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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα στεγνωτήρια της εταιρείας μας. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο. Περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε το για να 
ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. Σημειώστε το μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς της συσκευής σας. 
Αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή εάν 
χρειάζεστε υπηρεσίες σέρβις. 

 

 
Μοντέλο για το οποίο 

ισχύουν οι 
πληροφορίες 

          ES WMDR803 

 

 

 

 
 
Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: 
 

 

Γενικές πληροφορίες που αφορούν την προσωπική σας ασφάλεια και πληροφορίες 
για το πώς να αποφύγετε να προκαλέστε βλάβη στη συσκευή. 

 
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές  

 
 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα στεγνωτήρια της εταιρείας μας. 
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ και να το φυλάξετε για να το 
συμβουλεύεστε στο μέλλον. 
 
 
  



 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως αυτές τις οδηγίες 

ασφάλειας πριν από τη χρήση. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ αποτελούν 
πολύ σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Τυχόν 
αστοχία υλικού λόγω μη τήρησης των παραπάνω οδηγιών και προφυλάξεων που 
αναφέρονται σχετικά με τη λειτουργία και την εγκατάσταση δεν καλύπτονται από 
την εγγύησή μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη. 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και 
από άτομα μειωμένης σωματικής,αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν 
διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.  

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται να εκτελείται ο καθαρισμός 
και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να 
πλησιάζουν τη συσκευή παρά μόνο εάν εποπτεύονται συνεχώς. 

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με την πίσω πλευρά της στραμμένη σε έναν τοίχο. 
 
 

 Πιθανή ηλεκτροπληξία 
 Η αποσυναρμολόγηση, οι επισκευές και τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να 

εκτελούνται μόνο από επαγγελματίες τεχνικούς συντήρησης.  

 Τα οικιακά συστήματα παροχής (το ρεύμα, η τάση, το καλώδιο) όπως η 
ασφάλεια με τις προδιαγραφές και τα στοιχεία ασφάλειας που παρέχονται στο 
παρόν αφορούν λειτουργία «κανονικού φορτίου». 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται με τριπολική πρίζα με καλώδιο 
γείωσης και να διαθέτει ικανοποιητική και αξιόπθιστη γείωση. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

 Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας σταθερό στο χέρι σας. 

 Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η σύνδεση του φις με την πρίζα είναι χαλαρή. 

 Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Σκουπίστε τη σκόνη ή τις σταγόνες νερού από το φις με ένα 
στεγνό πανί. 

 Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας ούτε να τοποθετείτε επάνω του μεγάλα βάρη. 

 Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας/φις εάν έχει υποστεί φθορά ή έχει σπάσει. 
 
 

 Πιθανή έκρηξη 
 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαιο ή αλκοόλη 

μέσα στη συσκευή ή στην περιοχή γύρω από αυτή. 

 Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το φις όταν εμφανιστεί διαρροή υγρού ή 
άλλου εύφλεκτου αερίου. 

 
 

 Μπορεί να συμβούν ατυχήματα που προκαλούν 
πυρκαγιά/Βραχυκυκλώματα ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος 
 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε εστίες φωτιάς ή πηγές θερμότητας. 

 Μην αφήνετε αναμμένα κεριά ή τσιγάρα επάνω στη συσκευή. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε μέρη όπου μπορεί να αναπτυχθεί 
υγρασία ή είναι εκτεθειμένα στο νερό της βροχής καθώς η επαφή του νερού με 
τα ηλεκτρολογικά μέρη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή 
ή/και να προκαλέσει ατυχήματα. 

 Το στεγνωτήριο ρούχων δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε μέρη που είναι άμεσα 
εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, γιατί τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη παλιώνουν. 

 Μην χρησιμοποιείτε εκτοξευτήρες νερού στη συσκευή κατά τον καθαρισμό του. 

  



 

 
Προειδοποίηση 

 Στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, 
διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού ανοιχτά.   

 Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 

 Ποτέ μην διακόπτετε τη λειτουργία ενός στεγνωτηρίου πριν από 
το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός εάν όλα τα αντικείμενα 
σε αυτό έχουν αφαιρεθεί και σκορπιστεί γρήγορα για να 
διαχέεται η θερμότητα από αυτά.  

 Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικής συσκευής 
εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη ή να είναι συνδεδεμένη με 
κύκλωμα που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται τακτικά  από 
βοηθητικό πρόγραμμα.  

 
 

 Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από 
άτομα χωρίς σχετική εμπειρίας και γνώσεις, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή 
καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους. 

 Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τα παιδιά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της 
συσκευασίας έχουν απορριφθεί με ασφάλεια.  

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών βρίσκονται από την εποπτεία κάποιου ενήλικα.  

 Περιμένετε μέχρι να έχει σταματήσει τελείως ο κάδος να κινείται πριν να βγάλετε τα ρούχα από το 
στεγνωτήριο.  

 Κρατήστε μακριά από το στεγνωτήριο παιδικά και κατοικίδια ενόσω αυτό βρίσκεται σε λειτουργία για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτούν. Ελέγξτε πάντα προσεκτικά τον κάδο πριν να κλείσετε την πόρτα .  

  
 

 Άλλες οδηγίες 

 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.. 

 Πρέπει να πλένονται μόνο ύφασμα τα που έχουν σχεδιαστεί για να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο. 
Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε ρούχου.  

 Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να 
εκτελούνται ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή ειδικά εκπαιδευμένο άτομο.  

 Εάν η συσκευή βρίσκεται σε δάπεδο που καλύπτεται από χαλί, εγκαταστήστε τα πόδια για να μπορεί ο 
αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα κάτω από τη συσκευή. 

 Μην ανεβαίνετε στο στεγνωτήριο και μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα/θερμαντικές συσκευές ή 
αντικείμενα που περιέχουν νερό ή υγρά που διαρρέουν επάνω στο στεγνωτήριο διότι μπορούν να 
προκαλέσουν παραμόρφωση του μπροστινού πλαισίου και των πλαστικών μερών.  

 Αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες, πέτρες, ή άλλα σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα 
μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες βλάβες και δεν πρέπει να τοποθετούνται στο εσωτερικό της 
συσκευής.  

 Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζει με δύναμη ούτε στηρίζεται στο καλώδιο 
τροφοδοσίας της ή το σωλήνα εξαερισμού. 

 Υλικά όπως αφρώδες καουτσούκ (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, 
αντικείμενα με ενίσχυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια που είναι  εφοδιασμένα με μαξιλαράκια 
από αφρώδες υλικό δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο.  

 Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή μετά τη χρήση, για καθαρισμό και συντήρηση.  

 Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, Συμβουλευτείτε ρη σχετική ενότητα του εγχειριδίου χρήσης.  
 Στο στεγνωτήριο δεν πρέπει να τοποθετούνται βρεγμένα ρούχα που στάζουν.  
 Τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με πτητικά προϊόντα πετρελαίου δεν πρέπει να τοποθετούνται για 

στέγνωμα στο στεγνωτήριο ρούχων. Εάν χρησιμοποιούνται πτητικά υγρά καθαρισμού, πρέπει να 
δίνεται προσοχή ώστε να το υγρό να αφαιρείται από το ρούχο πριν την τοποθέτησή του στη συσκευή.  

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, ο πίνακας ελέγχου, η επιφάνεια 
εργασίας ή η βάση έχουν υποστεί ζημιά έτσι ώστε να είναι  προσβάσιμο το εσωτερικό του 
στεγνωτηρίου.  



 Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό βιομηχανικά 
καθαριστικά.  

 Μην αφήνετε το χνούδι να συσσωρεύεται γύρω από το στεγνωτήριο.  

 Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο αντικείμενα που δεν έχουν πλυθεί.  
 Μαλακτικά υφασμάτων και παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις 

οδηγίες του μαλακτικού υφάσματος.  

 Το τελευταίο στάδιο ενός κύκλου στεγνώματος γίνεται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης) για να 
διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα παραμένουν σε θερμοκρασία που είναι βέβαιο ότι θα υποστούν ζημιά.  

