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GR Ατμοκαθαριστής ρούχων χειρός
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές 
ή  πνευματικές ικανότητες ή  από άπειρα άτομα, εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί 
για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους. 

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση μπορούν να εκτελούνται 
από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό 
κέντρο σέρβις για την αποφυγή  πρόκλησης ατυχήματος. 
Απαγορεύεται η  χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο 
ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

 ■ Δεν πρέπει να αφήνετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων χωρίς 
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

 ■ Χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων με προσοχή 
επειδή απελευθερώνει θερμούς υδρατμούς.

 ■ Πάντα να αποσυνδέετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από 
την πρίζα όταν τον αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν γεμίζετε 
ή  αδειάζετε τη δεξαμενή νερού, όταν σταματάτε να τον 
χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.  
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 ■ Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων αν έχει 
πέσει στο πάτωμα, αν φέρει ορατά σημάδια φθοράς ή αν 
παρουσιάζει διαρροή.

 ■ Ο ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να φυλάσσεται μακριά 
από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν είναι συνδεδεμένος στην 
πρίζα ή ενόσω κρυώνει.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Προτού συνδέσετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
 ■ Συνδέετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
 ■ Μην αγγίζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων με υγρά ή βρεγμένα χέρια όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
 ■ Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων κάτω από τρεχούμενο νερό, μην τον ψεκάζετε με 

νερό και μην τον βυθίζετε σε νερό ή σε άλλο υγρό.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό, υγρασία ή θερμές επιφάνειες.
 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και 

ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Αποσυνδέετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να 

προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα. 
 ■ Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από το καλώδιο ρεύματος.
 ■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε 

προσαρμογές σε αυτόν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον 
κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

Ασφάλεια κατά τη χρήση
 ■ Ο ατμοκαθαριστής ρούχων έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
 ■ Μην τοποθετείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι, σε μάτι αερίου ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ατμοκαθαριστή ρούχων χωρίς πλήρως γεμάτη δεξαμενή νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον 

ατμοκαθαριστή ρούχων.
 ■ Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού απευθείας από τη βρύση. Χρησιμοποιείτε πάντα το δοχείο που παρέχεται για την πλήρωση της δεξαμενής νερού. 
 ■ Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων και ρυθμίζετε κατάλληλη θερμοκρασία για κάθε ύφασμα. Διαφορετικά, 

ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγίες στο ρούχο, ξεκινήστε τον καθαρισμό σε ένα μη ορατό σημείο του ρούχου, 
όπως, για παράδειγμα, σε μια εσωτερική ραφή, για να ελέγξετε την επίδραση του ατμού.

 ■ Πριν από τη χρήση, βεβαιώνεστε ότι όλα τα υφάσματα που πρόκειται να καθαρίσετε είναι ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία του ατμού. Μην καθαρίζετε 
ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι ή βελούδο, χωρίς πρώτα να έχετε διαβάσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και χωρίς να κάνετε 
μια μικρή δοκιμή σε μια περιορισμένη, λιγότερο ορατή περιοχή του ρούχου.

 ■ Μην καθαρίζετε με ατμό ποτέ ρούχα την ώρα που τα φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος.
 ■  Μην στρέφετε ποτέ τη ροή του ατμού προς ανθρώπους, προς μέρη του σώματός σας ή του σώματος άλλων, προς την κατεύθυνση ζώων, φυτών ή συσκευών 

που περιέχουν ηλεκτρικά στοιχεία. Κατευθύνετε τον ατμό μόνο προς το ίδιο το ύφασμα. 
 ■ Μην στρέφετε ποτέ τη ροή του ατμού προς τα χέρια σας ή σε μεταλλικά αντικείμενα ή εξαρτήματα.
 ■ Επιπλέον, μην στρέφετε την ροή του ατμού προς τοξικές ουσίες, οξέα, διαλύτες, καθαριστικούς παράγοντες ή επιθετικές ουσίες. Μην κατευθύνετε τη ροή του 

ατμού προς εκρηκτικές σκόνες ή υγρά, προς υδρογονάνθρακες, προς γυμνές φλόγες ή εξαιρετικά θερμά αντικείμενα.
 ■ Μην εφαρμόζετε τον ατμό σε ένα σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υποστεί ζημιά η επιφάνεια την οποία καθαρίζετε.
 ■ Μεταξύ των χρήσεων, ο ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να τοποθετείται σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
 ■ Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην ολισθαίνετε τη δεξαμενή νερού έξω από τον ατμοκαθαριστή ρούχων. Αφήνετε πρώτα τον ατμοκαθαριστή ρούχων να 

