GHID DE PORNIRE RAPIDĂ
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Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de utilizare.
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VENTILATOR
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în compartimentul frigider,
permiţând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.
Ventilatorul este pornit în mod implicit.
Se recomandă să lăsaţi ventilatorul pornit când temperatura ambiantă este de peste
27 - 28 °C sau dacă observaţi prezenţa de picături de apă pe rafturile din sticlă sau în
condiţiile unui nivel înalt de umiditate.
Pentru a-l opri, apăsaţi pe butonul de comandă a ventilatorului.
Ţineţi cont de faptul că, atunci când este pornit, ventilatorul nu va funcţiona în
continuu. Ventilatorul va porni/se va opri în funcţie de nivelul de temperatură şi/sau
umiditate din interiorul frigiderului.
Prin urmare, este absolut normal dacă ventilatorul nu se mişcă, chiar dacă acesta
este pornit.

Butonul TEMPERATURĂ
Apăsaţi pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla
temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai
rece.
Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic.
La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la
poziţia medie (setare din fabrică).
În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referinţă ale temperaturii:
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Butonul TEMPERATURĂ
Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
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Ventilator*
Panou electronic de comandă/unitate bec
Grătar pentru sticle*
Capacul senzorului
Zona pentru rafturi
Plăcuţa cu date tehnice, cu numele comercial
Sertar pentru fructe şi legume*
Kit de reversibilitate pentru uşă
Suport pentru sticle*
Rafturi pe uşă
Garnitura uşii

* Disponibile la anumite modele

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică,
acesta începe să funcţioneze automat. După pornirea
aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a
introduce alimentele. Când aparatul este racordat la
reţeaua de alimentare cu energie electrică, afişajul se
luminează şi toate simbolurile apar pe acesta timp de
aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică)
ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe
afişaj.
INVERSAREA DIRECŢIEI DE DESCHIDERE A UŞII
- consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate
(Versiunea_2)
Se recomandă ca inversarea direcţiei de deschidere a
uşii să fie efectuată de două persoane.
Kitul de reversibilitate nu este prevăzut la:
- modelele cu mâner integrat
- modelele cu panou de sticlă pe uşă.
Specificaţiile, datele tehnice şi imaginile pot varia în
funcţie de model
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul indicat pe
certificatul de garanţie sau urmaţi instrucţiunile de
pe site-ul web www.hotpoint.eu

Led ON

Led ON

LED-uri indicatoare pentru afişarea valorii curente
de temperatură sau a funcţiei Răcire rapidă.
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună,
precum şi un consum de energie foarte redus.
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm
să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru
a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când
se deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai
mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

high temp.

Led OFF

high temp.

Led OFF

med-high temp.

med-high temp.

Funcţia RĂCIRE RAPIDĂ
medium temp.
Utilizarea funcţiei Răcire rapidă este recomandată:
- pentru a mări capacitatea de răcire amed-low
compartimentului
temp.
frigider la introducerea unei cantităţi foarte mari de
low temp.
alimente,
Pentru a activa funcţia Răcire rapidă, apăsaţi şi menţineţi
apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe
panoul de comandă până când se aprind toate cele 3
LED-uri.

medium temp.
med-low temp.
low temp.

Led ON

high temp.

Led OFF

med-high temp.
medium temp.

Funcţia se dezactivează automat după 6 de ore şi se
revine la valoarea de temperatură selectată anterior.
Funcţia poate fi dezactivată manual, apăsând şi ţinând
apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe
panoul de comandă.

Notă: Valorile de referinţă afişate corespund temperaturii medii din întregul
med-low temp.
frigider.
low temp.

TABEL DE ALARME
TIP DE ALARMĂ

Semnal

Cauză

Soluţie

Alarmă uşă deschisă

Becul frigiderului clipeşte

Uşa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.

Închideţi uşa

Alarmă uşă deschisă

Becul frigiderului este STINS

Uşa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.

Închideţi uşa

Defecţiune

Oricare dintre indicatorii de temperatură clipeşte

Defectarea produsului.

Luaţi legătura cu serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
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