
HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY HOTPOINT-ARISTON  
TERMÉKET VÁSÁROLT!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a  
www. hotpoint.eu/register oldalon!

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt 
a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Miután a 
készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan 
működni kezd. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be 
van állítva.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. 
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a 
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van). Ha hangjelzés 
hallható, az azt jelenti, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: nyomja 
meg a gombot a hangjelzés elnémításához.

KEZELŐPANEL
1. Hőmérséklet-kijelző
2. Fagyasztótér hőmérséklete - Fast freeze 

(Gyorsfagyasztás)
3. Aktív oxigén gomb
4. Bekapcsolt/készenléti állapot
5. A hangjelzés kikapcsolása - Child Lock 

(Gyermekzár)
6. A hűtőtér hőmérséklete

5. 2.

1.

6. 4. 3.

 „ACTIVE OXYGEN FUNKCIÓ” (AKTÍV OXIGÉN)
Ez a funkció kis mennyiségű ózon kibocsátásával lehetővé teszi 

a baktériumok és mikroorganizmusok szaporodásának csökkentését a 
hűtőben, és csökkenti a kellemetlen szagokat.
Az Aktív oxigén funkció bekapcsolásához nyomja meg az  gombot a 
kezelőpanelen.
Ha a funkció be van kapcsolva, egy színes jelzőlámpa kezd világítani a 
funkció következő ciklusainak megfelelően:
• Zöld jelzőlámpa: ózonkibocsátási fázis
• Kék jelzőlámpa: antibakteriális és szagtalanítási fázis 

(ózonkibocsátás nélkül)
A funkció kikapcsolásához csak nyomja meg az  gombot a 
kezelőpanelen.
Megjegyzés: Ha bekapcsolta az Aktív oxigén funkciót, enyhe szagot érezhet 
a hűtő belsejében (ugyanazt a szagot, amely időnként a zivatarokhoz társul 
a villámlás által termelt ózon miatt): ez természetes jelenség.
Megjegyzés: A funkció kikapcsolása optimalizálja az energiafogyasztást. A 
funkció optimalizálása érdekében a hűtőtér felső részén tartsa a palacktartó 
rácsot.

VENTILÁTOR
A ventilátor automatikusan be- és kikapcsol a hűtőtér egyenletesebb 
hőeloszlása és a páratartalom csökkentése érdekében.

 BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
Készenléti módban két vízszintes vonal jelenik meg a kijelzőn, 

és a hűtőtér világítása nem kapcsol be.
Megjegyzés: Ez a művelet nem választja le a készüléket az elektromos 
hálózatról.

HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ
A kijelző képes felváltva kijelezni a hűtőtér (2 °C és 8 °C között) és a 
mélyhűtőtér hőmérsékletét (-16 °C és -24 °C között).

 A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a  

gombot.

 CHILD LOCK (GYERMEKZÁR)
A gyermekzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 

másodpercig a  gombot, amíg megerősítő hangjelzés nem hallatszik 
(és a szimbólum világítani nem kezd).
Ha megnyom egy gombot bekapcsolt gyermekzár mellett, hangjelzés 
hallatszik, és a „Gyermekzár” szimbólum villog.

  A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
Egy másik hőmérsékletet a  gomb megnyomásával állíthat be.

  A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
Egy másik hőmérsékletet a  gomb megnyomásával állíthat be.

 FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)
Ha nagy mennyiségű ételt kíván lefagyasztani a mélyhűtőben, 

24 órával a behelyezése előtt nyomja be 3 másodpercre a  gombot. 
A funkció bekapcsolásakor kigyullad a  szimbólum.
A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve úgy is 
kikapcsolható, ha újra benyomja 3 másodpercre a „Mélyhűtő” gombot.
Megjegyzés: A friss élelmiszer lehetőség szerint ne érintkezzen a már 
lefagyasztott élelmiszerekkel. A gyorsabb lefagyasztás érdekében 
eltávolíthatja a fiókokat, és az élelmiszert közvetlenül a mélyhűtőtér aljára 
teheti.

MÉLYHŰTŐTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a 
tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így 
egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a 
címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.
A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. 

* Kizárólag adott típusok esetén



* Kizárólag adott típusok esetén

„FOOD CARE” REKESZ*
A „Food Care” rekeszt kifejezetten úgy terveztük, hogy fenntartsa 
az élelmiszerek (pl. friss tészta, tejföl, pesto/salsa, házilag készített 
szendvicskrémek, süteménykrém, puding, krémsajt, felvágottak, 
desszertek, hús és hal) hosszabb tárolásához szükséges alacsony 
hőmérsékletet.
A fiók belső hőmérséklete +3 °C és -2 °C között van.

