
 

 
 
 
 
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας μιας Υψηλής Ποιότητας 
συσκευής ESKIMO που έχει σχεδιαστεί να σας εξυπηρετεί 

για πολλά χρόνια.  

 
 
 
 

Η ασφάλεια προηγείται! 
 
Μη συνδέσετε την συσκευή σας στο δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος έως ότου έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά 
συσκευασίας και τα προστατευτικά μεταφοράς. 
• Αν  η συσκευή μεταφέρθηκε σε οριζόντια θέση, αφήστε τη 
σε όρθια θέση για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την 
ενεργοποιήσετε, για να επιτρέψετε στο λάδι του συμπιεστή 
να κατακαθίσει. 
• Αν απορρίπτετε μια παλιά συσκευή με κλείδωμα ή 
μανδάλωση στην πόρτα, βεβαιωθείτε να την αφήσετε σε 
ασφαλή κατάσταση, ώστε να εμποδιστεί τυχόν παγίδευση 
παιδιών. 
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την 
προβλεπόμενη χρήση της. 
• Μην πετάτε τη συσκευή σε φωτιά. Η συσκευή σας περιέχει 
στη μόνωση υλικά χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC) τα 
οποία είναι εύφλεκτα. Συνιστούμε να απευθυνθείτε στις 
τοπικές σας αρχές για πληροφορίες ως προς την απόρριψη 
και τις εγκαταστάσεις που διατίθενται για το σκοπό αυτό. 
• Δεν συνιστούμε χρήση της συσκευής αυτής σε μη 
θερμαινόμενο, κρύο χώρο  (π.χ. γκαράζ, θερμοκήπιο, 
προσάρτημα κτιρίου, παράπηγμα, βοηθητικό κτίσμα κλπ.). 
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη συσκευή 
σας και λειτουργία χωρίς προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό 
να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Η μη τήρηση των 
οδηγιών αυτών μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμά σας να 
λαμβάνετε δωρεάν τεχνική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης.  
Παρακαλούμε να φυλάξετε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές 
μέρος για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε εύκολα. 
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 Απαιτήσεις παροχής ρεύματος 

 

Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα τοίχου, 
βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που 
αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων στο 
εσωτερικό της συσκευής αντιστοιχούν με τις τιμές 
του ηλεκτρικού σας δικτύου. 
Συνιστούμε αυτή η συσκευή να συνδεθεί στην 
παροχή ρεύματος δικτύου μέσω πρίζας με 
κατάλληλο διακόπτη και κατάλληλη ασφάλεια, που 
βρίσκεται σε εύκολα προσπελάσιμη θέση. 
 

Προειδοποίηση! Η συσκευή αυτή πρέπει να 
γειωθεί. 
Οι επισκευές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
Λανθασμένες επισκευές οι οποίες εκτελούνται από 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα περικλείουν κινδύνους 
που μπορεί να έχουν κρίσιμες συνέπειες για το 
χρήστη της συσκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η συσκευή αυτή λειτουργεί με R600a που είναι 
ένα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο 
αέριο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση του 
προϊόντος πρέπει να καταβληθεί φροντίδα ώστε 
να μην υποστεί ζημιά το ψυκτικό σύστημα. Αν το 
ψυκτικό σύστημα υποστεί ζημιά και υπάρξει 
διαρροή αερίου από το σύστημα, διατηρήστε το 
προϊόν μακριά από πηγές γυμνής φλόγας και 
αερίστε για λίγο το χώρο. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές 
διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία της απόψυξης, εκτός από τα μέσα που 
συνιστά ο κατασκευαστής. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην προκαλέσετε ζημιά στο 
κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές 
συσκευές μέσα στους χώρους φύλαξης φαγητού 
της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που 
συνιστά ο κατασκευαστής. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας 
έχει υποστεί ζημιά, για να αποφύγετε κινδύνους, 
αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για τεχνική 
εξυπηρέτηση ή άλλα άτομα με παρόμοια 
εξουσιοδότηση. 
 

Οδηγίες μεταφοράς 
 

1. Η συσκευή θα πρέπει να μεταφέρεται μόνο σε 
όρθια θέση. Η συσκευασία του προϊόντος, όπως 
παραδίδεται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να 
παραμείνει άθικτη κατά τη μεταφορά. 

