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EL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε χρήση τη συσκευή σας και προκειμένου να εξοικειωθείτε 
με τη λειτουργία της, διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για να στεγνώνει τα 

υφάσματα. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ: 

 Η μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 6 κιλά. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 

 
H Να σέβεστε απόλυτα τις ακόλουθες οδηγίες: 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
 

 Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να αντέχει τη μέγιστη ισχύ που αναγράφεται στην πινακίδα 
σήμανσης και η πρίζα θα πρέπει να είναι γειωμένη σωστά. 

 Μετά την εγκατάσταση της συσκευής σας, η πρίζα θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη. 

 Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, προσαρμογέα, πολύμπριζο, ή ηλεκτρικό προγραμματιστή. 

 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάστασή του θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την 
πώληση ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος. 

 Δε συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής σας πάνω σε χαλί ή σε πάτωμα με μοκέτα ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στη βάση της. 

 Σε περίπτωση προβλήματος που δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας, μην παρέμβετε στη συσκευή και 
απευθυνθείτε στην τεχνική υπηρεσία του μεταπωλητή ή του κατασκευαστή. 

 Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όλα τα υλικά συσκευασίας (π.χ.: πλαστικές σακούλες, σακούλες από πολυστυρένιο 
κ.λπ.) καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά: κίνδυνος ασφυξίας 

 Συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 
 
ΧΡΗΣΗ: 

 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδία ηλικίας κάτω των 8 ετών και από άτομα των οποίων οι 
φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες είναι περιορισμένες ή που στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον 
βρίσκονται υπό σωστή επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν 
γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι που διατρέχουν. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 

 
ΧΡΗΣΗ (συνέχεια) : 

 Τα παιδία θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή και να 
απομακρύνονται εκείνα ηλικίας κάτω των 3 ετών, εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη επίβλεψη. 

 Μη στεγνώνετε υφάσματα που δεν έχουν πλυθεί, ή υφάσματα που έχουν υποστεί καθαρισμό με χημικά προϊόντα, 
όπως το προϊόν αφαίρεσης κηλίδων, διαλυτικό ή κάθε εύφλεκτο προϊόν (κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης). 

 Τοποθετήστε τα ρούχα, μετά το πλύσιμο και το στύψιμό τους, στο τύμπανο χωρίς να τα στριμώξετε ή να τα 
διπλώσετε. 

 Τα ρούχα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως το λάδι, το ασετόν, το οινόπνευμα, η βενζίνη, η κηροζίνη, τα προϊόντα 
αφαίρεσης κηλίδων, η τερεβενθίνη, το κερί και οι ουσίες για την αφαίρεση του κεριού πρέπει να πλένονται με ζεστό 
νερό και με μία επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν από το στέγνωμα στη συσκευή. 

 Τα προϊόντα που περιέχουν υλικά όπως αφρός καουτσούκ (αφρός λατέξ) τα καπελάκια μπάνιου, αδιάβροχα 
υφάσματα, είδη με επένδυση από καουτσούκ και τα ρούχα, φόδρα ή μαξιλάρια που περιέχουν μέρη με αφρό 
καουτσούκ δε θα πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο με τύμπανο. 

 Σε περίπτωση χρήσης μαλακτικών ή παρεμφερών προϊόντων, παρακαλείστε να σέβεστε τις συστάσεις του 
κατασκευαστή. 
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 Να σέβεστε απόλυτα τις ετικέτες συντήρησης των ρούχων σας. 

 Αδειάζετε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, ιδιαίτερα αναπτήρες και σπίρτα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: μη διακόπτετε ποτέ τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος και τη φάση ψύξης της. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δε θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συσσωρευτεί χνούδι γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων. 

 Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι 
ανακυκλώσιμα.  

Συμβάλετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος, εναποθέτοντας τα 
υλικά συσκευασίας στους ειδικούς 
κάδους που προβλέπονται για το 
σκοπό αυτό.. Η συσκευή σας περιέχει 
επίσης πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Η 

συσκευή φέρει αυτό το λογότυπο προκειμένου να σας 
υποδείξει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές δεν 
πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα απορρίμματα. Η 
ανακύκλωση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ 
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 
Απευθυνθείτε στο δήμο σας ή στον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά 
με τα σημεία περισυλλογής των χρησιμοποιημένων 
συσκευών, που βρίσκονται κοντά στην κατοικία σας. 
 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Στύβετε τα ρούχα σας σε μεγάλη ταχύτητα. Η 
εναπομείνουσα υγρασία καθώς και η κατανάλωση 
ενέργειας με αυτόν τον τρόπο θα είναι χαμηλή. 