κρυώσει και αποσυνδέετε μετά το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
 ■ Μην αγγίζετε την καυτή κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
 ■ Αφήνετε την κεφαλή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό ή οποιονδήποτε άλλον χειρισμό του ατμοκαθαριστή ρούχων που έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα.
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GR
Ατμοκαθαριστής 
ρούχων χειρός
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε 
τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλον, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο 
χρήσης.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την 
αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη 
δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Κεφαλή ατμοκαθαριστή ρούχων
A2 Κουμπί έναρξης καθαρισμού με 

ατμό
A3 Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής 

νερού (και στις δύο πλευρές της 
δεξαμενής νερού)

A4 Δεξαμενή νερού
A5 Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
A6 Λαβή
A7 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
A8 Περιστρεφόμενο άκρο καλωδίου 

ρεύματος

 Περιορίζει τη συστροφή και το 
μπλέξιμο του καλωδίου ρεύματος

A9 Προσάρτημα βούρτσας 
 Κατάλληλο για χρήση σε ρούχα 

μαξιλάρια, κουρτίνες, κουβέρτες 
κ.λπ.

A10 Προσάρτημα καθαρισμού 
 Κατάλληλο για να απομακρύνετε 

ίνες, τρίχες, χνούδια και ρύπους
A11 Άκρο προσαρτήματος

B1 Κάλυμμα οπής γεμίσματος B2 Δεξαμενή νερού

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 ■ Αυτός ο  ατμοκαθαριστής ρούχων χειρός είναι ιδανικός για να ισιώνετε γρήγορα 

σημεία ρούχων που έχουν τσαλακωθεί ή τσακίσει, μέσω της χρήσης ατμού, χωρίς να 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε σιδερώστρα. Τα ρούχα μπορούν να ισιώσουν επάνω 
σε μια κρεμάστρα.

 ■ Η συσκευή είναι κατάλληλη για επίσημα ρούχα και υφάσματα που σιδερώνονται 
δύσκολα, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και σε πολλές οικιακές εφαρμογές. Θα 
αναζωογονήσει και θα ισιώσει κουρτίνες ή καλύμματα καναπέδων. Μπορεί επίσης 
να εξαλείψει δυσάρεστες οσμές και ορισμένους ρύπους.

 ■ Εκτός από το ίσιωμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να βουρτσίσετε ρούχα ή να 
απομακρύνετε ίνες, τρίχες, χνούδια και ρύπους.

 ■ Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μικρές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικές 
εφαρμογές.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα 

διαφημιστικά αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από τη συσκευή. Πριν από την πρώτη 
χρήση, καθαρίστε την κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων A1 με ένα ελαφρώς 
βρεγμένο πανί και, έπειτα, με ένα στεγνό πανί.

 ■ Χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή  ελαφρώς βρεγμένο πανί, καθαρίστε επίσης τα 
εξωτερικά μέρη του ατμοκαθαριστή ρούχων και μετά στεγνώστε τα. 

Προσοχή:
Μην βυθίζετε ποτέ τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό ή  σε 
οποιοδήποτε άλλο υγρό!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
 ■ Ο  ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να γεμίζεται με καθαρό νερό βρύσης. Άλατα 

ενδέχεται να σχηματιστούν γρήγορα εάν διαμένετε σε περιοχή με σκληρό ή πολύ 
σκληρό νερό. Συνεπώς, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ατμοκαθαριστή 
ρούχων, συνιστάται να αναμιγνύετε το νερό βρύσης με απιονισμένο νερό. Η 
αναλογία απιονισμένου νερού προς νερό βρύσης είναι η ακόλουθη: 

 – 1:1 για μετρίως σκληρό νερό
 – 2:1 για σκληρό νερό
 – 3:1 για πολύ σκληρό νερό
Η τοπική εταιρεία ύδρευσης θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του 
νερού στην περιοχή σας.

Προσοχή:
Μην προσθέτετε ποτέ μαλακτικά νερού, ξύδι, άμυλο, αρώματα 
ή άλλα πρόσθετα στο νερό.
Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού πέρα από τις οπές στην 
κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων. Μην βυθίζετε ποτέ τον 
ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό.

