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Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις πριν από τη 

χρήση. 

Ακολουθείστε τις οδηγίες προσεκτικά. 

Φυλάξτε τις οδηγίες σε μέρος όπου μπορείτε να τις βρείτε για 

να τις συμβουλευτείτε στο μέλλον. 

Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο, 

βεβαιωθείτε ότι  αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών έχει διαβιβαστεί 

στο νέο χρήστη. 
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 Οδηγίες ασφάλειας  
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! 

 
 

 
Προειδοποίηση!  

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη δική σας ζωή ή περιουσία και στη ζωή ή την 
περιουσία άλλων, πρέπει να εφαρμόζετε της σημειώσεις ασφαλείας. 
 

Προοριζόμενη χρήση 
 

 Αυτό το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας προορίζεται για το στέγνωμα του 
συνηθισμένου όγκου ρούχων ενός νοικοκυριού, τα οποία πλύθηκαν με νερό. Έχει 
σχεδιαστεί μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή κοινή 
χρήση (δηλ. από αρκετές οικογένειες σε μια πολυκατοικία). 

 Χρησιμοποιείστε αυτή τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση. 

 Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε 
περιουσία ή ακόμη και τραυματισμό ανθρώπου. 

 Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από 
ακατάλληλη χρήση. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 
 Η συσκευή αντιστοιχεί σε κατηγορία προστασίας Ι και μπορεί να συνδέεται μόνο με 

ρευματολήπτη με προστατευτικό αγωγό ο οποίος έχει εγκατασταθεί σωστά. Όταν 
συνδέετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής 
ρεύματος είναι κατάλληλη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την τάση στην ενδεικτική πινακίδα της συσκευής. 
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 Η ηλεκτρολογική ασφάλεια αυτής της αντλίας θερμότητας είναι εγγυημένη μόνο όταν 
έχει γειωθεί σωστά. Η τήρηση αυτής της απαίτησης ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλείστε να ζητήσετε από πιστοποιημένο 
ηλεκτρολόγο να ελέγξει το οικιακό σύστημα καλωδίωσης.  Ο κατασκευαστής δεν θα 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που οφείλονται σε ακατάλληλο σύστημα 
γείωσης  (π.χ. ηλεκτροπληξία). 

 
 

Προειδοποίηση! 
 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
 

 Πριν από τη σύνδεση της αντλίας θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι η παράμετρος 
σύνδεσης στην ενδεικτική πινακίδα (ονομαστική τιμή ασφάλειας, τάση και συχνότητα) 
αντιστοιχούν με τις τιμές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας 
συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 

 Η ηλεκτρολογική ασφάλεια αυτής της αντλίας θερμότητας είναι εγγυημένη μόνο όταν 
έχει γειωθεί σωστά. Η τήρηση αυτής της απαίτησης ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλείστε να ζητήσετε από πιστοποιημένο 
ηλεκτρολόγο να ελέγξει το οικιακό σύστημα καλωδίωσης. Ο κατασκευαστής δεν θα 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που οφείλονται σε ακατάλληλο σύστημα 
γείωσης  (π.χ. ηλεκτροπληξία). 

 Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο τροφοδοσίας. Αντίθετα, πιέστε με δύναμη τον 
ρευματολήπτη. 

 Μην αγγίζετε τον ρευματολήπτη με βρεγμένα χέρια. 

 Μην λυγίζεται, πιάνεται με αιχμηρά αντικείμενα και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο 
τροφοδοσίας και τον ρευματολήπτη. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την 
αποφυγή κινδύνων. 
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 Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής 
ενεργοποίησης όπως χρονοδιακόπτη ούτε να να είναι συνδεδεμένη με ένα κύκλωμα 
που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από δημόσια 
εταιρεία παροχής ρεύματος. 

 Μην συνδέετε τη συσκευή με την κύρια παροχή ρεύματος μέσω επέκτασης καλωδίου, 
πολύμπριζου ή παρόμοιας συσκευής. 

 Πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιμότητα της συσκευής για να 
αποσυνδέεται η αντλία θερμότητας από την κύρια παροχή. 

 Εάν η συσκευή εμφανίζει αφύσικα υψηλή θερμοκρασία, παρακαλείστε να 
αποσυνδέσετε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού 
 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. 

 Μην αποσυναρμολογείτε και μην εγκαθιστάτε την αντλία θερμότητας χωρίς οδηγίες ή 
επίβλεψη. 

 Μην τοποθετείτε αυτή την αντλία θερμότητας επάνω σε πλυντήριο χωρίς κιτ 
στοίβαξης. (Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε αυτό το στεγνωτήριο επάνω σε ένα 
πλυντήριο, πρέπει να αγοράσετε τα ανεξάρτητα μέρη). Τυχόν επισκευές πρέπει να 
εκτελούνται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους ειδικευμένους 
τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

 Μην στηρίζεστε στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου. 

 Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 
υγείας σε ανθρώπους και ζώα εάν καταναλωθεί. 

 

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης 
 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να υπερφορτίζεται πέρα από την ονομαστική τιμή που 

παρατίθεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 
Δείτε το σχετικό κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης. 
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 Μην θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο πόρτας και το φίλτρο βάσης. 

 Μην στεγνώνετε τα ρούχα πριν από την περιστροφή τους. 

 Μην εκθέτετε το στεγνωτήριο απευθείας στο ηλιακό φως. 

 Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε περιβάλλον με υγρασία ή με σύστημα 
καταιονισμού. 

 Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πρέπει να θυμάστε να τραβάτε την πρίζα και 
να μην ψεκάζετε απευθείας το στεγνωτήριο με νερό. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να ανατρέπεται κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας ή 
συντήρησης. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! 

 

Κίνδυνος έκρηξης & Πυρκαγιάς 
 Μην στεγνώνετε τα ρούχα με εύφλεκτες ουσίες όπως κεροζίνη ή οινόπνευμα. 

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη. 