 Γεμίζετε πλήρως τη συσκευή, φροντίζοντας να σέβεστε 
τις ενδείξεις όγκου που σας παρέχουμε σε αυτές τις 
οδηγίες χρήσης κατ’ αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιείτε 
την ενέργεια με βέλτιστο τρόπο. 

 Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος, φροντίζετε να 
καθαρίζετε το φίλτρο. 

 Καθαρίζετε το συμπυκνωτή δύο φορές το μήνα 

 Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν ο κύκλος έχει 
τελειώσει. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

 Μετά από μία διακοπή ρεύματος το τρέχον πρόγραμμα 
ακυρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
επανεκκινήσετε όλες τις λειτουργίες προγραμματισμού. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 392/2012 
Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα των βαμβακερών 
υφασμάτων που έχουν βραχεί κανονικά: 

Μέγιστο βάρος στεγνών ρούχων: 6 kg 

Κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά Κατηγορία kWh Διάρκεια (σε λεπτά) 

Βαμβακερά 
Πλήρες φορτίο B 3,75 100 

1/2 φορτίο B 2,02 60 

 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΣΕ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» 
 

«Εκτός λειτουργίας»: 0,00 W 
«Σε παρατεταμένη 

λειτουργία»: 
< 1,00 W 

 

1 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
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1.1 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Εικ. 1.1) 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 Κατά την εγκατάσταση, αφήστε χώρο γύρω από τη 
συσκευή για να διευκολύνετε την κυκλοφορία του αέρα 
(1εκ. τουλάχιστον). 

 Εάν η συσκευή σας εγκατασταθεί σε έναν μικρό 
κλειστό χώρο, ανοίγετε την πόρτα ή το παράθυρο κατά 
τη διάρκεια του στεγνώματος. 

 
1.3 ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ (Εικ. 1.2) 

 Ανάλογα με τη διαμόρφωση του πατώματος, 
βιδώστε ή ξεβιδώστε ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα 
πόδια για να 
είναι η συσκευή οριζόντια και σταθερή. 

  

 
Πίνακας ελέγχου  Δοχείο περισυλλογής 

νερού 
  
 Φίλτρο  Πινακίδα σήμανσης 
  
 Σχάρα συμπυκνωτή  

 

2 - ΧΡΗΣΗ 
 

 
2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 

 Κλείνετε τα φερμουάρ και τα κουμπιά πίεσης. 

 Αφαιρείτε τα κακοραμμένα κουμπιά, τις καρφίτσες και 
αγκράφες. 

 Κλείνετε τις ζώνες, δένετε τα κορδόνια στις ποδιές 
κουζίνας, κ.λπ. 
 
2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 

 Ανοίξτε τη μικρή πόρτα του τυμπάνου τραβώντας την 
ασφάλεια κλεισίματος (Εικ. 2.2.1). 

 Τοποθετήστε τα ρούχα, μετά το πλύσιμο και το 
στύψιμό τους. 

 Κλείστε τη μικρή πόρτα, επαναφέρετε την ασφάλεια 
κλεισίματος πιέζοντάς την προς τα κάτω, έως ότου 
ασφαλίσει πλήρως (Εικ. 2.2.2). 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Μην εισάγετε ρούχα με κηλίδες. Οι κηλίδες που έχουν 
στεγνώσει στο στεγνωτήριο, σε γενικές γραμμές, δεν 
μπορούν πλέον να αφαιρεθούν. 

 Σημαντικό : 
Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων σας: 
 

 

 

 

Κανονικό 
στέγνωμα 

 

Ήπιο 
στέγνωμα 

 
 

 

 
Απαγορεύεται το στέγνωμα μέσα 
στο τύμπανο 
 

 
ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΩΝΕΤΕ: 

 Τις χλωροϊνες (πχ. Thermolactyl (Σήμα κατατεθέν). 

 Ρούχα που διαθέτουν μεταλλικά αποσπώμενα 
τμήματα που κινδυνεύουν να αποσπαστούν. 

