işleminden geçirilebilir. 
Yiyeceği direk olarak Crisp tepsisi üzerine yerleştirin.

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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 MİKRODALGA
 Yiyecek veya içecekleri hızlı bir şekilde 

pişirmek veya yeniden ısıtmak için kullanılır.

GÜÇ ÖNERİLME AMACI

1000 W İçecekleri veya su içeriği yüksek diğer 
yiyecekleri hızlıca yeniden ısıtma

800 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. Tereyağı veya çikolata 
eritmek için mükemmeldir

160 W Donmuş yiyeceklerin buzunu çözme veya 
tereyağı ve peyniri yumuşatma

90 W Dondurmayı yumuşatma

Tavsiye edilen aksesuar: kapak

 CRİSP
 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 aksesuar: tel raf

 IZGARA + MD
 Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya 

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

Tavsiye edilen aksesuar: tel raf

 OTOMATİK BUZ ÇÖZME
 Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını 

belirtmek suretiyle hızlıca buzunu çözdürmek için 
kullanılır. Yemek, doğrudan döner cam tepsinin 
üzerine yerleştirilmelidir.
Komut verildiğinde yiyeceği çevirin

KATEGORİ ÖNERİLEN YEMEKLER AĞIRLIK

ET 
(kıyma, pirzola, biftek, 
rostoluk et parçaları)

100 g - 2 kg

TAVUK 
(bütün tavuk, parça, fileto) 100 g - 2,5 kg

BALIK 
(bütün, biftek, fileto) 100 g - 1,5 kg

SEBZE 
(karışık sebzeler, bezelye, 

brokoli, vs.)
100 g - 1,5 kg

EKMEK 
(somun, yulaflı gözleme, 

küçük ekmek)
100 g - 1 kg

İŞLEVLER Daha fazla bilgi için docs.hotpoint.eu  
adresinden Kullanım ve Bakım Kılavuzunu indirinWWW
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OTOMATİK İŞLEVLER

Otomatik işlevleri ile, en iyi sonucu elde etmek için yiyeceklerin türünü ve ağırlığını veya miktarını seçmeniz yeterlidir. 
Fırın, ideal ayarları otomatik olarak hesaplayacaktır. Belirtildiği durumlarda, işlev, yalnızca verilen Crisp tepsisiyle birlikte 
kullanılabilir. Komut verildiğinde yiyeceği çevirin veya karıştırın. 

KATEGORİ YEMEK AĞIRLIK KATEGORİ YEMEK AĞIRLIK

YEMEK TABAĞI 250 - 500g PATLAMIŞ MISIR 100 g

DONMUŞ LAZANYA 250 - 500 g
KIZARMIŞ PATATES

(Crisp tepsisinde tek kat halinde 
yayın ve pişirmeden önce 

üzerlerine tuz serpin)
200 - 500 g

FIRIN PATATES
(komut verildiğinde çevirin) 200 g - 1 kg PİZZA

(Crisp tepsisini kullanın) 300 - 800 g

TAZE SEBZELER
(eşit şekilde kesin ve 2 ila 4 yemek 
kaşığı su ekleyin. Üzerini kapatın)

200 - 800 g TAVUK KANAT, PARÇA TAVUK
(Crisp tepsisini hafifçe yağlayın.) 200 - 500 g

HAZIR DONMUŞ SEBZE 
(komut verildiğinde çevirin, üzerini 

kapatın)
200 - 800 g

KIZARMIŞ PİRZOLA
(Crisp tepsisi ön ısıtmaya tabi 

tutulmalıdır)
200 - 500 g

. SAATİ AYARLAYIN
Cihazı ilk açtığınızda saati ayarlamanız gerekecek: 
Ekranda saate ait iki rakam yanıp sönecektir. 

Doğru saati ayarlamak için ayar düğmesini çevirin ve 
onaylamak için 'e basın. Dakikaya ait iki rakam 
yanıp sönmeye başlayacaktır. Doğru saati ayarlamak 
için ayar düğmesini çevirin ve onaylamak için 'e 
basın.

Lütfen dikkat edin: saati daha sonra değiştirmek için, fırın 
kapalı iken 'i en az 3 saniye boyunca basılı tutun ve 
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Uzun süreli güç kesintilerinin ardından saati tekrar 
ayarlamanız gerekebilir.

