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Οδηγίες χρήσης

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

 Το σύμβολο αυτό σου θυμίζει να 
διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. 
! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να μπορείτε 
να το συμβουλεύεστε εύκολα οποτεδήποτε. Να διατηρείτε το 
εγχειρίδιο πλησίον του στεγνωτηρίου. Στην περίπτωση που η 
συσκευή πωληθεί ή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα, θυμηθείτε να 
τους παραδώσετε αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να μπορούν και οι 
νέοι κάτοχοι να γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις 
για τη χρήση του στεγνωτηρίου. 
! Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες: οι σελίδες που 
ακολουθούν περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την 
εγκατάσταση και χρήσιμες υποδείξεις για τη λειτουργία της 
οικιακής ηλεκτρικής συσκευής. 

www.indesit.com
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Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο 

Αν η ηλεκτρική 
συσκευή πρέπει να 
εγκατασταθεί κάτω από 
έναν πάγκο εργασίας 
πρέπει να αφήσετε ένα 
χώρο 10 mm μεταξύ 
του επάνω πάνελ της 
ηλεκτρικής συσκευής 
και άλλων αντικειμένων 
ευρισκόμενων πάνω από αυτό και ένα χώρο 
15 mm μεταξύ των πλευρών της ηλεκτρικής 
συσκευής και των τοιχωμάτων ή των 
γειτονικών σε αυτό επίπλων. Με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία 
αέρα. 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με την 
πίσω επιφάνεια τοποθετημένη κόντρα σε 
τοίχο

Αερισμός
Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρο 
χωρίς υγρασία και που διαθέτει κατάλληλη κυκλοφορία 
αέρα. Η ροή αέρα πέριξ του στεγνωτηρίου είναι βασική 
για να επιτραπεί η συμπύκνωση του παραγόμενου νερού 
κατά το πλύσιμο. Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί σωστά 
αν τοποθετηθεί σε χώρο κλειστό ή στο εσωτερικό ενός 
επίπλου.
Αν το στεγνωτήριο χρησιμοποιείται σε μικρό ή κρύο 
δωμάτιο μπορεί να δημιουργηθεί λίγο συμπύκνωμα.

Άδειασμα του νερού
Αν η μηχανή τοποθετηθεί πλησίον ενός σωλήνα 
αποστράγγισης μπορεί να εκρεύσει το συμπύκνωμα νερού 
απ’ ευθείας χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το 
δοχείο συλλογής του νερού. Στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται πλέον να αδειάζετε το δοχείο συλλογής νερού 
μετά από κάθε κύκλο.
Αν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω ή δίπλα σε 
πλυντήριο μπορεί να μοιράζεται το ίδιο σύστημα 
αποστράγγισης. Αρκεί να αποσυνδέσετε το σωλήνα 
που φαίνεται στην εικόνα A και να τον συνδέσετε στην 
αποστράγγιση.
Αν το άδειασμα βρίσκεται πιο μακριά από το μήκος του 
σωλήνα, για να το φτάσετε μπορείτε να αποκτήσετε και να 
συνδέσετε ένα σωλήνα ίδιας διαμέτρου και του αναγκαίου 
μήκους.
Για να εγκαταστήσετε το νέο σωλήνα αρκεί να 
αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα όπως υποδεικνύεται στην 
εικόνα B εισάγοντάς τον στην ίδια θέση.
Η αποστράγγιση πρέπει να βρεθεί 1 m χαμηλότερα σε 
σχέση με τη βάση του στεγνωτηρίου.
Αφού εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο βεβαιωθείτε ότι ο 
σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι διπλωμένος κι ούτε 
τυλιγμένος.
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Δεν προτείνεται η εγκατάσταση του 
στεγνωτηρίου σε ντουλάπι. Η οικιακή 
ηλεκτρική συσκευή δεν πρέπει ποτέ να 
εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλείνει 
με κλειδί, από συρόμενη πόρτα ή από 
πόρτα με μεντεσέ στο πλευρό το αντίθετο 
της πόρτας του στεγνωτηρίου.

Ηλεκτρική σύνδεση 
Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική 
πρίζα ελέγξτε τα ακόλουθα:

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια είναι στεγνά.

Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση.

Η πρίζα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντέχει την μέγιστη προβλεπόμενη ισχύ 
για τη μηχανή, που αναφέρεται στην 
πινακίδα των στοιχείων λειτουργίας 
(βλέπε Περιγραφή του στεγνωτηρίου).

Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να 
κυμαίνεται στις τιμές που υποδεικνύονται 
στην πινακίδα των δεδομένων λειτουργίας 
( βλέπε Περιγραφή του στεγνωτηρίου).

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, 
πολύπριζα ή προσαρμογείς. Για 
στεγνωτήρια με βύσμα, αν το βύσμα δεν 
ταιριάζει με την πρίζα σας, επικοινωνήστε 
με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Εγκατάσταση
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Αυτό το οικιακό στεγνωτήριο είναι Αυτόματο
Ενεργειακή κατανάλωση πλήρους φορτίου. Edry- kWh  2)  4.2
Ενεργειακή κατανάλωση μερικού φορτίου. Edry½,- kWh  2)  2.31
Κατανάλωση ισχύος: Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts  0.42
Κατανάλωση ισχύος: Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts  2.24

Πλήρες φορτίο (Tdry) - λεπτά  132
Μερικό φορτίο (Tdry½) - λεπτά  78

σταθμισμένο (Ct) πλήρες και μερικό φορτίο  3)  81
Πλήρες φορτίο Cdr  81
Μερικό φορτίο Cdry½  81

Συνθετικά: Ενεργειακή κατανάλωση πλήρους φορτίου. kWh  1.8
Συνθετικά: Πλήρες φορτίο - λεπτά  75

κανονισμό  932/2012.

Συνθετικά: Μερικό φορτίο Μ/Ε 

Μέση απόδοση συμπύκνωσης - %

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου - dB(A) re 1 pW  68

1) Το "τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών" με πλήρες και μερικό φορτίο και το " 
τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών " μερικού φορτίου είναι τα τυπικά προγράμματα 
στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στην καρτέλα. Τα 
προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για πλήρες στέγνωμα (0%) βαμβακερών και 
είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα με όρους κατανάλωσης ενέργειας. Το 
μερικό φορτίο είναι το μισό του πλήρους φορτίου. 

2) Ετήσια κατανάλωση βασισμένη σε 160 κύκλους στεγνώματος του τυπικού 
προγράμματος βαμβακερών σε πλήρες και μερικό φορτίο, και κατανάλωση των 
καταστάσεων λειτουργίας σε χαμηλή ισχύ. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
ανά κύκλο θα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. **Το Τυπικό 
Πρόγραμμα Βαμβακερών

3) Μέσο βάρος 3 κύκλων πλήρους φορτίου και 4 κύκλοι μισού φορτίου.

Διάρκεια της ‘κατάστασης αναμονής’ για σύστημα διαχείρισης 
ισχύος - λεπτά

 30

Πρόγρ. Σταθμισμένος χρόνος (Tt) πλήρους και μερικού φορτίου-
λεπτά 3)

 101

Τάξη απόδοσης συμπύκνωσης σε κλίμακα από το G (ελάχιστη 
απόδοση) έως το Α (μέγιστη απόδοση)

 B

Αυτό το οικιακό στεγνωτήριο είναι Συμπυκνωτής

Τάξη ενεργειακής απόδοσης  σε κλίμακα από A+++ (χαμηλή 
κατανάλωση) έως D (υψηλή κατανάλωση)

 B

Η σταθμισμένη Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (AEc)* Kwh 1)  503.0

Στοιχεία  Προϊόντος - κανονισμό 392/2012

εμπορικό σήμα·
 INDESIT
μοντέλου 

 IDCL 75 B H (EU)

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα πλυμένων βαμβακερών για το 
“τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών” σε πλήρες φορτίο - kg

 7.0

ΜέΜέγιστο μέγεθος φορτίου: 7 kgΤο στεγνωτήριο δεν μπορεί να 
εγκατασταθεί σε χώρους εξωτερικούς, 
ακόμη και προφυλαγμένους.

Μετά την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου 
το ηλεκτρικό καλώδιο και το βύσμα πρέπει 
να είναι ευχερή.

Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να 
διπλώνει κι ούτε να τσαλακώνει.

Αν το βύσμα προς αντικατάσταση είναι 
ενσωματωμένου τύπου, πρέπει να το 
διαθέσετε με τρόπο ασφαλή. ΜΗΝ το 
αφήνετε εκεί που θα μπορούσε να εισαχθεί 
σε μια πρίζα και να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξίες.

Το ηλεκτρικό καλώδιο θα πρέπει να 
ελέγχεται περιοδικά. Αν το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον από την υπηρεσία 
του τεχνικής υποστήριξης(βλέπε 
Υποστήριξη). 

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε 
ευθύνης όταν δεν τηρούνται οι κανόνες 
αυτοί.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 
τα παραπάνω, επικοινωνήστε με έναν 
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Προκαταρκτικές πληροφορίες
Αφού εγκατασταθεί το στεγνωτήριο, πριν το θέσετε 
σε λειτουργία καθαρίστε το εσωτερικό του κάδου και 
απομακρύνετε τη βρωμιά που μπορεί να συσσωρευτεί 
κατά τη μεταφορά.
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! Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ασφαλείας. Οι προειδοποιήσεις 
αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και 
πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Γενική ασφάλεια

• Το παρόν στεγνωτήριο μπορεί 
να χρησιμοποιείται από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών 
από 8 ετών και άνω) με μειωμένες 
ικανότητες φυσικές, αισθητηριακές ή 
νοητικές ή χωρίς εμπειρία και γνώση, αν 
επιτηρούνται ή δέχονται οδηγίες σχετικές 
με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Το στεγνωτήριο αυτό έχει σχεδιαστεί για 
οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση.

• Μην αγγίζετε τη συσκευή όταν είστε 
ξυπόλητοι ή έχετε βρεγμένα χέρια ή πόδια.

• Όταν βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα, 
τραβάτε το ρευματολήπτη (φις) και όχι το 
καλώδιο.

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το 
στεγνωτήριο και βγάλτε το από την 
πρίζα. Κρατάτε την πόρτα κλειστή για 
να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα τη 
χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν χωρίς 
επίβλεψη, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με το στεγνωτήριο.

• Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να 
εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. 

• Τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών 
θα πρέπει να κρατιούνται σε απόσταση 
από το στεγνωτήριο εκτός κι αν 
επιτηρούνται συνεχώς.

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σωστά 
και να αερίζεται επαρκώς. Η είσοδος αέρα 
στη μπροστινή όψη του στεγνωτηρίου 
δεν πρέπει να φράσσεται ποτέ. (βλ. 
Εγκατάσταση).

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο 
επάνω σε χαλιά όπου το ύψος του πέλους 
μπορεί να εμποδίζει την είσοδο του αέρα 
στο στεγνωτήριο από τη βάση.

• Ελέγξτε αν το στεγνωτήριο είναι άδειο 
πριν το γεμίσετε.

• Το πίσω μέρος του στεγνωτηρίου 
μπορεί να ζεσταθεί πολύ. Ποτέ μην το 
αγγίζετε την ώρα που λειτουργεί.

• Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο 
εάν το φίλτρο, ο περιέκτης νερού και ο 
συμπυκνωτής δεν έχουν στερεωθεί καλά 
στη θέση τους (βλ. Συντήρηση).

• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο (βλ. 
Πλύσιμο ρούχων) για μέγιστα φορτία.

• Μην βάζετε στο στεγνωτήριο πλυμένα 
ρούχα που στάζουν.

• Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες 
στις ετικέτες των ρούχων (βλ. Πλύσιμο 
ρούχων).

• Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη 
είδη.

• Μην στεγνώνετε ακρυλικά υφάσματα σε 
υψηλές θερμοκρασίες.

• Μην απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο ενώ 
περιέχει ακόμη ζεστά ρούχα.

• Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε 
χρήση (βλ. Συντήρηση).

• Εκκενώνετε τον περιέκτη νερού μετά από 
κάθε χρήση (βλ. Συντήρηση).

• Καθαρίζετε τη μονάδα του συμπυκνωτή 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα (βλ. 
Συντήρηση).