2.Αν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η συσκευή 

έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση, τότε δεν 
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 4 
ώρες, ώστε να επιτραπεί στο σύστημα να 
επανέλθει στη σωστή κατάσταση. 
3.Μη τήρηση των πιο πάνω οδηγιών θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, για 
την οποία δεν θα έχει την ευθύνη ο 
κατασκευαστής. 
4. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τη 

βροχή, την υγρασία και άλλες ατμοσφαιρικές 
επιδράσεις. 
 

Σημαντική παρατήρηση! 
• Θα πρέπει να φροντίζετε κατά τον 
καθαρισμό/μεταφορά της συσκευής να μην 
αγγίξετε το κάτω μέρος των μεταλλικών συρμάτων 
του συμπυκνωτή στην πίσω πλευρά της 
συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει τραυματισμό στα δάκτυλα και τα 
χέρια. 
• Μην επιχειρήσετε να καθίσετε ή να σταθείτε 
πάνω στη συσκευή, γιατί δεν είναι 
κατασκευασμένη για τέτοια χρήση. Θα 
μπορούσατε να τραυματιστείτε ή να προξενήσετε 
βλάβη στη συσκευή. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει 
πιαστεί κάτω από τη συσκευή στη διάρκεια ή μετά 
τη μετακίνησή της, γιατί αυτό θα μπορούσε να 
προξενήσει βλάβη στο καλώδιο. 
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή ή να πειράζουν τα συστήματα ελέγχου. 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 
 

1. Μη διατηρείτε τη συσκευή σε χώρο όπου 
υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία να πέσει κάτω 
από τους 10 βαθμούς C (50 βαθμούς F) τη νύχτα 
και/ή ειδικά το χειμώνα, γιατί είναι σχεδιασμένη να 
λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 
+10 και +38 βαθμών C (50 και 100 βαθμών F). Σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες η συσκευή ενδέχεται 
να μη λειτουργεί, με αποτέλεσμα την ελάττωση 
του χρόνου διατήρησης των τροφίμων. 
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, 
σώματα θέρμανσης ή σε άμεσο ηλιακό φως, γιατί 
θα προκληθεί πρόσθετη καταπόνηση στις 
λειτουργίες της συσκευής. Αν εγκατασταθεί δίπλα 
σε μια πηγή θερμότητας ή σε καταψύκτη, 
διατηρείτε τις ακόλουθες ελάχιστες πλευρικές 
αποστάσεις: 
Από κουζίνες 30 χιλ. 
Από σώματα θέρμανσης 300 χιλ. 
Από καταψύκτες 25 χιλ. 
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3. Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται αρκετός χώρος γύρω 
από τη συσκευή για να εξασφαλίζεται 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα (σχήμα 2). 

• Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα αερισμού στην 
πίσω πλευρά του ψυγείου σας για να καθορίσετε 
την απόσταση μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου 
(σχήμα 3). 
4. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε ομαλή 
επιφάνεια. Τα δύο μπροστινά πόδια μπορούν να 
ρυθμιστούν όπως απαιτείται. Για να βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή σας είναι σε κατακόρυφη θέση, 
ρυθμίστε τα δύο μπροστινά πόδια περιστρέφοντάς 
τα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μέχρι η 
συσκευή να είναι σε σταθερή επαφή με το 
δάπεδο. Η σωστή ρύθμιση των ποδιών συντελεί 
στην αποφυγή υπερβολικών κραδασμών και 
θορύβου (σχήμα 4). 
5. Για να προετοιμάσετε τη συσκευή σας για 
χρήση ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός και 
φροντίδα". 