 Τα ογκώδη αντικείμενα (παπλώματα) 

 Τα ρούχα που δεν έχουν υποστεί στύψιμο. 

 Τα ρούχα που έχουν υποστεί καθαρισμό με εύφλεκτα 
προϊόντα 
 

 

3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 
3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
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3.2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
συνδεδεμένο και ότι το κάλυμμα της συσκευής και η μικρή 
πόρτα του τυμπάνου έχουν κλείσει καλά. 

 Πατήστε το πλήκτρο « 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση»  
Οι ενδείξεις που βρίσκονται γύρω από το Πλήκτρο 
επιλογής διάρκειας  

Αναβοσβήνουν. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 Επιλέξτε το ύφασμα πατώντας το πλήκτρο.  

Επιλογή υφάσματος  

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ: Για τα φορτία που αποτελούνται από 
σεντόνια, πετσέτες, ρούχα και βαμβακερά εσώρουχα. 

 ΜΙΚΤΑ: Για τα φορτία που αποτελούνται από 
διαφορετικά ρούχα (βαμβακερά + ανθεκτικά συνθετικά), ή 
ανάμεικτες ίνες. 

 ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ: Για τα συνθετικά και ευαίσθητα 
υφάσματα (παραδείγματος χάρη τις ακρυλικές ίνες). 
Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την επιλογή 
σας. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
Εκ του εργοστασίου εμφανίζεται η διάρκεια του 
στεγνώματος σε λεπτά ανά τύπο υφάσματος. 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη διάρκεια 

περιστρέφοντας το Πλήκτρο επιλογής διάρκειας. . 
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν σε συνάρτηση με την 
επιλεγμένη διάρκεια (συμβουλευτείτε τον πίνακα «Χρόνος 
Στεγνώματος», στις επόμενες σελίδες, για να καθορίσετε 
τη διάρκεια στεγνώματος που χρειάζεστε ανάλογα με τα 
ρούχα σας). 
 
ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  Ο 

 ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Εικ. 3.2.2) 

 Μπορείτε να αναβάλλετε την ώρα έναρξης κατά 3, 6 
ή 9 ώρες πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο 

«Ετεροχρονισμένη έναρξη» . Η αντίστοιχη 
ενδεικτική λυχνία «3, 6, ή 9 ώρες» αναβοσβήνει. 
Πατώντας μία τελευταία φορά ακυρώνεται η λειτουργία 
«Ετεροχρονισμένη έναρξη». 

 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας στο 

πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή» . Η ενδεικτική 
λυχνία που συνδέεται με την ετεροχρονισμένη έναρξη 
παραμένει σταθερά αναμμένη. 
Κατά τη διάρκεια της φάσης της ετεροχρονισμένης 
έναρξης, η ενδεικτική λυχνία περνάει από τις 9 στις 6 
ώρες ή από τις 6 στις 3 ώρες. Όταν τελειώσει αυτή η 
φάση, ξεκινάει ουσιαστικά ο κύκλος στεγνώματος. 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Η 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για 
να διακόψετε το στέγνωμα. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες της διάρκειας του 
στεγνώματος αναβοσβήνουν (Εικ. 3.2.3) . 

 Επιλέξτε ένα άλλο ύφασμα ή μία άλλη διάρκεια 
στεγνώματος. 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για 
να επανεκκινήσει το στέγνωμα. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες της διάρκειας του 
στεγνώματος παραμένουν σταθερά αναμμένες.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή» για να 
διακόψετε το Στέγνωμα ή ανοίξτε το κάλυμμα της 

Πλήκτρο επιλογής διάρκειας 
Ετεροχρονισμένη 
εκκίνηση 

Έναρξη/Διακοπή 

Επιλογή υφάσματος Λειτουργία κατά του 
τσαλακώματος 

Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση 
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κύκλος στεγνώματος ξεκινάει. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες που βρίσκονται γύρω από το 
πλήκτρο επιλογής διάρκειας παραμένουν αναμμένες 
σταθερά και σβήνουν προοδευτικά αναλογικά με την 
πρόοδο του προγράμματος. Σας υποδεικνύουν επίσης 
το χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου 
στεγνώματος (Εικ. 3.2.1). 
 