• Μην αφήνετε να συγκεντρώνεται χνούδι 
γύρω από το στεγνωτήριο.

• Ποτέ μην ανεβαίνετε επάνω στο 
στεγνωτήριο, μπορεί να προκαλέστε βλάβη.

• Πάντα να τηρείτε τα ηλεκτρικά πρότυπα 
και τις προδιαγραφές (βλ. Εγκατάσταση).

• Πάντα να αγοράζετε γνήσια ανταλλακτικά 
και αξεσουάρ (βλ. Τεχνική υποστήριξη).

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς στο στεγνωτήριο σας, 
θα πρέπει να προσέχετε τα εξής:

• Βάζετε στο στεγνωτήριο ρούχα μόνο αν 
έχουν πλυθεί με απορρυπαντικό και νερό, 
έχουν ξεπλυθεί και στυφτεί. Υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς αν στεγνώνετε ρούχα 
που ΔΕΝ έχουν πλυθεί με νερό.

• Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν 
υποβληθεί σε χημικά προϊόντα.

• Μη στεγνώνετε ρούχα που έχουν 
λερωθεί ή εμποτιστεί με ελαιόλαδο ή 
λάδι μαγειρικής, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς. Τα λαδωμένα αντικείμενα 
μπορεί να αναφλεγούν αυτόματα, 
ιδιαίτερα όταν εκτίθενται σε πηγές 
θερμότητας όπως το στεγνωτήριο. Τα 
αντικείμενα ζεσταίνονται και προκαλούν 
μια αντίδραση οξείδωσης με το λάδι, 
η οποία προκαλεί θερμότητα. Αν η 
θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα 
αντικείμενα ενδέχεται να θερμανθούν 
σε επίπεδο πρόκλησης πυρκαγιάς. 
Η στοίβαξη ή η φύλαξη λαδωμένων 
αντικειμένων μπορεί να εμποδίσει τη 

Προειδοποιήσεις
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διαφυγή της θερμότητας και να οδηγήσει 
σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν δεν μπορεί 
να αποφευχθεί η τοποθέτηση στο 
στεγνωτήριο υφασμάτων που έχουν 
λερωθεί με φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή με 
προϊόντα περιποίησης μαλλιών, τα είδη 
αυτά θα πρέπει πρώτα να πλένονται 
με έξτρα ποσότητα απορρυπαντικού 
- αυτό μειώνει τον κίνδυνο, αλλά δεν 
τον εξαλείφει. Τα είδη δεν θα πρέπει να 
βγαίνουν από το στεγνωτήριο και να 
στοιβάζονται όσο είναι πολύ ζεστά.

• Μη στεγνώνετε είδη που έχουν 
προηγουμένως καθαριστεί, πλυθεί, 
εμποτιστεί ή λερωθεί με πετρέλαιο/
βενζίνη, διαλυτικά καθαρισμού ή 
άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. 
Στις ιδιαίτερα εύφλεκτες ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στο σπίτι 
περιλαμβάνονται το μαγειρικό λάδι, το 
ασετόν, η μετουσιωμένη αλκοόλη, η 
κηροζίνη, τα καθαριστικά λεκέδων, το 
τερεβινθέλαιο, τα κεριά και οι ουσίες 
αφαίρεσης κεριών. Πριν από το στέγνωμα 
στο στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι τα είδη 
αυτά έχουν πλυθεί σε ζεστό νερό με έξτρα 
ποσότητα απορρυπαντικού.

• Μη στεγνώνετε είδη που περιέχουν αφρό 
καουτσούκ (γνωστό και ως αφρό λάτεξ) ή 
ελαστικά αντικείμενα με παρόμοια υφή. Αν 
θερμανθούν, τα υλικά με αφρό καουτσούκ 
μπορούν να προκαλέσουν φωτιά λόγω 
αυτανάφλεξης.

• Μαλακτικά και παρόμοια προϊόντα 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στο στεγνωτήριο για την αποφυγή των 
φαινομένων στατικού ηλεκτρισμού, εκτός 
κι αν η χρήση τους συνιστάται ρητά από 
τον κατασκευαστή του μαλακτικού.