 Η συσκευή περιέχει το φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R290. 
Κρατήστε τη μακριά από γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. 

 Η αντλία θερμότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 
καθαρισμό της βιομηχανικά χημικά. 

 Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο αντικείμενα που δεν έχουν πλυθεί. 

 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. 
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 Δεν πρέπει να στεγνώνονται στην αντλία θερμότητας είδη όπως αφρώδες ελαστικό 
(αφρό λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με επένδυση 
από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με μαξιλαράκια ή βάτες από αφρώδες ελαστικό. 

 Τα μαλακτικά ρούχων ή παρόμοια με αυτά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του μαλακτικού ρούχων. 

 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. 

 Αδειάστε τις τσέπες από κάθε αντικείμενο όπως αναπτήρες και σπίρτα. 

 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. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει ποτέ να διακόπτετε τη λειτουργία μιας αντλίας 
θερμότητας πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός εάν βγάλετε γρήγορα 
και διασκορπίσετε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί για να διαχυθεί η ζέστη. 

 Δεν πρέπει να φράσσονται τα ανοίγματα. 

 Η παγίδα χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται συχνά. 

 Δεν πρέπει να αφήνετε να συσσωρεύεται χνούδι γύρω από την αντλία θερμότητας. 
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Ασφάλεια για τα παιδιά. 
 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. 

 Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 

 Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή παρά μόνο εάν 
εποπτεύονται συνεχώς. 

 Πρέπει πάντα να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση. ¨Έτσι θα αποφύγετε τους 
εξής κινδύνους: 

1. Να εισέλθουν παιδιά μέσα στην αντλία θερμότητας ή να κρύψουν αντικείμενα μέσα 
σε αυτή. 

2. Να εισέλθουν κατοικία ή μικρά ζώα μέσα στην αντλία θερμότητας. 
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Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος: 
 

 

Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται 
με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή 
βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη 
απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προάγετε την 
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα 
συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με τον εμπορικό 
αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να 
συλλέξουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση. 

 

Απόρριψη υλικού συσκευασίας 
 Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από ζημιά κατά τη 

μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πρέπει να 
ανακυκλώνονται. Η ανακύκλωση της συσκευασίας μπορεί να μειώσει τη χρήση 
πρώτων υλών κατά τη διαδικασία κατασκευής καθώς και την ποσότητα αποβλήτων 
στους χώρους υγειονομικής ταφής. 

 

Μοντέλο Ονομαστική χωρητικότητα 

Eskimo ES DR805HP 8,0kg 
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 Περιγραφή προϊόντος 
 

 
 

 
 
Σημείωση: Το μοντέλο που αγοράσατε ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου 
που αγοράσατε υπερισχύουν. 

 

Παρελκόμενα 
Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα. 
Εάν το στεγνωτήριό σας έχει τα ακόλουθα εξαρτήματα, παρακαλούμε να φοράτε γάντια κατά την 
εγκατάστασή τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. 
 

 
 
 Εγκατάσταση 
 

 
Απομακρύνετε τον σωλήνα 
αποστράγγισης από τη θήκη 
απορρυπαντικού. 

Εισαγάγετε τον 
σωλήνα 
αποστράγγισης 
και τον εξωτερικό 
σωλήνα στο 
σύνδεσμο. 

Τοποθετείστε στην υποδοχή του σωλήνα στον νιπτήρα  ή 
οποιονδήποτε άλλο νεροχύτη. 

 
  

Υποδοχή 
εύκαμπτου 
σωλήνα 

Εύκαμπτος σωλήνας 
συμπίεσης. Σύνδεσμος 

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

Επάνω κάλυμμα 

Δοχείο νερού 

Κάδος 

Φίλτρο πόρτας 

Πίνακας ελέγχου 

Πόρτα 

Είσοδος αέρα 

Φίλτρο βάσης 

Κάλυμμα συντήρησης 
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Μεταφορά 
Μετακινήστε το προσεκτικά. Μην πιάνετε εξαρτήματα της συσκευής που προεξέχουν. Η 
πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χερούλι για τη μεταφορά. Εάν δεν 
είναι δυνατή η μεταφορά του στεγνωτηρίου σε όρθια θέση, μπορείτε να μεταφέρετε τη 
συσκευή σε κλίση μικρότερη των 30°. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς! 
Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 
 

 Αυτή η συσκευή είναι πολύ βαριά! Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή μόνος/η  
σας, πάντοτε με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου. 

 Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια στη διαδρομή της μεταφοράς και από τη θέση 
εγκατάστασης, π.χ. ανοιχτές πόρτες και απομακρύνετε τα αντικείμενα που βρίσκονται 
στο πάτωμα. 

 Μην χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα ως χερούλι. 

 Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 Πριν να εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας, ελέγξτε εάν υπάρχουν εξωτερικά ορατή 
ζημιά. 
Μην  εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε αντλία θερμότητας που έχει υποστεί ζημιά. 

 Μην εγκαθιστάτε την αντλία θερμότητας σε ένα δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος 
παγετού. 
Σε θερμοκρασίες περίπου σε σημείο πήξης, η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να 
λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς εάν παγώσει το 
συμπυκνωμένο  νερό στην αντλία και τους εύκαμπτους σωλήνες. 

 

Θέση εγκατάστασης  
 

Προειδοποίηση! 
 

 Τα παιδιά μπορούν να παγιδευτούν στη μεμβράνη της συσκευασίας ή να καταπιούν 
μικρά εξαρτήματα και να πνιγούν. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευασία. 

 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. 

 Μην περιορίζετε τον ελεύθερο χώρο του δαπέδου με χαλιά με μεγάλος πέλος, με 
διαδρόμους, ξύλο ή παρόμοια υλικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της 
θερμότητας που θα παρεμπόδιζε την λειτουργία της συσκευής. 

1. Συνιστάται, για πρακτικούς λόγους, να τοποθετείται το στεγνωτήριο κοντά στο 
πλυντήριο ρούχων. 