CİHAZIN İLK KULLANIMI
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1. BİR İŞLEV SEÇİN
Fırın kapalı iken ekranda yalnızca saat gösterilir. 
Kullanılabilir işlevlerden birini seçmek için seçim 
düğmesini çevirin.

.

2. BİR İŞLEV AYARLAYIN
. MANUEL İŞLEVLER
İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, ayarlarını 
değiştirebilirsiniz.
Ekranda, değiştirilebilecek ayarlar sıra ile 
görüntülenecektir. 
MİKRODALGA SEVİYESİ

Ekranda  simgesi yanıp söndüğünde, 
seçili öğeyi değiştirmek için ayar düğmesini çevirin, 
onaylamak için 'e basın ve aşağıdaki ayarlarla 
devam edin.
Lütfen dikkat edin: işlev etkinleştirildikten sonra, güç, güç 
ayarları menüsüne erişmek üzere 'e iki kez basılarak 
ve ardından ayarı değiştirmek için ayar düğmesi çevrilerek 
değiştirilebilir. 

SÜRE

Ekranda  simgesi yanıp söndüğünde, 
ayar düğmesini istediğiniz pişirme süresini ayarlayacak 
şekilde çevirin.
Görüntülenen pişirme süresi istediğiniz süreye karşılık 
geldiğinde, onaylamak için 'e basın ve işlevi 
başlatın. 
Lütfen dikkat edin: Pişirme sırasında, düğmeyi çevirerek 
pişirme süresini ayarlayabilirsiniz; 'e her bastığınızda, 
pişirme süresi 30 saniye artar.

. OTOMATİK İŞLEVLER / OTOMATİK BUZ ÇÖZME
KATEGORİLER
Otomatik işlevlerden birini seçtikten sonra, pişirdiğiniz 
yemeğin kategorisini seçmeniz gerekecektir. 

Ekranda  simgesi yanıp sönerken, istediğiniz 
kategoriye karşılık gelen haneyi seçmek için ayar 
düğmesini çevirin ve ardından onaylamak için 'e 
basın. 
AĞIRLIK
En iyi sonuçları almak için, otomatik işlevler, varsayılan 
ayarlardan seçim yaparak, yiyeceğin ağırlığını 
girmenizi gerektirir: fırın, her yiyecek kategorisi için 
işlevin ideal çalışma süresini hesaplayacaktır.

Varsayılan ayar ekranda görüntülendiğinde ve  
simgesi yanıp sönerken, ağırlığı girmek için ayar 
düğmesini çevirin, ardından onaylamak için 'e 
basın ve işlevi başlatın.

3. İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN
İstediğiniz ayarları uyguladıktan sonra, işlevi 
etkinleştirmek için 'a basın.

 düğmesine her basıldığında, pişirme süresi 30 
saniye daha artırılacaktır (yalnızca manuel işlevler 
için).
Lütfen dikkat edin: Halihazırda geçerli olan işlevi duraklatmak 
için herhangi bir zamanda 'e basabilirsiniz.

HIZLI BAŞLATMA
Fırın kapalı iken, mikrodalga işlevi ile 30 saniye 
boyunca tam güçte (1000 W) pişirmeyi etkinleştirmek 
için 'e basın. 

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

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

GÜNLÜK KULLANIM
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4. DURAKLAT
Etkin bir işlevi duraklatmak, örneğin yemeği 
karıştırmak veya çevirmek için, kapağı açmanız 
yeterlidir.
Tekrar başlatmak için, kapağı kapatın ve 'e basın

'e basarak, pişirme işlemi kısa süreliğine de 
duraklatılabilir. Pişirme işlemini sürdürmek için, kapağı 
kapatarak, 'e basın.
OTOMATİK DURAKLATMA
(YEMEĞI KARIŞTIRIN VEYA ÇEVIRIN)

Belirli işlevler, yemeği çevirmenize veya karıştırmanıza 
imkan vermek üzere duraklatılacaktır. 

