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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 � Οδηγιεσ Ασφαλειασ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη ζωή ή 
την περιουσία σας και των άλλων, πρέπει να 
ακολουθήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

 Προειδοποίηση!

Προβλεπόμενη χρήση
•  Αυτό το στεγνωτήριο αντλίας θερμότητας προορίζεται 

για το στέγνωμα τυπικών ποσοτήτων οικιακών ρούχων, 
τα οποία έχουν πλυθεί με νερό. Έχει σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο 
για εμπορική ή κοινή χρήση (π.χ. από πολλές οικογένειες 
σε πολυκατοικία).

•  Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται 
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

•  Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους.

•  Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και 
μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε 
τραυματισμούς.

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

Οδηγιεσ Ασφαλειασ
•  Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας 

I και μπορεί να συνδεθεί μόνο σε βύσμα με 
προστατευτικό αγωγό που έχει εγκατασταθεί σωστά. 
Όταν συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι 
η τάση του δικτύου είναι σωστή. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον πίνακα 
χαρακτηριστικών.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου ρούχων 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με σωστή γείωση. Είναι 
σημαντικό να πληροίται αυτή η τυπική απαίτηση 
ασφαλείας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε 
να ελεγχθεί το οικιακό σύστημα καλωδίωσης από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν συνέπειες ανεπαρκούς 
συστήματος γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).
 Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
•  Πριν συνδέσετε το στεγνωτήριο ρούχων, βεβαιωθείτε ότι 

οι παράμετροι σύνδεσης στον πίνακα χαρακτηριστικών 
(ονομαστική ασφάλεια, τάση και συχνότητα) ταιριάζουν με 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε έναν 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

•  Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου ρούχων 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με σωστή γείωση. Είναι 
σημαντικό να πληροίται αυτή η τυπική απαίτηση 
ασφαλείας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε 
να ελεγχθεί το οικιακό σύστημα καλωδίωσης από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν συνέπειες ανεπαρκούς 
συστήματος γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).

•  Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη. 
Παρακαλούμε πιάστε απαλά κυρίως καλώδιο.

•  Μην βάζετε/τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα 
χέρια.

•  Μην λυγίζετε, σφίγγετε ή καταστρέφετε το καλώδιο 
ρεύματος ή την πρίζα.

•  Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται 
μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως χρονοδιακόπτη, 
ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται τακτικά από κάποιο δίκτυο κοινής 
ωφέλειας. 

•  Μην συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο με 
καλώδιο προέκτασης, προσαρμογέα πολλαπλών πριζών 
ή παρόμοιο.

•  Πρέπει πάντα να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του 
καλώδίου, προκειμένου να αποσυνδέεται το στεγνωτήριο 
από το δίκτυο.

•  Εάν η συσκευή εμφανίσει ασυνήθιστα υψηλή 
θερμοκρασία, παρακαλούμε βγάλτε αμέσως την πρίζα.

Κίνδυνος τραυματισμού
•  Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτες 

που κλειδώνουν, συρόμενες πόρτες, ή πόρτες μεντεσέ 
στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου, 
κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της 
πόρτας του στεγνωτηρίου.

•  Μην αποσυναρμολογείτε ή εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο 
χωρίς οδηγίες ή επίβλεψη.

•  Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο 
ρούχων χωρίς κατάλληλο υλικό για στοιβασία. (Εάν θέλετε 
να τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο σε ένα πλυντήριο 
ρούχων, παρακαλούμε αγοράστε τα ανεξάρτητα 
εξαρτήματα. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από 
άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή τυχόν 
κινδύνων.)

•  Μην ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα του στεγνωτηρίου.
•  Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο νερό. Εάν 

καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας 
τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα.

Κίνδυνος ζημιών
•  Μην τοποθετείτε μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που 

αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  Μην βάζετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία χωρίς το φίλτρο 
της πόρτας.

•  Μην στεγνώνετε τα ρούχα πριν από το στύψιμο.
•  Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο απευθείας στον ήλιο.
•  Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε υγρό περιβάλλον.
•  Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, μην ξεχνάτε 

να βγάζετε την πρίζα το στεγνωτήριο. Μην ψεκάζετε 
απευθείας το στεγνωτήριο με νερό. 

•  Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της 
κανονικής χρήσης ή της συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Κίνδυνος έκρηξης & πυρκαγιάς
•  Παρακαλώ, μην στεγνώνετε τα ρούχα με εύφλεκτες ουσίες 

όπως κηροζίνη ή οινόπνευμα. Διαφορετικά, μπορεί να 
υπάρξει έκρηξη.

•  Η συσκευή περιέχει ένα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά 
εύφλεκτο ψυκτικό υγρό R290. Κρατήστε το μακριά από 
φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης.

•  Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν 
χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό.

•  Μην στεγνώνετε άπλυτα αντικείμενα στο στεγνωτήριο.
•  Αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό 

λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά 
κηλίδων, τερεβινθέλαιο, κεριά και καθαριστικά κεριών θα 
πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα 
απορρυπαντικού πριν μπουν στο στεγνωτήριο.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  Αντικείμενα όπως το αφρώδες καουτσούκ (αφρός λατέξ), 
σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα 
με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια 
με μαξιλάρια από αφρώδες καουτσούκ δεν πρέπει να 
μπαίνουν στο στεγνωτήριο.

•  Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
τους.