2. Μην τοποθετείτε αυτή την αντλία θερμότητας επάνω σε πλυντήριο χωρίς κιτ 
στοίβαξης. (Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε αυτό το στεγνωτήριο επάνω σε ένα 
πλυντήριο, πρέπει να αγοράσετε τα ανεξάρτητα μέρη). Τυχόν επισκευές πρέπει να 
εκτελούνται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους ειδικευμένους 
τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

3. Η αντλία θερμότητα πρέπει να εγκαθίσταται σε καθαρό χώρο όπου δεν συσσωρεύεται 
βρωμιά. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. 
Δεν πρέπει να φράσσεται το μπροστινό σημείο εισόδου αέρα ούτε οι περσίδες εισόδου 
του αέρα στην πίσω πλευρά της συσκευής. 
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4. Για να διατηρείτε τους κραδασμούς και τον θόρυβο σε χαμηλά επίπεδα όταν 
χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο, πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και 
επίπεδη επιφάνεια. 

5. Δεν πρέπει να αφαιρούνται ποτέ τα πόδια. 
 

 
 
 

Ρύθμιση οριζοντίωσης 
Μετά την τοποθέτησή του στη μόνιμη θέση λειτουργίας του, 
βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο είναι πλήρως οριζοντιωθεί με ένα 
αλφάδι. Εάν δεν είναι οριζόντιο, προσαρμόστε τα πόδια σας με το 
χέρι ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο. 
 
 
 

Καλώδιο τροφοδοσίας. 
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλωδίου τροφοδοσίας είναι η ίδια όπως και στις 

προδιαγραφές ηλεκτρολογικού χαρακτήρα. 
2. Μην συνδέετε το στεγνωτήριο με τον πίνακα σύνδεσης του ρεύματος, ένα 

ρευματολήπτη ή πρίζα γενικής χρήσης, Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζα. 
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 Γρήγορη έναρξη 
 

 

Σημείωση!  

Πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία θερμότητας έχει εγκατασταθεί σωστά. 
 

 
Πριν από το στέγνωμα 
 

 
Συνδέστε τη συσκευή με 

την πρίζα 
 Φορτώστε τον κάδο  κλείστε την πόρτα 

 

Στέγνωμα 
 
 

 
On 

[ενεργοπ
οίηση] 

 επιλογή 
προγράμματος 

 επιλογή 
λειτουργίας ή 
προεπιλογή 

 έναρξη 

 

Μετά από το στέγνωμα 
Ήχος βομβητή και εμφάνιση ένδειξης «0:00» στην οθόνη. 
 

 
ανοίξτε την πόρτα 
και βγάλτε τα ρούχα 

τραβήξτε έξω το 
δοχείο 

χύστε το 
συμπυκνωμένο 
νερό 

καθαρίστε το φίλτρο απενεργοποιείστε  

 

 

Σημείωση!  

 Εάν χρησιμοποιείται ρευματολήπτης με διακόπτη, πιέστε τον διακόπτη για να 
διακόψετε άμεσα την παροχή ρεύματος. 
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Πριν από κάθε στέγνωμα 
 

 

Σημείωση!  

 Αφήστε το σε ηρεμία για 2 ώρες μετά από τη μεταφορά. Πριν από την πρώτη χρήση, 
χρησιμοποιείστε μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου. 
1. Τοποθετείστε καθαρά ρούχα στον κάδο. 
2. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα, πιέστε το [On/Off ]. 
3. Επιλέξτε το Πρόγραμμα [Φρεσκάρισμα], πιέστε το πλήκτρο [ Διακοπή/Εναρξη]. 

4. Αφού τελειώσετε αυτό το πρόγραμμα, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες 
της ενότητας «καθαρισμός και φροντίδα». 
(ανατρέξτε στη σελίδα 22) για να καθαρίστε το φίλτρο της πόρτας. 

 Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, ο συμπιεστής και το νερό θα δημιουργήσουν 
θόρυβο, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό. 

 
1. Πριν από το στέγνωμα, τα ρούχα πρέπει να στίβονται καλά στο πλυντήριο. Η υψηλή 

ταχύτητα στυψίματος μειώνει τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος και εξοικονομεί 
ενέργεια. 

2. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο 
του υφάσματος και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος. 

3. Πριν από το στέγνωμα, κλείστε φερμουάρ, κόπιτσες και μεταλλικά ανοίγματα, κουμπιά, 
ζώνες από ύφασμα κτλ. 

4. Αδειάστε τις τσέπες από κάθε αντικείμενο όπως αναπτήρες και σπίρτα. 
5. Ράψτε ή στερεώστε τη μεταλλική ενίσχυση στα σουτιέν. 
6. Κλείστε παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες για να μην εισέλθουν μέσα σε αυτές 

μικρά αντικείμενα. 
7. Αφήστε  ανοιχτά τα μπουφάν και ανοίξτε τα μεγάλα φερμουάρ για να στεγνώσουν 

ομοιόμορφα τα υφάσματα. 
8. Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα γιατί τα υπερβολικά στεγνά ρούχα ζαρώνουν 

εύκολα. 
9. Μην στεγνώνετε αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά. 
10. Κρατήστε καθαρή την περιοχή γύρω από την αντλία θερμότητας. Σκόνη άνθρακα ή 

αλεύρι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. 
11. Η πόρτα θα ανοίξει μόνο όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της αντλίας θερμότητας για 

να μην καείτε από τον καυτό ατμό ή την υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία του 
στεγνωτηρίου. 

12. Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια και αδειάστε το δοχείο του νερού μετά από κάθε 
χρήση για να αποφύγετε τυχόν παράταση του χρόνου στεγνώματος και επακόλουθη 
αύξηση κατανάλωσης ενέργειας. 