συσκευής και την μικρή πόρτα του τυμπάνου. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες της διάρκειας του 
στεγνώματος αναβοσβήνουν (Εικ. 3.2.3). 

 Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το ρούχα ή τα ρούχα. 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για 
να επανεκκινήσει το στέγνωμα. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες της διάρκειας του 
στεγνώματος παραμένουν σταθερά αναμμένες. 
 

 

3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «MEMO ACTIV’» 
Το στεγνωτήριό σας απομνημονεύει τα προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται συχνότερα. 
Έπειτα από μερικούς κύκλους στεγνώματος, το 
πρόγραμμα που αναγράφεται κατά την ενεργοποίηση της 
συσκευής αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που 
χρησιμοποιείται συχνότερα. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΛΑΚΩΜΑΤΟΣ 
Η επιλογή «Κατά του τσαλακώματος» επιτρέπει την 
ανάδευση των ρούχων κάθε 10 λεπτά για 24 ώρες, έως το 
άνοιγμα της πόρτας ή τη διακοπή της λειτουργίας της 
συσκευή. Η λειτουργία κατά του τσαλακώματος εκκινεί 
στο τέλος του στεγνώματος, προκειμένου να μην 
στοιβάζονται τα ρούχα. 

 Για να επιλέξετε αυτή την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο 

«Λειτουργία κατά του τσαλακώματος»  Η 
ενδεικτική λυχνία που ανάβει υποδεικνύει ότι η επιλογή 
είναι ενεργοποιημένη (Εικ. 3.2.4). 
 

ΦΑΣΗ ΨΥΞΗΣ  
Κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία φάση ψύξης 
μερικών λεπτών που επιτρέπει την προοδευτική ψύξη των 

ρούχων (Εικ. 3.2.5). 
Μη διακόπτετε τη λειτουργία του 
στεγνωτηρίου σας πριν από το τέλος αυτής 
της φάσης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Η επιλογή «Λειτουργία κατά του τσαλακώματος» 
παραμένει επιλεγμένη από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. 
Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου μπορείτε να 
ακυρώσετε την επιλογή αυτή. 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ «ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ» 
Εάν το δοχείο σας είναι γεμάτο κατά τη διάρκεια του 
κύκλου στεγνώματος, η συσκευή σταματά κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. 

Η ενδεικτική λυχνία «Γεμάτο δοχείο »  
αναβοσβήνει (Εικ. 3.2.6). 

 Προχωρήστε στην εκκένωση του δοχείου 
περισυλλογής νερού (βλέπε τον τρόπο στο κεφάλαιο 
«ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). 

 Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη//Διακοπή»  για να 
επανεκκινήσει το στέγνωμα. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Στο τέλος του στεγνώματος, η ένδειξη «Τέλος» ανάβει 
για να σας υποδείξει ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες «Φίλτρο»  και «Γεμάτο 

δοχείο» αναβοσβήνουν για να σας 
υποδείξουν ότι πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο και να 
αδειάσετε το δοχείο περισυλλογής νερού έπειτα από 
κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 3.2.7). 

 Πατήστε το πλήκτρο « 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» . 

 Αδειάστε το στεγνωτήριό σας. 

 Καθαρίστε το φίλτρο και αδειάστε το δοχείο 
περισυλλογής νερού (βλέπε τον τρόπο στο κεφάλαιο 
«ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ» 

Τακτικά, οι ενδεικτικές λυχνίες «Φίλτρο»  και 
«Γεμάτο δοχείο»  αναβοσβήνουν για να σας 
υπενθυμίσουν ότι πρέπει να καθαρίσετε το 
συμπυκνωτή (Εικ. 3.2.8). 

 Μην ξεχνάτε να κάνετε τη λειτουργία αυτή, 
καθώς η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί με την 
έναρξη του επόμενου προγράμματος.. 
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4 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
Βρίσκεται στο εσωτερικό του τυμπάνου του στεγνωτηρίου 
σας, στα αριστερά. Για να το καθαρίσετε: 

 Αφαιρέστε το από τη θέση του, τραβώντας το από κάτω 
προς τα επάνω (Εικ. 4.1.1). 

 Καθαρίστε το αφαιρώντας το λεπτό στρώμα ινών που το 
καλύπτουν (Εικ. 4.1.2). 

 Τοποθετήστε εκ νέου το φίλτρο στη θέση του, πιέζοντάς 
το καλά. 

