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1. AÇIK/BEKLEMEDE Göstergesi ve 
Düğmesi

2. Karartma Alarmı Uzun Karartma 
Alarmı Göstergesi  
(aşağıdaki Alarm Tablosuna bakın)

3. Buzdolabı Sıcaklığı / Hızlı Soğutma 
düğmesi

4. Buzdolabı Sıcaklık Led'leri
5. Alarm Durdurma düğmesi 

(aşağıdaki Alarm Tablosuna bakın)
6. Sensör Göstergesi
7. Aktif Oksijen düğmesi
8. Dondurucu Sıcaklık Led'leri
9. Dondurucu Sıcaklığı / Hızlı 

Dondurma düğmesi

ÜRÜN TANIMI

GÜNLÜK REFERANS  
KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce, Sağlık ve Güvenlik kılavuzunu dikkatlice okuyun.

CİHAZ

KONTROL PANELİ

1. Buz Cihazı *
2. Hızlı Dondurucu *
3. Dondurucu ve Saklama Bölmesi
4. Yiyecek Saklama Bölgesi 0 °C /  

Güvenli Buz Çözme *
5. Raflar *
6. Şişe Rakı *
7. Meyve ve Sebzelik *
8. Hareketli Raflar *
9. Sıcaklık Göstergesi *
10. Süt Ürünleri Rafı *
11. Şişe Rafı
12. Seviyeleme Ayakları
13. Aktif Oksijen

* Rakama ve/veya konuma göre değişiklik 
gösterir, yalnızca belli modellerde 
mevcuttur.
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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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İLK KULLANIM
CİHAZIN BAŞLATILMASI
Cihaz şebekeye bağlandıktan sonra, otomatik olarak 
çalışmaya başlar. Cihazı çalıştırdıktan sonra, yemeği 
buzdolabına ve dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce 
en az 4-6 saat bekleyin.

Cihaz güç kaynağına bağlandığında, ekran aydınlatılır ve 
tüm simgeler yaklaşık 1 saniye boyunca ekranda gösterilir. 
Buzdolabı - dondurucu bölmesi ayarlarının varsayılan (fabrika) 
değerleri aydınlatılır.

GÜNLÜK KULLANIM
İŞLEVLER
AÇIK/BEKLEMEDE GÖSTERGESİ /DÜĞMESİ
Ürünü Bekleme moduna almak için, en az 3 saniye boyunca 
basılı tutun. Aşağıdaki simge dışındaki tüm simgeler söner.

BUZDOLABI SICAKLIĞI
Buzdolabı Sıcaklığını ayarlamak için,  Buzdolabı °C düğmesine 
basın. Buzdolabı Sıcaklığı, Buzdolabı Sıcaklık LED'leri ile 
gösterildiği gibi, +2°C ile + 8°C arasında ayarlanabilir.

HIZLI SOĞUTMA
Hızlı Soğutma işlevi kullanılarak, soğutucu bölmesindeki 
soğutma düzeyi artırılabilir. Soğutucu bölmesine çok yüksek 
miktarda yiyecek yerleştirilirken bu işlevin kullanılması 
önerilir. Hızlı Soğutma işlevini etkinleştirmek için, Buzdolabı °C 
düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Etkinleştirildiğinde, 
Hızlı Soğutma göstergesi, yandaki sırada gösterildiği gibi, 
Buzdolabı Sıcaklık LED'leriyle gösterilecektir.
İşlev, 6 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır veya 
Buzdolabı °C düğmesine basılarak manuel olarak devre dışı 
bırakılabilir.

DONDURUCU SICAKLIĞI
Dondurucu Sıcaklığını ayarlamak için,  Dondurucu °C 
düğmesine basın. Dondurucu Sıcaklığı, Dondurucu Sıcaklık 
LED'leri ile gösterildiği gibi, -16°C ile -24°C arasında ayarlanabilir.