Προειδοποίηση:
Πριν από την αφαίρεση, την πλήρωση και την τοποθέτηση της 
δεξαμενής νερού, ο  ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να είναι 
πάντα αποσυνδεδεμένος από την πρίζα!

 ■ Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά A3 ταυτόχρονα για να απελευθερώσετε τη 
δεξαμενή νερού και, στη συνέχεια, ολισθήστε τη δεξαμενή νερού έξω από το σώμα 
του ατμοκαθαριστή ρούχων.

 ■ Γεμίστε το δοχείο που περιλαμβάνεται με νερό. Ανοίξτε το πώμα της οπής πλήρωσης 
και ρίξτε αργά το νερό από το δοχείο στην οπή πλήρωσης της δεξαμενής νερού. 
Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει το σημάδι μέγιστης στάθμης 
νερού (MAX) στη δεξαμενή νερού. Για να αξιολογήσετε σωστά το ύψος της στάθμης 
του νερού, τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού σε οριζόντια επιφάνεια. Σε περίπτωση 
που έσταξε ή χύθηκε νερό επάνω στη δεξαμενή κατά την πλήρωση, σκουπίστε την.

 ■ Κλείστε το πώμα της οπής πλήρωσης και επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στο 
σώμα του ατμοκαθαριστή ρούχων, έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση της. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
 ■ Πριν από τη χρήση του ατμοκαθαριστή ρούχων, πρέπει πάντα να διαβάζετε τις 

συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα που αφορά τη φροντίδα των ρούχων. 
Ο  ατμοκαθαριστής ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υλικά που στην 
ετικέτα τους υπάρχει το σύμβολο του σίδερου, όπως συνθετικά νήματα (βισκόζη, 
πολυεστέρας), μετάξι, μαλλί, βαμβάκι, λινάρι κ.λπ.

 ■ Σε περίπτωση που στις οδηγίες φροντίδας αναγράφεται ότι απαγορεύεται το 
σιδέρωμα, τότε δεν πρέπει να ισιώνετε το ρούχο χρησιμοποιώντας αυτόν τον 
ατμοκαθαριστή ρούχων. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο.

Προσοχή:
Μην καθαρίζετε με ατμό δέρμα, βελούδο, εμποτισμένα έπιπλα 
ή ευαίσθητα υλικά. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί τα υλικά αυτά 
να υποστούν μη αναστρέψιμη ζημιά.

 ■ Είναι ευκολότερο να ισιώσετε τα τσαλακωμένα ρούχα όταν τα έχετε απλώσει καλά 
μετά το πλύσιμο. Κρεμάτε τα ρούχα σε κρεμάστρες έτσι ώστε να τσαλακώνονται 
λιγότερο.

 ■ Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να ισιώσετε κάποιο τσαλακωμένο 
ρούχο με ατμό, δοκιμάστε τη συμπεριφορά του ατμοκαθαριστή ρούχων σε ένα 
παλιό ύφασμα ή σε ένα μη ορατό σημείο του ρούχου, όπως, για παράδειγμα, σε μια 
εσωτερική ραφή.

 ■ Κρεμάστε το ρούχο σε μια κρεμάστρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος 
χώρος πίσω από το ύφασμα για επαρκή κυκλοφορία του αέρα καθώς, σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να αναπτυχθεί υγρασία. Πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι κοντά στο 
ρούχο δεν υπάρχουν αντικείμενα ευαίσθητα στη θερμότητα και στην υγρασία, τα 
οποία μπορεί να υποστούν ζημιά από τον ατμό. 

 ■ Ελέγξτε εάν οι τσέπες είναι άδειες και ότι τα ρεβέρ και τα κάτω μέρη των ρούχων 
δεν είναι διπλωμένα.

Προειδοποίηση:
Μην προσπαθήσετε ποτέ να ισιώσετε τσαλακωμένα ρούχα την 
ώρα που τα φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος! Πρέπει πάντα να έχετε 
κρεμάσει το ρούχο σε μια κρεμάστρα ή σε κάποιο άλλο κατάλληλο 
αντικείμενο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 ■ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί A7. Η ενδεικτική 

λυχνία A5 θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων, 
κάτι που σημαίνει ότι η κεφαλή θερμαίνεται. Μόλις ο εσωτερικός θερμοστάτης της 
κεφαλής του ατμοκαθαριστή ρούχων φτάσει στη σωστή θερμοκρασία η ενδεικτική 
λυχνία θα μείνει σταθερά αναμμένη. Ο ατμοκαθαριστής ρούχων είναι πλέον έτοιμος 
για χρήση.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού προτού 
η  δεξαμενή νερού στο εσωτερικό της συσκευής φτάσει στη βέλτιστη 
θερμοκρασία, ενδέχεται, αντί για ατμό, να εξέλθει νερό από τα ακροφύσια.

