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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα στεγνωτήρια μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Παρέχει οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης. Διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. Καταγράψτε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό  

του μηχανήματός σας. Αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στον αντιπρόσωπό σέρβις. 

 

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:  

       
 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ασφάλεια και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
αποφυγής ζημιάς στη συσκευή 

 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές 

 Περιβαλλοντικές πληροφορίες 

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το στεγνωτήριο μας. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε τις  για περαιτέρω αναφορά. 

 

  



3 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ......................................................................................................................................... 4 

Περιγραφή συσκευής ................................................................................................................................................... 7 

Χειριστήριο ................................................................................................................................................................... 7 

 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ................................................................................................................................................................ 7 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ..................................................................................................................................................... 8 

Σύνδεση της συσκευής ................................................................................................................................................. 8 

Επιλογή του προγράμματος ......................................................................................................................................... 8 

Μετά από κάθε χρήση ................................................................................................................................................ 10 

Τροποποίηση προγράμματος ..................................................................................................................................... 10 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ........................................................................................................................................ 11 

Πριν φορτώσετε το στεγνωτήριο ................................................................................................................................ 11 

Προγράμματα στεγνώματος ....................................................................................................................................... 12 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ......................................................................................................................................... 13 

Καθαρισμός ................................................................................................................................................................. 13 

Κάτι δεν λειτουργεί σωστά ......................................................................................................................................... 14 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ............................................................................................................................................. 16 

Γείωση συσκευής ........................................................................................................................................................ 16 

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς από διογκωμένη πολυστερίνη ............................................................................ 17 

Έλεγχος από τη γωνία ................................................................................................................................................. 17 

Ηλεκτρική σύνδεση ..................................................................................................................................................... 17 

YΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ...................................................................................................................................................... 18 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .................................................................................................................................. 18 

 

 

  



4 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

    ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Όσα αναφέρονται 

εδώ είναι πολύ σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Τυχόν 

αποτυχίες και απώλειες που προκαλούνται από την παράβλεψη των παρακάτω στοιχείων και 

προφυλάξεων δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη. 

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και γνώσης εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν 

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς. 

Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο. 

Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω ενδιάμεσων συσκευών όπως πολύμπριζα, 

χρονοδιακόπτες κτλ. 

    Πιθανή ηλεκτροπληξία 

• Η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή ή η τροποποίηση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από 

άτομα εκτός από εξειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. 

• Το οικιακό ηλεκτρικό σύστημα τροφοδοσίας (το ρεύμα, η τάση, το καλώδιο) όπως  και οι 

ασφάλειες με κατάλληλες προδιαγραφές πρέπει να παρέχονται και πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις λειτουργίας του στεγνωτηρίου υπό κανονικό φορτίο και των προδιαγραφών 

ασφαλείας. 

• Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας είναι τύπου ΣΟΥΚΟ και η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη σωστά και 

αξιόπιστα. 

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.  

• Μην αποσυνδέετε το φις τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το φις με το χέρι σας. 

• Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η σύνδεση του στο φις ή στη συσκευή  είναι χαλαρά. 

• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Σκουπίστε τη σκόνη ή τις σταγόνες νερού πάνω από το φις 

τροφοδοσίας με στεγνό πανί. 

• Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το βάζετε κάτω από μεγάλο βάρος. 

• Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας / πρίζα / φις τροφοδοσίας εάν είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο. 

    Πιθανή έκρηξη 

• Μην βάζετε εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαιο και οινόπνευμα στη συσκευή 

ή σε κοντινή απόσταση. Μην βάζετε ρούχα με αυτά τα υγρά στη συσκευή. 

• Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το φις όταν υπάρχει διαρροή αερίου ή άλλου 

καύσιμου, αερίου 

    Κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, ηλεκτρικής διαρροής 

• Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές πυρκαγιάς ή πηγές θερμότητας.  

• Μην ακουμπάτε καθόλου κεριά ή τσιγάρα στη συσκευή. 

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία και σε χώρους υπό βροχή, ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές ή άλλα ατυχήματα που συμβαίνουν εύκολα λόγω των 

συγκεντρωμένων σταγόνων νερού στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. 

• Μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο σε μέρη κάτω από άμεση ηλιοφάνεια, τα πλαστικά 

εξαρτήματα και αυτά από καουτσούκ θα φθαρούν από γήρανση. 

• Μην εκτοξεύετε/ψεκάξετε με νερό τη συσκευή κατά τον καθαρισμό της. 

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε τα ακόλουθα 

είδη: Μαξιλάρια, παπλώματα και παρόμοια  είδη (αυτά τα είδη συσσωρεύουν θερμότητα). 
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• Εάν έχετε πλύνει τα ρούχα σας κάνοντας χρήση αφαιρετικού λεκέδων, πρέπει να εκτελέσετε έναν επιπλέον 

κύκλο ξεβγάλματος πριν από τη φόρτωση των ρούχων αυτών στο στεγνωτήριο σας. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει κατά λάθος αναπτήρες ή σπίρτα στις τσέπες των ενδυμάτων που πρόκειται να 

φορτώσετε στη συσκευή. 

• Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, αφαιρετικά 

κηλίδων, τερεβινθίνη και κεριά πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν 

φορτωθούν για να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο. 

• Ένα χαλί δεν πρέπει να εμποδίζει τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση της συσκευής . 

• Το εξαγόμενα αέρια του στεγνωτηρίου δεν πρέπει να εκκενώνονται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται και για 

την αφαίρεση καπνού από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων. 

    Κίνδυνος τραυματισμού 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς 

επίβλεψη.  

• Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Βάλτε όλα τα υλικά 

συσκευασίας (π.χ. τη πλαστική σακούλα) σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα στα παιδιά. 

• Μην αγγίζετε τα ρούχα στον κάδο στεγνώματος έως ότου το στεγνωτήριο σταματήσει να 

λειτουργεί εντελώς. 

• Να κρατάτε παιδιά ή κατοικίδια μακριά όταν λειτουργεί το στεγνωτήριο, γιατί μπορεί να 

παγιδευτούν στο στεγνωτήριο. Ελέγξτε προσεκτικά τον κάδο πριν κλείσετε την πόρτα. 