 Αυτός ο αέρας εξάτμισης δεν πρέπει να αποβάλλεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την έξοδο 
των καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέρια ή άλλα καύσιμα.  

 Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με 
μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου κατά τρόπο που να εμποδίζει το άνοιγμα 
της πόρτας του στεγνωτηρίου.  

 Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό μέρος όπου δεν υπάρχει νερό, πάγος ή εύφλεκτα 
υλικά. Για να ελαχιστοποιήσετε τους κραδασμούς και τον θόρυβο όταν χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο, 
πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.  

 Εάν το στεγνωτήριο δεν είναι πλήρως επίπεδο, πρέπει να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια προς τα 
πάνω: για να χαμηλώσετε το στεγνωτήριο στρέφοντάς το αριστερόστροφα για να το ανεβάσετε 
δεξιόστροφα έως ότου η συσκευή δεν κουνιέται.  

 Πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισμός για να αποφεύγεται η οπισθορροή αερίων στο δωμάτιο από 
συσκευές που καίνε άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων  των ανοιχτών πυρκαγιών.  

 Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς που προκαλείται από υπερβολική ξήρανση, μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώνετε τα ακόλουθα αντικείμενα: Μαξιλάρια, παπλώματα και 
παρόμοια είδη (αυτά τα αντικείμενα συσσωρεύουν θερμότητα). 

 Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικό λεκέδων στο πλυντήριό σας, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε άλλον ένα 
κύκλο ξεπλύματος πριν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει όλες τις τσέπες πριν να τοποθετήσετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο 
ρούχων. 

 Τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, πετρέλαιο, 
κηροζίνη, καθαριστικό λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κερί και καθαριστικά κεριών πρέπει να πλένονται με 
ζεστό νερό με έξτρα ποσότητα απορρυπαντικού πριν να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα στη βάση της συσκευής δεν φράσσονται από χαλιά. 

 Ο αγωγός θερμού αέρα που βγαίνει από το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού ως 
σημείο εξόδου άλλων εξατμίσεων από συσκευές που καίνε αέρια ή άλλα καύσιμα. 

 Τα αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, πετρέλαιο, 
κηροζίνη, καθαριστικό λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κερί και καθαριστικά κεριών πρέπει να πλένονται με 
ζεστό νερό με έξτρα ποσότητα απορρυπαντικού πριν να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων. 

 Αδειάστε τις τσέπες από κάθε αντικείμενο όπως αναπτήρες και σπίρτα. 

 Τα αντικείμενα που έχουν λεκιαστεί από λάδι μπορούν να αναφλεγούν από μόνα τους, ειδικά όταν 
εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως όταν βρίσκονται μέσα σε στεγνωτήριο. Τα αντικείμενα 
θερμαίνονται, και η θερμότητα προκαλεί αντίδραση οξείδωσης στο λάδι. 

 Η οξείδωση προκαλεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορεί να 
ζεσταθούν αρκετά για να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση ή αποθήκευση των αντικειμένων που έχουν 
λεκιαστεί με λάδι μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση της θερμότητας προκαλώντας έτσι κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 

 Εάν είναι αναπόφευκτη η τοποθέτηση των υφασμάτων που περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν 
λερωθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών σε στεγνωτήριο, πρέπει πρώτα να έχουν πλυθεί σε ζεστό 
νερό με επιπλέον απορρυπαντικό - αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. 

 Περιέχονται φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

 Ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. 

 Μην απελευθερώνετε αέρια στην ατμόσφαιρα. 

 Ψυκτικό μέσο (Τύπος):R-134a(GWP=1430) 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με 
μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου με τρόπο ώστε να μην ανοίγει πλήρως η 
πόρτα του στεγνωτηρίου. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς σχετική εμπειρίας και 
γνώσεις, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από 



άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

 
 

Περιγραφή προϊόντος 
1. Πίνακας ελέγχου 
2.  Δεξαμενή νερού 
3. Φίλτρο χνουδιών 
4. Πόρτα 
5. Κάλυμμα συμπυκνωτή 
6. Ρυθμιζόμενο πόδι 
 
 
 
 
 

 
 
1. Διακόπτης επιλογής προγράμματος  
2. Χρόνος  
3. Παιδικό κλείδωμα  
4. Επίπεδο στεγνώματος  
5. WIFI (προαιρετική λειτουργία) 
6. Αποφυγή ζαρώματος  
7. Βομβητής 
8. Καθυστέρηση έναρξης  
9. Εκκίνηση/Διακοπή 
10. Ενδεικτικές λυχνίες Δοχείο στράγγισης Φίλτρο για τα χνούδια 
 
 

Χρήση για πρώτη φορά Καθημερινή χρήση 

 

 Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές 
συνδέσεις είναι σύμφωνες με τις 
οδηγίες εγκατάστασης. 

 Αφαιρέστε το μπλοκ πολυστερίνης και 
οποιοδήποτε υλικό από το τύμπανο. 

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

 και να εκτελέσετε τη λειτουργία 
στεγνώματος για 30 λεπτά. Μπορεί να 
υπάρχει σκόνη μέσα σε ένα 
ολοκαίνουργιο στεγνωτήριο ρούχων. 

 Συνδέστε τη συσκευή 

 Ανοίξτε την πόρτα 

 Τοποθετήστε τα ρούχα στον 
κάδο, ένα αντικείμενο κάθε φορά, 
ανακινώντας τα όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

 Κλείστε την πόρτα. Βεβαιωθείτε 
ότι τα ρούχα δεν παγιδεύονται 
μεταξύ πόρτας και φίλτρου. 

 
 

Αθλητικά 

Πουκάμισα 

Jeans 

Εσώρουχα 

Χρόνος 

Φρεσκάρισμα 

Ζεστός αέρας 

Ανάμεικτα 

Βαμβακερά 

Συνθετικά 

Ογκώδη 

Πετσέτες 

Μάλλινα 

Παπλώματα 
Χρόνος 

Επίπεδο 
στεγνώματος 

Αποφυγή 
ζαρώματος 

Καθυστέρηση 

έναρξης 

Εκκίνηση/
Διακοπή 

Παιδικό 
κλείδωμα 

Πατήστε για 
3” 



 

Επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα 
 

 
 
 
 Περιστρέψτε το τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Η φωτεινή ένδειξη 

στην Εκκίνηση/Διακοπή αρχίζει να αναβοσβήνει. Το πρόγραμμα θα απενεργοποιηθεί εάν δεν πιέσετε 
κανένα πλήκτρο για 10 λεπτά. 

 

 
 
Προσοχή: 

  Είναι για το «τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών». Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το 
στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από 
άποψη εξοικονόμησης ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. 

 Ορισμένα ρούχα μεγάλου πάχους ( τζιν, μεγάλη πετσέτα). Λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού, 
ορισμένα σημεία δεν στεγνώνουν εύκολα. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχουν στεγνώσει τελείως, στο τέλος 
του προγράμματος  συνιστάται να εκτελέσετε το πρόγραμμα «Χρόνος» για να τα στεγνώσετε ξανά. 

 
 

Αυτόματο ελεγχόμενο στέγνωμα 
 Μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα προγράμματα με βάση τα διάφορα υλικά των ρούχων σας. Η 

συσκευή ελέγχει με αισθητήρα την υγρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να προσαρμόσει 
αυτόματα το χρόνο στεγνώματος για βέλτιστο στέγνωμα. 

 Αυτό το αυτόματο σύστημα ελέγχου είναι κατάλληλο για τα περισσότερα προγράμματα με εξαίρεση το 
πρόγραμμα Θερμού Αέρα (Warm Air), Φρεσκάρισμα (Refresh) και Χρόνος. 

 
 

Στέγνωμα ελεγχόμενου χρόνου 
 Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο στεγνώματος σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, ο διακόπτης 

στρέφεται στο πρόγραμμα Χρόνος και μπορείτε, επίσης, να αυξήσετε τον επιθυμητό χρόνο πιέζοντας το 
πλήκτρο Χρόνος. 

 Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εκτέλεση, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη 
θέση «Off». Στο τέλος του στεγνώματος, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση «Off» για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν να βγάλετε τα ρούχα. 

 
 

Πλήκτρα επιλογής προγράμματος 
 Ανάλογα με το πρόγραμμα μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικές λειτουργίες. Αυτές πρέπει να 

επιλέγονται μετά την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος και πριν την πίεση του πλήκτρου 
Εκκίνηση/Διακοπή. Όταν πιέζονται αυτά τα πλήκτρα, ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη. Όταν πιέζονται ξανά, 
τα φώτα σβήνουν. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WIFI (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 
 Πιέστε τα πλήκτρα «Επίπεδο Στεγνώματος» και «Αποφυγή Ζαρώματος» και ταυτόχρονα θα ακουστεί 

ένας προειδοποιητικός ήχος, στη συνέχεια 

 το εικονίδιο “ ” θα αναβοσβήνει ταχύτερα. 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες APP έως να ανάβει το εικονίδιο “ ” να είναι μόνιμα αναμμένο, γεγονός που  
σημαίνει ότι λειτουργεί. 

 
 

Επιλέξτε Βομβητή 
 Ο βομβητής μπορεί να επιλεγεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Πιέστε το πλήκτρο «Βομβητής» 

για να απενεργοποιηθεί ο βομβητής και η αντίστοιχη ένδειξη. Πιέστε και πάλι για να ενεργοποιήσετε τον 
βομβητή και την αντίστοιχη λυχνία. Θα ακουστεί ένας ήχος. 

 

 Το πλήκτρο «Βομβητής» πιέζει το πλήκτρο «Αποφυγή ζαρώματος» και Καθυστέρηση Έναρξης 
ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 

 Όταν ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος, εάν πιέσετε το πλήκτρο «Βομβητής» άλλη μια φορά, ο 
βομβητής θα απενεργοποιηθεί. 

 
 

Επιλέξτε το επίπεδο επίπεδο Στεγνώματος 
 Όταν εκκινείτε το μηχάνημα, μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο στεγνώματος. Το επίπεδο στεγνώματος 

χωρίζεται σε 3 βαθμούς. (  Πολύ ισχυρό  Ισχυρό  Κανονικό) 

 Αυτ’η η επιλογή είναι κατάλληλη μόνο για τα πέντε προγράμματα: Καθημερινό, Βαμβακερά, Ογκώδη, 
Πετσέτες 

 
 

Επιλέξτε το Αποφυγή Ζαρώματος 
Το πρόγραμμα Αποφυγή Ζαρώματος αποτελεί προεπιλογή στο τέλος κάθε προγράμματος. Είναι δυνατή η 
επιλογή προγράμματος Αποφυγή Ζαρώματος μεγαλύτερης διάρκειας ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής ή εκτελείται. 
 
 

Επιλέξτε καθυστέρηση έναρξης 
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος για έως 24 ώρες (κάθε 
φορά που πιέζεται το πλήκτρο ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα). Αυτή η επιλογή πρέπει να επιλέγεται αφού 
ρυθμιστεί το επιθυμητό πρόγραμμα και πριν να πιεστεί το πλήκτρο Εκκίνηση/Διακοπή. Όταν πιέζεται το 
πλήκτρο Εκκίνηση/Διακοπή, αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις και ξεκινά η 
αντίστροφη μέτρηση. 
 

 
 
 
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αφού πιεστεί το πλήκτρο Εκκίνηση/Διακοπή. Το αντίστοιχο φως φωτίζεται όταν 
έχετε πιέσει αυτό το πλήκτρο. Θα σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες με εξαίρεση τη λυχνία οδηγό Καθυστέρηση 
Έναρξης. 
 
 

Οθόνη 
Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Αφού έχετε επιλέξει το πρόγραμμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η διάρκεια του (σε ώρες και λεπτά). 
Υπολογίζεται αυτόματα με βάση το μέγιστο αποδεκτό φορτίο για κάθε τύπο υφάσματος και τον απαιτούμενο 
βαθμό στεγνώματος. Όταν ξεκινά το πρόγραμμα, ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται ανά 1 λεπτό. 

Ακύρωση 
καθυστέρησης 

Αποφυγή 
ζαρώματος 

Καθυστέρηση 
έναρξης 

Πατήστε για 
3” 



 Καθυστέρηση έναρξης 
Εάν έχετε επιλέξει χρόνο καθυστέρησης μέσω του σχετικού πλήκτρου, η οθόνη θα τον εμφανίσει. Η 
αντίστροφη μέτρηση εμφανίζεται κάθε ώρα. Μόλις πατήσετε το κουμπί «Εκκίνηση / Διακοπή», η συσκευή θα 
ξεκινήσει τη διαδικασία καθυστέρησης. 
Εάν θέλετε να ελέγξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, πατήστε ξανά το πλήκτρο «Καθυστέρηση Έναρξης». 
Δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέξατε προηγουμένως. 

 Λανθασμένη επιλογή προγράμματος 
Εάν ορίσετε μια επιλογή που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα που επιλέξατε, η οθόνη θα εμφανίσει ErS 
(σφάλμα). 
Εάν επιλέξετε άλλο πρόγραμμα λόγω εσφαλμένης λειτουργίας ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, στην οθόνη 
εμφανίζεται το ErS 
Σφάλμα 
 
 

Επιλέξτε Εκκίνηση/Διακοπή 
Επιλέξτε τις απαιτούμενες επιλογές προγράμματος και πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση/Διακοπή. Για να 
εκκινήσετε το στέγνωμα. Το στεγνωτήριο θα σταματήσει αφού πατήσετε ξανά το κουμπί ή αφού ανοίξετε την 
πόρτα ενώ το πρόγραμμα εκτελείται. 
Όταν διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής, ο Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος και  τα άλλα πλήκτρα 
δεν λειτουργούν με εξαίρεση τα πλήκτρα Εκκίνηση/Διακοπή, Αποφυγή Ζαρώματος και Βομβητής. Για να 
εκκινήσετε εκ νέου το πρόγραμμα, πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο Εκκίνηση/Διακοπή. 
 
 
Ενδεικτικές λυχνίες 

 Αυτές οι λυχνίες δηλώνουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Φωτεινή ένδειξη στεγνώματος «  ». Αυτή η φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η συσκευή βρίσκεται στη 
φάση στεγνώματος. 

 Φωτεινή ένδειξη στεγνώματος « ». Αυτή η φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η συσκευή βρίσκεται στη 
φάση ψύξης. Στο τέλος του στεγνώματος, υπάρχει μια φάση ψύξης διάρκειας 2 λεπτών για να 
κρυώσουν τα ρούχα.. 

 Φωτεινή ένδειξη ολοκλήρωσης προγράμματος « ¨». Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει στο τέλος της 
φάσης ψύξης.. 

 Φωτεινή ένδειξη αποφυγής ζαρώματος «  ». Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται το 
πρόγραμμα αποφυγής ζαρώματος. 

 Φωτεινή ένδειξη φίλτρου «  ». Ανάβει σε κάθε κύκλο για να σας υπενθυμίζει ότι το φίλτρο πρέπει να 
καθαρίζεται στο τέλος του προγράμματος. 

 Φωτεινή ένδειξη παιδικού κλειδώματος: "  " Αυτή η φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η συσκευή είναι 
κλειδωμένη. 

 Φωτεινή ένδειξη Βομβητής «  » Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται το πρόγραμμα 
βομβητής.. 

 Φωτεινή ένδειξη Καθυστέρησης Έναρξης «  ».Αυτή η φωτεινή ένδειξη επιλέγεται όταν το πρόγραμμα 
καθυστέρησης έναρξης. 