13. Μην στεγνώνετε τα ρούχα μετά από τη διαδικασία στεγνού καθαρίσματος. 
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Το βάρος αναφοράς των στεγνών ρούχων (βάρος ανά αντικείμενο) 
 

 

Πουλόβερ 
(Μεικτά 

νήματα 800g) 

 

Μπουφάν 
(βαμβάκι 800g) 

 

Jeans (Τζιν) 
(800g)  

Πετσέτες 
μπάνιου 

(βαμβάκι 900g) 

 

Μονά 
σεντόνια 
(βαμβάκι 

600g) 
 

Ρούχα 
εργασίας 
(1120g) 

 

Πυτζάμες 
(200g) 

 

Πουκάμισο 
(βαμβάκι 300g) 

 

T-shirt 
(βαμβάκι 

180g) 
 

Underwear 
(βαμβάκι 70g) 

 

Κάλτσες 
(μικτή πλέξη 

50g) 

  

 
 

 

Σημείωση!  

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να υπερφορτίζεται πέρα από την ονομαστική τιμή. 

 Μην στεγνώνετε βρεγμένα ρούχα που στάζουν. Το στεγνωτήριο μπορεί να υποστεί 
ζημιά. 

 
Πρέπει να εισάγονται στη συσκευή μόνο στεγνά ρούχα, κατάλληλα για στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο. Πρέπει να διαβάζετε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων: 
 

 
Κατάλληλο για στέγνωμα στο στεγνωτήριο 

 
Φυσιολογική διαδικασία στεγνώματος. Το στέγνωμα στην αντλία θερμότητας είναι 
δυνατό και με φυσιολογικά βάρος και θερμοκρασία 80°. 

 
Ήπια διαδικασία στεγνώματος: Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά το στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο. Επιλέξτε ήπιες διαδικασίες με μειωμένη θερμική δράση. 

 
Απαγορεύεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο: Αντικείμενα ακατάλληλα για στέγνωμα 
στο στεγνωτήριο. 
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■ Πίνακας ελέγχου 
 
 

 
 

 

 On/Off   Οθόνη 

 Η συσκευή ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται. 

  Η οθόνη προβάλλει τις ρυθμίσεις, τον 
εκτιμώμενο υπόλοιπο χρόνο έως την 
ολοκλήρωση του προγράμματος και τα 
μηνύματα κατάστασης του 
στεγνωτηρίου σας. 

    
 Εκκίνηση/Διακοπή  

 Πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή 
να διακόψετε τον κύκλο στεγνώματος. 

  Προγράμματα 

   Οι διαφορετικοί κύκλοι στεγνώματος 
μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες των χρηστών και τον τύπο των 
ρούχων που θα στεγνώσετε. 

 Προαιρετικά   

 Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για 
τη ρύθμιση συμπληρωματικών 
λειτουργιών. 

  

   

 
 
  

Special 

Jeans  

Σεντόνια 

Αθλητικά 

Πουκάμισα 

Ζεστό. 

Κρύο 

Φρεσκάρισμα 

Μάλλινα 

Κλασικό 

Σιδέρωμα 

Ευαίσθητα 

Διάφορα 

Extra 

Κλασικό 

Χρόνος 

Βαμβακερά 

Συνθετικά 

Το Προγράμμά μου 

Διακοπή / 
Έναρξη 

On / Off 

Πατήστε 3 Δευτ. 

Καθυστ. 

Χρόνος 

Στέγνωμα 

Λυχνία 

Ηχητ. Σήμα 

Όχι Ζάρες 

Extra 
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■ Προαιρετικά 
 

 

Καθυστέρη

ση  

 
Καθυστέρηση 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να καθυστερήσει την έναρξη του 
προγράμματος στεγνώματος έως 24 ώρες. Όταν το πρόγραμμα που βρίσκεται υπό 
καθυστέρηση ξεκινήσει, ο χρόνος αρχίζει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη και 
αναβοσβήνει το εικονίδιο καθυστέρησης. 
1. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή. 
2. Πιέστε το πλήκτρο[On/Off], και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε τον επιλογέα 

προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε. 
3. Μπορείτε, επιπλέον, να επιλέξετε τις λειτουργίες [Όχι Ζάρες]] ή [Ηχητ.Σήμα] 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
4. Πιέστε το πλήκτρο [Καθυστέρηση]. 
5. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο [Καθυστέρηση] για να επιλέξετε τον 

επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. 
6. Αφού πιέσετε το πλήκτρο [Διακοπή/Έναρξη], το στεγνωτήριο αρχίζει να λειτουργεί. 

Η διαδικασία στεγνώματος θα εκτελεστεί αυτόματα όταν περάσει ο χρόνος 
καθυστέρησης. 

7. Εάν πιέσετε ξανά το πλήκτρο [Έναρξη/Παύση], θα διακοπεί η διαδικασία 
καθυστέρησης. 

8. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία  «Καθυστέρηση», πιέστε το πλήκτρο 
[On/Off] . 

 

Χρόνος  

 
Χρόνος 
Όταν επιλέγονται τα προγράμματα [Ζεστό] ή [Κρύο] ή [Φρεσκάρισμα], το πλήκτρο 
[Χρόνος] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμιστεί ο χρόνος στεγνώματος σε 

βαθμίδες των 10 λεπτών. 
 

Στέγνωμα  

 
Στέγνωμα 
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ξηρότητας πιέζοντας το πλήκτρο[Στέγνωμα]. 
Υπάρχουν τέσσερις βαθμοί. 
1. Η λειτουργία στεγνώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την έναρξη του 

προγράμματος. 
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο [Στέγνωμα] για να αυξήσετε το βαθμό 

στεγνώματος. 
3. Με εξαίρεση το πρόγραμμα [Βαμβακερά Σιδέρωμα], [Ευαίσθητα], [Μάλλινα], 

[Ζεστό], [Κρύο], [Φρεσκάρισμα], όλα τα άλλα προγράμματα μπορούν να 
προσαρμοστούν με τη λειτουργία [στέγνωμα] . 
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Λαμπτήρας  

 
Λαμπτήρας 
Το φως του κάδου θα ανάψει για 3 λεπτά όταν πιέζεται το πλήκτρο ή για 1 λεπτό 
όταν είναι ανοιχτή η πόρτα. 