 

Γνωρίστε τη συσκευή σας 
(σχήμα 1) 
 

1 - Ράφι καταψύκτη 
2 - Θερμοστάτης και περίβλημα λάμπας 
3 - Ρυθμιζόμενα ράφια θαλάμου 
4 - Κανάλι συλλογής νερού απόψυξης - 
     Σωλήνας αποστράγγισης 
5 - Κάλυμμα συρταριού λαχανικών 
6 - Συρτάρι λαχανικών 
7 - Ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια 

   8 - Ράφι για βάζα 
   9 - Ράφι για μπουκάλια 

 

Συνιστώμενη τακτοποίηση των 
τροφίμων στη συσκευή 
 

Οδηγίες για το πώς να επιτύχετε βέλτιστη 
διατήρηση και υγιεινή: 
1. Ο χώρος συντήρησης προορίζεται για τη 
βραχυπρόθεσμη διατήρηση νωπών τροφίμων και 
ποτών. 
2. Ο χώρος κατάψυξης έχει διαβάθμιση  
                   και είναι κατάλληλος για την κατάψυξη 
νωπών και την αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων 
τροφίμων.  
Θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι συστάσεις για 
αποθήκευση                  , όπως αυτές 
αναγράφονται στη συσκευασία των τροφίμων. 
 

 3. Για να καταψύξετε νωπά τρόφιμα, συνιστάται 
να συσκευάσετε τα προϊόντα σε αλουμινόχαρτό ή 
πλαστική μεμβράνη, να τα ψύξετε στο χώρο 
συντήρησης και κατόπιν να τα αποθηκεύσετε στο 
ράφι του χώρου κατάψυξης.  
Κατά προτίμηση το ράφι πρέπει να στερεωθεί στο 
πάνω μέρος του χώρου κατάψυξης.   
  4. Τα μαγειρευμένα φαγητά θα πρέπει να 
διατηρούνται σε αεροστεγή δοχεία. 
  5. Τα φρεσκοσυσκευασμένα κηπευτικά μπορούν 
να διατηρούνται σε ράφι. Τα φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά θα πρέπει να καθαρίζονται και να 
διατηρούνται στα συρτάρια λαχανικών. 
  6. Τα μπουκάλια μπορούν να φυλάσσονται στο 
ειδικό τμήμα της πόρτας. 
  7. Για να φυλάξετε ωμό κρέας, συσκευάστε το σε 
σακούλες από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε τις 
στο κάτω-κάτω ράφι. Μην επιτρέπετε να έρχεται 
σε επαφή με μαγειρευμένα φαγητά, για να 
αποφευχθεί η επιμόλυνση. Για λόγους ασφαλείας, 
διατηρείτε το ωμό κρέας μόνο για δύο ως τρεις 
ημέρες. 
  8. Για τη μέγιστη απόδοση, τα αφαιρούμενα 
ράφια δεν θα πρέπει να καλύπτονται με χαρτί ή 
άλλα υλικά, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. 
  9. Μη διατηρείτε φυτικό λάδι στα ράφια της 
πόρτας. Διατηρείτε τα τρόφιμα συσκευασμένα, 
τυλιγμένα ή καλυμμένα. Αφήνετε τα καυτά φαγητά 
και ποτά να κρυώνουν πριν τα τοποθετήσετε στο 
ψυγείο. Τα υπόλοιπα φαγητών από κονσέρβα δεν 
θα πρέπει να διατηρούνται στο δοχείο της 
κονσέρβας. 
10. Τα αεριούχα ποτά δεν θα πρέπει να 
καταψύχονται και προϊόντα όπως παγωτά από 
γρανίτα δεν θα πρέπει να καταναλώνονται πολύ 
κρύα. 
11. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά υφίστανται 
βλάβες αν διατηρηθούν σε θερμοκρασίες κάτω 
από 0°C. Γι' αυτό τυλίγετε ανανάδες, πεπόνια, 
αγγούρια, τομάτες και παρόμοια προϊόντα σε 
σακούλες πολυαιθυλενίου. 
12. Τα υγρά μεγάλης περιεκτικότητας σε 
οινόπνευμα πρέπει να αποθηκεύονται σε δοχεία 
που είναι σε όρθια θέση και σφιχτά κλεισμένα. 
Ποτέ μην αποθηκεύετε στη συσκευή προϊόντα που 
περιέχουν εύφλεκτο προωθητικό αέριο (π.χ. 
μεταλλικά δοχεία σαντιγί υπό πίεση, σπρέι κλπ.) ή 
εκρηκτικές ουσίες. Αυτά δημιουργούν κίνδυνο 
έκρηξης. 