     Άλλες οδηγίες 

• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς 

άλλους από εκείνους για τους οποίους είναι σχεδιασμένη. 

• Πλένετε μόνο υφάσματα που έχουν σχεδιαστεί για να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες 

στην ετικέτα κάθε ενδύματος. 

• Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται 

από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό. 

• Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δάπεδο με μοκέτα, ρυθμίστε τα πόδια για να επιτρέψετε στον αέρα να κυκλοφορεί 

ελεύθερα κάτω από τη συσκευή. 

• Μην ανεβείτε πάνω στο στεγνωτήριο και μην στηρίζετε βαριά αντικείμενα / συσκευές θέρμανσης ή αντικείμενα 

με διαρροή νερού ή υγρών στο στεγνωτήριο, για αποφυγή κινδύνου παραμόρφωσης του χειριστηρίου και των  

πλαστικών εξαρτημάτων. 

• Οποιαδήποτε αντικείμενα όπως νομίσματα, καρφίτσες ασφαλείας, καρφιά, βίδες, πέτρες ή οποιοδήποτε άλλο 

σκληρό, αιχμηρό υλικό μπορουν να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημιά και δεν πρέπει να τοποθετηθούν στη 

συσκευή. 

• Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζει ή στέκεται πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας της, ή 

σε σωλήνα εξαερισμού. 

• Είδη όπως αφρώδες ελαστικό (λατέξ αφρό), καλύμματα ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα και ρούχα 

από καουτσούκ ή μαξιλάρια εφοδιασμένα με αφρώδη ελαστικά υλικά δεν πρέπει να στεγνώνουν στο 

στεγνωτήριο. 

• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση. 

• Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Δείτε τη σχετική ενότητα στο εγχειρίδιο χρήσης. 

• Τα βρεγμένα ρούχα που στάζουν δεν πρέπει να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο. 

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην σταματάτε το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός αν 

όλα τα ρούχα αφαιρούνται γρήγορα και απλώνονται έτσι ώστε η θερμότητα να διαχέεται. 
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• Τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με προϊόντα πετρελαίου, διαλυτικές ουσίες δεν πρέπει να στεγνώνονται 

σε στεγνωτήριο. Εάν χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού, θα πρέπει να προσέχετε ώστε το υγρό να 

απομακρύνεται από το ρούχο πριν τοποθέτησή του στη συσκευή. 

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το χειριστήριο, η επιφάνεια εργασίας ή 

η βάση είναι κατεστραμμένα δίνοντας πρόσβαση στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου. 

• Το στεγνωτήριο δεν χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό των 

ρούχων. 

• Τα χνούδια δεν επιτρέπεται να συσσωρεύονται γύρω από το στεγνωτήριο. 

• Μην στεγνώνετε τα άπλυτα αντικείμενα στο στεγνωτήριο. 

• Τα μαλακτικά  ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες τους. 

• Η τελική φάση ενός κύκλου στεγνωτηρίου γίνεται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης) για να διασφαλιστεί ότι τα 

αντικείμενα παραμένουν στη θερμοκρασία που εξασφαλίζει ότι τα ρούχα δεν θα υποστούν ζημιά. 

• Αυτός ο αέρας εξάτμισης δεν πρέπει να εκκενώνεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση 

καπνών από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καύσιμων. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ 

απέναντι από το στεγνωτήριο, έτσι ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας στεγνωτηρίου. 

• Το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται συχνά. 

• Πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισμός για να αποφευχθεί η είσοδος στο χώρο του στεγνωτηρίου αερίων 

που προέρχονται από συσκευές καύσης άλλων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τζάκια.  

• Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, αφαιρετικά 

λεκέδων, τερεβινθίνη, κεριά πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν 

στεγνώσουν στο στεγνωτήριο. 

• Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα. 

• Τα αντικείμενα με  λάδια μπορούν να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας 

όπως στο στεγνωτήριο. Τα αντικείμενα αυτά θερμαίνονται, προκαλώντας αντίδραση οξείδωσης στο λάδι. 

Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα είδη μπορεί να ζεσταθούν 

αρκετά και να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση, η τοποθέτηση ή η αποθήκευση αντικειμένων με λάδια  μπορεί να 

αποτρέψει τη διαφυγή της θερμότητας και να δημιουργήσει έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς. 

• Εάν είναι αναπόφευκτο τα υφάσματα πουνα μην περιέχουν περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν 

μολυνθεί από τα ουσίες για την φροντίδα των μαλλιών  πριν τοποθετούνται σε στεγνωτήριο πρέπει πρώτα να 

πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό και αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. 
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Περιγραφή συσκευής 
1. Χειριστήριο 

2. Δοχείο αποστράγγισης 

3. Φίλτρο χνουδιών 

4. Πόρτα 

5. Κάλυμμα συμπυκνωτή 

6. Συμπυκνωτής 

7. Ρυθμιζόμενα σε ύψος πόδια 

 

 

 

 

 

 

Χειριστήριο 

 
 

1. Κουμπί επιλογής προγραμμάτων 

2. Ρύθμιση χρόνου 

3. Κλείδωμα για παιδιά 

4. Επίπεδο έντασης στεγνώματος 

5. Λιγότερο τσαλάκωμα 

6. Βομβητής  

7. Χρονοκαθυστέρηση 

8. Έναρξη / παύση  

9. Ενδεικτικές λυχνίες για  δοχείο 

συμπυκνωμάτων  και φίλτρο χνουδιών 

  ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις συμμορφώνονται με τις οδηγίες εγκατάστασης. 

Αφαιρέστε τα τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης και οποιοδήποτε υλικό από τον κάδο. 

Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μερικά υγρά πανιά μέσα 

και να τα στεγνώστε για 30 λεπτά. Μπορεί να υπάρχει σκόνη μέσα σε ένα ολοκαίνουργιο στεγνωτήριο. 
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  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Σύνδεση της συσκευής 
• Ανοιξτε την πόρτα. 

• Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, ένα-ένα ρούχο κάθε φορά, ανακινώντας τα όσο το 

δυνατόν περισσότερο.  

• Κλείστε την πόρτα. Ελέγξτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας και του 

φίλτρου. 

Επιλογή του προγράμματος 

 

• Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στο επιθυμητό  
πρόγραμμα. Οι αντίστοιχες λυχνίες λειτουργίας 
ανάβουν. Το πρόγραμμα θα απενεργοποιηθεί εάν 
δεν έχετε πατήσει κανένα κουμπί για 10 λεπτά. 

• Προσοχή : Το σύμβολο  είναι  για το 
πρόγραμμα αναφοράς για βαμβακερά. Το 
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα 
υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο 
αποτελεσματικό πρόγραμμα με βάση τους όρους 
κατανάλωσης ενέργειας για βαμβακερά. 

• Μερικά χοντρά ρούχα (τζην, μεγάλες πετσέτες) 
εξαιτίας των χαρακτηριστικών των υλικών τους 
είναι δύσκολο να στεγνώσουν. Εάν διαπιστώσετε 
ότι δεν είναι εντελώς στεγνά στο τέλος του 
προγράμματος συνιστάται η χρήση της επιλογής  
"Προγράμμα Χρόνου" το οποίο θα τα στεγνώσει 
ξανά. 

 

Αυτόματο ελεγχόμενο στέγνωμα 

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα είδη των ρούχων σας. Η συσκευή έχει λειτουργία με 

αισθητήρα υγρασίας για να ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο στεγνώματος για βέλτιστο στέγνωμα. 

Αυτό το σύστημα στεγνώματος είναι κατάλληλο για βαμβακερά, συνθετικά, αντι-βακτηριακά είδη και είδη από 

μετάξι. 

Έλεγχος του χρόνου στεγνώματος 

Μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο στεγνώματος ανάλογα με την κατάσταση. Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που 

εκτελείται, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση  "OFF". Στο τέλος του στεγνώματος, γυρίστε τον επιλογέα 

στο "OFF" για να απενεργοποιήστε τη συσκευή.  

Κουμπιά επιλογής προγράμματος 

Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να συνδυαστούν. Αυτές μπορούν να 

επιλεγούν αφού πρώτα επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πριν πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση π.χ. 

επιλέγοντας το πρόγραμμα "Έντονο", τη λειτουργία "Βομβητή" , τη λειτουργία "Λιγότερο τσαλάκωμα", που μπορούν 

να συνδυαστούν. Όταν πατηθούν τα κουμπιά αυτά, ανάβουν τα αντίστοιχα LED. Όταν πιέζονται ξανά, σβήνουν τα 

φωτάκια. 

Επιλογή του βομβητή 

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος εάν δεν κάνετε 

άλλη επιλογή. Ο βομβητής μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας. Πατώντας ταυτόχρονα το κουμπιά " Λιγότερο τσαλάκωμα " και 

"Καθυστέρηση" για 3 sec ο βομβητής θα ενεργοποιηθεί και ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.  
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Όταν ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος, το ηχητικό σήμα θα ηχήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

• Άνοιγμα της πόρτας κατά τη λειτουργία. 

• Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο. 

• Στο τέλος του προγράμματος μετά τη φάση μείωσης της θερμοκρασίας. Όταν ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος, 

εάν πατήσετε ξανά το κουμπί «Βομβητής», ο βομβητής θα απενεργοποιηθεί. 

Επιλογή «Ρύθμιση στεγνώματος» 

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμισης της έντασης στεγνώματος. Το επίπεδο χωρίζεται σε 

τρεις βαθμίδες Έντονο ,  Ισχυρό , Κανονικό . 

Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη μόνο για τα πέντε προγράμματα: Καθημερινό, Βαμβακερά, Συνθετικά, Ογκώδη είδη, 

Πετσέτες (Καθημερινό, Βαμβακερά, Συνθετικά, Ογκώδη, Πετσέτες) 

Επιλογή «Λιγότερο Τσαλάκωμα»  

Η λειτουργία Λιγότερο Τσαλάκωμα είναι μια προεπιλεγμένη ρύθμιση στο τέλος κάθε προγράμματος. Μπορεί να 

επιλεγεί μεγαλύτερη διάρκεια ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία. 

Επιλογή  «Καθυστέρηση» 

Aυτό το κουμπί για τη χρονοκαθυστέρηση σας επιτρέπει να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 24 

ώρες το πολύ. Αυτή η επιλογή πρέπει να γίνει αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και πριν πατήσετε Έναρξη/Παύση για να 

ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Κάθε φορά που θα πατηθεί το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα. 

 
Μπορεί να επιλεγεί και στις δύο περιπτώσεις πριν και μετά την επιλογή συμπληρωματικών λειτουργιών (Βομβητής, 

Λειτουργία για Λιγότερο Τσαλάκωμα). Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αφού πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση και 

ανάβει η αντίστοιχη  φωτεινή ένδειξη. Η οθόνη δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο. Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται κάθε 

ώρα. 

Οθόνη 

Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, η διάρκειά του (σε ώρες και λεπτά) εμφανίζεται στην οθόνη. Υπολογίζεται 

αυτόματα με βάση το μέγιστο αποδεκτό φορτίο για κάθε τύπο υφάσματος και τον απαιτούμενο βαθμό 

στεγνώματος. Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται κάθε 1 λεπτό. 

Έναρξη με χρονοκαθυστέρηση 

Εάν έχετε επιλέξει έναν χρόνο καθυστέρησης μέσω του σχετικού κουμπιού, η οθόνη το δείχνει. 

Η αντίστροφη μέτρηση εμφανίζεται ώρα με ώρα. Μόλις πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση", η συσκευή θα 

ξεκινήσει την χρονοκαθυστέρηση. Εάν θέλετε να ελέγξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, πατήστε ξανά το κουμπί 

"Καθυστέρηση". Δείχνει τη διάρκεια του προηγούμενου επιλεγμένου προγράμματος. 

