
 

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat 
 
Gyártó: 

 
Azonosító jel: UPS 1722 J/HA 
Hűtőszekrény kategória:  Fagyasztószekrény ∗(∗∗∗) 
Kivitel: Szabadon álló 
Energiahatékonysági osztály az A ++ (kis-
fogyasztás), G (nagyfogyasztás) skálán A+ 
Villamosenergia-fogyasztás 24 órás szab-
ványos vizsgálati eredmények alapján. 

ha(A mindenkori fogyasztás a készülék 
nálatától és elhelyezésétől függ.) 

sz-

 
 

270 kWh/év 

A mélyhűtő tér nettó térfogata: 238 l 
Áram kimaradási biztonság: 20 óra 
Fagyasztási teljesítmény: 22 kg 
Klíma osztály: SN-N-ST-TN 
Zajteljesítmény szint: 40 dB 
Befoglaló méretek:  
szélesség:  60 cm 
mélység: 65 cm 
Magasság: 175 cm 
A készülék nettó tömege: 64 kg 
Névleges feszültség: 220-240 V 50 Hz 
Érintésvédelmi osztály: I. csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz 

csatlakoztatható 

 

73/23/CEE, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó           
módosításai 
89/336/CEE, 1989. 05. 03 (elektromágneses kompatibilitás) és 
vonatkozó módosításai 
2002/96 CE 

 
A forgalombahozó tanúsítja, hogy a fenti típusú készülék megfelel az előírásoknak. 
 
INDESIT Company S.p.A.  INDESIT Company Magyarország 
Viale Aristide Merloni 47.60044  Háztartástechnikai Kft. 
Fabriano (AN) ITALY    1139, Budapest Pap Károly u.4-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A 
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Ügyfélszolgálat 
 
Mielőtt az Ügyfélszolgálatot hívná: 
• Olvassa végig a Hibaelhárítás című fejezetet, mert lehetséges, hogy meg tudja ol-

dani a problémát (lásd a Hibalehárítás című fejezetet)! 
• Amennyiben a készülék az ellenőrzések után sem működik megfelelően vagy a hi-

bajelenség továbbra is, fennáll, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot! 
• Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap reggel 8 és délután 5 között várja a híváso-

kat a 06-40-98-99-00  helyi hívás díjáért hívható telefonszámon! 
 
Kérjük, közölje az Ügyfélszolgálattal a következőket: 
• a hiba fajtája 
• a készülék típusa (Mod.) 
• sorozat szám (S/N) 
 
Ezeket, az információkat a készülék bal alsó oldalán található típuscímkéről olvashatja 
le. 
 

 
 

Soha ne hívjon illetéktelen szakembert és ragaszkodjon eredeti pótalkatrészekhez! 
 
Minden szerelést, beleértve a hálózati csatlakozó cseréjét is kizárólag szakember végez-
het! 
 
A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási ok-
mányokat őrizze meg! 
 
 
 
 

Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a Hotpoint ARISTON termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, 
hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti 
minden igényét. Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa 
végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget 
megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból 
erednek! A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó 
nem vállal felelősséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan 
funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tar-
talmaz. 
 

A készülék TELJESÍTMÉNYÉNEK és BIZTONSÁGÁNAK megőrzéséhez a kér-
jük, figyeljen a következőkre: 
• csak a gyártó által engedélyezett Ügyfélszolgálatot hívja! 
• ragaszkodjon eredeti alkatrészek használatához! 
 

A készülék klímaosztálya a típuscímkén látható, ami készülék belső terében, bal oldalt 
található. A következő táblázat azt tartalmazza, hogy melyik környezeti hőmérséklet 
melyik klímaosztályhoz tartozik: 

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet 
N +16°C -+32°C 
ST +18°C -+38°C 
SN +10°C -+32°C 
T +18°C -+43°C 

 

Figyelem: Amennyiben a készüléket a klímaosztályhoz megadott eltérő környezeti hő-
mérsékleten üzemelteti, ügyeljen a következő utasításokra: amennyiben a környezeti 
hőmérséklet a táblázatban megadott minimális hőmérséklet alá süllyed, nem garantált a 
fagyasztó tér tárolási hőmérséklete, ezért amilyen gyorsan lehetséges, használja fel az 
élelmiszereket! 
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Beszerelés 
 Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa végig a következő utasí-

tásokat; a következő oldalakon fontos információkat talál a készülék beszerelésére és 
használatára vonatkozóan. 