 Φωτεινή ένδειξη Τύπος στεγνώματος"  " αυτές οι ενδείξεις θα ανάψουν όταν επιλέγεται η 
λειτουργία Τύπος Στεγνώματος. Όταν επιλέγετε διαφορετική ένταση στεγνώματος θα ανάψει η 
αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη. 

 Φωτεινή ένδειξη «Πλήρες Δοχείο Νερού «  » Ανάβει στο τέλος κάθε προγράμματος και όταν το 
δοχείο νερού είναι πλήρες. Και με αυτό τον τρόπο γίνεται υπενθύμιση να αδειάσετε το δοχείο νερού. 
Σημείωση! Αδειάστε το δοχείο του νερού μετά από κάθε πρόγραμμα για να αποφύγετε την 
ενεργοποίηση του συναγερμού στην επόμενη χρήση. 

 
 

Στο τέλος του προγράμαμτος 
Όλα τα προγράμματα στεγνώματος ολοκληρώνονται μετά από φάση ψύξης διάρκειας 10 λεπτών. Εάν δεν 
απομακρυνθούν τα ρούχα στο τέλος του κύκλου, το στεγνωτήριο εκτελεί μια φάση αποφυγής τσαλακώματος 
(προεπιλογή: 30 λεπτά, επιλέξτε: 120 λεπτά). Εάν δεν βγάλετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο, το 
στεγνωτήριο θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος της φάσης αποφυγής ζαρώματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη «End» και ο βομβητής ηχεί για 15 δευτερόλεπτα όταν η λειτουργία του βομβητή είναι 
ενεργοποιημένη. Για να ολοκληρώσετε, απενεργοποιήστε τον επιλογέα προγράμματος. 
 



 

Λειτουργία παιδικού κλειδώματος: 
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα πλήκτρα «Χρόνος» και «Επίπεδο στεγνώματος» και το 
σύστημα θα κλειδώσει όλα τα πλήκτρα. Στη συνέχεια όλα τα πλήκτρα δεν λειτουργούν για ορισμένα 
δευτερόλεπτα με εξαίρεση το πλήκτρο «off». Εάν θέλετε να κάνετε τη συσκευή να επιστρέψει στην κανονική 
κατάσταση, πατήστε ξανά το πλήκτρο «Χρόνος» και ¨Επίπεδο Στεγνώματος» για αρκετά δευτερόλεπτα. 
Η λειτουργία θα διακοπεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας 

 Εξαγωγή του συρταριού φίλτρου κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας 

 Γεμάτο δοχείο νερού  
Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου τη λειτουργία «Παιδικό κλείδωμα» όταν επανεκκινείτε τη συσκευή. 
 
 

Μετά από κάθε χρήση 
Σημαντική ειδοποίηση! 
Εάν το πρόγραμμα στεγνώματος πρέπει να σταματήσει πριν να ολοκληρωθεί, σας συνιστούμε να γυρίσετε 
τον επιλογέα προγράμματος στη θέση «Φρεσκάρισμα» και να περιμένετε μέχρι το τέλος αυτής της φάσης 
ψύξης πριν βγάλετε τα ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας μέσα στη 
συσκευή. 
Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε πρώτα τον επιλογέα στο «Οff» και μετά στο «Φρεσκάρισμα» και πατήστε το 
κουμπί «Εκκίνηση». 
Τροποποίηση του προγράμματος 

Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εκτέλεση, γυρίστε τον επιλογέα 
προγράμματος στη θέση «Off». 
Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο «Εκκίνηση». 

Προσοχή: Σύμφωνα με το «-"» για την κατάσταση αδράνειας, 

- λειτουργία αναμονής, 10 λεπτά αργότερα, εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία, η συσκευή 
θα εισέλθει σε κατάσταση αδράνειας. 
- ο διακόπτης θα δείχνει την ένδειξη «End»: 10 λεπτά αργότερα, εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία, η 
συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αδράνειας. 
 
 

Πριν να τοποθετήσετε τα ρούχα στον κάδο 
Δεν πρέπει να τοποθετείτε ποτέ στο στεγνωτήριο τα ακόλουθα:Ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα όπως 
κουρτίνες καθαρού, μάλλινα, μετάξι, υφάσματα με μεταλλική επένδυση, νάιλον καλσόν, ογκώδη υλικά όπως 
παλτό, κουβέρτες, πουπουλένια παπλώματα, υπνόσακους, παπλώματα με φτερά και οποιαδήποτε άλλα 
είδη που περιέχουν αφρό από καουτσούκ ή υλικά παρόμοια με αφρό από καουτσούκ. 

 Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικέτες ενδυμάτων: 
 

 
Μπαίνει σε στεγνωτήριο 

 

Ευαίσθητα κατά το στέγνωμα (χαμηλή 
θερμοκρασία) 

 

Φυσικό στέγνωμα (υψηλή θερμοκρασία) 
 

Απαγορεύεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο 

 

 Κλείστε τις μαξιλαροθήκες και τα καλύμματα με κορδονάκια για να μην μπερδευτούν σε αυτά μικρότερα 
αντικείμενα. 

 <Κλείστε τις σούστες, τα φερμουάρ, τις κόπιτσες, δέστε τις ζώνες, και τα κορδόνια στις ποδιές. 
Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό στεγνώματος που απαιτούν. 

 Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το ζάρωμα και εξοικονομείται 
ενέργεια. 

 Αποφύγετε να στεγνώσετε σκούρα ρούχα με ανοιχτόχρωμα χνουδωτά αντικείμενα, όπως πετσέτες, 
καθώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν χνούδι. 

 Τα ρούχα πρέπει να περιστραφούν καλά πριν στεγνώσουν. 

 Είδη που φροντίζονται εύκολα, π.χ. πουκάμισα, πρέπει να περιστρέφονται για λίγο πριν από το 
στέγνωμα. 

 Τα πλεκτά υφάσματα (πλεκτά εσώρουχα) μπορούν να συρρικνωθούν ελαφρά κατά το στέγνωμα. 
Παρακαλείστε να μην στεγνώνετε υπερβολικά τέτοιου είδους αντικείμενα. 

 Συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη συρρίκνωση κατά την επιλογή του μεγέθους των νέων 
ειδών. 

Χρόνος 
Επίπεδο 

στεγνώματος 

Παιδικό 

κλείδωμα 



 Μπορείτε επίσης να βάλετε αντικείμενα που περιέχουν άμυλο στο στεγνωτήριό σας Ωστόσο, για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό ατσαλάκωτο αποτέλεσμα  επιλέξτε το πρόγραμμα «Iron dry» (Στέγνωμα για 
σιδέρωμα). Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα αμύλου, σκουπίστε το εσωτερικό του κάδου μετά το 
στέγνωμα με ένα υγρό πανί  

 και στη συνέχεια τρίψτε το στεγνό. 

 Για να αποφύγετε μια στατική φόρτιση όταν ολοκληρωθεί το στέγνωμα, χρησιμοποιήστε είτε ένα 
μαλακτικό υφασμάτων όταν πλένετε τα ρούχα ή ένα μαλακτικό υφασμάτων ειδικά για στεγνωτήρια. 

 Βγάλτε τα ρούχα όταν το στεγνωτήριο τελειώσει. 

 Εάν μεμονωμένα αντικείμενα εξακολουθούν να είναι υγρά μετά το στέγνωμα, ορίστε έναν σύντομο 
χρόνο μετά το στέγνωμα, τουλάχιστον άλλα 30 λεπτά, αυτό θα είναι απαραίτητο ιδιαίτερα για 
αντικείμενα πολλαπλών στρώσεων (π.χ. κολάρα, τσέπες κ.λπ.) 