 ■ Για να μην υπερφορτώνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα κατά τη χρήση του 
ατμοκαθαριστή ρούχων, συνιστούμε να μην υπάρχουν άλλες συσκευές 
συνδεδεμένες στο ίδιο κύκλωμα με τον ατμοκαθαριστή ρούχων.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ
 ■ Πιάστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από τη λαβή, έτσι ώστε οι έξοδοι του ατμού 

στην κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων να μην είναι στραμμένες προς το μέρος 
σας.

 ■ Κρατώντας παρατεταμένα πατημένο το κουμπί A2, θα εξέλθει ατμός από την 
κεφαλή. 

 ■ Είναι απαραίτητο να κρατάτε πατημένο το κουμπί A2 συνεχώς κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού με ατμό. Για περισσότερη άνεση κατά τη χρήση, μπορείτε να 
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μετακινήσετε το κουμπί προς τα κάτω. Αυτή η ενέργεια θα κλειδώσει το κουμπί στη 
θέση λειτουργίας και, έτσι, δεν θα είναι απαραίτητο να το κρατάτε πατημένο. Για να 
το απελευθερώσετε, ολισθήστε το προς τα επάνω.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ατμοκαθαριστή ρούχων για πρώτη φορά, αφήστε 
τον να λειτουργήσει για αρκετά λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, θα απομακρύνετε 
όλους τους ρύπους και τις οσμές που μπορεί να έχουν παραμείνει μέσα στον 
ατμοκαθαριστή ρούχων από τη διαδικασία κατασκευής του.

 ■ Εάν θέλετε να σταματήσει να εξέρχεται ατμός, απελευθερώστε το κουμπί A2.

ΙΣΙΩΜΑ ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 

Προειδοποίηση:
Αυτός ο  ατμοκαθαριστής ρούχων δημιουργεί ατμό υψηλής 
θερμοκρασίας. Μην αγγίζετε την κεφαλή του ατμοκαθαριστή 
ρούχων κατά τη χρήση. Κατά τη χρήση του ατμοκαθαριστή 
ρούχων, βεβαιωθείτε ότι η  κεφαλή της συσκευής είναι διαρκώς 
στραμμένη μακριά από το μέρος σας και ότι είναι κατακόρυφη.

Σημείωση:
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με ατμό, θα νιώθετε δονήσεις και θα 
ακούγεται ένας ήπιος βόμβος. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν 
πρόκειται για δυσλειτουργία του ατμοκαθαριστή ρούχων.

 ■ Κρατήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε κατακόρυφη θέση, μετακινήστε τον 
πιο κοντά στο επάνω άκρο του ρούχου ή της κουρτίνας και, με το άλλο σας χέρι, 
τραβήξτε το κάτω μέρος του υφάσματος από την άκρη του.

 ■ Σε περίπτωση που το ρούχο έχει μεταλλικές λεπτομέρειες, π.χ. φερμουάρ, κουμπιά 
κ.λπ., πρέπει να προσέχετε και να μην χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων 
απευθείας επάνω στα μεταλλικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να επιφέρει αποχρωματισμό 
ή διάβρωση του μετάλλου.

 ■ Σε πουκάμισα που χρησιμοποιούνται για επίσημες εμφανίσεις, κουμπώστε πρώτα τα 
κουμπιά στο γιακά. Με αυτόν τον τρόπο, το ύφασμα θα ισιώσει καλύτερα. Περάστε 
τον ατμοκαθαριστή ρούχων μετακινώντας τον πολλές φορές οριζοντίως κατά μήκος 
του γιακά.

 ■ Όταν περνάτε τα μανίκια, ξεκινήστε από την περιοχή των ώμων και μετακινήστε 
τον ατμοκαθαριστή ρούχων προς τα κάτω. Εφαρμόστε τον ατμό ενώ παράλληλα 
τραβάτε το μανίκι προς τα κάτω με το άλλο σας χέρι.