 

Ηχητ. Σήμα  

 
Ηχητ. Σήμα 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον βομβητή. Ως προεπιλογή, ο βομβητής 
ενεργοποιείται. 
Όταν ενεργοποιείται ο βομβητής: 
1. Το στεγνωτήριο θα επιβεβαιώσει την ότι το πλήκτρο της λειτουργίας είναι 

πιεσμένο με έναν ήχο. 
2. Εάν ο επιλογέας προγράμματος περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του στεγνωτηρίου, ο βομβητής θα υπενθυμίσει στο χρήστη ότι αυτή είναι μια μια 
έγκυρη λειτουργία. 

3. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα στεγνώματος, ο βομβητής θα ηχήσει. 
 

Όχι Ζάρες  

 
Όχι Ζάρες 
Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ο χρόνος του προγράμματος Όχι Ζάρες είναι 
30 λεπτά (προεπιλογή) ή120 λεπτά (επιλεγμένο). Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τα 
ρούχα να δημιουργήσουν ζάρες. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη φάση 
Όχι Ζάρες. Με εξαίρεση τα προγράμματα[Κρύο], [Wool] και [Φρεσκάρισμα], όλα 

τα άλλα προγράμματα έχουν αυτή τη λειτουργία. 
 

Το πρόγραμμά  

μου  

 
Το πρόγραμμά μου 
Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε και να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας 
πρόγραμμα. 
1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και άλλες λειτουργίες στεγνώματος. 
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο [  ] για 3 δευτερόλεπτα για να 

ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση και να αποθηκευτεί το επιθυμητό πρόγραμμα. 
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση [ Το Πρόγραμμά μου ] στη 

συνέχεια μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα που προτιμάτε. Εάν θέλετε να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο [Το Πρόγραμμά μου] , επαναλάβετε τα βήματα (1) 

και (2). 
 

Παιδικό  

κλείδωμα  

 
Παιδικό κλείδωμα 
1. Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό παιδικού κλειδώματος, που 

εμποδίζει τα παιδιά από το να πιέσουν τα πλήκτρα χωρίς να το θέλουν ή να 
θέσουν τη συσκευή σε εσφαλμένη λειτουργία. 

2. Όταν η λειτουργία του στεγνωτηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει διακοπεί, πιέστε 
τα πλήκτρα [Όχι Ζάρες] και [Ηχητ.Σήμα] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα. 

3. Όταν προγραμματίζεται το  παιδικό κλείδωμα, η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο 
Παιδικό Κλείδωμα και θα απενεργοποιηθούν όλα τα πλήκτρα εκτός από το 
πλήκτρο [On/Off]. 

4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικό κλείδωμα, πρέπει να πιέζονται 
τα πλήκτρα [Όχι Ζάρες] και [Ηχητ. Σήμα] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 
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 Οθόνη 
 

 

 
Καθυστέρηση 

 
Παιδικό κλείδωμα 

 
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου/Μήνυμα σφάλματος 

 Κατάσταση φάσης προγράμματος 

 
Καθαρίστε τα φίλτρα (προειδοποίηση) 

 Αδειάστε το δοχείο νερού (προειδοποίηση) 

 

Στέγνωμα (τέσσερις διαβαθμίσεις) 

 
Λυχνία 

 
Ηχητ. Σήμα 

 
Όχι Ζάρες 

 Το πρόγραμμά μου 

  

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΡΟΥΧΩΝ 

Το πρόγραμμα στεγνώματος για τα μάλλινα αυτής της συσκευής 
έχει εγκριθεί από την εταιρεία Woolmark Company για το 
στέγνωμα μάλλινων προϊόντων στα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στεγνωτήριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του ρούχου και εκείνες που 
εκδίδονται από τον κατασκευαστεί του στεγνωτηρίου. M1716 
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 Προγράμματα 
 

Επιλογέας προγράμματος 
1. Όταν φωτιστεί η οθόνη LED, περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για 

να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. 
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες [Καθυστέρηση], [Χρόνος], [Στέγνωμα], [Όχι Ζάρες] ή [Ηχητ. 

Σήμα] για επιπλέον επιλογές. 
3. Πιέστε το πλήκτρο [Εκκίνηση/Διακοπή]. 
4. Πιέστε το πλήκτρο[On/Off] μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

Έναρξη προγράμματος 
Ο κάδος θα αρχίσει να περιστρέφεται μετά την έναρξη του προγράμματος. Θα φωτιστεί η 
φάση του προγράμματος στην οθόνη LED και θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος του 
προγράμματος. 
 

Τέλος προγράμματος 
1. Ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά το τέλος του προγράμματος. Στην 

οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη  «0:00» και θα προβληθεί το LED. Το στεγνωτήριο θα 
εκκινήσει τη λειτουργία [Όχι Ζάρες] εάν ο χρήστης δεν αφαιρέσει τα ρούχα από τον 
κάδο. (Δείτε σελίδα 17).  
Πιέστε το πλήκτρο [On/Off] αφού αδειάσετε τον κάδο του στεγνωτηρίου και το 
αποσυνδέσετε από τον ρευματολήπτη. 

2. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα σύμφωνα με την ενότητα «Αντιμετώπιση 
προβλημάτων», εάν υπάρχει μια μη αναμενόμενη διακοπή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας στεγνώματος ή εάν το στεγνωτήριο παρουσιάσει Κωδικό σφάλματος (Δείτε 
τη σελίδα 25). 
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 Πίνακας προγραμμάτων στεγνώματος 
 

Πρόγραμμα 
Μέγιστο 
φορτίο 

Εφαρμογή 
Καθυστέ

ρηση 
Χρόνος 

Βαμβακερά 

Extra 

8,0kg 

Για βαμβακερά ρούχα αποτελούμενα από ένα ή 
περισσότερα επίπεδα βαμβακιού που πρέπει να 
στεγνώνουν τελείως για να φυλάσσονται άμεσα. Υ N 

Standard 

Σιδέρωμα 
Για ρούχα αποτελούμενα από ένα και μόνο επίπεδο 
βαμβακιού. 