Fırın pişirmeyi duraklattığında ve ekranda “Turn 
food” veya “Stir Food” ifadesi göründüğünde, yemeği 
çevirmek veya karıştırmak için kapağı açın, ardından 
kapağı kapatın ve pişirmeyi tekrar başlatmak için 
'e basın.
Lütfen dikkat edin: 2 dakika sonra, yemek çevrilmemiş 
veya karıştırılmamış olsa bile, işlev otomatik olarak 
tekrar başlatılacaktır.
5. PİŞİRME SONU
Sesli bir sinyal duyulacak ve ekranda pişirme işlevinin 
tamamlandığını göstermek üzere "End" (Son) ifadesi 
gösterilecektir.

Bazı işlevler için, önceden yapılan ayarlar korunurken, 
pişirme işleminin geciktirilmesi de mümkündür: 
yeni bir pişirme süresi ayarlamak için ayar düğmesini 
çevirin, ardından 'e basın.
. ZAMAN AYARI
Fırın kapatıldığında, ekran zaman ayarı olarak 
kullanılabilir. Zaman ayarı, herhangi bir pişirme 
çevrimini etkinleştirmez. 
İşlevi etkinleştirmek ve istediğiniz pişirme süresini 
ayarlamak için, ayar düğmesini çevirin.

Zaman ayarını etkinleştirmek için 'e basın. Zaman 
ayarı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir 
sinyal duyulacak ve bu durum ekranda gösterilecektir. 
Zaman ayarını ayarladıktan sonra değişiklik yapmak 
için, ayar düğmesini çevirin, ardından onaylamak için 
TAMAM'a basın.
Kesintiye uğratmak veya mevcut zaman ekranına 
geri dönmek için, ayar düğmesini 0:00 görüntülenene 
kadar çevirin ve 'e basın

Lütfen dikkat edin: Zaman ayarını etkinleştirildikten sonra, 
bir işlevi de etkinleştirebilirsiniz: Zaman ayarı, işlev üzerinde 
herhangi bir etkiye yol açmaksızın seçilen süreyi otomatik 
olarak geri saymayı sürdürecektir. Zaman ayarını tekrar 
görüntülemek için, işlevin bitmesini bekleyin veya 'e iki 
kez basarak fırının işlevini durdurun.
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PİŞİRME TABLOSU

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

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

YEMEK İŞLEV ÖN 
ISITMA

GÜÇ  
(W)

SÜRE  
(DAK.) AKSESUARLAR

Sünger kek - - 7 - 15

Meyveli turta - - 12 - 20

Kurabiyeler - - 5 - 10

Tuzlu tartlar ve kiş  
(1 - 1,2 kg) - - 18 - 25

Yemek Tabağı  
(250 - 500 g) - 750 4 - 7 -

Lazanya/fırında makarna - 350 - 500 15 - 40
  

Donmuş lazanya  
(500 - 700 g) - 500 - 750 14 - 20 -

Pizza (300 g) - - 14 - 16

Et (pirzola, biftek) - 500 10 - 15
  

Tavuk eti (bütün, 800 g - 1,5 kg) - 350 - 500 30 - 45 *
  

Tavuk fileto veya parça - 350 - 500 10 -17
  

Rostolar - 350 - 500 25 - 40 *
  

Sosis / kebap - - 20 - 40 *

Salam-sosis/hamburger Evet** - 6 - 16 *

Balık (biftek veya fileto) Evet 160 - 350 15 - 30 *
  

Bütün balık - 160 - 350 20 - 40 *
  

Fırın patates - 350 - 500 30 - 50 *
  

Kabuklu pat. kızart - - 25 - 30

Elma fırın - 160 -350 15 -25
  

İŞLEVLER
Crisp Izgara Izgara + MD

AKSESUARLAR

Isıya dayanıklı tepsi/mikrodalga  
kullanımına uygun kap

Tel raf  Crisp tepsisi
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ÜRÜN FİŞİ
WWW  Bu fırının enerji verilerini içeren ürün fişi,  

docs.hotpoint.eu internet adresinden indirilebilir

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZUNA NASIL 
ULAŞILABİLİR
> WWWÜrünün 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  

400010890475
İtalya'da basılmıştır001

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

TEMİZLİK

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

Buharlı temizleyiciler kullanmayın.

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

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
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.

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. 'e iki kez basın veya kapağı açarak 
yemeğin soğumasını bekleyin.

Ekranda “F” harfi ve ardından bir 
rakam veya harf görünüyor.

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