 
 

Βεβαιωθείτε ότι δεν μένουν μεταλλικά αντικείμενα στο πλυντήριο (π.χ. κλιπ 
μαλλιών, παραμάνες, καρφίτσες) 
Κουμπώστε τις μαξιλαροθήκες, κλείστε τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τις κροτίδες. Δέστε τις ζώνες και τις 
μακριές ταινίες. Για να μην μπερδεύονται τα ρούχα: 
Κλείστε τα φερμουάρ, κουμπώστε τα παπλώματα και δέστε τα χαλαρά κορδόνια ή κορδέλες (π.χ. από 
ποδιές). 
Γυρίστε τα αντικείμενα με υφάσματα διπλής στρώσης προς τα έξω (π.χ. μπουφάν με βαμβακερή επένδυση, 
η βαμβακερή στρώση πρέπει να βρίσκεται 
στην έξω πλευρά). Τα υφάσματα αυτά θα στεγνώσουν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. 
Αδειάστε τις τσέπες από κάθε αντικείμενο όπως αναπτήρες και σπίρτα. 
 
 

Μέγιστα φορτία 
Τα συνιστώμενα φορτία αναφέρονται στα σχεδιαγράμματα προγράμματος: 
Γενικοί κανόνες:  

Βαμβάκι, λινό: Γεμάτος κάδος αλλά όχι ασφυκτικά. 
Συνθετικά: Ο κάδος πρέπει να είναι γεμάτος κατά το ήμισυ. 
ευαίσθητα και μάλλινα υφάσματα: Ο κάδος πρέπει να είναι γεμάτος κατά το ένα τέταρτο. 

Προσπαθήστε να γεμίσετε πλήρως τη συσκευή καθώς τα μικρά φορτία δεν είναι οικονομικά. 
 
 
 

Εκτέλεση 
προγράμματος 

Μέγιστο 
φορτίο 

Περιγραφή προγράμματος Περιγραφή κύκλου 

Κλασικό 8kg Ανακατέψτε τα υλικά, τα συνήθη ρούχα κτ.λ Είναι δυνατή η επιλογή διαφόρων 
εντάσεων στεγνώματος. 

Βαμβακερά  8kg Βαμβακερά ρούχα και παρόμοια είδη Είναι δυνατή η επιλογή διαφόρων 
εντάσεων στεγνώματος. 

Συνθετικά 4kg Προϊόντα από χημικά κατασκευασμένες ίνες και παρόμοια είδη. Είναι δυνατή η 
επιλογή διαφόρων εντάσεων στεγνώματος. 

Ογκώδη 8kg Για να στεγνώσετε μεγαλύτερα ρούχα, (κλινοσκεπάσματα, παπλώματα) είναι 
δυνατό να επιλέξετε διαφορετικές εντάσεις στεγνώματος κ.ά. 

Πετσέτες 4kg Πετσέτες. Είναι δυνατή η επιλογή διαφόρων εντάσεων στεγνώματος. 

Μάλλινα 2kg Πλεκτά πουλόβερ και παρόμοια είδη. 

Παπλώματα 3kg Μπουφάν με πούπουλο χήνας. 

Είδη παιδικής 
φροντίδας 

3kg Μωρουδιακά. 

Ζεστός αέρας 4kg Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων, όπως μετάξι, κ.ά. Η 
συσκευή στεγνώνει ανάλογα με το χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος. 

Φρεσκάρισμα 4kg Τα ρούχα είναι αρωματισμένα και δροσερά ενώ η ένταση στεγνώματος είναι 
αδύναμη. Η συσκευή στεγνώνει ανάλογα με το χρόνο που εμφανίζεται στην 
οθόνη, ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος. 

Χρόνος 8kg Το στέγνωμα ρούχων μεγάλου πάχους ή πολλών στρώσεων εξαρτάται από το 
χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη, ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος, 
π.χ. Πετσέτες από ύφασμα terry. Για το στέγνωμα μεμονωμένων αντικειμένων 
της μπουγάδας ή για μικρά αντικείμενα. 

Εσώρουχα 2kg Εσώρουχα. 



Jeans 4kg Jeans 

Πουκάμισα 2kg Πουκάμισα 

Αθλητικά είδη 2kg Αθλητικά είδη. 

 
Επισήμανση: για το στέγνωμα μπουρνουζιών και πετσετών μπάνιου, το μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα  6kg. 

Βάρη ρούχων 
 
Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα βάρη: 
 
Μπουρνούζι 1600g Νυχτικό 265g 

Πετσέτα κουζίνας 130g Γυναικεία εσώρουχα 130g 

Παπλωματοθήκη 930g Ανδρικό πουκάμισο 
εργασίας 

800g 

Σεντόνι 665g Ανδρικό πουκάμισο  265g 

Μαξιλαροθήκη 266g Ανδρικές πυτζάμες 130g 

Τραπεζομάντηλο 330g Μπλούζες 665g 

Πετσέτα μπάνιου 265g Ανδρικά εσώρουχα 130g 

Τραπεζομάντηλο 
για τσάι 

130g   

 
 

 Φροντίδα και καθαρισμός 
Πρέπει να ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προτού να εκτελέσετε 
εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης. 
Μην καθαρίζετε το στεγνωτήριο ψεκάζοντας απευθείας νερό επάνω του. Μην καθαρίζετε το στεγνωτήριο με 
βενζόλιο, 
διαλυτικό, αλκοόλ ή ακετόνη. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ζημιά, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, ο πίνακας ελέγχου ή η πόρτα μπορεί να συσσωρεύσουν 
υγρασία. 
 
 

Πίνακας ελέγχου 
 Καθαρίστε τον με μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες. 

 Μην ψεκάζετε καθαριστικά απευθείας στον πίνακα. 

 Το φινίρισμα του πίνακα ελέγχου μπορεί να καταστραφεί από ορισμένα προϊόντα καθαρισμού λεκέδων 
για πρώτη αφαίρεση ρούχων και λεκέδων. 

 Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μακριά από το στεγνωτήριό σας και να σκουπίζετε τυχόν 
διαρροές ή υπερβολικό ψεκασμό αμέσως. 

 
 

Κάδος από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

Καθαρισμός της πόρτας 

 

 Για να καθαρίσετε τον 
ανοξείδωτο κάδο, 
χρησιμοποιείστε ένα υγρό 
πανί με ήπιο, μη λειαντικό 
καθαριστικό κατάλληλο για 
επιφάνειες από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

 Αφαιρέστε τα κατάλοιπα του 
καθαριστικού και στεγνώστε 
με ένα καθαρό ύφασμα. 

 Καθαρίζετε κατά περιόδους 
το εσωτερικό τμήμα της 
πόρτας για να αφαιρέσετε 
τυχόν χνούδι. 

 Ο καλός καθαρισμός 
διασφαλίζει ικανοποιητικό 
στέγνωμα. 

 

Εξωτερικές επιφάνειες στεγνωτηρίου 
 Το στεγνωτήριο έχει γυαλιστερό φινίρισμα. Καθαρίστε το με ένα απαλό, ελαφρώς νοτισμένο πανί. Μην 

χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες. 

 Προστατέψτε την επιφάνεια από αιχμηρά αντικείμενα καθώς αυτά μπορεί να γρατσουνίσουν ή να 
καταστρέψουν το φινίρισμα. 



 Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα ή κουτί απορρυπαντικού στο στεγνωτήριο. Φυλλάξτε τα 
στη βάση που αγοράσατε ή σε χωριστό κουτί αποθήκευσης. 

 

 
Προειδοποίηση 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς 
φίλτρο 

 
Καθαρισμός του φίλτρου 
 

 Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης. 

 Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιών ανεβάζοντάς το και ανοίγοντας το 
φίλτρο χνουδιών. 

 Αφαιρέστε τα χνούδια και τα υπολείμματα βαμβακερών νημάτων με 
το χέρι με ένα μαλακό κομμάτι υφάσματος. 

 Κλείστε το φίλτρο χνουδιών και τοποθετήστε το πίσω στο 
περίβλημά του. 

 Μπορεί να σχηματιστεί στρώση επάνω στους πόρους του φίλτρου 
που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του φίλτρου μετά από ένα 
διάστημα χρήσης του στεγνωτηρίου ρούχων. Πλύντε το φίλτρο 
χνουδιών με χλιαρό νερό πριν να το εγκαταστήσετε εκ νέου. 
Στεγνώστε εντελώς το φίλτρο χνουδιών πριν το εγκαταστήσετε 
ξανά. 