•  Τα αντικείμενα που έχουν προσβληθεί από λάδι μπορεί 
να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε 
πηγές θερμότητας, όπως σε στεγνωτήριο ρούχων. Τα 
αντικείμενα θερμαίνονται, προκαλώντας αντίδραση 
οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. 
Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα 
μπορεί να ζεσταθούν αρκετά ώστε να πάρουν φωτιά. Η 
συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση αντικειμένων που 
έχουν προσβληθεί από πετρέλαιο μπορεί να εμποδίσει 
τη διαφυγή θερμότητας και έτσι να δημιουργήσει κίνδυνο 
πυρκαγιάς.

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

•  Εάν είναι αναπόφευκτο, τα υφάσματα που περιέχουν 
φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν έρθει σε επαφή με 
προϊόντα περιποίησης μαλλιών να τοποθετηθούν στο 
στεγνωτήριο, θα πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό 
νερό με επιπλέον απορρυπαντικό. Αυτό θα μειώσει, αλλά 
δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μην σταματάτε το στεγνωτήριο 
πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν 
όλα τα αντικείμενα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν 
ώστε να εκτονωθεί η θερμότητα.

• Το άνοιγμα δεν πρέπει να παρεμποδίζεται.
• Η παγίδα για τα χνούδια πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
•  Δεν πρέπει να επιτρέπεται να συσσωρεύονται χνούδια 

γύρω από το στεγνωτήριο.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια παιδιών
•  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 

ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη 
πείρας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη 
καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής 
και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από 
παιδιά χωρίς επίβλεψη.

•  Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί 
πως δεν παίζουν με την συσκευή.

•  Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται 
μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

•  Κλείνετε πάντα την πόρτα μετά τη χρήση. Με αυτόν τον 
τρόπο θα αποφύγετε κίνδύνους όπως:
1.  Τα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω ή μέσα στο 

στεγνωτήριο ή να κρύβουν πράγματα σε αυτό.
2.  Τα κατοικίδια ή άλλα μικρά ζώα να σκαρφαλώνουν σε 

αυτό.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:  
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό 
δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά 
απορρίμματα σε όλη την ΕE. Προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο περιβάλλον ή 
στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε με 
υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης 
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. 
Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη 
συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το προϊόν. 
Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για 
περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας
•  Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει 

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

Μοντέλο
9,0kgMD200H90W/W-GR
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 � Περιγραφή Προϊόντος
Καλώδιο Τροφοδοσίας Ρεύματος

Πάνω πλακέτα

Δοχείο νερού

Τύμπανο

Φίλτρο πόρτας

Πίνακας ελέγχου

Πόρτα

Εισαγωγή αέρα

Κάλυψη συντήρησης

Σημειωση: Το πραγματικό μοντέλο που αγοράσατε μπορεί να διαφέρει. Παρακαλούμε δείτε το 
προϊόν που αγοράσατε σε είδος που επικρατεί. 

Αξεσουάρ
Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα.
Εάν το στεγνωτήριο σας έχει τα ακόλουθα εξαρτήματα, φορέστε γάντια για να 
τα τοποθετήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες .

Υποδοχή σωλήνα

Σωλήνας αποστράγγισης συμπύκνωσης
Σύνδεσμος

 � Εγκατασταση

Υποδοχή 
σωλήνα

Σύνδεσμος σωλήνα 
αποστράγγισης

Τραβήξτε προς τα πάνω 
τον σύνδεσμο του σωλήνα 
αποστράγγισης

Τραβήξτε προς τα πάνω 
τον επάνω σωλήνα 
αποστράγγισης

Συνδέστε τον εξωτερικό 
σωλήνα αποστράγγισης 
στην αντλία νερού.

Τοποθετήστε τον 
εξωτερικό σωλήνα 
αποστράγγισης στην 
αποχέτευση δαπέδου 
(προσέξτε να μην λυγίσει 
ο εξωτερικός σωλήνας 
αποστράγγισης)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μεταφορά
Κινηθείτε προσεκτικά. Μην πιάνετε τα εξέχοντα μέρη του μηχανήματος. Η πόρτα του 
μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς. Εάν ο στεγνωτήρας 
δεν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση, ο στεγνωτήρας μπορεί να γείρει προς τα 
δεξιά λιγότερο από 30°.
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών!
Ο ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή μόνοι σας. Να έχετε 

πάντα τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου.
• Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια στη διαδρομή μεταφοράς και από τη θέση 

εγκατάστασης, π.χ. ανοίξτε πόρτες και απομακρύνετε αντικείμενα που βρίσκονται 
στο δάπεδο.

• Μην χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα ως χειρολαβή.
• Αφαιρέστε όλο το υλικό της συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Πριν εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο ρούχων, ελέγξτε το για τυχόν εξωτερικά 

ορατές ζημιές.
Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο στεγνωτήριο ρούχων.

• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού.
Το στεγνωτήριο μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά σε συνθήκες 
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης εάν το συμπυκνωμένο 
νερό παγώσει στην αντλία και τους σωλήνες.

Θέση Εγκατάστασης
 Προειδοποίηση!

• Τα παιδιά μπορεί να μπλεχτούν στη μεμβράνη συσκευασίας ή να καταπιούν 
μικρά μέρη και να πάθουν ασφυξία. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευασία.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτες που κλειδώνουν, 
συρόμενες πόρτες, ή πόρτες μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του 
στεγνωτηρίου, κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας 
του στεγνωτηρίου.

• Μην περιορίζετε την επαφή με το δάπεδο με χαλιά με βαθύ πέλος, λωρίδες 
ξύλου ή παρόμοια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας που θα 
επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

1. Για δική σας ευκολία, συνίσταται η μηχανή να τοποθετείται κοντά στο πλυντήριο 
ρούχων σας.

2. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο ρούχων χωρίς κατάλληλο 
υλικό για στοιβασία. (Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο σε 
ένα πλυντήριο ρούχων, παρακαλούμε αγοράστε τα ανεξάρτητα εξαρτήματα. Η 
εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις 
του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.)