 

11 

EL                                                               Οδηγίες χρήσης 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας 
 

Οι θερμοκρασίες λειτουργίας ελέγχονται από το 
κουμπί του θερμοστάτη και μπορούν να 
ρυθμιστούν σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ 1 και 5 
(η πιο κρύα ρύθμιση). 
Αν το κουμπί του θερμοστάτη είναι στη θέση "0" 
τότε η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα ανάβει ούτε η λάμπα 
εσωτερικού φωτισμού.  
Η μέση θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου 
θα πρέπει να είναι περίπου +5°C (+41°F). 
Επομένως, ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη 
ώστε να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 
Ορισμένα τμήματα του ψυγείου μπορεί να είναι 
πιο κρύα ή πιο ζεστά (όπως το συρτάρι λαχανικών 
και το πάνω μέρος του θαλάμου) και αυτό είναι 
κανονικό. Συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά τη 
θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο για να 
βεβαιώνεστε ότι ο χώρος του θαλάμου διατηρείται 
στη θερμοκρασία αυτή. Το συχνό άνοιγμα της 
πόρτας προκαλεί αύξηση της εσωτερικής 
θερμοκρασίας και γι' αυτό συνιστάται να κλείνετε 
την πόρτα όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη 
χρήση. 
 

Πριν τεθεί η συσκευή σε λειτουργία 
 

Τελικός έλεγχος 
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
ελέγξτε ότι: 
1. Τα πόδια έχουν ρυθμιστεί ώστε η συσκευή να 
είναι εντελώς οριζόντια. 
2. Το εσωτερικό είναι στεγνό και ο αέρας μπορεί 
να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στο πίσω μέρος. 
3. Το εσωτερικό είναι καθαρό όπως συνιστάται 
στην ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα”. 
4. Το φις έχει συνδεθεί στην πρίζα και έχει 
ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Όταν ανοιχτεί 
η πόρτα το εσωτερικό φως θα ανάψει. 
 

Και έχετε υπόψη σας ότι: 
5. Θα ακούσετε ένα θόρυβο καθώς ξεκινά η 
λειτουργία του συμπιεστή. Τα υγρά και τα αέρια 
που είναι στεγανά κλεισμένα στο ψυκτικό σύστημα 
μπορεί επίσης να δημιουργούν κάποιο θόρυβο, 
είτε λειτουργεί ο συμπιεστής είτε όχι. Αυτό είναι 
πολύ φυσιολογικό. 
6. Ένας ελαφρός κυματισμός στο πάνω μέρος της 
καμπίνας είναι πολύ κανονικός λόγω της 
χρησιμοποιούμενης παραγωγικής διαδικασίας και 
δεν αποτελεί ελάττωμα. 

 

7. Συνιστούμε να τοποθετείτε το κουμπί του 
θερμοστάτη σε μεσαία θέση και να 
παρακολουθείτε τη θερμοκρασία ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διατηρεί την επιθυμητή 
θερμοκρασία αποθήκευσης των τροφίμων (βλέπε 
ενότητα Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας). 
8. Μην τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή 
αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Περιμένετε 
έως ότου επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία 
διατήρησης των τροφίμων. Συνιστούμε να ελέγξετε 
τη θερμοκρασία με ένα ακριβές θερμόμετρο 
(βλέπε Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας). 
 

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
 

Ο καταψύκτης σας είναι κατάλληλος για 
μακρόχρονη διατήρηση εμπορικά διαθέσιμων 
κατεψυγμένων τροφίμων και επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη και διατήρηση 
νωπών τροφίμων. 
Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίγετε την 
πόρτα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 
επηρεαστούν αν η διακοπή διαρκέσει λιγότερο 
από 17 ώρες. Αν η διακοπή διαρκέσει 
περισσότερο, τότε τα τρόφιμα θα πρέπει να 
ελεγχθούν και είτε να καταναλωθούν άμεσα είτε να 
μαγειρευτούν και κατόπιν να καταψυχθούν πάλι. 
 