 Kérjük, őrizze meg ez a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa, amennyiben 
szükséges. Költözés esetén vigye magával a használati útmutatót is, illetve amennyiben el-
adja, vagy elajándékozza a készüléket, mellékelje a használati útmutatót is, hogy az új tulaj-
donos is elolvashassa a biztonsági utasításokat és a készülék működésének módját. 
Elhelyezés 
1. A készüléket jól szellőző, száraz helyiségben állítsa fel! 
2. Ne takarja le a hátsó szellőző rácsokat! A kompresszor és a kondenzátor hőt adnak 

le és a helyes és energiatakarékos működésükhöz fontos a jó szellőzés. 
3. A készülék felső oldala és a felette lévő bútor között hagyjon legalább 10 cm rést 

és a készülék oldala és a bútor/fal között hagyjon legalább 5 cm rést! 
4. A készüléket hőforrásoktól (közvetlen napsugárzás, elektromos tűzhely, stb.) távol 

helyezze el! 
5. A készülék hátoldala és a fal közötti helyes távolság biztosítása érdekében használja a 

szerelési alkatrészek között található távolságtartó elemet a mellékelt útmutató szerint! 
Szintezés 
1. A készüléket sima, kemény talajra állítsa! 
2. Amennyiben a padló nem teljesen vízszintes, szintezze a készüléket az elülső lá-

bacska meghúzásával, vagy lazításával! 
Elektromos csatlakoztatás 
A készülék haza szállítása után, állítsa fel óvatosan függőlegesen a készüléket és várjon 
legalább 3 órát, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózatra! Mielőtt a csatlakozó du-
gót az aljzatba dugná, győződjön meg az alábbiakról: 
• A készülék földelt és a csatlakozó dugó megfelel az érvényben lévő előírásoknak. 
• Az aljzat megfelel a készülék maximális teljesítményének, amely a fagyasztószek-

rény belsejében található típuscímkéről olvasható le (pl. 150 W). 
• A feszültségnek a fagyasztószekrény belsejében található típuscímkén megadott ér-

tékek között kell lennie (pl. 220-240 V). 
• Az aljzatnak kompatibilisnek kell lennie a készülék csatlakozó dugójával. Amennyiben 

az aljzat nem kompatíbilis a készülék csatlakozó dugójával, hívjon szakképzett szerelőt 
a cseréhez (lásd Ügyfélszolgálat)! Ne használjon hosszabbító kábelt vagy elosztót! 

 A csatlakozódugónak és a kábelnek könnyen elérhető helyen kell lennie akkor is, 
amikor a készülék már a helyén áll. Ne legyen a kábel megtörve, vagy összenyomódva! 

Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt! Amennyiben szükséges, cseréltesse ki a 
hálózati kábelt megbízott szakemberrel (lásd Ügyfélszolgálat)! 

 Figyelem! A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a fenti előírásokat 
figyelmen kívül hagyja. 

• Olvassza le a készüléket, ha túl vastag a jégréteg (lásd a Karbantartás és tisztítás 
című fejezetet)! A vastag jégréteg megnehezíti az élelmiszerek hűtését és növeli az 
energiafogyasztást. 

• Tartsa tisztán a tömítéseket és figyeljen arra, hogy rugalmasak maradjanak, ellen-
őrizze, hogy jól felfekszenek-e az ajtóra, mert csak így akadályozzák meg a hideg 
levegő távozását (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet). 

 

Hibaelhárítás 
 
Hiba esetén kérjük, ellenőrizze a következő pontokat mielőtt a szerelőt hívná (lásd az 
Ügyfélszolgálat című fejezetet): 
 

Hiba A hiba oka/Megoldás 
A zöld ÁRAM ellenőrző lámpa nem vi-
lágít. 

• A csatlakozódugó nincs az aljzatba dug-
va, vagy nem megfelelően érintkezik. 
Áramszünet van. • 

A FIGYELMEZTETŐ ellenőrző lám-
pa folyamatosan világít. 

• Az ajtó nem zár megfelelően vagy a tö-
mítés sérült. 

• Túl sokszor nyitotta ki a készülék ajta-
ját. 

• A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ 
gomb nem megfelelő pozíción áll. 