 Η παγίδα χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται συχνά. 
 

 

 
 

 
Προειδοποίηση 

Πρέπει πάντοτε να καθαρίζετε τη θήκη φίλτρου και  τις 
εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας πλήρωσης μετά από 
κάθε διαδικασία στεγνώματος. 

 
 

Άδειασμα δοχείου νερού 1. Τραβήξτε έξω το δοχείο 
νερού 

2. Αδειάστε το δοχείο 
νερού. 

Το δοχείο νερού συλλέγει όλο το νερό από τον 
συμπυκνωτή. Το δοχείο νερού πρέπει να 
αδειάζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. 
Εάν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, διακόπτεται 
αυτόματα  το εκτελούμενο πρόγραμμα. Θα 
ανάψει η λυχνία και θα ηχήσει ο βομβητής. Για 
να συνεχιστεί το πρόγραμμα, πρέπει πρώτα 
να αδειάσει το δοχείο νερού. 

 
 

Δοχείο 
νερού 

  
3. Εισαγάγετε ξανά το δοχείο 
νερού στο στεγνωτήριο 

4. Πιέστε το πλήκτρο 
Εκκίνηση/Διακοπή 

 
 

Αισθητήρας υγρασίας 
Κατά τη διαδικασία κίνησης, αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επαγωγή της 
υγρασίας των ρούχων, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίζεται συνέχεια. Η κύρια 
αιτία καθαρισμού είναι ότι πρέπει να αφαιρέσει το οξείδιο του ασβεστίου του λέβητα 
επάνω στον οποίο βρίσκεται ο αισθητήρας. Καθαρίστε τον αισθητήρα στο κύπελλο. 
 
 

Καθαρισμός του συρταριού φίλτρου 
Το χνούδι και οι ίνες που δεν μπορούν να συλλεχθούν από το φίλτρο χνουδιών 
παγιδεύονται στο συρτάρι του φίλτρου πίσω από το κάλυμμα.. Καθαρίστε το συρτάρι 
φίλτρου Στο συρτάρι φίλτρου υπάρχει ένα φίλτρο δύο επιπέδων,. Το πρώτο επίπεδο είναι 
το σφουγγάρι του συρταριού φίλτρου και το δεύτερο επίπεδο είναι το ύφασμα του 
φίλτρου. 

 Πιέστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το κάλυμμα. 

 Ξεκλειδώστε το εξάρτημα στερέωσης. 

 Τραβήξτε το συρτάρι του φίλτρου. 

 Αφαιρέστε τα χνούδια και τις ίνες βαμβακερών νημάτων από το ύφασμα του φίλτρου 
με το χέρι με ένα μαλακό κομμάτι υφάσματος. 

Θήκη φίλτρου 



 Όταν παρατηρήσετε μια στρώση που μπορεί να φράξει το ύφασμα του φίλτρου, πρέπει να το 
καθαρίσετε πλένοντάς το σε ζεστό νερό, Αφήστε το ύφασμα του φίλτρου να στεγνώσει πριν να το 
τοποθετήσετε ξανά στο συρτάρι του φίλτρου. 

 Πλύντε το σφουγγάρι του συρταριού φίλτρου στο χέρι για να αφαιρέσετε τις ίνες και τα χνούδια από την 
επιφάνειά του. Αφού πλύνετε το σφουγγάρι, στύψτε το με το χέρι και αφαιρέστε το επιπλέον νερό. 
Στεγνώστε καλά το σφουγγάρι πριν να το αποθηκεύσετε. 

 
 

Καθαρισμός του εξατμιστήρα 
 Καθαρίστε το χνούδι που έχει συσσωρευτεί στα πτερύγια του εξατμιστήρα που 

βρίσκεται πίσω από το συρτάρι φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα. . 

 Συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. 
 
 

 
Προειδοποίηση 

Ποτέ μην προσπαθήσετε να το καθαρίσετε με γυμνά χέρια. Τα 
πτερύγια του εξατμιστήρα μπορούν να τραυματίσουν τα χέρια 
σας. 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν καλέσετε μηχανικό για να επισκευάσει ένα από τα παρακάτω σφάλματα λειτουργίας, ή 

ένα σφάλμα που οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή εγκατάσταση, θα χρεωθείτε με το κόστος 
επισκευής ακόμη και εάν η συσκευή καλύπτεται ακόμη από την εγγύηση. 

 
 

Τεχνικά δεδομένα 
 
Μοντέλο στεγνωτηρίου DH-80S5C DH-80S5U DH-80S5K 

Χωρητικότητα στεγνωτηρίου (kg) 8,0 8,0 8,0 

(AC V/Hz) 220-240/50 220-240/50 220-240/60 

Ονομαστική ισχύς (W) 650 650 650 

Βάρος(kg) 47 47 47 

Ισχύς (διάρκεια κατάστασης αναμονής) 
(W) 

0,36 0,36 0,36 

Ισχύς (απενεργοποιημένη) (W) 0,4 0,4 0,4 

Κατανάλωση ενε΄ρργειας με πλήρες 
φορτίο kWh) 

2,1 2,9 2,1 

Χρόνος προγράμματος με πλήρες 
φορτίο (λεπ) 

220 290 220 

Διαστάσεις (Π*Β*Υ)(mm) 595X630X850 595X630X850 595X630X850 

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
(°C) 

5-35 5-35 5-35 

 
 

Διαδικασία 
Απαιτείται χωριστή γείωση από ορισμένους τοπικούς κανονισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 
αγοράσετε καλώδιο γείωσης, συνδετήρες και βίδες. 

 Τυχόν αλλαγή των προδιαγραφών ή απόπειρα τροποποίησης αυτού του προϊόντος ενέχει κινδύνους. 

 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτή η συσκευή δεν στηρίζεται στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

 Κάθε ηλεκτρολογική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να 
εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλο άτομο. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχίζεται. 
 Αφαίρεση συσκευασίας: Πρέπει να αφαιρείται όλη η συσκευασία πριν από τη χρήση της συσκευής. 

 Έλεγχος παρελκόμενων: Ανοίξτε το σάκο των παρελκόμενων και ελέγξτε τα παρελκόμενα. 

 

ΠαρελκόμενοΠαρελκόμενα Ονομασία Ποσότητα 

 
Αγωγός στράγγισης 1 

 

Εγχειρίδιο 1 



 Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής πρέπει να μετακινείται κάθετα. 
 
 

Κάτι δεν λειτουργεί 
 
Δυσλειτουργία Πιθανή αιτία Λύση 

Το στεγνωτήριο δεν 
λειτουργεί. 

 Το φις δεν είναι συνδεδεμένο με 
τη παροχή παροχή ρεύματος, 

 Η πόρτα πλήρωσης είναι ανοικτή. 

 Πιέσατε το  πλήκτρο; 

 Συνδέστε τη συσκευή με την 
κύρια παροχή. 

 Κλείστε την πόρτα. 

 Πιέστε ξανά το  πλήκτρο. 

Τα αποτελέσματα της 
αφύγρανσης δεν είναι 
ικανοποιητικά. 

 Εσφαλμένη επιλογή 
προγράμματος. 

 Μπλοκαρισμένο φίλτρο. 

 Απόφραξη φίλτρου. 

 Ίζημα στον αισθητήρα υγρασίας. 

 Επιλέξτε ένα διαφορετικό 
πρόγραμμα την επόμενη φορά 
που θα χρησιμοποιήσετε το 
στεγνωτήριο (βλ. Ενόιτητα 
«Προγράμματα Στεγνώματος») 

 Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών 

 Τηρήστε τους συνιστώμενους 
όγκους φόρτωσης. 

Δεν λειτουργεί η λυχνία 
του κάδου 
(προαιρετικά) 

 Η φωτεινή λυχνία είναι 
ελαττωματική. 

 Αντικαταστήστε τη φωτεινή 
λυχνία. 

Ο κξύκλος 
στεγνώματος 
ολοκληρώνεται σε 
μνικρό διάστημα μετά 
την ένραξη του 
προγράμματος. 
Φωτίζεται η ένδειξη 
«END». 