• Μη στεγνώνετε εσώρουχα που περιέχουν 
μεταλλικές ενισχύσεις, π.χ. σουτιέν με 
μπαλένες.
Αν οι μεταλλικές ενισχύσεις 
αποσπασθούν κατά τη διάρκεια του 
στεγνώματος, το στεγνωτήριο μπορεί να 
υποστεί ζημιά.

• Μη βάζετε στο στεγνωτήριο είδη από 
καουτσούκ, πλαστικά όπως σκουφάκια 
μπάνιου ή αδιάβροχα καλύμματα για 
μωρά, είδη από πολυαιθυλένιο ή χάρτινα 
αντικείμενα.

• Μη βάζετε στο στεγνωτήριο είδη με 
επένδυση από καουτσούκ, ρούχα 
με ενισχύσεις από αφρό καουτσούκ, 
μαξιλάρια, γαλότσες και αθλητικά 
παπούτσια με επένδυση καουτσούκ.

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

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη διακόπτετε 
τη λειτουργία του στεγνωτηρίου πριν 
από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, 
εκτός εάν όλα τα αντικείμενα αφαιρεθούν 
και απλωθούν γρήγορα, ώστε να γίνει 
διάχυση της θερμότητας.

Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός 
στο περιβάλλον

• Στύψτε καλά τα ρούχα για να απομακρύνετε την 
περίσσεια νερού πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο (αν 
πρώτα χρησιμοποιήσετε πλυντήριο, επιλέξτε υψηλές 
στροφές στο στύψιμο). Έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο 
και ενέργεια στο στέγνωμα.

• Πάντα να βάζετε στο στεγνωτήριο πλήρες φορτίο 
-εξοικονομείτε ενέργεια: μεμονωμένα ρούχα ή μικρά 
φορτία χρειάζονται περισσότερη ώρα να στεγνώσουν.

• Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση για να 
περιορίσετε το κόστος κατανάλωσης ενέργειας (βλ. 
Συντήρηση).
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Κλείσιμο της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος
! Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο όταν δεν 
είναι σε λειτουργία, καθώς και κατά τις 
διεργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Καθαρισμός του φίλτρου μετά από 
κάθε κύκλο
Το φίλτρο είναι ένα εξάρτημα βασικό για 
το στέγνωμα: η λειτουργία του είναι να 
συλλέγει το χνούδι και τις τρίχες που 
σχηματίζονται κατά το στέγνωμα.

Στο τέλος του 
στεγνώματος να 
καθαρίζετε συνεπώς το 
φίλτρο ξεβγάζοντάς το 
κάτω από τρεχούμενο 
νερό ή καθαρίζοντάς το 
με ηλεκτρική σκούπα. 
Στην περίπτωση που το 
φίλτρο βουλώσει, η ροή 
του αέρα στο εσωτερικό 
του στεγνωτηρίου θα 
διακυβευόταν σοβαρά: 
οι χρόνοι στεγνώματος 
μακραίνουν και 
καταναλώνεται 
περισσότερη ενέργεια. 
Ακόμη, μπορεί να 
διαπιστωθούν ζημιές 
στο στεγνωτήριο.
Το φίλτρο βρίσκεται 

μπροστά στο περίβλημα του στεγνωτηρίου 
(βλέπε εικόνα).
Αφαίρεση του φίλτρου:
1. Τραβήξτε προς τα πάνω την πλαστική 
λαβή του φίλτρου (βλέπε εικόνα).
2. Καθαρίστε το φίλτρο από το χνούδι και 
επανατοποθετήστε το σωστά. Βεβαιωθείτε 
ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί πλήρως σύρριζα 
στο περίβλημα του στεγνωτηρίου.

! Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς 
πριν να έχετε επανεισάγει το φίλτρο στην 
έδρα του.

Έλεγχος του κάδου μετά από κάθε κύκλο
Στρέψτε τον κάδο χειρονακτικά για να αφαιρέσετε τα 
μικρότερα ρούχα (μαντηλάκια) που θα μπορούσαν να 
παραμείνουν στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός του κάδου
! Για τον καθαρισμό του κάδου μη χρησιμοποιείτε 
αποξυστικά, σύρμα ή ουσίες καθαρισμού για ανοξείδωτο 

χάλυβα.
Μπορεί να σχηματιστεί μια χρωματιστή πάχνη στον κάδο 
από ανοξείδωτο χάλυβα, φαινόμενο που θα μπορούσε 
να προκληθεί από ένα συνδυασμό νερού ή/και ουσιών 
καθαρισμού όπως το μαλακτικό της πλύσης. Η χρωματιστή 
πάχνη αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στις επιδόσεις του 
στεγνωτηρίου. 