A motor folyamatosan üzemel. • Megnyomta a GYORS FAGYASZTÁS 
gombot: a sárga GYORS FAGYASZ-
TÁS ellenőrző lámpa világít, vagy vil-
log (lásd A készülék leírása című fejeze-
tet). 
Az ajtó nem zár megfelelően, vagy túl•  
sokszor nyitotta ki. 

• A külső hőmérséklet nagyon magas. 
• A jégréteg vastagsága meghaladja a 2-3 

mm-t (lásd a Karbantartás és tisztítás 
című fejezetet). 

A készülék nagyon zajos. • 
(lásd a Beszerelés című fejezetet). 

• A készülék bútorok között áll és a rez-

A készülék nem egyenes talajon áll 

gés okozza a zajt. 
• A készülék belső részében található hű-

tőgáz halk zajt idéz elő, a kompresszor 
álló helyzetében is (ez nem hiba). 
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A készülék leírása 
 

Áttekintés 
Ez a használati útmutató több különböző típusú készülékre vonatkozik. Ezért lehetsé-
ges, hogy a következő ábra nem teljesen egyezik az Ön által megvásárolt készülékkel. 
A részletesebb leírásért kérjük, olvassa el a következő fejezeteket! 

 
 

• A fagyasztó belsejében éles, hegyes tárgyak, vagy elektromos készülékek használa-
ta szigorúan tilos, hacsak a gyártó azt kifejezette nem erre a célra ajánlja. 

• Soha ne vegyen a szájába frissen kivett jégkockát vagy fagyott ételjeget, a nagy 
hőmérséklet különbség, fagyási sérüléseket okozhat! 

• A készüléket nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizikailag, vagy 
mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék használati módját. 
Ők csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha valaki gondoskodik a biz-
tonságukról. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel! 

• A csomagoló anyagot úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne érhessék el, mert az ful-
ladást vagy egyéb sérüléseket okozhat! 

 

Hulladék elhelyezés 
• Csomagolóanyag megsemmisítése: Tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolás 

újrahasznosítható. 
 

A régi elektronikus termékek megsemmisítése 
• Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC 

előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulla-
dékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. 

• A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a ben-
nük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre 
és környezetre gyakorolt hatásukat. 

• Az áthúzott “szemeteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a 
termékeket szelektíven összegyűjteni. 

 
• A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztar-

tási gépek helyes elhelyezését illetően. 
 

Energiatakarékossági utasítások 
• A készüléket száraz, jól szellőző helyiségben állítsa fel! Olyan helyre állítsa fel a 

készüléket, ahol nem éri közvetlen napsugárzás és ne tegye a készüléket hőforrás 
közelébe! 

• Csak akkor nyissa ki a készülék ajtaját, ha feltétlenül szükséges, mert minden nyi-
tásnál hideg levegő távozik. 

• Ne pakolja túl a készüléket: Az élelmiszerek kifogástalan tárolása érdekében a ké-
szülék belsejében a hideg levegőnek szabadon kell áramolnia. A készülék túltöltése 
ezt akadályozza és a kompresszor folyamatosan hűt, ami ugyancsak többlet ener-
giafogyasztást jelent. 

• Soha ne rakjon be forró ételeket: A forró étel azonnal megnöveli a hőmérsékletet 
néhány fokkal; a kompresszor folyamatosan hűt, ami ugyancsak többlet energiafo-
gyasztást jelent! 
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Bekapcsolás és használat 
 
A készülék bekapcsolása 

 A készülék bekapcsolása előtt kérjük, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd a 
Beszerelés című fejezetet)! 

 A készülék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tartozék részeket és a készülék 
belsejét langyos víz és szódabikarbóna keverékével! 
1. Dugja a csatlakozó dugót az aljzatba és győződjön meg arról, hogy a FIGYEL-

MEZTETŐ és az ÁRAM ellenőrző lámpa kigyullad (a HŐMÉRSÉKLET SZA-
BÁLYOZÓ gombnak a  pozíción kell lennie)! 

2. Nyomja meg a GYORS FAGYASZTÁS gombot; a GYORS FAGYASZTÁS 
elenőrző lámpa kigyullad! 

3. Amikor az ellenőrző lámpa kialszik, nyomja meg a GYORS FAGYASZTÁS 
gombot! A fagyasztó készen áll a használatra. 

 
A fagyasztó rész használata 
• Használja a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot a hőmérséklet beállításához! 