3. Το στεγνωτήριο ρούχων πρέπει να εγκατασταθεί σε καθαρό μέρος, όπου δεν 
συσσωρεύονται ακαθαρσίες. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα 
γύρω από τη συσκευή. Μην εμποδίζετε την μπροστινή είσοδο αέρα ή τις γρίλιες 
εισαγωγής αέρα στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4. Όταν το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη 

επιφάνεια για να διατηρούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος σε ελάχιστα επίπεδα.
5. Τα πόδια δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούνται.

Ρύθμιση Επιπέδου
Αφού τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση λειτουργίας του, με ένα 
αλφάδι ελέγξτε ότι το στεγνωτήριο είναι απολύτως οριζόντιο.  
Εάν δεν είναι, ρυθμίστε τα πόδια με το χέρι ή με τη χρήση 
εργαλείου.

Σύνδεση Τάση Ρεύματος
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού είναι ίδια με την ηλεκτρική προδιαγραφή.
2. Μην συνδέετε το στεγνωτήριο με πλακέτα σύνδεσης ρεύματος, με βύσμα γενικής 

χρήσης ή πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών βυσμάτων και 
καλώδια επέκτασης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Γρήγορο Εκκίνηση

 Σημείωση!
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο έχει 
εγκατασταθεί σωστά.

Πριν Από το Στέγνωμα

συνδέστε φορτώστε κλείστε την πόρτα

Στέγνωμα

ανοιχτό επιλέξτε 
πρόγραμμα

επιλέξτε 
λειτουργία ή 
την αρχική

εκκίνηση

Μετά το Στέγνωμα
Ηχητικό σήμα και ένδειξη «End (Τέλος)» στην οθόνη.

ανοίξτε την πόρτα 
και βγάλτε τα 
ρούχα

βγάλτε το δοχείο αδειάστε το νερό καθαρίστε το 
φίλτρο

Απενεργοποιήστε

 Σημείωση!
• Εάν χρησιμοποιείται πρίζα με διακόπτη, παρακαλώ πατήστε τον διακόπτη 

για να απενεργοποιήσετε απευθείας την τροφοδοσία.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Πριν Από Κάθε Στέγνωμα

• Αφήστε το μηχάνημα χωρίς λειτουργία για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. 
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το εσωτερικό του 
τυμπάνου πριν από την πρώτη χρήση.
1. Βάλτε μερικά καθαρά πανιά στο βαρέλι.
2. Συνδέστε την πρίζα, πατήστε 【 】.
3. Επιλέξτε το 【Airfresh (Φρεσκάρισμα)】. Πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί 【 】.
4. Αφού ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα, ακολουθήστε το «Καθαρισμός και 

φροντίδα» για να καθαρίσετε την πόρτα του φίλτρου.
• Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, ο συμπιεστής και το νερό θα παράγουν 

κάποιο θόρυβο, ο οποίος είναι απολύτως φυσιολογικός.

 Σημείωση!

1 Πριν από το στέγνωμα, στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο. Η υψηλή 
ταχύτητα στυψίματος μειώνει το χρόνο στεγνώματος και εξοικονομεί 
ενέργεια.

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

3. Πριν από το στέγνωμα, κλείστε τα φερμουάρ, τα άγκιστρα και τις οπές, τα 
κουμπιά, τις ζώνες από ύφασμα κ.λ.π.

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

5. Ράψτε ή αφαιρέστε σύρματα από σουτιέν.
6. Κλείστε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες για να αποφύγετε το 

τύλιγμα μικρών αντικειμένων μέσα σε αυτές.
7. Αφήστε τα σακάκια ανοιχτά και ανοίξτε τυχόν μακριά φερμουάρ, ώστε τα 

υφάσματα να στεγνώσουν ομοιόμορφα.
8. Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, διότι τα υπερβολικά στεγνά ρούχα 

μπορούν εύκολα να τσαλακωθούν.
9. Μην στεγνώνετε τα αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια 

ελαστικά υλικά.
10. Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το στεγνωτήριο καθαρή. Η σκόνη 

άνθρακα ή το αλεύρι μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
11. Η πόρτα πρέπει να ανοίγει μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

του στεγνωτηρίου ρούχων, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εγκαυμάτων 
από καυτό ατμό ή από υπερθερμασμένο μηχάνημα στεγνώματος.

12. Για να αποφύγετε την παράταση του χρόνου στεγνώματος και την αύξηση 
της κατανάλωσης ενέργειας, καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και αδειάστε 
το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.

13. Μην στεγνώνετε τα ρούχα μετά το στεγνό καθάρισμα.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Βάρος αναφοράς στεγνών ρούχων (βάρος ανά τεμάχιο)

Πουλόβερ
(συνθετικά 
800g)

Μπουφάν
(Βαμβακερά 
800g )

Jeans
(800g)

Πετσέτα 
μπάνιου
(Βαμβακερά 
900g)

Μονό σεντόνι
(Βαμβακερά 
600g)

Ρούχα 
εργασίας
(1120g)

Πιτζάμες
(200g)

Πουκάμισο
(Βαμβακερά 
300g)

Κοντομάνικη 
μπλούζα
(Βαμβακερά 
180g)

Εσώρουχα
(Βαμβακερά 
70g)

Κάλτσες
(μικτή ύφανση 
50g)

 Σημείωση!
• Μην τοποθετείτε περισσότερο φορτίο από το κατάλληλο.
• Μην στεγνώνετε βρεγμένα ρούχα που στάζουν. Το στεγνωτήριο 

μπορεί να πάθει ζημιά

Στεγνώνετε μόνο ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Λάβετε υπόψη τις 
ετικέτες φροντίδας πλυντηρίου:

Κατάλληλο για στέγνωμα σε στεγνωτήριο

Κανονική διαδικασία στεγνώματος: Το στέγνωμα στον κάδο είναι 
δυνατό με κανονικό φορτίο και θερμοκρασία 80°C.
Ήπια διαδικασία στεγνώματος: Προσοχή κατά το στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο. Επιλέξτε ήπια διαδικασία με μειωμένη θερμική δράση.
Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο: Αντικείμενα ακατάλληλα για 
στέγνωμα στον κάδο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Επιλογή

Delay (Καθυστέρηση)
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση της έναρξης του 
προγράμματος στεγνώματος έως και 24 ώρες.
Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα με καθυστέρηση, ο χρόνος αρχίζει να μετρά 
αντίστροφα στην οθόνη και το εικονίδιο της καθυστέρησης ανάβει.
1. Φορτώστε τα ρούχα σας και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου 

είναι κλειστή.
2. Πατήστε το κουμπί 【 】,στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί 

επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε τις λειτουργίες 【Anti-Crease (Λιγότερες 

Ζάρες)】 ή 【Signal (Ηχητ. Σήμα】 ανάλογα με τις ανάγκες σας.
4. Πατήστε το κουμπί 【Delay (Καθυστέρηση)】.
5. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 【Delay (Καθυστέρηση)】 για να 

επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης.
6. Μετά το πάτημα του κουμπιού 【 】, το στεγνωτήριο βρίσκεται σε 

κατάσταση λειτουργίας. Η διαδικασία στεγνώματος θα εκτελεστεί 
αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης.

7. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί 【 】, η λειτουργία καθυστέρησης θα 
διακοπεί.

8. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία «Delay (Καθυστέρηση)», 
πατήστε το κουμπί 【 】.

Time (Χρόνος)
Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα 【Time Dry (Προγρ. Χρόνου)】, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 【Time+ (Χρόνος+)】, 【Time- (Χρόνος-)】 
για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος σε βήματα των 10 λεπτών. 
Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο στεγνώματος των ρούχων πιέζοντας το 
κουμπί 【Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος)】. 
Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες.
1. Η λειτουργία Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος) μπορεί να ενεργοποιηθεί 

μόνο πριν από την έναρξη του προγράμματος.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 【Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος)】

για να αυξήσετε τον βαθμό στεγνώματος. 
3. Εκτός από το τα προγράμματα 【1 Shirt (1 Πουκάμισο)】, 【Bed Linen 

(Κλινοσκεπάσματα)】, 【Time Dry (Προγρ. Χρόνου)】, 【Wool (Μάλλινα)】, 
【Cool (Δροσερό)】, 【Cotton (Βαμβακερά)】, 【Iron (για σιδέρωμα)】, 
【Airfresh (Φρεσκάρισμα)】, όλα τα άλλα προγράμματα μπορούν να 
ρυθμιστούν με το 【Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος)】 λειτουργία.

Lamp (Φωτισμός)
Η λυχνία τυμπάνου θα ανάψει για 1 λεπτό όταν πατηθεί το κουμπί ή για 1 
λεπτό όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
Signal (Ηχητ. Σήμα)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο. Στην προεπιλεγμένη 
κατάσταση, ο ήχος είναι ενεργοποιημένος.
Όταν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος:
1. Το στεγνωτήριο θα επιβεβαιώσει το πατημένο κουμπί λειτουργίας με 

έναν ήχο.
2. Εάν το κουμπί του προγράμματος περιστραφεί κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του στεγνωτηρίου, ο βομβητής θα υπενθυμίσει στον χρήστη 
ότι πρόκειται για άκυρη λειτουργία.

3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος, ο ήχος θα ακουστεί.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Επιλογή

Anti-Crease (Λιγότερες Ζάρες)
Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ο χρόνος λιγότερες ζάρες προστασίας 
είναι 30 λεπτά (προεπιλογή) ή 120 λεπτά (επιλογή). Αυτή η λειτουργία 
αποτρέπει τα ρουχα από το να τσαλακωθούν. Τα ρούχα μπορούν να 
αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της φάσης ενάντια στο τσαλάκωμα.  Εκτός από 
τα προγράμματα 【Wool (Μάλλινα)】 και 【Airfresh (Φρεσκάρισμα)】, όλα 
τα άλλα προγράμματα διαθέτουν αυτή τη λειτουργία.
Child Lock (Κλείδ. Πλήκτρων)
1. Αυτό το μηχάνημα ενσωματώνει μια ειδική κλειδαριά ασφαλείας για 
παιδιά, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα παιδιά από το να πατούν τα 
κουμπιά απρόσεκτα. 
2. Όταν το στεγνωτήριο λειτουργεί ή βρίσκεται σε παύση, πατήστε 
ταυτόχρονα το 【 】 για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το 
κλείδωμα για παιδιά.
3. Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά, στην οθόνη 
θα εμφανιστεί το εικονίδιο Child lock ((Κλείδ. Πλήκτρων) και όλα τα κουμπιά 
είναι απενεργοποιημένα, εκτός από το κουμπί 【 】. 
4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Child lock ((Κλείδ. Πλήκτρων), 
πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί 【 】 για 3 δευτερόλεπτα.
WiFi
Πατήστε 【 】 για 3 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα συνδεθεί στο 
διαδίκτυο. Στο smartphone σας, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και 
να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση και να επιλέξετε ένα σημείο 
πρόσβασης (Access Point).
Για τις λεπτομέρειες της σύνδεσης Wi-Fi, ελέγξτε τις οδηγίες για την Έξυπνη 
Λειτουργία. Εαν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο διαδίκτυο, αυτός 
είναι ο διακόπτης Wi-Fi. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό το κουμπί.
Remote Control (Τηλεχειριστήριο)
Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας στο WiFi, πατήστε  3 δευτερόλεπτα, για 
να εισέλθει στην κατάσταση για τηλεχειριστήρια. 
Το τηλεχειριστήριο για smartphone θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
2. Η πόρτα του τυμπάνου πρέπει να είναι κλειστή.
Παρατήρηση:
-. Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή οποιαδήποτε στιγμή, η λειτουργία του 