Λανθασμένη επιλογή πρόσθετης λειτουργίας 

Εάν έχετε επιλέξει μία λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένη πρόγραμμα στεγνώματος η οθόνη 

εμφανίζει την ένδειξη ErS (σφάλμα) . Αν επιλέξετε άλλο πρόγραμμα εξαιτίας λανθασμένης επιλογής κατά την 

διάρκεια ενός προγράμματος η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ErS (σφάλμα). 

Επιλογή  Έναρξη/Παύση  

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε το στεγνωτήριο αφού έχετε επιλέξει το πρόγραμμα και τις επιπλέον 

λειτουργίες. Εάν η πόρτα της συσκευής ανοίξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αυτό το κουμπί πρέπει να 

πατηθεί ξανά μετά το κλείσιμο της πόρτας για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει ότι το 

κουμπί έναρξης πρέπει να πατηθεί ξανά. 
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Ενδεικτικές λυχνίες 

Οι φωτεινές ενδείξεις στην συνέχεια αντιστοιχούν στις αντίστοιχες λειτουργίες. 

Λυχνία στεγνώματος . Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε φάση στεγνώματος. 

Λυχνία ψύξης . Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε φάση ψύξης. Στο τέλος του στεγνώματος 

υπάρχει μια φάση ψύξης δύο λεπτών για να κρυώσουν τα ρούχα. 

Λυχνία τέλους προγράμματος . Αυτή η ένδειξη ανάβει στο τέλος της φάσης ψύξης. 

Λυχνία Λιγότερο Τσαλάκωμα . Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα για εύκολο σιδέρωμα. 

Λυχνία καθαρισμού φίλτρου . Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται σε κάθε κύκλο για να σας υπενθυμίσει ότι το φίλτρο 

πρέπει να καθαριστεί στο τέλος του προγράμματος. 

Λυχνία Κλειδώματος για παιδιά . Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι κλειδωμένη. 

Λυχνία βομβητή  . Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν είναι επιλεγμένος ο βομβητής 

Λυχνία χρονοκαθυστέρησης . Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν επιλεγεί εκκίνηση προγράμματος με καθυστέρηση. 

Λυχνία για τύπο στεγνώματος. Αυτή η ένδειξη  ανάβει όταν επιλέγεται το πρόγραμμα στεγνώματος ανάλογα με την 

ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων. 

Λυχνία για δοχείο νερού . Αυτή η ένδειξη ανάβει μετά από κάθε πρόγραμμα και επίσης όταν η δεξαμενή νερού 

είναι γεμάτη και σας υπενθυμίζει να αδειάσετε το δοχείο νερού. Σημείωση! Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε 

πρόγραμμα για να αποφύγετε την προειδοποίηση στην επόμενη χρήση. 

Τέλος προγράμματος 

Όλα τα προγράμματα στεγνώματος τελειώνουν  με μια λειτουργία για εύκολο σιδέρωμα (anti-creasing) διάρκειας 2 

λεπτών. 

Εάν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα από τη συσκευή στο τέλος του προγράμματος, η συσκευή θα συνεχίσει λειτουργία για 

λιγότερο τσαλάκωμα μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών. Αν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα η συσκευή θα σταματήσει 

αυτόματα στο τέλος της λειτουργίας για λιγότερο τσαλάκωμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  "End" και ο 

βομβητής ακούγεται εάν το έχετε επιλέξει. Στρίψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση OFF και όλες οι φωτεινές 

ενδείξεις θα σβήσουν. 

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά 

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα πλήκτρα "Χρόνος" και "Ρύθμιση Στεγνώματος" για μερικά 

δευτερόλεπτα και το σύστημα θα κλειδώσει όλα τα κουμπιά. Στη συνέχεια, όλα τα κουμπιά είναι για μερικά 

δευτερόλεπτα ανενεργά εκτός από το "OFF". Εάν θέλετε να κάνετε τη συσκευή να επιστρέψει στην κανονική 

κατάσταση, πατήστε ξανά τα πλήκτρα   "Χρόνος" και ""Ρύθμιση Στεγνώματος" για αρκετά δευτερόλεπτα. Η 

λειτουργία θα επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

• Αφαίρεση του συρτάρι φίλτρου κατά τη λειτουργία  

• Γεμάτη δεξαμενή νερού 

Μπορείτε να επιλέξετε ξανά τη λειτουργία "Κλείδωμα για παιδιά" κατά την επανεκκίνηση της συσκευής. 

Μετά από κάθε χρήση 
Σημαντικό!  

Εάν το πρόγραμμα στεγνώματος πρέπει να σταματήσει πριν φτάσει στο τέλος, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το 

πρόγραμμα και να επιλέξτε τον επιλογέα προγράμματος τη θέση "Φρεσκάρισμα" και περιμένετε μέχρι το τέλος αυτής 

της φάσης ψύξης πριν βγάλετε τα ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η συσσώρευση θερμότητας μέσα στη 

συσκευή. Για να γίνει αυτό γυρίστε το κουμπί στο OFF και μετά στο "Φρεσκάρισμα" και πιέστε το κουμπί έναρξης. 

Τροποποίηση προγράμματος 

Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται, πρώτα ακυρώστε το γυρίζοντας τον επιλογέα προγράμματος σε 

"OFF".Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση". 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το "-" για την αδρανή κατάσταση. 

• κατάσταση αναμονής, 10 λεπτά αργότερα, χωρίς καμία ενέργεια ή επιλογή, η 

συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αδράνειας.  

• Εμφανίζεται η ένδειξη "End", 5 λεπτά αργότερα, χωρίς καμία ενέργεια, η συσκευή 

μπαίνει σε κατάσταση αδράνειας 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

Πριν φορτώσετε το στεγνωτήριο  
Ποτέ μην στεγνώνετε τα ακόλουθα: Ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα όπως κουρτίνες, μάλλινα, μετάξι, υφάσματα με 

μεταλλική επένδυση, νάιλον καλσόν, ογκώδη υλικά όπως μπουφάν, κουβέρτες, υπνόσακους, πουπουλένια 

παπλώματα και οποιαδήποτε αντικείμενα που περιέχουν αφρό από καουτσούκ ή υλικά παρόμοια. 

