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HOTPOINT-ARISTONI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode 
aadressil www . hotpoint . eu/ register

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi 
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme 
toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. 
Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt 
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. 
Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage 
see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaal tähendab, et 
temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks 
nuppu.
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1. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze 

(kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine
4. Sisselülitus/Ooterežiim
5. Vacation (puhkuserežiim) – „Active 

Oxygen“ (Aktiivhapnik)
6. Külmiku temperatuur - Fast cool 

(kiirjahutus)

 FUNKTSIOON „ACTIVE OXYGEN“ (AKTIIVHAPNIK)
See funktsioon vähendab väikeste osoonikoguste vabastamise 

abil bakterite ja mikroorganismide levikut külmikus ja neutraliseerib 
halva lõhna.
Aktiivhapniku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu 

.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib seadmel vastavalt funktsiooni 
tsüklitele värviline tuli.
• Roheline märgutuli: osooni vabastamise tsükkel
• Sinine märgutuli: antibakteriaalne ja lõhnade eemaldamise tsükkel 

(ilma osooni vabastamiseta)
Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu .
Märkus. kui aktiivhapniku funktsioon on aktiivne, võib külmikust tulla 
nõrka lõhna (sarnane lõhn, mis vahel kaasneb äikesetormiga ja tuleneb 
pikselöögi ajal tekkivast osoonist): see on täiesti tavapärane.

Märkus. Funktsiooni väljalülitamine vähendab energiakulu. Hoidke 
pudelihoidikut funktsiooni optimeerimiseks ülemises osas.

VENTILAATOR*
Ventilaator lülitub automaatselt sisse ja välja, et külmikusektsioonis 
temperatuuri paremini jaotada ja niiskust vähendada. 

 SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Vajutage nuppu 3 sekundit, et seade välja lülitada. Kui seade on 

ooterežiimil, siis külmikusektsiooni valgustus ei tööta. Seadme uuesti 
aktiveerimiseks vajutage lühidalt uuesti nupule.
Märkus. See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURIDISPLEI
Displei võib näidata vaheldumisi külmikusektsiooni temperatuuri 
(vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmutussektsiooni temperatuuri 
(vahemikus -16 °C ja -24 °C).

 VACATION (PUHKUSEREŽIIM)
Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. 

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage 3 sekundiks alla nupp . 
Kuvatakse külmutussektsiooni temperatuur (12°C) ja süttib ikoon 
. Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage külmutussektsioonist 
toit ja hoidke mõlemad uksed suletuna — külmik säilitab vajaliku 
temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks. Sügavkülmik jääb aga 
sisse lülitatuks. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage 3 sekundiks alla 
nupp .

KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR
Nupuga “Fridge” (Külmik) on võimalik valida ka erinevat temperatuuri.

 FAST COOL (KIIRJAHUTUS)
Vajutage nuppu “Fridge” (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 

tundi enne külmikusektsiooni suure toidukoguse värskete toiduainete 
asetamist.
Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . Funktsioon 
lülitub välja automaatselt 6 tunni pärast või manuaalselt, kui vajutate 
nuppu „Fridge“ (Külmik) 3 sekundit.

 HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

SÜGAVKÜLMKABRI TEMPRATUUR
Nupuga „Freezer“ (Sügavkülmik) on võimalik valida muu temperatuur.

 FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)
Vajutage 3 sekundiks alla nupp „Freezer“ (Sügavkülmik) 24 

tundi enne külmutussektsiooni suurte toidukoguste külmutamiseks 
asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon .
Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, 
kui vajutate uuesti 3 sekundiks alla nupu „Freezer“ (Sügavkülmik).
Märkus. vältige värske ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse 
optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni 
põhja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



* Saadaval ainult teatud mudelitel

FOOD CARE ZONE*
Sahtel on ette nähtud madala temperatuuri hoidmiseks, et säilitada 
selles värsket toitu kauem aega (nt värske pasta, hapukoor, pesto/
salsa, isevalmistatud toidud, saiakeste täidiskreem, puding, toorjuust, 
lihalõigud, magustoidud, liha ja kala).

Sahtli sisemine temperatuur on vahemikus +3 °C kuni –2 °C. Selleks et 
sahtel õigesti funktsioneeriks, ei tohi valida puhkusrežiimi.

„ 0° ZONE“ SEKTSIOON*
Sektsioon “0° ZONE” on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja 
õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks 
liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).

Niiskuskontrolli tehnoloogia, mis on ühendatud Active0-ga, pakub 
parimat toidu säilitamist, kui toit pole täielikult pakendatud.

SEKTSIOONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 
0°.
Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe 
sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, 
et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, 
et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest 
temperatuurist.
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Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:
• seade on sisse lülitatud;
• külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
• sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
• Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud
Märkus:
 - kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on 

korralikult sisse lükatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud 
tehnilise teenistusega;

 - kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest 
müra, mis on normaalne;

Tähtis!: Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ 
ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende 
juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

SEKTSIOONI „0° ZONE“ EEMALDAMINE
Tegutsege järgmiselt.
1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovitame teil alumise 

ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.
Märkus. ülemist riiulit ja külgtugesid ei ole võimalik eemaldada.

Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks pange valge plastriiul enne 
sahtli sisestamist ja funktsiooni sisselülitamist ettevaatlikult tagasi 
sektsiooni alla.