Κατάψυξη νωπών τροφίμων 
 

Παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες για να 
επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Μην καταψύχετε ταυτόχρονα πολύ μεγάλη 
ποσότητα τροφίμων. Η ποιότητα των τροφίμων 
διατηρείται καλύτερα αν αυτά καταψυχθούν ως τον 
πυρήνα τους όσο το δυνατόν συντομότερα.  
Μην υπερβαίνετε την 24ωρη ικανότητα κατάψυξης 
της συσκευής σας. 
Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο χώρο 
κατάψυξης προκαλεί συνεχή λειτουργία του 
μηχανισμού ψύξης έως ότου το φαγητό έχει 
παγώσει τελείως. Αυτό μπορεί προσωρινά να 
προκαλέσει υπερβολική ψύξη στο χώρο της 
συντήρησης. 
Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα, διατηρείτε το 
κουμπί του θερμοστάτη σε μεσαία θέση. Μικρές 
ποσότητες τροφίμων έως 1/2 κιλό (1 λίβρα) 
μπορούν να καταψυχθούν χωρίς ρύθμιση του 
κουμπιού ελέγχου της θερμοκρασίας. 
Φροντίζετε ιδιαίτερα να μην αναμιγνύετε ήδη 
κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα. 
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Πώς να φτιάχνετε παγάκια 
 

Γεμίστε το δίσκο για παγάκια με νερό ως τα 3/4 
της στάθμης και βάλτε τον στην κατάψυξη. 
Χαλαρώστε τους παγωμένους δίσκους με τη λαβή 
ενός κουταλιού ή παρόμοιο όργανο, Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως 
μαχαίρια ή πιρούνια για να αφαιρέσετε τον πάγο. 
 

Απόψυξη 
 
A) Χώρος συντήρησης 
Ο χώρος της συντήρησης αποψύχεται αυτόματα. 
Το νερό από την απόψυξη κυλάει στο σωλήνα 
αποστράγγισης μέσω κοιλότητας που βρίσκεται 
στο πίσω τοίχωμα της συσκευής (σχήμα 5). 

Κατά την απόψυξη, ενδέχεται να σχηματιστούν 
σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα του χώρου 
συντήρησης όπου βρίσκεται μη εμφανής 
συμπυκνωτής. Ορισμένα σταγονίδια μπορεί να 
παραμείνουν πάνω στην εσωτερική επένδυση και 
να παγώσουν πάλι μετά την ολοκλήρωση της 
απόψυξης. Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά 
αντικείμενα όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να 
αφαιρέσετε τα σταγονίδια που έχουν παγώσει. 
Αν, οποιαδήποτε στιγμή, το νερό της απόψυξης 
δεν αποστραγγίζεται από το κανάλι συλλογής, 
ελέγξτε μήπως ο σωλήνας αποστράγγισης έχει 
αποφραχθεί από υπολείμματα τροφίμων. 
Μπορείτε να καθαρίσετε το σωλήνα 
αποστράγγισης με καθαριστή σωλήνων ή 
παρόμοιο εργαλείο. 
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας έχει τοποθετηθεί σταθερά με 
το άκρο του στο δίσκο συλλογής που βρίσκεται 
πάνω στο συμπιεστή, ώστε να εμποδίσετε να χυθεί 
το νερό στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή το πάτωμα 
(σχήμα 6). 

 

B) Χώρος κατάψυξης 
Η απόψυξη γίνεται με πολύ απλό τρόπο και χωρίς 
να δημιουργείται ακαταστασία, χάρη στην ειδική 
λεκάνη συλλογής νερού απόψυξης. 
Κάνετε απόψυξη δύο φορές το χρόνο ή όταν έχει 
σχηματιστεί στρώμα πάχνης περίπου 7 χιλιοστών 
(1/4"). Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της 
απόψυξης, διακόψτε την παροχή ρεύματος στην 
πρίζα και τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
Θα πρέπει να τυλίξετε όλα τα τρόφιμα σε αρκετές 
στρώσεις εφημερίδας και να τα φυλάξετε σε 
δροσερό μέρος (π.χ. ψυγείο ή κελάρι). 
Μπορείτε προσεκτικά να τοποθετήσετε δοχεία με 
ζεστό νερό στην κατάψυξη για να επιταχύνετε την 
απόψυξη. 
Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα 
όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να αφαιρέσετε την 
πάχνη. 
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για την απόψυξη 
πιστολάκια μαλλιών, ηλεκτρικές συσκευές 
θέρμανσης ή άλλες παρόμοιες ηλεκτρικές 
συσκευές. 
Σκουπίστε με ένα σφουγγάρι το νερό απόψυξης 
που συλλέγεται στο κάτω μέρος του χώρου 
κατάψυξης. Μετά την απόψυξη, στεγνώστε καλά 
το εσωτερικό του χώρου. Συνδέστε στην πρίζα το 
φις και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. 
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Αντικατάσταση της εσωτερικής λάμπας 
 