τηλεχειριστηρίου θα αποτύχει.
-. Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος 

κάθε κύκλου.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, 
πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Οθόνη

Delay (Καθυστέρηση) 

Child Lock (Κλείδ. Πλήκτρων)

Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου/Μήνυμα σφάλματος

Καθαρίστε τα φίλτρα (προειδοποίηση)

Άδειο δοχείο νερού (προειδοποίηση)

Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος) (τρεις βαθμίδες)

Lamp (Φωτισμός)

Signal (Ηχητ. Σήμα)

Anti-Crease (Λιγότερες Ζάρες)
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Προγράμματα

Επιλογή προγράμματος
1. Όταν η οθόνη LED ανάψει, περιστρέψτε το κουμπί προγράμματος για να 

επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες 【Delay (Καθυστέρηση)】, 【Time+ (Χρόνος+)】, 
【Time- (Χρόνος-)】, 【Intensity (Επίπεδο Στεγνώματος)】, 【Anti-Crease 
(Λιγότερες Ζάρες)】 ή 【Signal (Ηχητ. Σήμα)】 για πρόσθετες επιλογές.

3. Πατήστε το κουμπί 【 】.
4. Πατήστε το κουμπί 【 】 μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη προγράμματος
Το τύμπανο θα περιστραφεί μετά την έναρξη του προγράμματος. Η λυχνία 
LED στην οθόνη θα ανάψει και θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος του 
προγράμματος.

Τέλος προγράμματος
1. Το τύμπανο θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά το τέλος του 

προγράμματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «End (Τέλος)» και η 
λυχνία LED θα ανάψει. Εάν δεν αφαιρέσετε το φορτίο, το στεγνωτήριο θα 
εκκινήσει τη λειτουργία 【Anti-Crease (Λιγότερες Ζάρες)】.
Πατήστε το κουμπί 【 】 μετά την εκφόρτωση του στεγνωτηρίου για να 
διακόψετε την παροχή ρεύματος και να βγάλετε την πρίζα.

2. Πηγένετε στην ενότητα «Αντιμετώπιση Προβλημάτων», εάν υπάρξει 
απροσδόκητη διακοπή κατά τη διαδικασία στεγνώματος ή ο στεγνωτήρας 
εμφανίσει έναν κωδικό σφάλματος.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Προγράμματα Στεγνώματος Πίνακας

Πρόγραμμα Μέγιστο 
φορτίο  Εφαρμογή/Ιδιότητες Καθυστέρηση 

Χρόνος

Βαμβακερά

Βαμβ. Extra 

9,0kg

Για βαμβακερά ρούχα μίας ή πολλαπλών 
στρώσεων που πρέπει να στεγνώσουν πλήρως. 
Για άμεση αποθήκευση. Y Ν

Βαμβ. Standard

για σιδέρωμα Για βαμβακερά ρούχα μίας στρώσης που 
παραμένουν υγρά για σιδέρωμα.

Ανάμεικτα Ανάμεικτα 3,5kg Για μικτά υφάσματα από βαμβακεράι και 
συνθετικά. Y Ν

Συνθετικά

Βαμβ. Extra  

4,5kg

Για παχιά ή πολυστρωματικά συνθετικά 
υφάσματα που πρέπει να στεγνώσουν πλήρως.

Y Ν
Βαμβ. Standard 

Για το στέγνωμα λεπτών συνθετικών 
υφασμάτων που δεν σιδερώνονται, όπως 
πουκάμισα εύκολης φροντίδας, μωρουδιακά 
υφάσματα ή κάλτσες.

Μάλλινα Μάλλινα 1,0kg Για το πλυντήριο για μάλλινα αντικείμενα, όχι για 
στέγνωμα. Y Ν

Ειδικό 

1 Πουκάμισο 0,2kg 
Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά στο στεγνωτήριο. 
Μόλις στεγνώσουν, αφαιρέστε τα γρήγορα 
και κρεμάστε τα σε μια κρεμάστρα ρούχων. 
Ρούχα εύκολης φροντίδας (μικρή ποσότητα 
λεπτών συνθετικών), όπως πουκάμισα και 
μπλούζες, εξοπλισμένα με λειτουργία κατά του 
τσαλακώματος για την ελαχιστοποίηση της 
προσπάθειας σιδερώματος.

Y Ν

5 Πουκάμισα 1,0kg Y Ν

Jeans 4,5kg Για να στεγνώσετε jeans ή καθημερινά ρούχα 
γυρίζουν με μεγάλη ταχύτητα στο πλυντήριο. Y Ν

Κλινοσκεπάσματα 4,5kg Για το στέγνωμα κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών 
ή άλλων μεγάλων αντικειμένων Y Ν

Μωρουδιακά 1,0kg Για να στεγνώσετε μικρή ποσότητα βρεφικών 
ρούχων Y Ν

Outdoor 3,0kg

Για να στεγνώσετε ρούχα εξωτερικού χώρου. 
Αδιάβροχα και διαπνέοντα ρούχα που είναι 
κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο 
ρούχων

Y Ν

Προγρ. Χρόνου —

Για να στεγνώσετε μεμονωμένα αντικείμενα ή 
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στεγνώματος 
υφασμάτων πολλαπλών στρώσεων με 
διαφορετική συμπεριφορά στεγνώματος, όπως 
σακάκια, μαξιλάρια ή ογκώδη αντικείμενα. 
Ελάχιστη 10 λεπ. έως μεγ. 180 λεπτά (σε 
βήματα των 10 λεπτών)

Y

• Σημείωση για τα δοκιμές:
1.  Πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012/ΕΕ για την ενεργειακή 

επισήμανση, μετρούμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121 και κατάλληλο για το στέγνωμα 
κανονικού φορτίου βαμβακερά στην ονομαστική χωρητικότητα φορτίου.

2. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερά ρούχων 
και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το 
βαμβακερά.

Y
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Δεδομένα Κατανάλωσης 

Πρόγραμμα Χωρητικότητα

Ταχύτητα 
Περιστροφής/ 
Υπολειπόμενη 

Υγρασία

Χρόνος 
Στεγνώματος

Ενεργειακή 
κατανάλωση

Πρότυπο βαμβακερά 9kg 1000rpm/60% 185 λεπτών 2,10kWh
Πρότυπο βαμβακερά 4,5kg 1000rpm/60% 115 λεπτών 1,21kWh
Πρότυπο Συνθετικά 3,5kg 800rpm/60% 60 λεπτών 0,60kWh

 Σημείωση!
• Τα παχιά ή πολυστρωματικά υφάσματα, π.χ. μπουφάν κ.λπ., δεν 

στεγνώνουν εύκολα. Καλύτερα να επιλέξετε το πρόγραμμα Cotton Extra 
(Βαμβακερά Εξτρα) ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Intensity (Επίπεδο 
Στεγνώματος)».

• Επειδή τα ανομοιογενή υλικά, τα χοντρά και πολυστρωματικά ρούχα δεν 
στεγνώνουν εύκολα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα 
στεγνώματος για να τα στεγνώσετε πλήρως, εάν ορισμένα τμήματα των 
ρούχων είναι ακόμη υγρά μετά το τέλος του προγράμματος.

 Όλα τα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121.

Η πραγματική κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που δίνονται στον 
πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο του υφάσματος, την 
υπολειπόμενη υγρασία και τυχόν επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
 � Έξυπνη Λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή MSmartHome App
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
1. Το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο WiFi και γνωρίζετε τον 

κωδικό πρόσβασης του δικτύου.
2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στην οικιακή συσκευή.
3. Το ασύρματο σήμα της ζώνης 2,4 GHz είναι ενεργοποιημένο στον ασύρματο 

δρομολογητή (router) σας. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λειτουργία τηλεχειρισμού
Κατεβάστε την εφαρμογή MSmartHome
Σε μια αγορά εφαρμογών (Google Play Store, Apple App Store), αναζητήστε το 
«MSmartHome» και βρείτε την εφαρμογή MSmartHome. Κατεβάστε και εγκαταστήστε 
το στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή σαρώνοντας 
τον παρακάτω κωδικό QR.

Εγγραφείτε και συνδεθείτε
Ανοίξτε την εφαρμογή MSmartHome και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για να 
ξεκινήσετε (μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω ενός λογαριασμού τρίτου μέρους). 
Εάν είχατε ήδη έναν υπάρχοντα λογαριασμό, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό για να 
συνδεθείτε.  

Συνδέστε τις συσκευές σας στο MSmartHome
1: Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε WiFi. Αν 

όχι, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, 
επιλέξτε και συνδεθείτε σε ένα WiFi. Ενεργοποιήστε επίσης το Bluetooth 
στο τηλέφωνό σας. Αν όχι, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε 
την.

2: Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τις συσκευές σας.
3: Ανοίξτε την εφαρμογή MSmartHome στο τηλέφωνό σας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
4: Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Έξυπνες συσκευές ανακαλύφθηκαν σε κοντινή 

απόσταση», κάντε κλικ για να προσθέσετε.

5: Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε «+» στη σελίδα και επιλέξτε τη 
συσκευή σας στη λίστα με τις κοντινές διαθέσιμες συσκευές. Εάν η συσκευή 
σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, παρακαλούμε προσθέστε τη συσκευή σας 
χειροκίνητα με βάση την κατηγορία συσκευής και το μοντέλο της συσκευής.

6: Συνδέστε τη συσκευή σας στο WiFi σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Εάν 
η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή 
για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

7. Ξεκινήστε το τηλεχειριστήριο
Περιστρέψτε το κουμπί τυχαία για να υποδείξετε ένα από τα προγράμματα 
και πατήστε το κουμπί 【 】 συνεχώς μέχρι να ανάψει το εικονίδιο του 
τηλεχειριστηρίου στην οθόνη του κουμπιού, πράγμα που σημαίνει ότι 
έχει εισέλθει στην κατάσταση τηλεχειρισμού. Μπορείτε να αρχίσετε τον 
τηλεχειρισμό.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Φως Κατάστασης WiFi

Αναβοσβήνει αργά Αναμονή για σύνδεση
Αναβοσβήνει γρήγορα Συνδέεται
Αναβοσβήνει γρήγορα 
σταθερά Συνδέθηκε με τον ασύρματο δρομολογητή σας

 Σημείωση!
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ενεργοποιημένες.
• Κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο αρκετά κοντά στη συσκευή σας όταν 

συνδέετε το δίκτυο στη συσκευή σας.
• Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού και 

βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi.
• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής (router) σας υποστηρίζει ζώνη WiFi 2,4 GHz και 

ενεργοποιήστε την. Εάν δεν είστε σίγουροι αν ο δρομολογητής υποστηρίζει τη 
ζώνη 2,4 GHz, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή. 

• Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε WiFi που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας 
και συνήθως εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια 
κ.λπ. Παρακαλούμε συνδεθείτε σε ένα WiFi που δεν απαιτεί έλεγχο 
ταυτότητας.

• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα WiFi που περιέχει μόνο γράμματα 
και αριθμούς. Εάν το όνομα του WiFi σας περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, 
παρακαλούμε τροποποιήστε το στο δρομολογητή.

• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN+ (Android) ή WLAN Assistant (iOS) 
του κινητού σας τηλεφώνου όταν συνδέετε δίκτυο στις συσκευές σας.

• Σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο WiFi πριν, αλλά πρέπει 
να επανασυνδεθεί, κάντε κλικ στο «+» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
και προσθέστε ξανά τη συσκευή σας με την κατηγορία και το μοντέλο της 
συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

• Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C~85°C
• Η μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wi-Fi: E.I.R.P.: 18dBm, Bluetooth LE: 8dBm.
• Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2400-2483,5MHz

Διαδικασίες για την επαναφορά των ρυθμίσεων WiFi.
1. Πατήστε [  ] 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WiFi και να 

εισέλθετε ξανά στη διαδικασία διαμόρφωσης του δικτύου.
2. Η ένδειξη «AP» θα εμφανιστεί στην οθόνη του κουμπιού.
3. Επανασυνδεθείτε στο δίκτυο με βάση το περιεχόμενο της προηγούμενης σελίδας.

Διαδικασίες για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. 
Πατήστε [  ] 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Διαδικασίες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WiFi.



25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 � Καθαρισμός και Φροντίδα

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

με τα δύο χέρια.
2. Γείρετε το δοχείο νερού, ρίξτε το νερό 

συμπύκνωσης στη λεκάνη.
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού.

• Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις το δοχείο νερού 
γεμίσει εντελώς, το πρόγραμμα θα διακοπεί και θα ανάψει το εικονίδιο 
« ». Αφού αδειάσει το δοχείο, το στεγνωτήριο μπορεί να επανεκκινήσει 
πατώντας το κουμπί 【 】. 

• Μην πίνετε το συμπυκνωμένο νερό.
• Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το δοχείο νερού.

 Προειδοποίηση!

Καθαρίστε τα φίλτρα 
Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει φίλτρο χνουδιού στην κύρια πόρτα για 
πρόσθετη προστασία.
Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο της πόρτας μετά από κάθε κύκλο. 

Καθαρίστε το φίλτρο της 
πόρτας 
1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βγάλτε το φίλτρο της πόρτας.
3. Ανοίξτε το φίλτρο και αφαιρέστε το 

χνούδι από το φίλτρο. Μπορείτε να το 
καθαρίσετε με τρεχούμενο νερό.

4. Στεγνώστε καλά το φίλτρο της πόρτας 
πριν το τοποθετήσετε ξανά.

 Σημείωση!
• Προσέξτε τον σωστό 

προσανατολισμό πριν 
τοποθετήσετε το φίλτρο πόρτας.

Φίλτρο Πόρτας
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• Τα χνούδια που συσσωρεύονται στο φίλτρο εμποδίζουν την κυκλοφορία 
του αέρα. Ο μη τακτικός καθαρισμός του φίλτρου θα αυξήσει το χρόνο 
στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας.

• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό!
• Μην βάζετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία χωρίς το φίλτρο της πόρτας!

 Σημείωση!

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

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

 Προειδοποίηση!

• Όποτε είναι απαραίτητο, περίπου μία φορά κάθε 6 μήνες, αφαιρέστε 
τα χνούδια από τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας ηλεκτρική 
σκούπα με προσαρτημένη βούρτσα ξεσκονίσματος.

• Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκήσετε πίεση. 
Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά. Εάν 
τα πτερύγια ψύξης έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν 
λυγίσει, το στεγνωτήριο δεν θα στεγνώσει τα 
ρούχα. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Καθαρίστε το στεγνωτήριο ρούχων

• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από 
τον καθαρισμό!

• Καθαρίστε το στεγνωτήριο με ένα υγρό πανί.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά 

καθαριστικά, καθαριστικά γυαλιού ή καθαριστικά 
γενικής χρήσης. Αυτά θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ζημιά στις πλαστικές επιφάνειες και 
σε άλλα μέρη.

• Παρακαλώ, φορέστε γάντια όταν καθαρίζετε.

 Προειδοποίηση!

• Βρέξτε ένα πανί με καθαρό νερό.
• Καθαρίστε την πόρτα, ιδίως το εσωτερικό παράθυρο.
• Καθαρίστε τη στεγανοποίηση γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
• Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στο εσωτερικό του τυμπάνου.
• Βγάλτε όλα τα φίλτρα, καθαρίστε τη στεγανοποίηση και τα ανοίγματα ροής 

αέρα.
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο, στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα 

με ένα μαλακό πανί.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 � Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πολλές δυσλειτουργίες και βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την 
καθημερινή λειτουργία μπορούν εύκολα να διορθωθούν. Θα εξοικονομηθεί 
χρόνος και χρήμα επειδή δεν θα χρειαστεί να γίνει κλήση για σέρβις. 
Ο παρακάτω οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την αιτία μιας 
δυσλειτουργίας και να τη διορθώσετε.

Οθόνη Αιτία Λύσεις
«E32» Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας

Εάν παρουσιαστεί 
πρόβλημα, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το 
τοπικό σας κέντρο για 
σέρβις.

«E33» Σφάλμα αισθητήρα 
θερμοκρασίας

«E82» Σφάλμα επικοινωνίας PCB

«  »

Βλάβη της αντλίας νερού ή 
βλάβη του αισθητήρα στάθμης 
νερού
Το δοχείο είναι γεμάτο Αδειάστε το δοχείο

• Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν 
επισκευές.