 ■ Στις τσέπες από τα πουκάμισα, περάστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων μετακινώντας 
τον προς τα επάνω, κόντρα στο ύφασμα.

 ■ Σε φορέματα με σούρες, βολάν, πιέτες ή  πλεξίδες, κρατήστε τον ατμοκαθαριστή 
ρούχων σε μια μικρή απόσταση από το ύφασμα. 

 ■ Σε βαριά υφάσματα, η  διαδικασία του ισιώματος ενδέχεται να διαρκέσει 
περισσότερο.

 ■ Τα υφάσματα απορροφούν υγρασία κατά το ίσιωμα με τη χρήση ατμού. Μετά από 
αυτήν τη διαδικασία, πρέπει πάντα να αφήνετε το ρούχο να στεγνώσει πλήρως 
προτού το φορέσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων για να ανανεώσετε την 

όψη ταπετσαριών, καλυμμάτων επίπλων και μαξιλαριών που χρησιμοποιούνται 
σε έπιπλα και σε καθιστικά, ενώ μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε και για να 
απολυμάνετε και να φρεσκάρετε κλινοσκεπάσματα, στρώματα, κουρτίνες και 
λούτρινα παιχνίδια.

 ■ Πριν από την εφαρμογή του ατμού, πρέπει πάντα να πραγματοποιείται μια δοκιμή 
σε μια μικρή περιοχή του υφάσματος που δεν είναι ορατή.

 ■ Όταν καθαρίζετε με ατμό τα παραπάνω είδη, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με 
τα ρούχα. Μόνο τα μαξιλάρια πρέπει να απομακρύνονται από τα έπιπλα πριν τον 
καθαρισμό τους με ατμό ενώ, προτού επανατοποθετηθούν στη θέση τους, πρέπει 
να έχουν στεγνώσει πλήρως.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Προσοχή:
Πριν από τη σύνδεση ή  την αποσύνδεση του προσαρτήματος, 
η  κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων πρέπει να έχει κρυώσει 
αρκετά και ο ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να έχει αποσυνδεθεί 
από την πρίζα.

 ■ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προσάρτημα βούρτσας ή  το προσάρτημα 
καθαρισμού, απλώς τοποθετήστε το επάνω στην κεφαλή του ατμοκαθαριστή 
ρούχων, έτσι ώστε το άκρο A11 να βρίσκεται στην κάτω πλευρά της κεφαλής και 
ωθήστε το προσάρτημα προς την κεφαλή.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε το προσάρτημα βούρτσας, βουρτσίζετε την περιοχή που 
θέλετε να ισιώσετε με αργές κινήσεις προς τα κάτω, χωρίς να ασκείτε υπερβολική 
δύναμη. Ο  συνδυασμός του ατμού και της βούρτσας ισιώνει απαλά όλα τα 
τσαλακωμένα σημεία από τα ρούχα.

 ■ Το προσάρτημα καθαρισμού βοηθά στον ευκολότερη απομάκρυνση υλικών, όπως 
ίνες, τρίχες και χνούδια. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σε ευαίσθητα εσώρουχα 
(π.χ. μετάξι), όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής υπερβολικής υγρασίας.

 ■ Για να αφαιρέσετε το προσάρτημα από την κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων, 
ωθήστε προς τα εμπρός το άκρο A11 με τον αντίχειρά σας έως ότου το προσάρτημα 
απελευθερωθεί από την κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
 ■ Σε περίπτωση που ο ατμοκαθαριστής ρούχων εκπέμψει ένα δυνατό ηχητικό σήμα 

και σταματήσει η  ροή του ατμού από τη συσκευή, ελέγξτε την ποσότητα του 
νερού στη δεξαμενή νερού. Αν το νερό στη δεξαμενή είναι λίγο ή  σε περίπτωση 
που η δεξαμενή είναι άδεια, πρέπει να τη γεμίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ■ Αν αφήσετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων χωρίς να τον κινήσετε για 8 λεπτά, 

ο ατμοκαθαριστής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το εσωτερικό κύκλωμα ελέγχου 
θα αποσυνδέσει την τροφοδοσία ρεύματος για την αποφυγή ατυχημάτων και για 
λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Προσοχή:
Παρότι ο ατμοκαθαριστής ρούχων διαθέτει σύστημα αυτόματης 
απενεργοποίησης, για λόγους ασφαλείας, μην τον αφήνετε ποτέ 
χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
 ■ Ο  ατμοκαθαριστής ρούχων διαθέτει σύστημα διακοπής απόσταξης, χάρη στην 