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικέτες των ενδυμάτων: 

 

Μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο 

 

Ευαίσθητο στέγνωμα (χαμηλή θερμοκρασία) 

 

Μπορεί να στεγνώσει κανονικά (υψηλή 
θερμοκρασία)  

Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου 

 

• Κλείστε τις μαξιλαροθήκες και τα καλύμματα για να αποφύγετε το μπλέξιμο μικρών ειδών. 

• Κλείστε κουμπιά, τα φερμουάρ, τα άγκιστρα, τους ιμάντες και κορδόνια/εντατήρες από ποδιές. Ταξινομήστε τα 

ρούχα σύμφωνα με τον τύπο και βαθμό στεγνώματος. 

• Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα καθώς αυτό αποφεύγει το τσαλάκωμα και εξοικονομεί ενέργεια. 

• Αποφύγετε να στεγνώσετε σκούρα ρούχα με ανοιχτόχρωμα αφράτα αντικείμενα, όπως πετσέτες, καθώς θα 

μπορούσαν να προσελκύσουν χνούδι. 

• Τα ρούχα πρέπει να στύβονται καλά πριν μπουν στο στεγνωτήριο. 

• Είδη εύκολης φροντίδας, π.χ. πουκάμισα, πρέπει να έχουν περάσει από στύψιμο για λίγο πριν από το στέγνωμα. 

• Τα πλεκτά υφάσματα (πλεκτά εσώρουχα) μπορεί να συρρικνωθούν λίγο κατά το στέγνωμα. Μην στεγνώνετε 

υπερβολικά αυτά τα αντικείμενα. Συνιστάται να προβλέπεται πιθανή συρρίκνωση κατά την επιλογή του μεγέθους 

των ρούχων από νέες αγορές. 

• Μπορείτε επίσης να βάλετε αντικείμενα που θέλουν κολλάρισμα στο στεγνωτήριο σας. Ωστόσο, για να 

επιτευχθεί το επιθυμητό κολλάρισμα, επιλέξτε το πρόγραμμα «Βαμβακερά» ή το «Πρόγραμμα Χρόνου». Για να 

αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από το κολλάρισμα, σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου μετά με ένα υγρό 

πανί και στη συνέχεια τρίψτε το στεγνό. 

• Για να αποφύγετε στατικό φορτίο όταν τελειώσει το στέγνωμα χρησιμοποιήστε είτε ένα μαλακτικό υφάσματος 

όταν πλένετε τα ρούχα ή μαλακτικό υφασμάτων ειδικά για στεγνωτήρια. 

• Αφαιρέστε τα ρούχα όταν το στεγνωτήριο τελειώσει το στέγνωμα. 

• Εάν μεμονωμένα αντικείμενα εξακολουθούν να είναι υγρά μετά το στέγνωμα, ορίστε έναν σύντομο επιπλέον 

χρόνο στεγνώματος, αλλά τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό είναι απαράιτητο για είδη πολλαπλών στρώσεων (π.χ. 

κολλάρα, τσέπες) 

Σιγουρευτείτε πως δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στα ρούχα (π.χ. τσιμπιδάκια, παραμάνες, 

βελόνες) 

Κουμπώστε τις μαξιλαροθήκες, κλείστε τα φερμουάρ και τα άγκιστρα και δέστε τις ζώνες για να μη μπλεχθούν μες το 

στεγνωτήριο. Κουμπώστε τα παπλώματα και δέστε τις γραβάτες/κορδέλες (π.χ. από ποδιές). Γυρίστε τα αντικείμενα 

με δύο στρώσεις και υφάσματα από μέσα προς τα έξω. Αυτά τα υφάσματα θα στεγνώσουν καλύτερα. 

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα. 

Μέγιστο φορτίο 

Τα συνιστώμενα φορτία αναφέρονται στα γραφήματα προγράμματος: 

Γενικοί κανόνες:  Βαμβακερά, λινά: κάδος γεμάτος αλλά όχι πολύ σφιχτά βαλμένα. 
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    Συνθετικά: κάδος γεμάτος όχι περισσότερο από μισό γεμάτο. 

   Λεπτά υφάσματα και μάλλινα: κάδος γεμάτος όχι περισσότερο από ένα τέταρτο. 

Προσπαθήστε να φορτώνετε στη μέγιστη χωρητικότητα, καθώς τα μικρά φορτία δεν είναι οικονομικά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να  έχει παροχή τάση μέσω εξωτερικής συσκευής ελέγχου, όπως 

χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό 

πρόγραμμα.  

 

Προγράμματα στεγνώματος 
KYKΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΦΟΡΤΙΟ 
(kg) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8 Ανακατέψτε τα συνήθη ρούχα . Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής έντασης 
στεγνώματος. 

BAMBAKEΡΑ 8 Βαμβακερά ρούχα και συναφή. 
Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής έντασης στεγνώματος. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4 Προϊόντα χημικών ινών και συναφή. 
Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής έντασης στεγνώματος. 

OΓΚΩΔΗ 2 Για να στεγνώσουν τα μεγαλύτερα ρούχα. (σεντόνια, καλύμματα 
παπλωμάτων) Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής έντασης στεγνώματος. 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 4 Πετσέτες και συναφή. 
Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικής έντασης στεγνώματος 

ΜΑΛΛΙΝΑ 1 Πλεκτά πουλόβερ 

ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΑ 3.5 Παπλώματα / Είδη με πούπουλα 

ΒΡΕΦΙΚΑ 3 Παιδικά, βρεφικά ρούχα 

ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ - Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ευαίσθητων υλικών φορτίων, όπως 
μεταξωτών κ.λπ. Το στέγνωμα εξαρτάται από το επιλεγμένο χρόνο 
στεγνώματος και όχι από την μέτρηση των αισθητήρων. 