1 = legmelegebb   MAX = leghidegebb 
Lehetőleg közepes hőmérséklet értéket állítson be! 

• Az egyszer már kiolvadt vagy félig kiolvadt élelmiszereket nem szabad még egy-
szer lefagyasztani: 24 órán belül fel kell használni, vagyis meg kell főzni azokat. 

• Ha friss élelmiszert szeretne lefagyasztani, kérjük, figyeljen arra, hogy ezek ne 
érintkezzenek már lefagyasztott élelmiszerekkel! A friss élelmiszereket a felső 
FAGYASZTÓ és TÁROLÓ részben pakolja be! 

• Ne tegyen teli üveget a fagyasztórészbe, mert a megfagyó folyadék szétpukkaszt-
hatja az üveget! 

• Naponta csak akkora mennyiséget fagyasszon le egyszerre, amekkora a készülék 
belsejében található típuscímkén látható kg-ban (például Kg/24h: 4)! 

• Amikor a fagyasztó már működésben van, a következők szerint fagyaszthat le élel-
miszereket: 

− kis fagyasztandó mennyiség esetén, amely nem éri el a típuscímkén megadott meny-
nyiséget, nyomja meg a GYORS FAGYASZTÁS gombot (a megfelelő sárga ellen-
őrző lámpa kigyullad), ezután pakolhatja be a fagyasztandó ételt a fagyasztó részbe 
és csukja be a készülék ajtaját! 24 óra elteltével nyomja meg a GYORS 
FAGYASZTÁS gombot! 

− nagy mennyiségű fagyasztandó étel esetén, amely a típuscímkén megadott maximá-
lis mennyiségnél több, tartsa lenyomva a GYORS FAGYASZTÁS gombot! 24 óra 
elteltével pakolja be az élelmiszereket a fagyasztóba és csukja be a készülék ajtaját! 
Újabb 24 óra elteltével nyomja meg a GYORS FAGYASZTÁS gombot! 

 Az energiatakarékos működés érdekében ne felejtse el az utolsó lépést! 
 

5. Bizonyos típusokat felszereltünk OLVADÉKVÍZ ELVEZETŐ rendszerrel, amely a 
vizet kívülre vezeti. Tegyen egy edényt az ábrán látható módon a készülék elé az 
olvadékvíz felfogásához! 

 
6. A készülék visszakapcsolása előtt óvatosan tisztítsa meg és törölje szárazra a fa-

gyasztó részt! 
7. Várjon körülbelül 2 órát, amíg az ideális tárolási körülmények kialakulnak, és csak 

ezután pakolja vissza az élelmiszereket a fagyasztó részbe! 
 

Óvintézkedések és tanácsok 
 

 A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték és gyár-
tották. Ezeket, a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le, és figyelmesen el kell 
olvasni őket. 
 

Általános biztonság 
• Ez a készülék háztartási használatra készült, nem szabad kereskedelmi, vagy ipari 

célokra használni. 
• A készüléket csak felnőttek használhatják kizárólag ételek tárolására és fagyasztá-

sára ennek az útmutatónak az előírásai alapján. 
• Ne állítsa fel a készüléket szabad téren, még akkor sem, ha fedett helyről van szó; 

veszélyes a készüléket eső és vihar hatásának kitenni. 
• Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes, vagy nedves kézzel, vagy lábbal! 
• Ne érintse meg a belső hűtő elemeket, különösen vizes kézzel ne, mert ez égési, 

vagy egyéb sérüléseket okozhat! 
• A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogva húzza ki! 
• Tisztítás és karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó 

kihúzásával vagy a főbiztosíték lekapcsolásával! A hőmérséklet szabályzó  po-
zícióba (készülék kikapcsolt állapotban) állítása nem elegendő az áram megszakítá-
sához. 

• Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belső részeihez, és ne próbálja megjaví-
tani! A nem szakképzett személyek által végzett szerelések sérüléseket okozhatnak 
és a készülék is meghibásodhat. 

 



 

Karbantartás és tisztítás 
 
A készülék kikapcsolása 
Minden tisztítási és karbantartási munka előtt válassza le a készüléket az elektromos há-
lózatról:  
1. Állítsa a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot  állásba! 
2. Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! 
 

A készülék tisztítása 
• A készülék külső és belső részeit, a gumi tömítéseket egy langyos víz és szódabi-

karbóna, vagy semleges szappan keverékébe mártott szivacs segítségével tisztítsa! 
Soha ne használjon oldószert, agresszív tisztítószereket, fehérítőszert, vagy ammó-
niát! 