HIZLI DONDURMA
Dondurucu bölmesine dondurmak üzere çok yüksek miktarda 
yiyecek yerleştirilirken bu işlevin kullanılması önerilir.
Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce, Hızlı Dondurma 
işlevini etkinleştirmek için Dondurucu düğmesini 3 saniye 
basılı tutun. Etkinleştirildiğinde, Hızlı Dondurma göstergesi, 
yandaki sırada gösterildiği gibi, Dondurucu Sıcaklık LED'leriyle 
gösterilecektir.
24 saat sonra, dondurulacak yiyecekleri dondurucu bölmesinin 
üst sepetine yerleştirin. İşlev, 48 saat sonra otomatik olarak 
devre dışı bırakılır veya Dondurucu °C düğmesine basılarak 
manuel olarak devre dışı bırakılabilir.

TUŞ KİLİDİ İŞLEVİ
Kontrol Paneli tuşlarını kilitlemek/kilidini açmak için, Tuş Kilidi 
düğmesine 3 saniye boyunca basın. İşlev devreye girdiğinde, 
Tuş Kilidi göstergesi yanar.

SENSÖR GÖSTERGESİ
Sensör teknolojisi, saklanan yiyecekleri muhafaza etmek için 
optimum koşulları sağlamak üzere otomatik olarak çalışır.

AKILLI EKRAN
Bu isteğe bağlı işlev, enerji tasarrufu için kullanılabilir. Akıllı 
Ekran'ı etkinleştirmek için, sesli bir sinyal duyana kadar,  
Buzdolabı °C ve  Dondurucu °C düğmelerine aynı anda 3 
saniye boyunca basın. Bu işlevi devre dışı bırakmak için, aynı 
prosedürü tekrarlayın. Bu işlevin, cihazın güç beslemesi ile 
bağlantısını kesmediğini, yalnızca harici ekranın harcadığı 
enerjiyi azalttığını unutmayın.

YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0 °C / GÜVENLİ BUZ ÇÖZME *
Et ve balık gibi hassas yiyeceklerin tazeliğini korumak için 
tasarlanmış bir bölme. Bölmedeki sıcaklığın düşük olması, 
yiyeceklerin besleyici özellikleri, görünüş ve lezzetleri 
değişmeden bir haftaya kadar saklanabilmesini sağlar - 
testler, et ürünleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Düşük sıcaklıkta buz çözme, yiyeceklerin lezzetini ve 
organoleptik niteliklerini korurken, mikroorganizmaların 
çoğalmasını önlediğinden, bölme, yiyeceklerin buzunun 
sağlıklı bir şekilde çözdürülmesi için de son derece uygundur.
Meyve, sebze ve yeşil salata için uygun değildir. Ancak, 
içi dolgulu taze makarna ve pişirilmiş yiyecek veya artan 
yiyecekler için de kullanılabilir.

SICAKLIK GÖSTERGESİ *
Sıcaklık göstergesi, bu bölmedeki sıcaklığın, saklama için 
yeterince düşük olup olmadığını “OK” sözcüğü ile bildirir.
1. OK sözcüğünün, gösterge lambasında açık bir şekilde 

gösterildiğini kontrol edin (aşağıdaki resme bakın).

2. “OK” sözcüğü görülmezse, sıcaklık çok yüksektir: sıcaklığı 
daha düşüğe ayarlayın ve sıcaklık dengeleninceye kadar 
yaklaşık 10 saat bekleyin.

3. Gösterge lambasını tekrar kontrol edin: Gerekirse, 
başlangıçtaki işlemleri takip ederek yeniden ayarlayın. Çok 
fazla yiyecek eklenmiş veya buzdolabı çok sık açılmışsa, 
göstergede OK yazının çıkmaması normaldir. BUZDOLABI 
İŞLETİM düğmesini daha yüksek bir değere ayarlamadan 
önce en az 10 saat bekleyin.

RAFLAR *

İşlevlerle ilgili daha fazla ayrıntı için Kullanım ve Bakım 
Kılavuzuna bakın / Kullanım ve Bakım Kılavuzuna nasıl 
ulaşılabileceği ile ilgili bilgi için son sayfaya bakın
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Raflar, özel kılavuzları sayesinde çıkarılabilir ve yükseklikleri 
ayarlanabilir olduğundan, büyük kapların ve yiyeceklerin 
kolayca depolanması sağlanır.