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ - Τα ρούχα είναι φρέσκα χωρίς οσμές και η ένταση στεγνώματος είναι χαμηλή. 
Το στέγνωμα εξαρτάται από το επιλεγμένο χρόνο στεγνώματος και όχι από 
την μέτρηση των αισθητήρων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΥ - Στέγνωμα παχιών ή πολυστρωματικών υφασμάτων. Το στέγνωμα εξαρτάται 
από το επιλεγμένο χρόνο στεγνώματος και όχι από την μέτρηση των 
αισθητήρων π.χ. είδη πετσέτας. Κατάλληλο για στέγνωμα φορτίων 
μεμονωμένων ειδών ή για μικρές ποσότητες. 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ 2 Εσώρουχα 

ΤΖΗΝ 4 Τζιν, Denim 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 2 Πουκάμισα 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  2 Αθλητικά ρούχα 

 

Σημείωση : για στέγνωμα μπουρνουζιών ή μεγάλων πετσετών, το μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6kg. 

ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (τα παρακάτω βάρη είναι ενδεικτικά) 

Μπουρνούζι 1600 gr Νυχτικό 285 gr 

Μικρή πετσέτα  130 gr Γυναικεία εσώρουχα 130 gr 

Παπλωματοθήκη 930 gr Ανδρικά ρούχα εργασίας 800 gr 

Σεντόνι 665 gr Ανδρικό πουκάμισο 265 gr 

Μαξιλαροθήκη 265 gr Ανδρική πιτζάμα 130 gr 

Τραπεζομάντηλο 330 gr Μπλούζα 665 gr 

Πετσέτα μπάνιου 265 gr Ανδρικό εσώρουχο 130 gr 

Πετσέτα γεύματος 130 gr   
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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Καθαρισμός 
• Πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προτού κάνετε καθαρισμό ή 

εργασία συντήρησης . 

• Μην καθαρίζετε το στεγνωτήριο ψεκάζοντας απευθείας νερό στο στεγνωτήριο. Μην καθαρίζετε το στεγνωτήριο 

με βενζόλιο, διαλυτικό, αλκοόλ, ή ακετόνη καθώς μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, ζημιά, 

ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο 

τροφοδοσίας. 

• Κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, το χειριστήριο ή η πόρτα μπορεί να συσσωρεύσουν υγρασία. 

Χειριστήριο 

• Καθαρίστε με μαλακά, υγρά πανιά. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες. 

• Μην ψεκάζετε καθαριστικά απευθείας στο χειριστήριο. 

• Το φινίρισμα και οι ενδείξεις του χειριστηρίου ενδέχεται να καταστραφούν από ορισμένα προϊόντα καθαρισμού 

λεκέδων και αφαίρεσης λεκέδων. 

• Εφαρμόστε σε πανί τέτοια προιόντα μακριά από τη συσκευή και σκουπίστε αμέσως τυχόν διαρροές ή υπερβολική 

ποσότητα. 

Τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Για τον καθαρισμό του ανοξείδωτου τυμπάνου, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ήπιο, μη διαβρωτικό 

καθαριστικό κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες.  

• Αφαιρέστε υπολείμματα καθαριστικού και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί. 

Πόρτα 

• Καθαρίζετε περιοδικά το εσωτερικό μέρος της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι.  

• Ο σωστός καθαρισμός εξασφαλίζει το σωστό στέγνωμα. 

Εξωτερικές επιφάνειες στεγνωτηρίου 

• Το στεγνωτήριο έχει γυαλιστερό φινίρισμα. Καθαρίστε το με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 

διαβρωτικές  ουσίες. 

• Προστατέψτε την επιφάνεια από αιχμηρά αντικείμενα καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν το 

φινίρισμα. 

• Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα ή συσκευασίες απορρυπαντικών πάνω στο στεγνωτήριο. 

Κρατήστε τα σε ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης. 

    Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς φίλτρο! 

Καθαρισμός του φίλτρου 

• Ανοίξτε την πόρτα.  

• Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιού τραβώντας το προς τα πάνω και ανοίξτε το. 

• Καθαρίστε τα χνούδια, τις ίνες και υπολείμματα βαμβάκιού με το χέρι ή με ένα 

μαλακό πανί.  

• Κλείστε το φίλτρο χνουδιού και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. 

• Ένα στρώμα χνουδιού μπορεί να συσσωρευτεί στους πόρους του φίλτρου που μπορεί 

να προκαλέσουν απόφραξη του φίλτρου μετά τη χρήση της συσκευής για ορισμένο 

χρονικό διάστημα. 

Πλύνετε το φίλτρο χνουδιού με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε το στρώμα που δημιουργείται στην επιφάνεια του 

φίλτρου. Στεγνώστε εντελώς το φίλτρο χνουδιού πριν το εγκαταστήσετε ξανά. 

• Η παγίδα εγκλωβισμού χνουδιού πρέπει να καθαρίζεται συχνά.  
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    Καθαρίζετε πάντα το φίλτρο χνουδιού και τις εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας της συσκευής μετά από κάθε 

διαδικασία στεγνώματος. 

Άδειασμα του δοχείου νερού 

Στο δοχείο νερού συλλέγεται όλο το νερό από τον συμπυκνωτή. 

Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάζεται μετά από κάθε κύκλο 

στεγνώματος. Εάν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, το πρόγραμμα θα 

διακοπεί αυτόματα, η φωτεινή ένδειξη  θα ανάψει και θα 

ακουστεί ο βομβητής. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, το δοχείο 

νερού πρέπει πρώτα να αδειάσει. 

 

Αισθητήρας υγρασίας 

Κατά τη διαδικασία, αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για έλεγχο της υγρασίας των  ρούχων, 

αυτό σημαίνει ότι πρέπει και σε αυτό να γίνεται καθαρισμός. Η κύρια αιτία καθαρισμού είναι η 

απομάκρυνση του οξειδίου του ασβεστίου πάνω στον αισθητήρα. Καθαρίστε τον αισθητήρα στο 

στεγνωτήριο (βλ. εικ.) 

Καθαρισμός του συμπυκνωτή 

Ο συμπυκνωτής είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία για αποτελεσματικό στέγνωμα, επομένως χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή. Σας προτείνουμε να καθαρίζετε το συμπυκνωτή τρεις ή τέσσερις φορές κάθε χρόνο. 