Σε περίπτωση βλάβης στο φως, διακόψτε την 
παροχή ρεύματος στην πρίζα και τραβήξτε το φις 
από την πρίζα. 
Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι βιδωμένη 
καλά στην υποδοχή της. Συνδέστε πάλι το φις και 
ενεργοποιήστε το ψυγείο. 
Αν το φως πάλι δεν λειτουργεί, προμηθευτείτε μια 
ανταλλακτική λάμπα E14 βιδωτού τύπου μέγ. 
ισχύος 15 Watt από το τοπικό σας κατάστημα 
ηλεκτρικών ειδών και κατόπιν τοποθετήστε την.  
Πετάξτε αμέσως με ασφαλή τρόπο την καμένη 
λάμπα. 
 

Καθαρισμός και φροντίδα 
 

  1. Συνιστούμε πριν τον καθαρισμό να διακόπτετε 
την παροχή ρεύματος στην πρίζα και να βγάζετε 
το φις από την πρίζα. 
  2. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό 
οποιαδήποτε αιχμηρά εργαλεία ή υλικά που 
χαράζουν, σαπούνι, οικιακά καθαριστικά μέσα, 
απορρυπαντικά ή γυαλιστικά με κερί. 
  3. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό για να 
καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και 
κατόπιν σκουπίστε το για να στεγνώσει. 
  4. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 
χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί σε 
διάλυμα από μια κουταλιά του γλυκού σόδας σε 
περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν σκουπίστε τις 
επιφάνειες για να στεγνώσουν. 
  5. Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει νερό 
στο κουτί ελέγχου θερμοκρασίας. 
  6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, 
απενεργοποιήστε την, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, 
καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη. 
  7. Συνιστούμε να γυαλίζετε τα μεταλλικά μέρη 
του προϊόντος (π.χ. εξωτερικό μέρος της πόρτας, 
πλευρές του θαλάμου) με κερί σιλικόνης 
(γυαλιστικό αυτοκινήτων) για να προστατεύσετε το 
υψηλής ποιότητας φινίρισμα. 
  8. Τυχόν σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο 
συμπυκνωτή, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά 
της συσκευής, θα πρέπει να αφαιρείται μια φορά 
το χρόνο με ηλεκτρική σκούπα. 
  9. Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις στις 
πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και 
απαλλαγμένες από σωματίδια τροφίμων. 
 

10. Ποτέ: 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ακατάλληλα 
υλικά, π.χ. προϊόντα πετρελαϊκής βάσης. 
• Μην την εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 
• Μην την τρίβετε με υλικά που χαράζουν. 
11. Βεβαιωθείτε ότι ο ειδικός πλαστικός δίσκος 
συλλογής νερού απόψυξης στο πίσω μέρος της 
συσκευής είναι πάντα καθαρός. Αν θέλετε να 
αφαιρέσετε το δίσκο για να τον καθαρίσετε, 
ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 
• Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα και 
τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
• Με μια πένσα απαλά αποσυνδέστε το στέλεχος 
του συμπιεστή ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί ο 
δίσκος. 
• Σηκώστε το δίσκο για να βγει. 
• Καθαρίστε τον και σκουπίστε τον για να 
στεγνώσει 
• Τοποθετήστε τον πάλι, αντιστρέφοντας τη σειρά 
και τις ενέργειες 
12. Η μεγάλη συσσώρευση πάγου επηρεάζει 
αρνητικά την ψυκτική απόδοση της κατάψυξης. 

 
 
 
 

Αλλαγή θέσης της πόρτας 
 
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των αριθμών 
(σχήμα 7). 
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Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε 
 

Πρέπει να- Καθαρίζετε και να αποψύχετε τακτικά 

τη συσκευή σας (βλέπε "Απόψυξη") 
Πρέπει να- Διατηρείτε ωμό κρέας και ωμά 

πουλερικά σε κατώτερη θέση από 
μαγειρευμένο φαγητό και γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

Πρέπει να- Αφαιρείτε άχρηστα φύλλα από τα 
λαχανικά και να σκουπίζετε τυχόν ακαθαρσίες. 