οποία δεν στάζει νερό από την κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων και, έτσι, δεν 
δημιουργούνται λεκέδες στα υφάσματα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 ■ Πατήστε το κουμπί A7. Η ενδεικτική λυχνία A5 στην κεφαλή του ατμοκαθαριστή 

ρούχων θα σβήσει. 
 ■ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε την κεφαλή του 

ατμοκαθαριστή ρούχων να κρυώσει. 
 ■ Αφού ο ατμοκαθαριστής ρούχων κρυώσει, καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες 

που παρέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 

Προσοχή:
Πριν από τον καθαρισμό, ο  ατμοκαθαριστής ρούχων πρέπει να 
έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και να έχει κρυώσει.
Μην βυθίζετε τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό όταν τον 
καθαρίζετε. 
Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαλύτες 
ή διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα κ.λπ. γιατί κάτι τέτοιο μπορεί 
να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

 ■ Αφαιρέστε την δεξαμενή νερού από τον ατμοκαθαριστή ρούχων, ανοίξτε το πώμα 
της οπής πλήρωσης και αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού στον νεροχύτη. Κλείστε 
το πώμα και σκουπίστε τη δεξαμενή νερού περνώντας την πρώτα με ένα ελαφρώς 
βρεγμένο πανί και έπειτα με ένα στεγνό πανί. 

 ■ Καθαρίστε την κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων με ένα απαλό πανί ελαφρώς 
νοτισμένο με νερό.

 ■ Εάν η  επιφάνεια του ατμοκαθαριστή ρούχων είναι βρώμικη, σκουπίστε τη με ένα 
ελαφρώς βρεγμένο πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
 ■ Για τη σωστή λειτουργία του ατμοκαθαριστή ρούχων, συνιστάτε να πραγματοποιείτε 

συχνά αφαλάτωση. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από την ποιότητα του 
νερού και από τη συχνότητα της χρήσης του ατμοκαθαριστή ρούχων. Συνιστούμε να 
πραγματοποιείτε αφαλάτωση στον ατμοκαθαριστή ρούχων τουλάχιστον μία φορά 
τον χρόνο ή  μετά από 50  ώρες χρήσης. Συνιστούμε επίσης να πραγματοποιείτε 
αφαλάτωση κάθε φορά που παρατηρείτε μειωμένη ποσότητα εξαγόμενου ατμού.

 ■ Για την αφαλάτωση, συνιστούμε τη χρήση τυπικών προϊόντων αφαλάτωσης που 
έχουν ως βάση τους το κιτρικό οξύ. Ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το 
προϊόν αφαλάτωσης.

 ■ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το προϊόν αφαλάτωσης και με καθαρό νερό έως την 
ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού MAX.

 ■ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί A7. Όταν 
η  ενδεικτική λυχνία στην κεφαλή του ατμοκαθαριστή ρούχων είναι σταθερά 
αναμμένη, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης.

 ■ Ετοιμάστε ένα κατάλληλο παλιό ύφασμα και καθαρίστε το με τον ατμό σταδιακά, 
έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής 
νερού. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε όλο το περιεχόμενο της δεξαμενής 
νερού.

 ■ Στη συνέχεια, ρίξτε καθαρό νερό μέσα στη δεξαμενή νερού και καθαρίστε ξανά το 
ύφασμα για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος αφαλάτωσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση του ατμοκαθαριστή ρούχων, μπορείτε να τον 

αποθηκεύσετε μαζί με την άδεια δεξαμενή νερού σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά 
από παιδιά. 

 ■ Διατηρείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο 
ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με 
υπερβολική σκόνη. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στον ατμοκαθαριστή ρούχων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  ......................................................................................... 220-240 V AC
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ......................................................................................................1200 W
Συνεχής έξοδος ατμού .......................................................................................................... 20 g/min
Χωρητικότητα της αφαιρούμενης δεξαμενής νερού ......................................................260 ml
Χρόνος θέρμανσης ................................................................................................................... 28 δευτ.
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) ......................................153 mm × 110 mm × 272 mm
Βάρος .................................................................................................................................................. 950 g

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας  σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης 
από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