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μετά από 
κάθε κύκλο στεγνώματος. Δεν πρέπει να το 
πλένετε με νερό (Εικ. 4.1.3). 

 

 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Το δοχείο βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. 
Περισυλλέγει το νερό που εξάγεται από τα ρούχα κατά τη 
διάρκεια του στεγνώματος. 

 Για να το αδειάσετε, απελευθερώστε το από τη θέση του 
τραβώντας το προς το μέρος σας (Εικ. 4.2.1.) 

Το δοχείο πρέπει να αδειάζεται μετά από 
κάθε κύκλο στεγνώματος. Σε περίπτωση 
κινδύνου παγωνιάς, ή εάν θέλετε να 

μετακινήσετε ή να ανασηκώσετε τη συσκευή σας, 
αδειάστε το δοχείο (Εικ. 4.2.2). 

  - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 
Ο συμπυκνωτής θα πρέπει να καθαρίζεται 2 φορές 

το μήνα. Αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό του 
συμπυκνωτή. 

Για να το καθαρίσετε: 

 Ανασηκώστε τη σχάρα που βρίσκεται στο εμπρός 
τμήμα της συσκευής. 

 Απελευθερώστε το συμπυκνωτή και αφαιρέστε τον 
προσεκτικά (Εικ. 4.3.1) 

 Αφαιρέστε τις ίνες από το συμπυκνωτή. Καθαρίστε 
τον κάτω από τη βρύση, μόνο με νερό (Εικ. 4.3.2). 
 Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες 
είναι αποφραγμένοι και ότι τα πτερύγια είναι καθαρά. 
Τρίψτε το συμπυκνωτή πρόχειρα. 

 Τοποθετήστε το συμπυκνωτή στη θέση του 
ασφαλίζοντάς τον. 

 Επανατοποθετήστε τη σχάρα. 
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του 
συμπυκνωτή και της ασφάλισής του, 

κρατήστε τον στο βάθος της θέσης του. 

 

 

4 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (συνέχεια) 
 

 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 
Για τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, της πρόσβασης στο τύμπανο, και των εξωτερικών επιφανειών 
 
χρησιμοποιείτε ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί μόνο με νερό και υγρό σαπούνι. 
 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι αποξεστικές σκόνες, τα μεταλλικά ή πλαστικά σφουγγάρια και τα 
προϊόντα με οινόπνευμα ή τα διαλυτικά (Εικ. 4.4). 
 

5 - ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 
 

 
Οι παρακάτω χρόνοι στεγνώματος δίνονται ενδεικτικά, καθώς αποτελούν συνάρτηση: 

 Του επιθυμητού αποτελέσματος, στεγνό, νωπό, κλπ.... 

 Της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε μία θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C). 

 Της ποιότητας του στυψίματος. 
 

Φύση των ρούχων Φορτίο Για στύψιμο στις... 
Διάρκεια του κύκλου 

στεγνώματος. 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  

6 kg 850 στροφές/λεπτό από 100 έως 200 λεπτά 

3 kg 850 στροφές/λεπτό από 50 έως 70 λεπτά 

ΜΙΚΤΑ 
5 kg 850 στροφές/λεπτό από 80 έως 100 λεπτά 

2,5 kg 850 στροφές/λεπτό από 50 έως 70 λεπτά 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
3 kg 500 στροφές/λεπτό από 60 έως 80 λεπτά 

1,5 kg 500 στροφές/λεπτό από 40 έως 50 λεπτά 
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Για τις χαμηλότερες ταχύτητες στυψίματος, θα πρέπει να αυξήσετε τη διάρκεια στεγνώματος. 
 

6 - ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

 
Ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου σας, παρακάτω δίνονται ορισμένα 
σημεία που πρέπει να ελέγχετε. 
 

Προβλήματα: Ελέγξτε εάν: 

Το στεγνωτήριο δεν τίθεται σε λειτουργία:  ο ρευματολήπτης είναι συνδεδεμένος. 

 πατήσατε το πλήκτρο 
«Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» 

 το πρόγραμμα είναι σωστά επιλεγμένο και πατήσατε 
το πλήκτρο «Έναρξη/ Διακοπή» 

 το κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο. 

 ο συμπυκνωτής έχει ασφαλίσει καλά. 