Ευαίσθητα  1,0kg 

Για ευαίσθητα ρούχα που είναι κατάλληλα για 
στέγνωμα στο στεγνωτήριο ή για ρούχα που 
συνιστάται να πλένονται στο χέρι σε χαμηλή 
θερμοκρασία. 

Υ N 

Διάφορα  3,5kg 
Για  μικτά υφάσματα από βαμβακερές και συνθετικές 
ίνες. 

Υ N 

Συνθετικά 

Extra 

3,5kg 

Για χοντρά υφάσματα ή υφάσματα αποτελούμενα από 
πολλές στρώσεις, για να στεγνώσουν τελείως. 

Υ N 
Κλασικό 

Για το στέγνωμα λεπτών συνθετικών υφασμάτων, τα 
οποία δεν σιδερώνονται όπως πουκάμισα που δεν 
χρειάζονται πολλή φροντίδα, μωρουδιακά ρούχα ή 
κάλτσες. 

Μάλλινα  1,0kg Για μάλλινα αντικείμενα που πλένονται στο πλυντήριο. Υ N 

Special 

Jeans 4,0kg 
Για το στέγνωμα τζιν ή άνετων καθημερινών ρούχων 
που στίβονται σε μεγάλη ταχύτητα στο πλυντήριο. 

Υ N 

Σεντόνια 4,0kg 
Για το στέγνωμα των σεντονιών ή άλλων μεγάλων 
αντικειμένων 

Αθλητικά 3,0kg 
Για το στέγνωμα αθλητικών ρούχων και λεπτών 
υφασμάτων  από πολυεστέρα, τα οποία δεν 
σιδερώνονται. 

Πουκάμισα 1,0kg 

Για ρούχα που  δεν χρειάζονται πολλή φροντίδα όπως 
πουκάμισα και μπλούζες με επεξεργασία για να μην 
ζαρώνουν για να σιδερώνονται πιο εύκολα. 
Τοποθετείστε τα ρούχα στο στεγνωτήριο χωρίς να τα 
στριμώχνετε. Αφού στεγνώσουν, βγάλτε τα γρήγορα 
και κρεμάστε τα σε μια κρεμάστρα ρούχων. 

Το 
πρόγραμμά 

μου 
 — 

Ορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας 
πρόγραμμα. Υ — 

Χρόνος 

Ζεστό — 

Για να στεγνώνετε μεμονωμένα αντικείμενα ή να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία στεγνώματος 
υφασμάτων πολλαπλών στρώσεων με διαφορετική 
συμπεριφορά κατά το στέγνωμα, όπως μπουφάν, 
μαξιλάρια και ογκώδη αντικείμενα. Ελάχ 10 λεπτά. 
έως μέγ.120 λεπτά (σε βαθμίδες των 10 λεπτών) 

Υ Υ 
Κρύο — 

Για τον αερισμό αντικειμένων χωρίς θερμότητα. Ελάχ 
10 λεπτά. έως μέγ.30 λεπτά (σε βαθμίδες των 10 
λεπτών) 

Φρεσκάρισ
μα 

1,0kg 

Για το φρεσκάρισμα ρούχων που φυλάσσονται σε 
κλειστό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό δια΄στημα ή 
για την απομάκρυνση οσμών. 
Ελάχ 20 λεπτά. έως μέγ.150 λεπτά (σε βαθμίδες των 
10 λεπτών) 

 

 Σημείωση για τα Ινστιτούτα Δοκιμών: 
1. Εκτελέστε δοκιμές στο πρόγραμμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 392/2012/ΕΕ για τη 

σήμανση της ενέργειας, που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121 και είναι 
κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικού φορτίου βαμβακερών ρούχων με χωρητικότητα 
8 κιλά. 
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2. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών 
ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη εξοικονόμησης 
ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. 

 
 

 Δεδομένα κατανάλωσης  
 
 

Μοντέλο Πρόγραμμα 
Χωρητικότ

ητα: 

Ταχύτητα 
στυψίματος/ 

Υπολειμματική 
Υγρασία 

Χρόνος 
στεγνώ
ματος 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 

ES DR805HP 

Βαμβακερά Standard 8kg 1000rpm / 60% 170min 1,90kWh 

Βαμβακερά Standard 4kg 1000rpm / 60% 105min 1,10kWh 

Συνθετικά Standard 3,5kg 800rpm / 40% 60min 0,60kWh 

 
 

 

Σημείωση!  

 Τα χοντρά υφάσματα ή τα υφάσματα με πολλές στρώσεις, π.χ. μπουφάν κ.ά, δεν 
στεγνώνουν εύκολα. Συνιστάται να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβακερά Extra ή να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Στέγνωμα». 

 Καθώς δεν έχουν το ίδιο πάχος παντού, τα χοντρά ρούχα και τα ρούχα με πολλές 
στρώσεις δεν στεγνώνουν εύκολα, και είναι καλύτερα να επιλέγετε το πρόγραμμα με 
τον κατάλληλο χρόνο στεγνώματος για να τα στεγνώσετε τελείως εάν ορισμένα 
τμήματα από τα ρούχα είναι ακόμη υγρά μετά από το τέλος του προγράμματος. 

 Όλα τα δεδομένα μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121. 

Η πραγματική κατανάλωση ενδέχεται να διαφέρει από τις τιμές που δίνονται στον 
πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο του υφάσματος, την 
υπολειμματική υγρασία και τυχόν επιπλέον λειτουργίες που επιλέγονται. 

 
 
 



 

 

 
 Καθαρισμός και φροντίδα 

 
Αδειάστε το δοχείο νερού 
1. Τραβήξτε και κρατήστε το δοχείο νερού και με τα 

δύο χέρια. 
2. Στρίψτε το δοχείο του νερού, απορρίψτε το 

συμπυκνωμένο νερό στη λεκάνη. 
3. Εγκαταστήστε το δοχείο νερού. 