Πρέπει να- Αφήνετε το μαρούλι, το λάχανο, το 

μαϊντανό και το κουνουπίδι με το κοτσάνι τους. 
Πρέπει να- Να τυλίγετε το τυρί πρώτα σε 

λαδόχαρτο και κατόπιν σε σακούλα 
πολυαιθυλενίου, προσπαθώντας να 
απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο 
αέρα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, βγάζετέ το 
από το ψυγείο μια ώρα πριν την κατανάλωση. 

Πρέπει να- Τυλίγετε το ωμό κρέας και τα ωμά 
πουλερικά χαλαρά σε πλαστική μεμβράνη ή 
αλουμινόχαρτο. Αυτό εμποδίζει να ξεραθούν. 

Πρέπει να- Τυλίγετε τα ψάρια και τα εντόσθια σε 
σακούλες πολυαιθυλενίου. 

Πρέπει να- Τυλίγετε τρόφιμα με έντονη οσμή ή 

που κινδυνεύουν να ξεραθούν σε σακούλες 
πολυαιθυλενίου ή αλουμινόχαρτο ή να τα 
τοποθετείτε σε αεροστεγές δοχείο. 

Πρέπει να- Τυλίγετε το ψωμί καλά ώστε να 

διατηρείται φρέσκο. 
Πρέπει να- Ψύχετε λευκά κρασιά, μπύρα, μπύρα 

λάγκερ και μεταλλικό νερό πριν τα σερβίρετε. 
Πρέπει να- Ελέγχετε κατά καιρούς τα 

περιεχόμενα του καταψύκτη. 
Πρέπει να- Διατηρείτε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν 

μικρότερο χρόνο και να τηρείτε τις ημερομηνίες 
που αναφέρονται στα σημεία "Καλύτερο πριν 
από", "Κατανάλωση πριν από" κλπ. 

Πρέπει να- Αποθηκεύετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα 

του εμπορίου σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται στη συσκευασία. 

Πρέπει να- Επιλέγετε πάντα φρέσκα τρόφιμα 

υψηλής ποιότητας και να φροντίζετε να είναι 
καλά καθαρισμένα πριν τα καταψύξετε. 

Πρέπει να- Προετοιμάζετε τα νωπά τρόφιμα προς 

κατάψυξη σε μικρές μερίδες ώστε να 
εξασφαλίζεται ταχύτατη κατάψυξη. 

Πρέπει να- Τυλίγετε όλα τα τρόφιμα σε 

αλουμινόχαρτο ή σακούλες πολυαιθυλενίου 
ειδικές για χρήση σε κατάψυξη και να 
βεβαιώνεστε ότι απομακρύνεται τυχόν αέρας. 

Πρέπει να- Τυλίγετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα 

αμέσως μετά την αγορά τους και να τα 
τοποθετείτε στον καταψύκτη όσο το δυνατόν 
συντομότερα. 

Πρέπει να- Ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα 

      τρόφιμα στο χώρο της συντήρησης. 

Δεν πρέπει να- Διατηρείτε μπανάνες στο χώρο 

συντήρησης του ψυγείου σας. 
Δεν πρέπει να- Διατηρείτε πεπόνι στο ψυγείο 

σας. Μπορείτε να το παγώστε για σύντομο 
χρονικό διάστημα διατηρώντας το τυλιγμένο 
για να αποφύγετε τη μετάδοση οσμής σε άλλα 
τρόφιμα. 

Δεν πρέπει να- Καλύπτετε τα ράφια με 

οποιαδήποτε προστατευτικά υλικά τα οποία 
μπορεί να εμποδίζουν την κυκλοφορία του 
αέρα. 

Δεν πρέπει να- Αποθηκεύετε οποιεσδήποτε 

δηλητηριώδεις ή επικίνδυνες ουσίες στη 
συσκευή σας. Έχει σχεδιαστεί μόνο για τη 
διατήρηση τροφίμων. 

Δεν πρέπει να- Καταναλώνετε φαγητό το οποίο 

έχει διατηρηθεί στο ψυγείο για υπερβολικά 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Δεν πρέπει να- Διατηρείτε μαγειρεμένα και νωπά 

τρόφιμα μαζί στο ίδιο δοχείο. Θα πρέπει να 
συσκευάζονται και να διατηρούνται ξεχωριστά. 