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του 

συμπυκνωτή 

2. Μετακινήστε τρία τμήματα 

που ασφαλίζουν και 

τραβήξτε έξω το συμπυκνωτή 

3. Βάλτε το συμπυκνωτή 
κάτω από τη βρύση μέχρι 
το νερό να είναι εντελώς 
καθαρό 

 
  

4. Ξανατοποθετήσετε τον  

ακολουθώντας τα 

ανάποδα βήματα 

 

Κάτι δεν λειτουργεί σωστά 
• Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης ή υπερβάσεων, τα οποία μπορούν να 

επιλυθούν εύκολα χωρίς τεχνικό. Πριν επικοινωνήσετε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις, εκτελέστε τους 

ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω. 

• Κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι πιθανό να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  Έναρξη / Παύση για να 

υποδείξει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί. Μόλις το πρόβλημα έχει λυθεί, πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για 

επανεκκίνηση του προγράμματος.  Εάν μετά από όλους τους ελέγχους, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε 

με το τοπικό κέντρο σέρβις. 

  

1) Αφαιρέστε το δοχείο 

νερού 

2) Αδειάστε το 

δοχείο νερού 

 

3) Τοποθετήστε το άδειο 
δοχείο νερού στο 
στεγνωτήριο 

4) Πατήστε το 

κουμπί 

Start/Pause 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Το στεγνωτήριο δε λειτουργεί • Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν 
είναι συνδεδεμένο. 

• Η πόρτα είναι ανοιχτή. 

• Το κουμπί  δεν έχει πατηθεί. 
 

• Τοποθετήστε το καλώδιο στη 
πρίζα. 

• Κλείστε τη πόρτα. 

• Πιέστε το κουμπί  

Το αποτέλεσμα στεγνώματος 
δεν είναι το επιθυμητό 

• Έχει γίνει λάθος επιλογή 
προγράμματος. 

• To φίλτρο είναι φραγμένο. 

• Λανθασμένος όγκος φορτίου 
ρούχων 

• Υπάρχει ίζημα στον αισθητήρα 
υγρασίας. 
 

• Διαλέξτε ένα διαφορετικό 
πρόγραμμα την επόμενη φορά. 

• Καθαρίστε το χείλος του φίλτρου. 

• Δείτε την ενότητα που αναφέρεται 
στα φορτία. 

• Καθαρίστε την επιφάνεια του 
αισθητήρα. 

Δε λειτουργεί η λυχνία 
τυμπάνου 
 

• Η λυχνία είναι ελαττωματική. • Αντικαταστήστε τη λυχνία. 

Το πρόγραμμα στεγνώματος 
διακόπτεται λίγο μετά την 
εκκίνηση και ανάβει η λυχνία 
ΕND 
 

• Πολύ μικρό φορτίο ή πολύ 
στεγνό φορτίο για το 
επιλεγμένο πρόγραμμα. 

• Επιλέξτε ένα υψηλότερο επίπεδο 
στεγνώματος. 

To πρόγραμμα στεγνώματος 
διαρκεί περισσότερο χρόνο  

• Πολύ μεγάλο φορτίο. • Μειώστε το φορτίο. 

 

 

     Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ή να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Πριν 

τηλεφωνήσετε, σημειώστε το μοντέλο, τον σειριακό αριθμό και την ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας: το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης θα τα ζητήσει. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν καλέσετε έναν τεχνικό για ένα σφάλμα που αναφέρεται παρακάτω ή για να επιδιορθώσετε ένα 
σφάλμα που προκλήθηκε από εσφαλμένη χρήση ή εγκατάσταση, θα γίνει χρέωση ακόμη και αν η συσκευή είναι 
υπό εγγύηση. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μοντέλο στεγνωτηρίου DC2080C 

Χωρητικότητα στεγνωτηρίου  (kg) 8.0 

Τάση ( AC V/Hz ) 220-240/50 

Ονομαστική ισχύς (W) 2500 

Βάρος (kg) 40.5 

Ισχύς (LEFT-ON MODE) (W) 0.24 

Ισχύς (ΟFF-MODE) (W) 0.24 

Κατανάλωση ενέργειας όταν είναι γεμάτο (kWh) 3.50 

Χρόνος προγράμματος όταν είναι γεμάτο (min) 150 

Διαστάσεις (mm) 595X630X850 

Eύρος λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) 5~35 

 

     Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να προσπαθήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

    Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή δεν στέκεται στο ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. 

    Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται 

από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό. 

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή δεν πρέπει να είναι εντοιχισμένη. 

• Αποσυσκευασία: Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθούν  πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

• Έλεγχος αξεσουάρ: Ανοίξτε την σακούλα των αξεσουάρ και ελέγξτε τα 

αξεσουάρ:  

    Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής, πρέπει να μεταφέρεται 

κάθετα! 

Γείωση συσκευής 
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βλάβης, η γείωση μπορεί να παρέχει μια ελάχιστη 

αντίσταση για τη μείωση της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.  Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καλώδιο γείωσης με 

συσκευή και το φις. Το φις πρέπει να εισαχθεί σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα (σύμφωνα με όλους 

τους τοπικούς κανόνες και πρότυπα). 

 

Διαδικασία γείωσης 

Απαιτείται ξεχωριστή γείωση από ορισμένους τοπικούς κανόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αγοράσετε 

καλώδιο γείωσης, κλιπ και βίδες. 

 

Εκκένωση νερού 

Δεν είναι απαραίτητο να αποβάλλετε το συμπυκνωμένο νερό στη δεξαμενή, 

μπορεί να αποστραγγιστεί άμεσα. 

Αλλαγή σωλήνα αποχέτευσης: 

Τραβήξτε έξω το σωλήνα νερού με την κατεύθυνση του βέλους και μετά 

εγκαταστήστε τον  σωλήνα αποχέτευσης. 

Χρήση πένσας μπορεί να γίνει, εάν είναι δύσκολο.  
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Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς από διογκωμένη πολυστερίνη 

     ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, η διογκωμένη πολυστερίνη 

συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθεί από τον κάδο. 

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης. 

2. Τραβήξτε κολλητικές ταινίες από το εσωτερικό στο πάνω τμήμα του τυμπάνου.  