 
 

 
Προειδοποίηση!  

 Αδειάστε το δοχείο του νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις γεμίσει τελείως το δοχείο νερού, το 

πρόγραμμα θα διακοπεί για λίγο και θα ανάψει το εικονίδιο. Αφού αδειάσετε το δοχείο, 
μπορείτε να θέσετε εκ νέου σε λειτουργία το στεγνωτήριο πιέζοντας το πλήκτρο 
[Διακοπή/Έναρξη]. 

 Μην πιείτε το συμπυκνωμένο νερό. 

 Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το δοχείο του νερού. 

 
Καθαρίστε τα φίλτρα. 
Αυτό το στεγνωτήριο έχει ένα κεντρικό φίλτρο για χνούδια στην πόρτα μπροστά από τον εναλλάκτη 
θερμότητας για συμπληρωματική προστασία. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο της πόρτας μετά 
από κάθε πρόγραμμα. 
Το φίλτρο βάσης πρέπει να καθαρίζεται μετά από την εκτέλεση πέντε προγραμμάτων στεγνώματος. 
 
Καθαρίστε το φίλτρο της πόρτας 
1. Ανοίξτε την πόρτα 
2. Βγάλτε το φίλτρο. 
3. Ανοίξτε το φίλτρο και αφαιρέστε το χνούδι 

που βρίσκεται επάνω στο φίλτρο. 
Μπορείτε να το καθαρίσετε με τρεχούμενο 
νερό. 

4. Σκουπίστε προσεκτικά το φίλτρο της 
πόρτας πριν να το βάλετε πίσω στη θέση 
του. 

 

 
 

 

Σημείωση!  

 Βρείτε το σωστό προσανατολισμό του φίλτρου πριν να το τοποθετήσετε πίσω στην πόρτα. 

  

Φίλτρο πόρτας 



 

 

 

Σημείωση!  

 Το χνούδι που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο θα μπλοκάρει την κυκλοφορία του αέρα. 
Εάν δεν καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά θα αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος και η 
κατανάλωση ενέργειας. 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. 

 Μην θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο! 
 

 

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας  
 

 
Προειδοποίηση!  

Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας με το χέρι σας γιατί μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός. 
 

 Ανάλογα με τις ανάγκες σας, περίπου κάθε 6 μήνες, αφαιρέστε το χνούδι από τον 
εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική 
σκούπα με συνδεδεμένη βούρτσα ξεσκονίσματος. 

 Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκείτε καμία 
πίεση. Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να 
υποστεί ζημιά. Το στεγνωτήριο δεν θα στεγνώνει εάν τα έχουν 
υποστεί ζημιά ή έχουν καμφθεί τα πτερύγια ψύξης.  

 
  



 

 

Καθαρίστε την αντλία θερμότητας. 
 

 
Προειδοποίηση!  

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. 

 Καθαρίστε το στεγνωτήριο με υγρό πανί που έχει υγρανθεί μόνο σε καθαρό νερό. 

 Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά, καθαριστικά γυαλιών ή καθαριστικά 
γενικού καθαρισμού. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις πλαστικές 
επιφάνειες και  σε άλλα εξαρτήματα. 

 Πρέπει να φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε τη συσκευή. 

 

 
 

 Ετοιμάστε ένα βρεγμένο ύφασμα που έχει υγρανθεί με καθαρό νερό. 

 Καθαρίστε την πόρτα, ιδιαίτερα το εσωτερικό παράθυρο. 

 Καθαρίστε το σφράγισμα γύρω από το άνοιγμα της πόρτας. 

 Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στο εσωτερικό του κάδου. 

 Βγάλτε όλα τα φίλτρα, καθαρίστε το σφράγισμα και τα ανοίγματα ροής. 

 Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του στεγνωτηρίου, στεγνώστε όλα τα μέρη με ένα 
μαλακό πανί. 

 
  



 

 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Πολλές από τις δυσλειτουργίες και τα σφάλματα που εμφανίζονται στην καθημερινή 
λειτουργία μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν. Θα εξοικονομηθούν χρόνος και χρήματα 
γιατί δεν θα χρειαστεί να καλέσετε το τμήμα επισκευών. 
Ο ακόλουθος οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την αιτία της δυσλειτουργίας και να 
τη διορθώσετε. 
 

Οθόνη Αιτία Λύσεις 
«E32» Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας 

Παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το τοπικό 
κέντρο σέρβις εάν εμφανιστεί 
το πρόβλημα. 

«E33» Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
«E82» Σφάλμα επικοινωνίας PCB 

«Full (Πλήρες) ” 

Αστοχία αντλίας νερού ή αστοχία 
αισθητήρα στάθμης νερού 

Το δοχείο είναι πλήρες Αδειάστε το δοχείο 
 

 

Προειδοποίηση!  

 Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να εκτελέσουν επισκευές. 

 Εάν η οθόνη LED εμφανίσει άλλα μηνύματα και το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί, καλέστε την 
υπηρεσία σέρβις. 

 

 

Σημείωση!  

Πριν να καλέσετε την υπηρεσία, παρακαλείστε να ελέγξετε εάν έχετε αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα μόνος/η σας αφού συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
  



 

 

Πρόβλημα Λύση 

 Η οθόνη δεν ενεργοποιείται 

 Ελέγξτε εάν λειτουργεί η παροχή ρεύματος 

 Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει συνδεθεί με την κεντρική 
παροχή.. 

 Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα. 

 Πιέστε το πλήκτρο [On/Off]. 

  ανάβει 

 Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, απορρίψτε το 
συμπυκνωμένο νερό και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο. 

 Εάν το δοχείο δεν είναι πλήρες, εκκινήστε ξανά αμέσως το 
στεγνωτήριο. 

 Εάν το  εικονίδιο ανάβει ακόμη αφού ολοκληρώσετε τα 
δύο πρώτα βήματα, καλέστε την υπηρεσία σέρβις. 