• A kivehető részeket langyos szappanos vagy mosogatószeres víz keverékével tisz-
títhatja meg. Alaposan öblítse le, majd törölje szárazra a részeket! 

• A készülék hátoldalán összegyűlt port egy porszívó segítségével távolíthatja el, ala-
csony vagy közepes szívás erősséggel. A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a ké-
szüléket és húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! 

 

A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása 
• A készülék olyan anyagból készült, amely higiénikus és nem veszi át a kellemetlen 

szagokat. Ahhoz, hogy ezeket, a tulajdonságokat megőrizze mindig lezárt tartóban, 
tárolja az ételt, hogy elkerülje a nehezen eltávolítható foltok létre jöttét és a kelle-
metlen szagok képződését! 

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. nyaralás alatt, gondosan tisztítsa 
meg a készüléket és hagyja nyitva az ajtót! 

 
A készülék leolvasztása 

 Kérjük kövesse a következő utasításokat! 
Ne használjon éles, vagy hegyes tárgyakat a leolvasztási folyamat meggyorsítására, 
mert megsérülhet a készülék hűtőköre! 
Amennyiben a jégréteg 5 mm-nél vastagabb, a készüléket le kell olvasztani. 
1. A leolvasztás előtt egy nappal nyomja meg a GYORS FAGYASZTÁS gombot (a 

sárga GYORS FAGYASZTÁS ellenőrző lámpa kigyullad), hogy az élelmiszerek 
hidegtartalékot nyerjenek! 

2. 24 óra elteltével állítsa a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot  állásba, ez-
zel a készülék kikapcsol! 

3. Csomagolja a lefagyasztott élelmiszert újságpapírba és tegye egy másik fagyasztó-
ba, vagy egy hideg helyre! 

4. Hagyja a fagyasztó ajtaját nyitva, amíg a jégréteg teljesen leolvad! A folyamat 
meggyorsításához tegyen egy langyos vízzel teli edényt a fagyasztórészbe! 
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• Amennyiben nagyobb mennyiségű friss élelmiszert pakol a fagyasztóba, rövid ide-
ig megnövekedhet a készülék belsejében a hőmérséklet (ezt a FIGYELMEZTETŐ 
ellenőrző lámpa kigyulladása jelzi). Amennyiben ez a jelenség csak átmeneti, nincs 
negatív hatással a már fagyasztott élelmiszerek tárolási körülményeire. 

• Annak érdekében, hogy nagyobb helyet nyerjen a fagyasztóban, kiveheti a fiókokat 
(kivéve a legalsó fiókot) és az ételeket közvetlenül a lemezekre teheti. 

 
Amennyiben a felső fiókot nem használja, NE TÁROLJON élelmiszereket a fagyasztó 
rész belső falán jelzett vonal felett! Ez a vonal jelzi a bepakolható mennyiséget. Az en-
nél nagyobb mennyiségű élelmiszer akadályozza a levegőáramlást, amely csökkenti a 
készülék hatékonyságát. 
 

 
 

 A fagyasztás közben ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját! 
 Áramszünet, vagy hiba esetén kérjük, ne nyissa ki a fagyasztórész ajtaját; így késlel-

tetheti a hőmérséklet növekedését a belsőtérben! A lefagyasztott ill. mélyfagyasztott 
élelmiszerek így kb. 9-14 óráig változatlanul fagyasztva maradnak. 

 Figyelmeztető ellenőrző lámpa. Amennyiben a piros figyelmeztető ellenőrző lámpa 
hosszabb időre kigyullad, ez azt jelenti, hogy a fagyasztó nem üzemel megfelelően és a 
hőmérséklet túl magasra emelkedett (kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot). 
A figyelmeztető ellenőrző lámpa rövid ideig tartó kigyulladása a következőket jelenthe-
ti: 
a) hosszabb időre nyitva hagyta a készülék ajtaját (amikor élelmiszereket pakolt a fa-

gyasztóba vagy vett ki onnan). 
b) megnyomta a GYORS FAGYASZTÁS gombot. 
 
Ebben a két esetben a figyelmeztető ellenőrző lámpa kigyulladása nem jelenti a fa-
gyasztó hibás, vagy nem megfelelő működését. 
 
 



 