3. Αφαιρέστε τα δύο τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης από τη συσκευή. 

Έλεγχος από τη γωνία 
Όταν πιέζετε στην άκρη, η συσκευή δεν πρέπει να ανακινείται πάνω και κάτω. (Ελέγξτε 

τις δύο κατευθύνσεις) όταν πιέζετε στο πάνω πλαίσιο (κατά μήκος της γωνίας) και το 

στεγνωτήριο ανακινείται, πρέπει να το αναπροσαρμόσετε τη ρύθμιση των ποδιών. 

Μην τοποθετείτε στοίβες κουβερτών ή σχοινιά στο πάτωμα, καθώς προκαλούν 

θερμότητα και επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. 

     ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ζεστός αέρας που εκπέμπεται από το στεγνωτήριο μπορεί να φτάσει 

σε θερμοκρασία έως 60 ° C. Η συσκευή επομένως, δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε δάπεδα που δεν είναι ανθεκτικά σε 

υψηλές θερμοκρασίες. 

Ηλεκτρική σύνδεση 
Τυχόν ηλεκτρικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από 

ηλεκτρολόγους ή αρμόδιο άτομο. 

 

     ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ! 
 

 

    Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό το μέτρο ασφαλείας δεν τηρείται. 

Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που 

υποδεικνύεται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών πάνω στη συσκευή 

Εάν το φις πρέπει να αντικατασταθεί για οποιονδήποτε λόγο, προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας χρωματίζονται ως ακολούθως: 

 Πράσινο και κίτρινο - γείωση 

 Μπλε - ουδέτερος 

 Καφέ  - φάση 

Το καλώδιο με χρώμα πράσινο και κίτρινο πρέπει να συνδεθεί σε ακροδέκτη που φέρει το σύμβολο γείωσης  ή 

είναι χρωματισμένο πράσινο και κίτρινο. 

     ΠΡΟΣΟΧΗ!   

• Ένα κομμένο καλώδιο που εισάγεται σε μια πρίζα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την 
ασφάλεια (ηλεκτροπληξία). 

• Βεβαιωθείτε ότι το αποσυνδεδεμένο φις απορρίπτεται με ασφάλεια. 

• Μόνιμη σύνδεση: 
Σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν διπολικό 
διακόπτη. 
Ο διακόπτης δεν πρέπει να διακόπτει το κίτρινο και πράσινο καλώδιο γείωσης σε κανένα 
σημείο. 
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 YΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

• Τα υλικά που φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. 

o PE <= πολυαιθυλένιο 

o PS <= πολυστυρόλιο 

o PP <= πολυπροπυλένιο 

• Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανακυκλωθούν με την απόρριψή τους σωστά σε κατάλληλα δοχεία συλλογής. 

• Παλιά συσκευή 

• Χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτημένους τόπους απόρριψης για την παλιά σας συσκευή. Βοηθήστε να διατηρήσετε 

τη χώρα σας τακτοποιημένη! 

• Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην 

αντιμετωπίζεται ως υλικό συσκευασίας. Αντ 'αυτού πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται 

σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό σας 

συμβούλιο, την υπηρεσία οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα στο οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

• Το σύμβολο σημαίνει: προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς.Τα αντικείμενα που επηρεάζονται από λάδι μπορούν να 

αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθεται σε πηγές θερμότητας, όπως σε στεγνωτήριο. Τα αντικείμενα 

γίνονται ζεστά, προκαλώντας αντίδραση οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η 

θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα είδη μπορούν να ζεσταθούν αρκετά για να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση, 

η στοίβαξη ή η αποθήκευση αντικειμένων που επηρεάζονται από λάδι μπορεί να αποτρέψει τη διαφυγή της 

θερμότητας και, συνεπώς, να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν αυτο είναι αναπόφευκτο όταν τα υφάσματα 

που περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν μολυνθεί από τη φροντίδα των μαλλιών. Τα προϊόντα που 

τοποθετούνται σε στεγνωτήριο, πρέπει πρώτα να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό – αυτό θα 

μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για εξοικονόμηση ενέργειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτές τις 

συμβουλές: 

• Προσπαθήστε να φορτώσετε τη μέγιστη χωρητικότητα του μηχανήματος καθώς τα μικρά φορτία δεν είναι 

οικονομικά. 

• Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, αυτό δημιουργεί τσαλάκωμα και δεν εξοικονομεί ενέργεια. 

• Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος ανάλογα με τον τύπο και τον απαιτούμενο βαθμό στεγνώματος. 

• Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα για να αποφύγετε υπερβολικούς χρόνους στεγνώματος και υψηλή κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Αερίστε καλά το δωμάτιο. 

 

Βασικές προϋποθέσεις για εγγύηση 

• Δεσμευόμαστε ότι εάν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς αυτής της συσκευής, επισκευάσετε ή 

αντικαταστήσετε το στεγνωτήριο, σας χρεώνουμε ΔΩΡΕΑΝ την εργασία, τα υλικά ή τη μεταφορά υπό τον όρο ότι: 

• Η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά και χρησιμοποιείται μόνο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που 

αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.  
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• Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για κανονικούς οικιακούς σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

• Η συσκευή δεν έχει συντηρηθεί, επισκευαστεί, αποσπαστεί ή παραβιαστεί από οποιοδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένο  άτομο 

• Αυτή η εγγύηση είναι επιπλέον των νόμιμων και άλλων νομικών σας δικαιωμάτων. 

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει 

• Ζημιές που προκύπτουν από μεταφορά, ακατάλληλη χρήση ή παραμέληση αντικατάστασης οποιονδήποτε 

λαμπτήρων ή αφαιρούμενων μερών από γυαλί ή πλαστικό. 

• Συσκευές που βρέθηκαν να χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικό ή εμπορικό περιβάλλον, καθώς και συσκευές 

που υπόκεινται σε ενοικίαση 

• Προϊόντα της εταιρείας μας  μας που δεν διατίθενται στην αγορά από εμάς. 

 

Επεξήγηση συμβόλων 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικό διάγραμμα 
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