MEYVE VE SEBZELİK *
Buzdolabının içine takılmış olan meyve-sebzelikler, meyve 
ve sebzeleri taze ve diri tutmak amacıyla özel olarak 
tasarlanmıştır. Meyve gibi yiyecekleri daha az nemli bir 
ortamda saklamak isterseniz, nem düzenleyicisini (konum 
B) açın veya sebze gibi yiyecekleri daha nemli bir ortamda 
saklamak için nem düzenleyicisini kapatın (konum A).

A

B

A

B

AKTİF OKSİJEN
Bu cihaz, buzdolabının içine ozon molekülleri bırakır; ozon, 
bakteriler ve mikroorganizmalarla mücadele eden, kötü 
kokuları sınırlandırırken çoğalmalarını azaltan doğal bir 
maddedir.
Yiyeceklerin tazeliğini uzatmak için gereken ozon miktarını 
otomatik olarak belirleyerek, kokuları ortadan kaldırır ve 
bakteri oluşumunun önüne geçer.
Buzdolabının içinde belli belirsiz bir ayırt edici koku olabilir. 

Bu kokunun aynısı, yıldırımlardaki yükün serbest bırakılması 
ile birlikte açığa çıkan ozon nedeniyle, bazı durumlarda 
bir fırtına sırasında da duyulabilir; bu tamamen normaldir. 
Cihazın ürettiği miktar oldukça azdır ve antibakteriyel işlem 
gerçekleşirken hızlı bir şekilde azalır.
Cihaz, gösterge panelindeki ilgili tuşa basarak etkinleştirilir..
(mavi led)
Aktif Oksijen devreye alındığında, cihaz, tuşa tekrar 
basılana kadar tekrarlı bir çevrimi uygulayacaktır. Soğutucu 
bölmesinde bulunan Aktif Oksijen cihazındaki yeşil LED'in 
açılması ile görülen bir ozon emisyonu ve mavi ışık ile görülen 
(ozon emisyonunun olmadığı) bir bekleme döngüsü olacaktır.

BUZ CİHAZI *
Özel buz tutuculara su döktükten sonra, buz cihazındaki 
yerlerine yerleştirin. Yaklaşık 2 saat sonra, buz küpleri hazır 
olacaktır. Buz küplerini almak için, iki düğmeyi sağa çevirmek 
yeterli olacaktır. Buz küpleri, kullanıma hazır olacak şekilde 
alttaki tepsinin içine düşecektir.

ALARM TABLOSU

ALARM TİPİ SİNYAL NEDENİ ÇÖZÜM
Kapı açık alarmı Akustik alarm etkinleştirilir ve Alarm 

Göstergesi  yanıp söner.
Kapı, 2 dakikadan uzun bir süre 
boyunca açık kalmıştır.

Kapıyı kapatın veya akustik alarmı susturmak için 
Alarmı Durdur düğmesine basın.

Sıcaklık Alarmı Sıcaklık LED'leri ekranı yanıp söner (°C) ve 
Alarm Göstergesi  açık durumda kalır.

İç kısımdaki dondurucu sıcaklığı yeterli 
değildir.

Alarmı Durdur düğmesine  basın; akustik alarm 
durur, Sıcaklık Ekranı (°C) yanıp söner ve Alarm 
Göstergesi , < -10°C sıcaklık sağlanana kadar 
devrede kalır.

Uzun Karartma 
Alarmı

Karartma Alarmı simgesi  etkin durumda 
kalır, Alarm Göstergesi  yanıp söner

Uzun süreli güç kesintisi, iç sıcaklığın 
0°C'ye çıkmasına yol açabilir.

Alarmı Durdur düğmesine  basın; akustik alarm 
durur, Sıcaklık Ekranı (°C) yanıp söner ve Alarm 
Göstergesi , < -10°C sıcaklık sağlanana kadar 
devrede kalır.