  Δεν υπάρχει αρκετό φορτίο από 
πλυμένα ρούχα ή τα πλυμένα 
ρούχα είναι πολύ στεγνά για το 
επιλεγμένο πρόγραμμα. 

 Επιλέξτε υψηλότερο επίπεδο 
στεγνώματος (π.χ. Πολύ ισχυρό 
αντί για ισχυρό0. 

Ο κύκλος στεγνώματος 
διαρκεί ασυνήθιστα 
πολύ. 

 Ο όγκος φόρτωσης είναι 
υπερβολικά μεγάλος. 

 Μειώστε τον όγκο των ρούχων. 

 
 

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ή να διορθώσετε το πρόβλημα επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις 
της εταιρείας μας. Πριν τηλεφωνήσετε, σημειώστε το μοντέλο, τον αριθμό σειράς και την ημερομηνία 

αγοράς του μηχανήματός σας: το Κέντρο Σέρβις θα χρειαστεί αυτές τις πληροφορίες. 
 
 

Σημείωση για τη γείωση 
Απαιτείται γείωση αυτής της συσκευής. Σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης, η γείωση μπορεί να παρέχει μια 
ελάχιστη αντίσταση  
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καλώδιο γείωσης με συσκευή 
και καλώδιο τροφοδοσίας 
με βύσμα. Το βύσμα πρέπει να εισαχθεί σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα (σύμφωνα με όλους τις 
τοπικούς  
κανόνες και πρότυπα). 
 
 

Απόρριψη νερού 
Δεν είναι απαραίτητο να εκκενώσετε το συμπυκνωμένο νερό στη δεξαμενή, μπορεί να 
στραγγιστεί απευθείας. 
Αλλάξτε αγωγό αποστράγγισης 
Τραβήξτε έξω το σωλήνα νερού με την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, 
εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης. 
Σε περίπτωση δυσκολιών είναι δυνατή η χρήση πασσάλων. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφαίρεση αφρού συσκευασίας ασφαλείας 
μεταφοράς Δύο τεμάχια αφρώδους υλικού 

Προσοχή! 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ο αφρός συσκευασίας 
πρέπει να αφαιρείται από τον κάδο ο αφρός συσκευασίας. 
1. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης. 
2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία από το εσωτερικό της 
συσκευής στο επάνω μέρος του κάδου. 
3. Αφαιρέστε τα δύο τεμάχια αφρώδους υλικού από τη συσκευή. 
 

 

 
 
Ελέγξτε πέρα από τη γωνία 
Όταν πιέζετε στην άκρη, η συσκευή δεν πρέπει να ανακινείται πάνω και 
κάτω. (Παρακαλείστε ελέγξτε και τις δύο κατευθύνσεις) όταν ασκείτε πίεση 
στο επάνω πλαίσιο (πέρα από τη γωνία), το στεγνωτήριο ανακινείται, πρέπει 
να επαναρυθμίσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια. Μην βάζετε στοιβάζετε κουβέρτας 
ή σχοινί στο πάτωμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει θερμότητα και να 
επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής). 

 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο θερμός αέρας που εκπέμπεται από το στεγνωτήριο μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία 
έως 60 ° C. Επομένως, η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε δάπεδα που δεν είναι ανθεκτικά σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 
 
 
 

Ηλεκτρική σύνδεση 
Κάθε ηλεκτρολογική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται 
από ειδικά εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλο άτομο. 
 

  
Προειδοποίηση ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό το μέτρο ασφαλείας δεν τηρείται. 
Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην 
ενδεικτική πινακίδα της συσκευής. 
Εάν το βύσμα πρέπει να αντικατασταθεί για οποιονδήποτε λόγο, προχωρήστε όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 
Τα σύρματα στο καλώδιο φέρουν την ακόλουθη χρωματική κωδικοποίηση: 
Το σύρμα με χρώμα πράσινο και κίτρινο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα ή το 
σύμβολο γείωσης ή έχει πράσινο και κίτρινο χρώμα. 
 
 

 
Προειδοποίηση 

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

 Βεβαιωθείτε ότι το κομμένο βύσμα απορρίπτεται με ασφάλεια. 

 Μόνιμη σύνδεση 

 Σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν 

Ρυθμίσιμη βίδα 



διπολικό διπολικό διακόπτη. 

 Ο διακόπτης δεν πρέπει να διαρρήξει το κίτρινο και πράσινο καλώδιο 
γείωσης σε κανένα σημείο. 

 
 

 

Υλικά συσκευασίας 

 Τα υλικά με αυτό το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. 
> PE <= πολυαιθυλένιο 
> PS <= πολυστυρόλιο 
> PP <= πολυπροπυλένιο 

 Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανακυκλωθούν εάν απορριφθούν σωστά σε κατάλληλα δοχεία συλλογής. 

 Παλιά συσκευή 
Απορρίψτε την παλιά σας συσκευή σε εξουσιοδοτημένους χώρους απόρριψης. Συμβάλλετε στο να είναι 
η χώρα σας καθαρή! 

 Το σύμβολο  που φέρει το προϊόν ή η συσκευασία του δηλώνουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντ’ αυτού πρέπει να μεταφέρεται στο ενδεδειγμένο σημείο 
συλλογής με σκοπό την ανακύκλωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι η απόρριψη 
αυτού του προϊόντος γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, συμβάλλετε στην αποφυγή δυνητικά αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν στην 
αντίθετη περίπτωση από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων που προέρχονται από αυτό το προϊόν. 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το Δημοτικό σας Συμβούλιο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. 

 Το σύμβολο  σημαίνει: προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς Τα αντικείμενα που έχουν λεκιαστεί από λάδι 
μπορούν να αναφλεγούν από μόνα τους, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως όταν 
βρίσκονται μέσα σε στεγνωτήριο. Τα αντικείμενα θερμαίνονται, και η θερμότητα προκαλεί αντίδραση 
οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση προκαλεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα 
αντικείμενα μπορεί να ζεσταθούν αρκετά για να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση ή αποθήκευση των 
αντικειμένων που έχουν λεκιαστεί με λάδι μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση της θερμόττηας 
προκαλώντας έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς. Εάν είναι αναπόφευκτη η τοποθέτηση των υφασμάτων που 
περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν λερωθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών σε 
στεγνωτήριο, πρέπει πρώτα να έχουν πλυθεί σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό - αυτό θα 
μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. 

 
 

 

Συμβουλές για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 

 
Για εξοικονόμηση ενέργειας και για την προστασία του περιβάλλοντος, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε 
αυτές τις συμβουλές: 
Προσπαθήστε να γεμίσετε πλήρως τη συσκευή καθώς τα μικρά φορτία δεν είναι οικονομικά. 

 Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το ζάρωμα και εξοικονομείται 
ενέργεια. 

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

 Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα για να αποφύγετε υπερβολικούς χρόνους στεγνώματος και υψηλή 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αερίστε καλά το δωμάτιο. 
 
 

Συνήθεις όροι εγγύησης 
 Δεσμευόμαστε ότι εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς αυτής της συσκευής, κατά την κρίση 

μας θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε την εν λόγω συσκευή ΔΩΡΕΑΝ, σε ό,τι αφορά την 
εργασία, τα υλικά και τη μεταφορά εφόσον: 

 Η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά και χρησιμοποιείται μόνο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που 
αναφέρεται στην  ενδεικτική πινακίδα. 



 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για συνήθη οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Η συσκευή δεν έχει υποβληθεί σε σέρβις, συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολογηθεί ή παραβιαστεί 
από κανένα μη εξουσιοδοτημένο από εμάς άτομο. 

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

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει 
 Ζημιά ή βλάβες  που οφείλονται σε μεταφορά, ακατάλληλη χρήση ή παραμέληση, αντικατάσταση 

λαμπτήρων ή αφαιρούμενων τμημάτων γυαλιού ή πλαστικού. 