Külmiku mahu suurendamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks on 
soovitatav eemaldada sektsioon „0° ZONE“.
Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja 
vee (jälgige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja 
spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud 
neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid.
Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, 
et katkestada vooluvarustus.

JÄÄ PEATAMISE SÜSTEEM
Jää peatamise süsteem hõlbustab sügavkülmikusektsiooni 
jääeemaldust. 
JÄÄ PEATAMISE tarvik on mõeldud külmutussektsiooni tekkiva jää 
kogumiseks ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada, vähendades 
sellega külmutussektsioonis tekkiva jää sulatamiseks kuluvat aega.

JÄÄ PEATAMISE tarvikult jää eemaldamiseks tegutsege vastavalt 
allnäidatud protseduurile.

JÄÄ PEATAMISE TARVIKU PUHASTAMINE
1. Avage külmutussektsiooni uks ja eemaldage ülemine sahtel.

2. - Vabastage JÄÄ PEATAMISE tarvik ja võtke see välja, jälgides 
tähelepanelikult, et see all olevale klaasriiulile ei kukuks.

Märkus. Kui tarvik on kinni jäänud või on raskesti eemaldatav, siis ärge 
proovige seda eemaldada, vaid sulatage parem terve külmutussektsioon.

3. Sulgege külmutussektsiooni uks.



4. Eemaldage tarvikult uks loputades seda jooksva (mitte kuuma) vee 
all.

5. Laske tarvikul kuivaks tilkuda ja kuivatakse plastosad kuiva lapiga.

6. Pange tarvik tagasi, asetades tarviku tagaosa joonisel näidatud 
eenduvatele osadele ja kinnitades seejärel tarviku käepideme 
uuesti ülal olevate haakide külge.

7. Pange ülemine sahtel tagasi oma kohale ja sulgege 
külmutussektsiooni uks.

JÄÄ PEATAMISE tarvikut on võimalik puhastada omaette ilma 
külmutussektsiooni täielikult sulatamata.
JÄÄ PEATAMISE tarviku regulaarne puhastamine aitab vähendada 
külmutussektsiooni täielikult sulatamise vajadust.
Märkus. toote tehnilised andmed, sh mahutavus ja energia, on arvestatud 
ilma JÄÄ PEATAMISE tarvikuta.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

***

**

Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, 
munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne 
säilitamiseks
JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, 
delikatesside, jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala 
säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(Max jahe tsoon)
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu 
külmutamiseks

** Mudelitel, millel on "0 ° TSOONI" LAHTER, on „kõige külmem tsoon" 
legendis esile tõstetud
*** Ainult mudelitel CB310 e CB380 (nimiväärtuse sildi leiate puu- ja 
juurviljasahtli küljelt)

TÕRGETE LAHENDAMINE
Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Juhtpaneel on välja 
lülitatud, seade ei tööta.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel.
Võimalik, et probleem on seadme toites.

Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist:
• kas ei ole voolukatkestust;
• pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu 

kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st 
võimaldab seadme vooluvarustust);

• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;
• kas toitekaabel on terve.

Sisevalgusti ei tööta. Lambipirn võib vajada väljavahetamist. LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise 
teenistusega.

Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel
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Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
• Külastades meie veebisaiti docs . hotpoint . eu
• QR-koodi kasutamine
• Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit 

garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil 
olevad koodid.

Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused Lahendused

Sektsioonide temperatuur ei 
ole piisavalt madal.

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist 
Lahendused).

Kontrollige järgmist:
• kas uksed sulguvad korralikult;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas valitud temperatuur on piisav;
• kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi 

toimub takistusteta.

Külmikusektsiooni põhjas 
on vett.

Sulamisvee äravooluava on 
ummistunud.

Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine").

Seadme esiserv on ukse 
tihendi juurest kuum.

Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära 
kondensaadi tekkimise.

Mingit lahendust ei ole siin vaja.

Punane ikoon  vilgub ja 
helisignaal on aktiveeritud

Lahtise ukse häire
See lülitub sisse, kui külmik ja/või 
külmikusektsiooni uks jääb pikemaks 
ajaks avatuks.

Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.

Punane ikoon  vilgub, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja ikoon  on aktiveeritud.

Voolukatkestuse alarm
Aktiveerub, kui pikaajalise 
voolukatkestuse tulemusel on 
külmutussektsiooni temperatuur 
tõusma hakanud.
Märkus. kuni voolukatkestuse alarmi 
deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik 
tootele erinevat temperatuuri valida.

Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu 
temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on 
voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim 
temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu 
„Helisignaali väljalülitamine“.
Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud 
temperatuuri. Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu 
säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda 
külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni 
temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.

Punane ikoon  on 
süttinud (ei vilgu), 
helisignaal on aktiveeritud 
ja sügavkülmiku 
temperatuurinäidik vilgub.

Sügavkülmkambri 
temperatuurialarm
Külmutussektsiooni temperatuurialarm 
näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset 
temperatuuri. See võib juhtuda: esimest 
korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/
või puhastamist, suure koguse toidu 
külmutamisel või kui sügavkülmiku uks 
ei ole korralikult suletud.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali 
väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete 
temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon 
automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni temperatuurialarm ei lakka, 
võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.

Punane ikoon  põleb, 
helisignaal on aktiveeritud 
ja displeil vilgub täht F.

Tõrke häire
Alarm annab märku tehnilise 
komponendi rikkest.

Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali 
väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.

* Saadaval ainult teatud mudelitel