 το δοχείο περισυλλογής νερού είναι σωστά 
τοποθετημένο. 

Ο χρόνος στεγνώματος διαρκεί πολύ: το φίλτρο του τυμπάνου δεν είναι γεμάτο ίνες. 

τα ρούχα είναι καλά στυμμένα (500 στροφές/λεπτό 
τουλάχιστον, αλλά το στύψιμο σε 850 στροφές/λεπτό 
προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος). 

η θερμοκρασία του δωματίου δεν είναι πολύ υψηλή, 
ιδιαίτερα εάν το δωμάτιο είναι μικρό: εάν χρειαστεί, 
ανοίξτε την πόρτα ή το παράθυρο. 

ο συμπυκνωτής δεν έχει φραγεί από ίνες. 

οι είσοδοι και έξοδοι αέρα έχουν απελευθερωθεί 
προκειμένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη 
κυκλοφορία αέρα. 

Τα ρούχα είναι πολύ υγρά:  το φίλτρο του τυμπάνου δεν είναι γεμάτο ίνες. 

 η επιλογή του τύπου στεγνώματος είναι σωστή: 
επιλέξτε το αμέσως ανώτερο πρόγραμμα. 

 ο συμπυκνωτής δεν έχει φραγεί από ίνες. 

Τα ρούχα είναι πολύ ξηρά, πολύ τσαλακωμένα:  το επιλεγμένο πρόγραμμα στεγνώματος αντιστοιχεί 
στο είδος των ρούχων που εισάχθηκαν στο τύμπανο. 

Το στέγνωμα δεν είναι ομοιογενές:  Το φορτίο των ρούχων αποτελείται από υφάσματα 
ιδιαίτερα ανομοιογενή (π.χ.: σεντόνι με τζιν). 

 τα ρούχα τοποθετήθηκαν στο τύμπανο 
«ξεδιπλωμένα». 

 το τύμπανο δεν είναι υπερβολικά γεμάτο. 

Τα συνθετικά ρούχα φέρουν στατικό ηλεκτρισμό:  τα ρούχα δεν είναι πολύ στεγνά. 

 χρησιμοποιήσατε μαλακτικό προϊόν κατά την πλύση, 
η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπει τη  
μείωση των περισσότερων προβλημάτων που 
σχετίζονται με τον στατικό ηλεκτρισμό. 

Η ενδεικτική λυχνία «γεμάτου δοχείου» είναι αναμμένη 
: 

 το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο: μετά το 
άδειασμα του δοχείου, επανατοποθετήστε το στη 
θέση του, προσαρμόζοντάς το καλά στη θέση του. 

Η ενδεικτική λυχνία «γεμάτου δοχείου» ανάβει, ενώ το 
δοχείο είναι άδειο: 

 το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο: σπρώξτε το 
καλά. 

 ελέγξτε εάν ο συμπυκνωτής έχει ασφαλίσει καλά και 
από τις δύο πλευρές. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

 
Οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας κλήσης, αναφέρετε όλα τα στοιχεία της συσκευής σας 
(μοντέλο, τύπος, σειριακός αριθμός). Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην πλακέτα σήμανσης (Εικ. 1.1). 
 
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων συντήρησης, 
απαιτήστε την αποκλειστική χρήση γνήσιων 
εγκεκριμένων ανταλλακτικών. 
 

 
 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ 
Για να προφυλάξετε τη συσκευή σας, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα 
καθαρισμού Clearit. Ανακαλύψτε μια ολόκληρη σειρά και επαγγελματικά εξαρτήματα 
για την καθημερινή συντήρηση και βελτίωση των επιδόσεων των συσκευών σας. 
Πωλούνται στη διεύθυνση www.clearit.com ή στον συνηθισμένο σας μεταπωλητή. 

 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 

 

Βρείτε όλες τις συμβουλές και τις τεχνικές της Brandt για το Μαγείρεμα, το Πλύσιμο και την Ψύξη. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές μας, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας: 
 
 
 

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών BRANDT : 

 
 
Μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών BRANDT - CS69526 - F - 95060 CERGY PONTOISE Cedex 
Η υπηρεσία παρέχεται από την BRANDT FRANCE  

Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο 1.000.000€ 
RCS Nanterre 801.250.531 

 
Τεχνική Υποστήριξη: 

 
  

 

www.brandt.com 


