
ROGhid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT  
UN PRODUS HOTPOINT-ARISTON
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www . hotpoint . eu/ register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de siguranţă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta 
aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat. 
Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din 
fabrică.

După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore 
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor 
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru 
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică 
pe ambalajul filtrului. Dacă este emis un semnal sonor, înseamnă că 
alarma de temperatură a intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri 
alarmele sonore.

PANOUL DE COMANDĂ
1. Afişajul temperaturii
2. Temperatură congelator - Fast freeze 

(Congelare rapidă)
3. Buton oxigen activ
4. Pornire/Stand-by
5. Dezactivarea alarmei sonore - Child Lock 

(Sistem de siguranţă împotriva accesului 
copiilor)

6. Temperatura frigiderului
5. 2.

1.

6. 4. 3.

 FUNCŢIA „ACTIVE OXYGEN” (OXIGEN ACTIV)
Prin emisia unei cantităţi mici de ozon, această funcţie limitează 

răspândirea bacteriilor şi a microorganismelor în interiorul frigiderului 
şi reduce apariţia mirosurilor neplăcute.
Pentru a activa funcţia Oxigen activ, apăsaţi pe butonul  de pe 
panoul de comandă.
Atunci când funcţia este activată, va apărea o lumină colorată la 
dispozitiv, în conformitate cu următoarele caracteristici ciclice:
• Lumină verde: faza de emisie a ozonului
• Led albastru: faza de acţiune antibacteriană şi anti-mirosuri (fără 

emisie de ozon)
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi pur şi simplu pe butonul  de pe 
panoul de comandă.
Notă: atunci când funcţia Oxigen activ este activată, este posibil să simţiţi 
un uşor miros în interiorul frigiderului (acelaşi miros care uneori însoţeşte o 
furtună cu descărcări electrice, datorită ozonului produs de fulgere): acest 
lucru este absolut normal.
Notă: Dezactivarea funcţiei optimizează consumul de energie. Păstrați 
grătarul raft pentru sticle în partea superioară ale compartimentului pentru 
a optimiza funcția.

VENTILATOR
Ventilatorul este activat şi dezactivat automat pentru o mai 
bună distribuţie a temperaturii şi pentru a reduce umiditatea din 
compartimentul frigider.

 PORNIRE/STAND-BY
În modul Stand-by, două liniuţe se aprind pe afişaj, iar lumina 

din compartimentul frigider rămâne stinsă.
Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare.

AFIŞAJUL TEMPERATURII
Pe afişaj pot apărea alternativ temperatura compartimentului frigider 
(cuprinsă între 2 °C şi 8 ° C) sau temperatura compartimentului 
congelator (cuprinsă între -16 °C şi -24 °C).

 DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE
Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi scurt pe butonul .

  „CHILD LOCK” (SISTEM DE SIGURANŢĂ ÎMPOTRIVA 
ACCESULUI COPIILOR)
„Child Lock” (Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor) 

poate fi activat/dezactivat menţinând apăsat butonul  timp de 3 
secunde, până când se aude un sunet de confirmare (pictograma se 
aprinde).
Dacă apăsaţi orice buton în timp ce este activ „Child Lock” (Sistemul 
de siguranţă împotriva accesului copiilor), se va auzi un sunet şi 
pictograma pentru „Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor” 
va clipi.

  TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului .

  TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului .

 FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Apăsaţi pe butonul  timp de 3 secunde, cu 24 de ore înainte 

de a introduce cantităţi mari de alimente în compartimentul congelator 
pentru a fi congelate. Când funcţia este activată, pictograma  se 
aprinde.
Funcţia se dezactivează automat după 48 de ore sau o puteţi dezactiva 
manual dacă apăsaţi din nou pe tasta „Freezer” (Congelator) timp de 3 
secunde.
Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete şi alimentele deja 
congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase şi 
alimentele pot fi aşezate direct în partea inferioară a compartimentului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR
În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor 
de depozitare şi previne formarea gheţii, eliminând astfel complet 
necesitatea de decongelare.
Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele pot fi citite, iar 
spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.
Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în 
imaginea de deasupra. 

* Disponibil numai la anumite modele



* Disponibil numai la anumite modele

„ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR” *
Sertarul „zonă de păstrare în stare proaspătă a alimentelor” este 
proiectat special pentru a menţine o temperatură scăzută în scopul 
păstrării alimentelor în stare proaspătă mai mult timp (de exemplu, 
paste proaspete, smântână, sos pesto/salsa, preparate făcute în casă, 
cremă de patiserie, budincă, cremă de brânză, mezeluri, deserturi, 
carne şi peşte).
Temperatura interioară a sertarului este cuprinsă între +3 °C şi -2 °C.