A „Food Care” rekesz megfelelő működéséhez teljesülniük kell az 
alábbi feltételeknek:
• a készülék be van kapcsolva;
• az alábbi speciális funkciók közül egyik sincs bekapcsolva: 

Készenléti üzemmód, Lehűtés, Távollét (utóbbi esetben távolítsa el 
az élelmiszereket).

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, 
vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, 
joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK

FAGYASZTÓFIÓKOK

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A kezelőlap nem világít, és a 
készülék nem működik.

Lehet, hogy a készülék Be/Készenlét 
üzemmódban van.
Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal
Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú 

hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát 
biztosítja-e a készülék tápellátását);

• működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere;
• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.

A készülék belső világítása 
nem működik.

Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Izzóval rendelkező modellek: Válassza le a készüléket az elektromos 
hálózatról, ellenőrizze az izzót, és szükség esetén cserélje ki (lásd „Az 
izzó vagy a LED cseréje” c. részt).

Lehet, hogy a készülék Be/Készenlét 
üzemmódban van.

LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: Forduljon a hivatalos 
vevőszolgálathoz.
Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal

A készülék belsejének 
hőmérséklete nem elég 
alacsony.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldás” oszlopot).

Ellenőrizze, hogy:
• az ajtók megfelelően zárnak-e;
• a készülék nincs-e hőforrás közelében;
• megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
• nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján 

lévő szellőzőnyílásokon keresztül.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése 
akadályozva van.

Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd „A készülék 
karbantartása és tisztítása” c. részt)

A készülék elülső része az 
ajtótömítésnél meleg.

Nem jelent meghibásodást. Ez a 
páralecsapódás megakadályozása miatt 
van.

Nincs teendő.



Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A piros jelzőfény  villog, 
és hangjelzés hallatszik

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
Akkor kapcsol be, ha egy ajtót hosszabb 
időre nyitva hagynak.

A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtajait. Ha a 
hangjelzés nem kapcsol ki, áramkimaradásra figyelmeztet (lásd az 
„Áramszünetre figyelmeztető hangjelzés” c. részt).

A piros jelzőfény  villog, 
és hangjelzés hallatszik 
csukott ajtó esetén is.

Áramszünet vészjelzés 
(áramkimaradás esetén)
Hosszabb áramkimaradás esetén 
kapcsol be, ha a fagyasztótér 
hőmérséklete megnő.
Megjegyzés: Az áramszünetre történő 
figyelmeztetés kikapcsolásáig nem 
állítható be új hőmérséklet.

Javasoljuk, hogy a hangjelzés kikapcsolása előtt tekintse meg 
a hőmérséklet-kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely az 
áramkimaradás során a fagyasztótérben elért legmagasabb 
hőmérsékletnek felel meg. A hangjelzés kikapcsolásához 
nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot. A 
gomb megnyomása után a hőmérséklet-kijelző újra a beállított 
hőmérsékleteket jelzi. Ha a fagyasztótér még nem érte el az ételek 
tárolásához szükséges optimális hőmérsékletet, bekapcsolhat 
a fagyasztótér hőmérsékleti riasztása (lásd a „Figyelmeztetés a 
fagyasztótér hőmérsékletére” részt). Fogyasztás előtt ellenőrizze az 
ételt.

A piros jelzőfény  világít 
(nem villog), hangjelzés 
hallható, és a fagyasztótér 
kijelzett hőmérséklete 
villog.

Figyelmeztetés a mélyhűtőtér 
hőmérsékletére
A fagyasztótér hőmérsékletére 
vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy 
a rekesz hőmérséklete nem optimális. 
Ez a következő esetekben fordulhat 
elő: első használatkor, leolvasztás és/
vagy tisztítás után, nagy mennyiségű 
étel fagyasztásakor, vagy ha a fagyasztó 
ajtaja nincs megfelelően bezárva.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés 
kikapcsolása” gombot. Ha a készülék eléri az optimális hőmérsékletet, 
a piros jelzőfény automatikusan kikapcsol. Ha a fagyasztótér 
hőmérsékleti riasztása nem kapcsol ki, forduljon a hivatalos 
vevőszolgálathoz.

A piros jelzőfény  világít, 
hangjelzés hallatszik, és az 
„F” betű villog a kijelzőn.

Meghibásodási figyelmeztetés
Ez a jelzés az egyik műszaki alkatrész 
meghibásodására utal.

Hívja a hivatalos szervizközpontot. A hangjelzés kikapcsolásához 
nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot.
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A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:
• a docs . hopoint . eu honlapról
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a 

vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot. A címkén található 
modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál https://eprel.ec.europa.eu.

* Kizárólag adott típusok esetén