 Συσκευές που διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και συσκευές που 
υπόκεινται σε συμφωνίες ενοικίασης. 

 Προϊόντα που κατασκευάζουμε αλλά δεν εμπορευόμαστε εμείς. 
 
 

Ερμηνεία σήμανσης 
 

V Volt ~ Εναλλασσόμενο ρεύμα 

W Watt Hz Hertz 

 

Ελεγμένο ως προς 
την ασφάλεια 

 

Σήμανση CE 

 

Κίνδυνος 
πυρκαγιάς 

 

 
 
 

 
 
Ηλεκτρικό σχηματικό διάγραμμα 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Συμπιεστής Ανεμιστήρ
ας 

Μοτέρ 
Λαμπτήρας 

Αντλία 
Μπλε 

Λευκό Καφέ 

Συρτάρι 
φίλτρου 
Πόρτα 

Σημαντήρας 

Λευκός διακόπτης 
ασφάλισης 

θερμοκρασία συμπιεστή  

Θερμοκρασία εξόδου  

Λευκός 
διακόπτης 
ασφάλισης 

Κόκκινος 
διακόπτης 
ασφάλισης 

Λευκός 
διακόπτης 
ασφάλισης 

Αισθητήρας 
υγρασίας 

Πλαίσιο λειτουργίας 

Επιλογέας προγράμματος  

Λευκός 
διακόπτης 
ασφάλισης 

Λευκός 
διακόπτης 
ασφάλισης 



ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ/ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ESKIMO - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Ορισμένες (απλές) επεμβάσεις στο προιόν  μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη 

χωρίς να εγείρεται θέμα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης του προιόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. Ενότητα                         

" Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη"). 

Ως εκ τούτου, εκτός καί εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα " Επεμβάσεις απο τον Τελικό 

Χρήστη" παρακάτω, οι επισκευές απευθύνονται και πρέπει αποκλειστικά να πραγματοποιούνται 

απο εγκεκριμένους επαγγελματίες επισκευαστές προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα 

ασφάλειας. Ενας εγκεκριμένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι επαγγελματίας επισκευαστής 

στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στίς οδηγίες και στόν κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του 

προϊόντος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές 

πράξεις σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΕ. 

Ωστόσο, μόνο εξουσιοδοτημένοι απο τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/αντιπρόσωπο 

επαγγελματίες επισκευαστές (τα στοιχεία τους μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω του αριθμού 

τηλεφώνου που σας δίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης ή τούς όρους εγγύησης ή μέσω του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατάστημα λιανικής) μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο προιόν από τρίτους επαγγελματίες 

επισκευαστές οι οποίοι όμως δεν έχουν συμβληθεί και δεν  συνεργάζονται με την FG Europe AE  

ακυρώνει την Εγγύηση. 

Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη  

Επεμβάσεις που μπορούν δυνητικά να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη είναι 

(αναφέρονται περιοριστικά): Αλλαγή πόρτας, αλλαγή πλαστικών περιφεριακών όπως πχ η θήκη 

απορρυπαντικού , αλλαγή λάστιχων και αλλαγή λάστιχου πόρτας . Εφόσον οι επεμβάσεις αυτές 

γίνουν σύμφωνα με τίς οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προιόντος,  δεν θίγεται 

η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος . 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη και να να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού 

τραυματισμού, οι προαναφερθείσες επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 

του προιόντος που συνοδεύει το προιόν ή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.fgeurope.gr . Για 

την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν απο το ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε επέμβαση. 

Προσπάθειες επέμβασης ή επιδιόρθωσης από τελικούς χρήστες που δεν περιλαμβάνονται στην 

ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες ή/και δεν ακολουθούν τίς οδηγίες στα εγχειρίδια χρήσης των 

προιόντων, μπορεί να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας που δεν οφείλονται στόν κατασκευαστή, και 

ακυρώνουν την εγγύηση του προϊόντος.  Ως εκ τούτου, συνιστάται οι τελικοί χρήστες να απέχουν 

από την προσπάθεια εκτέλεσης επισκευών που δεν εμπίπτουν στίς ανωτέρω αναφερόμενες και να 

επικοινωνούν σε τέτοιες περιπτώσεις με τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία επισκευαστή ή με έναν 

επαγγελματία επισκευαστή. Σε αντίθεση περίπτωση, οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν 

όχι μόνο προβλήματα ασφάλειας και βλάβη στο προϊόν, αλλά  και στη συνέχεια μπορεί να προκληθεί 

πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός. 

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος στην περίπτωση κατά την οποία οι 

τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω. 

Η FG Europe AE εγγυάται την επάρκεια γνήσιων ανταλακτικών για τα πλυντήρια/ πλυντήρια-

στεγνωτήρια Eskimo που αγοράσατε για ενα ελάχιστο διάστημα δέκα (10) ετών. Η διάρκεια 

εγγύησης καλής λειτουργίας ειναι 48 μήνες απο την ημερομηνία αγοράς, ως αυτή αποδεικνύεται 

απο τα σχετικά παραστατικά αγοράς. 

http://www.fgeurope.gr/


ESKIMO WASHING MACHINES/WASHER-DRYERS DISCLAIMER / WARNING 
 
 

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe 
use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following 
nstructions (see the “Self-Repair” section). 
Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, repairs shall be addressed 
to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is 
a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this 

product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 

2009/125/EC. 
However, only the service agent (i.e.authorized professional repairers) that you can reach 
through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized 
dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs 
by professional repairers (who are not authorized by FG Europe SA) shall void the guarantee. 
 
Self-Repair 
 
Self-repair can be done by the end-user regarding the following spare parts: door, door hinge and 
seals, other seals, door locking assembly and plastic peripherals such as detergent dispensers. 
Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall 
be done following the instructions in the user manual for self-repair. For your safety, unplug the product 
before attempting any self-repair. 
Repair and repair attempts by end-users for parts not included above and/or not following the 
instructions in the user manuals for self-repair, might give raise to safety issues not attributable to FG 
Europe, and will void the warranty of the product. Therefore, it is highly recommended that end users. 
refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting 
in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, 
such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause 
fire, flood, electrocution, and serious personal injury to occur. 
The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the 
above. 
The next listed spare parts availability of the Eskimo washing machine/dryer that you purchased is 10 
years. During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The 
duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 48 months, counting from the date of 
purchase. 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή 
σε ελαττωματικά εξαρτήματα. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά 
παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, 
αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας. 

3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. 
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης 

λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει 

επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας. 
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη 

διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της. 
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο 

εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. 

8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, 
κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν 
ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως 
Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση 
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και 
σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση). 

9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε 
μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους. 

10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας. 

11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 
λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος. 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESKIMO       4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια τέσσερα (4) 
χρόνια. 

2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

επαγγελματικής χρήσης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA       3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για τρία (3) 
χρόνια κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής. 

2. Ειδικά για τίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ηλεκτρικών σκουπών η εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιορίζεται στα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Για τους Αφυγραντήρες, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η μεταφορά 
της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη. 

5. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν 
αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 

7. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Αφυγραντήρων γίνεται από την εταιρεία:  
F.G. EUROPE Α.Ε. 
Αγίου Νικολάου 79  
Γλυφάδα-Αττική  
Τηλ: 80111 89 999, 210 9697 450  
Fax: 210 9697 460  
e-mail: fge.service@fgeurope.gr 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Λευκών Συσκευών Eskimo και Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:  
SERVICE ΝΕΤ Α.Ε.  
Πειραιώς 245  
Μοσχάτο -Αττική  
Τηλ: 80111 22 622, 210 4833 477  
Fax: 210 4833 411  
e-mail: servicenet@servicenet.gr 

 

F.G. EUROPE Α.Ε.  
Λ. Βουλιαγμένης 128, 
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax: 210 9697 630  
Mail: info@fgeurope.gr  
www.fgeurope.gr 