DUYABİLECEĞİNİZ İŞLEVSEL 
SESLERDEN BAZILARI
Cihazı ilk kez açarken veya uzun süreli bir 
duraklamadan sonra bir tıslama sesi.

Soğutucu sıvısı borulara girdiğinde su 
sesi.

Kompresör çalışırken BRRR sesi duyulur.

Su valfi veya fan çalışmaya başladığında 
vızıltı sesi.

Kompresör çalıştığında bir çatlama sesi. KLİK SESİ, kompresörün çalışma sıklığını 
ayarlayan termostattan gelir.
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YİYECEK VE İÇECEKLERİN  
SAKLANMASI

Lejant

SOĞUTMA BÖLGESİ
İçecekleri, süt ve süt ürünü gibi yiyecekleri, meze, 
yoğurt, yumurta, tereyağı, sos, turşu ve tatlıları 
saklamak için önerilir

SOĞUTUCU BÖLGESİ:  
YİYECEK SAKLAMA BÖLGESİ 0 °C / GÜVENLİ 
BUZ ÇÖZME *
Et, balık, söğüş et, içi dolgulu taze makarna, 
pişirilmiş yiyecek, artan yiyeceklerin saklanması 
için önerilir.
Bu bölge, yiyeceklerin buzunu çözdürmek için de 
önerilir. 

SEBZE‑MEYVE ÇEKMECESİ

HIZLI DONDURMA BÖLGESİ ÇEKMECESİ
Maks. soğutma bölgesi, taze yiyecekleri ve 
pişirilmiş yiyecekleri dondurmak için önerilir.

NORMAL DONDURUCU ÇEKMECELERİ
Dondurulmuş yiyecek ve dondurma saklamak için 
önerilir.

BALKON RAF ALANINA DONDURMA YÜKLEME

Not: Lejanttaki Gri renk tonu, çekmecelerin rengiyle 
eşleşmemektedir

SOĞUTUCU BÖLMESİ
Geri dönüştürülebilir plastik, metal, 
alüminyum ve cam kaplar ve yiyecekleri 
sarmak için streç film kullanın.
Koku yayabilecek veya koku veya lezzet 
karışması nedeniyle bozulabilecek sıvılar 
ve yiyecekler için daima kapalı kaplar 
kullanın veya üzerlerini kapatın.
Buzdolabında saklamanız gereken yiyecek 
miktarı az ise, bölmenin en soğuk bölgesi 
olduğundan, sebzeliğin üstündeki rafları 
kullanmanızı öneririz.

Büyük miktarda etilen gazı yayan veya 
meyve, sebze ve salata gibi bu gaza 
karşı duyarlı olan yiyecekler, depolama 
ömürlerinin kısalmaması için daima ayrılmalı 
veya paketlenmelidir; örneğin, domateslerle 
kivi veya lahanayı birlikte depolamayın.
Şişelerin devrilmesini önlemek için, 
şişe tutucusu kullanabilirsiniz (seçilen 
modellerde mevcuttur).
Yeterli hava dolaşımı sağlama için, 
yiyecekleri birbirine çok yakın olacak 
şekilde saklamayın.

DONDURUCU BÖLMESİ
Dondurucu; dondurulmuş yiyecekleri 
saklamak, buz küpleri yapmak ve taze 
yiyecekleri dondurucu bölmesinde 
dondurmak için ideal saklama yeridir.
24 saatlik sürede dondurulabilecek 
maksimum taze yiyecek miktarı, bilgi 
etiketinde belirtilmiştir (…kg/24 saat).
Dondurucuda saklamanız gereken 
yiyecek miktarı az ise, dondurucu 
bölmesinin en soğuk kısımlarını, yani 
ortasını kullanmanızı öneriyoruz.

ÜRÜN FİŞİ
WWW Bu cihazın enerji verilerini içeren ürün fişi, aşağıdaki 

internet adresimizden indirilebilir docs. hotpoint. eu

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