Pentru funcţionarea corectă a compartimentului „zonă de păstrare în 
stare proaspătă a alimentelor”, este necesar ca:
• aparatul să fie pornit
• următoarele funcţii speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-

Off, Vacation (în acest caz, scoateţi alimentele din interior).

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATURĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, 
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, 
untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, 
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, 
deserturilor, cărnii şi peştelui

SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/
gătite

DEPANAREA
Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Panoul de comandă 
este oprit, aparatul nu 
funcţionează.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la sursa 
de alimentare a aparatului.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by
Verificaţi dacă:
• alimentarea cu energie nu este întreruptă
• ştecărul este introdus corect în priză şi comutatorul cu doi poli 

de la reţea (dacă există) este în poziţia corectă (adică permite 
alimentarea aparatului)

• dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt 
eficiente

• cablul de alimentare nu este defect.

Becul din interior nu 
funcţionează.

Este posibil ca becul să trebuiască 
înlocuit.

Modele cu bec: deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică, verificaţi becul şi înlocuiţi-l cu unul nou, dacă este 
necesar (vezi paragraful "Înlocuirea becului sau a becului cu leduri").

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.

Modele cu becuri LED: contactaţi centrul de service autorizat.
Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by

Temperatura din interiorul 
compartimentelor nu este 
suficient de scăzută.

Pot exista diverse cauze (consultaţi 
secţiunea „Soluţii”).

Verificaţi dacă:
• uşile se închid corect
• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură
• temperatura setată este adecvată
• circulaţia aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu 

este blocată.

Există apă în 
partea inferioară a 
compartimentului frigider.

Scurgerea apei de dezgheţare este 
blocată.

Curăţaţi canalul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi 
secţiunea „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”)



Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Marginea din faţă a 
aparatului, la garnitura 
de protecţie a uşii, este 
fierbinte.

Aceasta nu este o defecţiune. Acest 
lucru împiedică formarea condensului.

Nu este necesară aplicarea niciunei soluţii.

Becul roşu  clipeşte şi se 
aude un semnal acustic

Alarmă uşă deschisă
Se activează când o uşă rămâne 
deschisă prea mult timp.

Închideţi uşile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic. Dacă 
semnalul acustic nu se opreşte, înseamnă că este vorba despre o 
întrerupere a alimentării cu curent electric (consultaţi secţiunea 
Alarmă pentru întreruperea alimentării cu curent electric).

Becul roşu  clipeşte şi se 
aude un semnal acustic, care 
nu se opreşte chiar dacă 
închideţi uşa.

Alarmă black out (Întreruperea 
curentului electric)
Aceasta se activează atunci când 
alimentarea cu energie electrică este 
întreruptă un timp îndelungat, lucru 
care poate determina o creştere 
a temperaturii în compartimentul 
congelator.
Notă: Până când nu este dezactivată 
alarma de întrerupere a alimentării cu 
curent electric, nu puteţi seta o altă 
temperatură pentru aparat.

Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să 
acordaţi atenţie temperaturii indicate pe afişajul aferent, 
valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de 
compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsaţi scurt 
pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. 
După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea din nou 
valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns 
încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma 
de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa 
(consultaţi Alarma de temperatură din compartimentul congelator). 
Verificaţi alimentele înainte de a le consuma.

Becul roşu  se aprinde 
(fără a clipi intermitent), se 
aude un semnal acustic, 
iar afişajul temperaturii 
compartimentului 
congelator clipeşte 
intermitent.

Alarmă de temperatură 
compartiment congelator
Alarma de temperatură din 
compartimentul congelator indică 
faptul că acesta nu a atins temperatura 
optimă. Aceasta se poate întâmpla: la 
prima utilizare, după decongelare şi/sau 
curăţare, dacă au fost introduse cantităţi 
mari de alimente în congelator sau dacă 
uşa congelatorului nu a fost închisă 
corect.

Apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul 
acustic. Becul roşu se stinge automat atunci când se ating condiţiile 
optime de temperatură. În cazul în care alarma de temperatură din 
compartimentul congelator rămâne activată, contactaţi centrul de 
service autorizat.

Becul roşu  se aprinde, se 
aude un semnal acustic şi 
litera „F” clipeşte pe afişaj.

Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defecţiune la o 
componentă tehnică.

Contactaţi centrul de service autorizat. Apăsaţi scurt pe butonul 
„Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic.

400011241002

Politicile, documentaţia standard şi informaţii suplimentare despre produs pot fi găsite:
• Vizitând site-ul nostru web docs . hotpoint . eu
• Utilizând codul QR
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de 

telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă 
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind QR-Code indicat pe eticheta energetică.  
Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de 
date https://eprel.ec.europa.eu.

* Disponibil numai la anumite modele