  ανάβει 
 Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών. 

 Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά. 

 Συνδέστε την αντλία θερμότητας με την κεντρική παροχή. 

 Ενεργοποιείστε την αντλία θερμότητας. 

 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή. 

 Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί. 

 Πιέστε το πλήκτρο [Εκκίνηση/Διακοπή]. 

 Δεν επιτυγχάνεται το 
επίπεδο στεγνώματος ή ο 
χρόνος στεγνώματος είναι 
υπερβολικά μεγάλος. 

 Καθαρίστε το φίλτρο για το χνούδι και τον εναλλάκτη 
θερμότητας. 

 Αδειάστε το δοχείο νερού. 

 Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. 

 Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης είναι η κατάλληλη. 

 Διατηρείτε καθαρή την είσοδο του αέρα. 

 Χρησιμοποιείστε πρόγραμμα με υψηλότερο επίπεδο ή χρόνο 
στεγνώματος. 

 Ακούγεται βόμβος. 
 Ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτός ο ήχος είναι απόλυτα 

φυσιολογικός και δεν είναι ενδεικτικός σφάλματος. 

 Το στεγνωτήριο 
απενεργοποιείται αυτόματα 
στο τέλος κάθε 
προγράμματος. 

 Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα για να 
εξοικονομεί ενέργεια. Αυτό δεν είναι σφάλμα αλλά μια 
φυσιολογική λειτουργία. 

 

 

Προειδοποίηση!  

Εάν δεν μπορείτε μόνοι σας να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα κα ι χρειάζεστε βοήθεια 

 Πιέστε το πλήκτρο [On/Off]. 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και καλέστε την υπηρεσία σέρβις. 

 
 
  



 

 

 Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Μοντέλο  
 
Παράμετρος 

ES DR805HP 

Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) 640*595*845(mm) 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

+5°c~ +35°C 

Ονομαστική ισχύς 850W 

Ονομαστική τάση 220-240V -50Hz 

Ονομαστική συχνότητα 50Hz 

Ψυκτικό R290 

Βάρος προϊόντος 49kg 

Ονομαστική 
χωρητικότητα 

8,0kg 

GWP 3 

CO2 - eq 0,0T 

Ποσότητα ψυκτικού 350g 
 
Περιέχει αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο. 
Ερμητικά κλειστά. 
 

 

Σημείωση!  

 Η χωρητικότητα 8 κιλών είναι η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να τοποθετηθεί στο 
στεγνωτήριο κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγνά ρούχα τα οποία εισάγονται στη 
συσκευή δεν υπερβαίνουν την χωρητικότητα των 8 κιλών. 

 Μην εγκαθιστάτε την αντλία θερμότητας σε ένα δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος 
σχηματισμού παγετού. Σε θερμοκρασίες περίπου σε σημείο πήξης, η αντλία 
θερμότητας δεν μπορεί να λειτουργεί κανονικά. 

 Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς εάν παγώσει το συμπυκνωμένο  νερό στην 
αντλία, τους εύκαμπτους σωλήνες ή/και το δοχείο του νερού. 

 
  



 

 

 Δελτία πληροφοριών προϊόντος 
 
 
Μοντέλο  ES DR805HP 

Χωρητικότητα 8,0kg 

Τύπος στεγνωτηρίου Συμπυκνωμένου 

νερού 

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++ 

Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEc)   234,3kWh/έτος 

Αυτόματο ή μη αυτόματο Αυτόματο 

Οικολογικό σήμα της ΕΕ Δεν ισχύει 

Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος standard για βαμβακερά  

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος standard για βαμβακερά με 

πλήρη και μερική φόρτωση του κάδου 

1.44kWh 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος standard για βαμβακερά με 

πλήρη φόρτωση του κάδου 

1.94kWh 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος standard για βαμβακερά με 

μερική φόρτωση του κάδου 

1.07kWh 

Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας (Po) 0,4W 

Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή (Pl) 0,8W 

Διάρκεια λειτουργίας αναμονής 10min 

Διάρκεια προγράμματος standard για βαμβακερά  

Σταθμισμένη διάρκεια του προγράμματος standard για βαμβακερά με πλήρη και μερική 

φόρτωση του κάδου 

135min 

Σταθμισμένη διάρκεια του προγράμματος standard για βαμβακερά με πλήρη φόρτωση 

του κάδου 

175min 

Σταθμισμένη διάρκεια του προγράμματος standard για βαμβακερά με μερική φόρτωση 

του κάδου 

105min 

Αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης κλάσης Α (περισσότερο αποτελεσματική) έως G 

(λιγότερο αποτελεσματική) 

B 

Μέση αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης του προγράμματος standard για βαμβακερά 

με πλήρη φόρτωση του κάδου 

81% 

Μέση αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης του προγράμματος standard για βαμβακερά 

με μερική φόρτωση του κάδου 

81% 

Σταθμισμένη αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης του προγράμματος standard για 

βαμβακερά με πλήρη και μερική φόρτωση του κάδου 

81% 

Επίπεδο ισχύος θορύβου του προγράμματος standard για βαμβακερά με πλήρη 

φόρτωση του κάδου 

67dB 

Εμπορική επωνυμία Eskimo 

 



 

 

Παρατηρήσεις: 

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ετησίως με βάση 160 προγράμματα στεγνώματος του 

προγράμματος standard για βαμβακερά σε πλήρη και μερική φόρτιση και την 
κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
ανά πρόγραμμα θα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Το πρόγραμμα 
Standard για Βαμβακερά χρησιμοποιείται με πλήρη και μερική φόρτωση του κάδου και 
αποτελεί το σύνηθες πρόγραμμα στεγνώματος στο οποίο αντιστοιχούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην ετικέτα και το δελτίο τεχνικών στοιχείων. Αυτό το πρόγραμμα είναι 
κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το 
αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας για το στέγνωμα 
βαμβακερών ρούχων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


