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Cihazı kullanmadan önce, Kullanım Kılavuzunu 
dikkatlice okuyun.

1. Kontrol paneli 
2. Gösterimler: Güç AÇIK/Alarmlar
3. LED aydınlatması
4. Buz paketleri*
5. Devirmeli Buz Makinesi*
6. Cam raflar
7. Ticari adı içeren bilgi etiketi
8. Kapı ters çevrilebilirlik kiti
9. Taze gıda dondurma veya donmuş gıda saklama 
alanı
10. Donmuş gıda saklama alanı

* Seçili modellerde mevcuttur

CİHAZIN BAŞLATILMASI
Cihaz şebekeye bağlandıktan sonra, otomatik olarak 
çalışmaya başlar. Cihazı çalıştırdıktan sonra, içine 
yiyecek yerleştirmeden önce en az 4-6 saat bekleyin. 
Cihaz güç kaynağına bağlandığında, ekran aydınlatılır 
ve tüm simgeler yaklaşık 1 saniye boyunca ekranda 
gösterilir. Dondurucu bölmesi ayarlarının varsayılan 
(fabrika) değerleri aydınlatılır.

KAPI HAREKETİNİN TERSİNE ÇEVRİLMESİ
- ekteki Kullanım Kılavuzuna bakın (Sürüm_2) 
Kapı hareketinin iki kişi tarafından tersine çevrilmesi 
önerilir.
Kapının ters çevrilebilirliği, aşağıdakiler için 
öngörülmemiştir: 
- entegre kollu modeller 
- kapının üzerinde cam panel bulunan modeller. 

Özellikler, teknik veriler ve görüntüler, modele 
göre farklılık gösterebilir

Yardım almak için, garanti kitapçığının üstündeki 
numarayı arayın veya www.hotpoint.eu internet 
adresindeki talimatları uygulayın

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

ALARMLAR 
TABLOSU Sinyal Nedeni Çözüm

Kapı açık alarmı Akustik alarm etkinleştirilir ve Alarm Göstergesi  yanıp söner. Kapı, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca açık kalmıştır. Kapıyı kapatın.

Sıcaklık alarmı Sıcaklık ekranı yanıp söner (°C) ve Alarm Göstergesi  açık durumda kalır. İç sıcaklık yeterli değildir. Alarmı Durdur düğmesine  basın; sesli alarm durur, Sıcaklık Ekranı (°C)

yanıp söner ve Alarm Göstergesi , < -10°C sıcaklığa ulaşılana kadar açık kalır.

Uzun elektrik kesintisi alarmı.
Elektrik Kesintisi Alarmı simgesinin  yanık kalması, Alarm göstergesinin  yanıp 
sönmesi ve Sıcaklık ekranının (°C) yanıp sönmesi, elektrik kesintisi sırasında maksimum 
sıcaklığa ulaşıldığını gösterir.

Uzun süreli güç kesintisi, iç sıcaklığın 0°C'ye çıkmasına yol açabilir. Alarmı Durdur düğmesine  basın; sesli alarm durur, Sıcaklık Ekranı (°C)

yanıp söner ve Alarm Göstergesi , < -10°C sıcaklığa ulaşılana kadar açık kalır.

Arıza Ekranda (°C) “F” harfi yanıp söner. Ürün arızası. Satış sonrası Servis ile iletişime geçin.
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GÜÇ AÇIK (DIŞ LED) göstergesi
Cihazın AÇIK konuma getirildiğini gösteren dış yeşil 
LED. Kapı açılırken otomatik olarak kapanır.

400011288933GBTR

AÇIK/BEKLEMEDE göstergesi

HIZLI DONDURMA göstergesi

AÇIK/BEKLEMEDE düğmesi
Ürünü Bekleme moduna almak için, düğmeyi 3 saniye 
boyunca basılı tutun. Kesik çizgiler dışındaki tüm 
simgeler kapanır “- -” Cihazı yeniden etkinleştirmek için 
düğmeye tekrar basın

EKO GECE  göstergesi

EKO GECE (GECE TARİFESİ) düğmesi
Eko Gece işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak 
için basın. Eko Gece işlevi, cihazın enerji tüketiminin 
tarifenin düşük olduğu saatlerde, genellikle gece 
saatlerinde yoğunlaşmasını sağlar (bkz. Kullanım 
Kılavuzu).

ALARM (DIŞ LED) 
Bu kırmızı LED, kapı kapalıyken bile bir alarm veya 
arıza meydana geldiğini göstermek üzere yanıp 
sönebilir. Lütfen kapıyı açarak, içteki Kontrol 
Panelinden hangi alarmın/arızanın gerçekleştiğini 
kontrol edin.

TUŞ KİLİDİ göstergesi

ELEKTRİK KESİNTİSİ ALARMI
Uzun Elektrik Kesintisi Alarmı göstergesi.  
(bkz. Kullanım Kılavuzu)

TUŞ KİLİ D İ  düğmesi
Kontrol Paneli tuşlarını kilitlemek/kilidini açmak için, 
Tuş Kilidi düğmesine  3 saniye boyunca basın: kısa 
bir süreliğine Tuş Kilidi göstergesi  görüntülenecek 
ve sesli bir sinyal çalınacaktır.

ALARM göstergesi (aşağıdaki Alarmlar Tablosuna 
bakın)

ALARMI DURD U R  düğmesi 
Alarm durumunda basın.

SICAKLIK EKRANI (°C)
Ayarlı sıcaklık ekranı.

SICAKLIK/HIZLI DONDURMA düğmesi
Sıcaklık Ayarı
Cihaz, tavsiye edilen -18°C sıcaklıkta işletim için normalde fabrika ayarlıdır.  
Dahili sıcaklık -16°C ile - 24°C arasında, aşağıdaki adımlar takip edilerek ayarlanabilir:
• Sıcaklık ayarı düğmesine basın (°C). Saklama sıcaklığı, düğmeye her basıldığında -1°C değiştirilebilir: 
değer -16°C ile -24°C arasında döngüsel olarak değişir.

Hızlı Dondurma 
• Hızlı Dondurma işlevini etkinleştirmek için 3 saniye boyunca basın (Kullanım Talimatlarına bakın) İşlev 
yaklaşık 50 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır.