Δεν πρέπει να- Αφήνετε τα τρόφιμα που 

ξεπαγώνουν ή υγρά από τρόφιμα να στάζουν 
πάνω σε άλλα τρόφιμα. 

Δεν πρέπει να- Αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί αυτό θα 
αυξήσει την κατανάλωση της συσκευής και θα 
προκαλέσει υπερβολική παραγωγή πάγου. 

Δεν πρέπει να- Χρησιμοποιείτε αιχμηρά 

αντικείμενα όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να 
αφαιρέσετε τον πάγο. 

Δεν πρέπει να- Τοποθετείτε στο ψυγείο καυτό 

φαγητό. Αφήστε το πρώτα να κρυώσει. 
Δεν πρέπει να- Τοποθετείτε στον καταψύκτη 

μπουκάλια με υγρά ή σφραγισμένα μεταλλικά 
κουτιά με ανθρακούχα υγρά γιατί υπάρχει 
κίνδυνος να σκάσουν. 

Δεν πρέπει να- Υπερβαίνετε τα μέγιστα φορτία 

κατάψυξης όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα. 
Δεν πρέπει να- Δίνετε στα παιδιά παγωτά ή 

παγωμένη γρανίτα κατ' ευθείαν από την 
κατάψυξη. Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να 
προκαλέσει έγκαυμα από πάγωμα στα χείλη. 

Δεν πρέπει να-  Καταψύχετε αεριούχα ποτά. 
Δεν πρέπει να- Προσπαθείτε να φυλάσσετε 

κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. 
Θα πρέπει να καταναλώνονται μέσα σε  24 
ώρες ή να μαγειρεύονται και μετά να 
καταψύχονται πάλι. 

Δεν πρέπει να- Αφαιρείτε είδη από τον 
καταψύκτη με υγρά χέρια. 

 

15 

EL                                                               Οδηγίες χρήσης 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Τεχνικά δεδομένα 
 

Όνομα προϊόντος ESKIMO 

Τύπος συσκευής ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι 

Μοντέλο ESK 9346 

Συνολικός μικτός όγκος (λίτρα) 310 

Συνολικός ωφέλιμος όγκος (λίτρα) 306 

Ωφέλιμος όγκος κατάψυξης (λίτρα) 69 

Ωφέλιμος όγκος συντήρησης (λίτρα) 237 

Ικανότητα κατάψυξης (κιλά/24 ώρες) 3,5 

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (1) A+ 

Κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2) 265 

Αυτονομία (ώρες) 17 

Θόρυβος (dB (A) αναφ. 1 pW) 42 

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R600a 

(1) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A+++  .  .  .  D      (A+++ = οικονομική . . .  D = 
λιγότερο οικονομική) 
(2) Στην πράξη, η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και από τη 
θέση της συσκευής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί όταν την 
ενεργοποιήσετε, ελέγξτε: 

 Ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην 
πρίζα και είναι ενεργοποιημένη η παροχή 
ρεύματος (για να ελέγξετε την παροχή 
ρεύματος στην πρίζα, συνδέστε μια άλλη 
συσκευή). 

 Μήπως έχει καεί η ασφάλεια/ έχει "πέσει" ο 
διακόπτης ασφαλείας/ είναι 
απενεργοποιημένος ο γενικός διακόπτης 
διανομής ρεύματος. 
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  Ότι η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει γίνει 
σωστά. 

 Ότι η καλωδίωση τυχόν νέου φις είναι 
σωστή, σε περίπτωση που έχετε 
αντικαταστήσει το εγκατεστημένο, χυτό φις. 

Αν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί καθόλου 
μετά τους πιο πάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με 
το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη 
μονάδα. 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διενεργήσει 
τους παραπάνω ελέγχους, καθώς θα υπάρξει 
χρέωση ακόμα κι αν δεν διαπιστωθούν βλάβες. 

 

 

 

Το σύμβολο           στο προϊόν ή στη συσκευασία του δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται να 
πετάξετε το προϊόν αυτό στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να 
παραδοθεί στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα 
βοηθήσετε στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, που αλλιώς θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
του προϊόντος αυτού ως αποβλήτου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στην τοπική σας δημοτική 
αρχή, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου 
προμηθευτήκατε το προϊόν. 
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