• Αν η λυχνία LED εμφανίζει άλλη ένδειξη και το στεγνωτήριο δεν 
λειτουργεί, καλέστε το σέρβις.

 Προειδοποίηση!

Πριν καλέσετε το σέρβις, ελέγξτε αν έχετε αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
μόνοι σας συμβουλευόμενοι τις οδηγίες χρήσης.

 Σημείωση!
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πρόβλημα Λύση

• Η οθόνη δεν είναι 
αναμμένη

• Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος λειτουργεί.
• Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι τοποθετημένο στην πρίζα.
• Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
• Πατήστε το κουμπί 【 】.

• «  » είναι 
φωτεινό

• Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, αδειάστε το 
νερό συμπύκνωσης και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο.

• Αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, επανεκκινήστε άμεσα το 
στεγνωτήριο.

• Αν το εικονίδιο «Full (Πλήρης)» εξακολουθεί να είναι 
αναμμένο αφού ολοκληρώσετε τα δύο πρώτα βήματα, 
καλέστε το ΄σερβις.

• «  » είναι 
φωτεινό • Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια.

• Το στεγνωτήριο 
δεν ξεκινάει

• Συνδέστε το στεγνωτήριο ρούχων στο ηλεκτρικό δίκτυο.
• Ξεκινήστε το στεγνωτήριο ρούχων.
• Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή.
• Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.
• Πατήστε το κουμπί 【 】.

• Δεν επιτεύχθηκε 
ο βαθμός 
στεγνώματος 
ή ο χρόνος 
στενώματος ήταν 
πολύ μεγάλος.

• Καθαρίστε το  φίλτρο χνουδιού και τον εναλλάκτη 
θερμότητας.

• Αδειάστε το δοχείο νερού.
• Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης.
• Ελέγξτε ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι κατάλληλος.
• Διατηρείτε την είσοδο του αέρα καθαρή.
• Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα υψηλότερου επιπέδου 

έντασης στεγνώματος ή πρόγραμμα χρόνου.

• Υπάρχει θόρυβος • Ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτοί οι θόρυβοι είναι απολύτως 
φυσιολογικοί και δεν υποδηλώνουν βλάβη.

• Το στεγνωτήριο 
απενεργοποιείται 
στο τέλος του 
προγράμματος

• Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν είναι σφάλμα αλλά μια 
φυσιολογική λειτουργία.

 Προειδοποίηση!
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα μόνοι 
σας και χρειάζεστε βοήθεια
• Πιέστε το κουμπί 【On/Off】.
• Τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα και καλέστε την 

υπηρεσία.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 � Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο
Παράμετρος
Διάσταση (L*W*H) 650 * 595 * 845 (mm)
Καλή θερμοκρασία + 5°C ~ +35°C
Ονομαστική ισχύς 
εισόδου 800W

Ονομ. Τάση 220-240V~
Ονομ. Συχνότητα 50Hz
Ψυκτικό Υγρό R290
Βάρος του 
προϊόντος 49kg

Χωρητικότητα 9,0kg
GWP 3
CO2 - eq 0,00t
Βάρος ψυκτικού 
υγρού 150g

• Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη χωρητικότητα που μπορεί να 
αποξηρανθεί ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγνά ρούχα που φορτώνονται 
στη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.

• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το 
στεγνωτήριο μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά σε συνθήκες 
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

• Υπάρχει κίνδυνος βλάβης εάν το νερό συμπυκνώματος παγώσει στην αντλία, 
στους σωλήνες ή/και στο δοχείο νερού συμπυκνώματος.

 Σημείωση!

MD200H90W/W-GR
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 � Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο
Χωρητικότητα 9,0kg
Τύπος στεγνωτηρίου Πυκνωτής
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEc) 257,8 kWh/έτος
Αυτόματο ή μη αυτόματο Αυτόματο
Οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης N/A
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά 
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε 
πλήρες και μερικό φορτίο 1,59kWh

Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερά προϊόντος σε 
πλήρες φορτίο 2,10kWh

Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε μερικό φορτίο 1,21kWh
Κατανάλωση ισχύος της απενεργοποιημένης λειτουργίας (Po) 0,4 W
Κατανάλωση ισχύος στη λειτουργία αριστερά (Pl) 0,8 W
Διάρκεια της λειτουργίας left-on 10 λεπτών
Χρόνος προγράμματος του «τυπικού προγράμματος βαμβακερά»
Σταθμισμένος χρόνος προγράμματος του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε 
πλήρες και μερικό φορτίο 145 λεπτών

Χρόνος προγράμματος του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε πλήρες 
φορτίο 185 λεπτών

Χρόνος προγράμματος του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε μερικό φορτίο 115 λεπτών
Κατηγορία απόδοσης συμπύκνωσης A (πιο αποδοτική) έως G (λιγότερο 
αποδοτική) B

Μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε 
πλήρες φορτίο 81%

Μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος βαμβακερά σε 
μερικό φορτίο 81%

Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερά σε 
πλήρες και μερικό φορτίο 81%

Στάθμη ηχητικής ισχύος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερά σε πλήρες φορτίο 69dB
Μάρκα Midea

Παρατηρήσεις:
 Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος, με βάση 160 κύκλους στεγνώματος του τυπικού 
προγράμματος ββαμβακερά προϊόντος σε πλήρες και μερικό φορτίο και την 
κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Το 
πρόγραμμα «Cotton Standard (Πρότυπο βαμβακερά)» που χρησιμοποιείται σε 
πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος στο οποίο 
αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο. Αυτό το πρόγραμμα είναι 
κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι 
το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το 
βαμβακερά.

MD200H90W/W-GR
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