Άδειασμα του δοχείου συλλογής του 
νερού μετά από κάθε 
κύκλο
Βγάλτε το δοχείο από το 
στεγνωτήριο και αδειάστε 
το σε έναν νιπτήρα ή σε 
άλλο κατάλληλο σύστημα 
αποστράγγισης, κατόπιν 
επανατοποθετήστε το σωστά.
Να ελέγχετε πάντα το δοχείο 
συλλογής και να το αδειάζετε 
πριν από την εκκίνηση ενός 

νέου προγράμματος στεγνώματος.

Η μη εκκένωση του δοχείου συλλογής νερού μπορεί να 
προκαλέσει: 
- Το σταμάτημα της θέρμανσης της μηχανής (συνεπώς 
το φορτίο μπορεί να είναι ακόμη βρεγμένο στο τέλος του 
κύκλου στεγνώματος).
- Το led ”Άδειασμα λεκανίτσας” φωτίζεται προειδοποιώντας 
ότι το δοχείο είναι γεμάτο. 

Φόρτωση του συστήματος συλλογής του νερού 
Όταν το στεγνωτήριο είναι καινούργιο, το δοχείο συλλογής 
του νερού δεν συλλέγει μέχρι να φορτωθεί το σύστημα. Η 
διεργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει 1 ή 2 κύκλους 
στεγνώματος. Αφού φορτωθεί, το σύστημα συλλέγει νερό 
σε κάθε κύκλο.

Καθαρισμός της μονάδας 
συμπύκνωσης
• Να απομακρύνετε 
περιοδικά (κάθε 
μήνα) τη μονάδα 
συμπύκνωσης 
και να καθαρίζετε 
την ενδεχόμενη 
συσσώρευση χνουδιού 
από τις πλάκες 
ξεπλένοντάς την κάτω 
από τη βρύση με 
κρύο νερό που τρέχει 
στο πίσω μέρος του 
συμπυκνωτή.
Αφαίρεση του 
συμπυκνωτή:
1. Αποσυνδέστε το 
στεγνωτήριο από το 

Φροντίδα και συντήρηση
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ηλεκτρικό δίκτυο και ανοίξτε τη θυρίδα.
2. Ανοίξτε το καπάκι του συμπυκνωτή 
(βλέπε εικόνα), ξεμπλοκάρετε τα τρία στοπ 
στρέφοντάς τα κατά 90° αριστερόστροφα, 
κατόπιν βγάλτε το συμπυκνωτή τραβώντας 
τον από τη λαβή.
3. Καθαρίζετε την επιφάνεια των τσιμουχών 
και επανατοποθετείτε τη μονάδα με τα βέλη 
στραμμένα προς τα πάνω, όντας βέβαιοι ότι 
τα στοπ είναι καλά στερεωμένα.

Καθαρισμός του στεγνωτηρίου
• Τα εξωτερικά μέρη από μέταλλο και πλαστικό και τα 

λαστιχένια μέρη μπορούν να καθαρίζονται με βρεγμένο 
πανί.

• Περιοδικά (κάθε 6 μήνες) να καθαρίζετε με την ηλεκτρική 
σκούπα την πρόσθια γρίλια υποδοχής αέρα και τις 
εξόδους στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου για την 
απομάκρυνση ενδεχόμενων συσσωρεύσεων χνουδιού, 
τριχών και σκόνης. Ακόμη, αφαιρείτε τις συσσωρεύσεις 
χνουδιού από το πρόσθιο μέρος του συμπυκνωτή και 
των περιοχών του φίλτρου χρησιμοποιώντας ευκαιριακά 

την ηλεκτρική σκούπα.
! Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.
! Ζητάτε τον τακτικό έλεγχο του στεγνωτηρίου από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια των ηλεκτρικών και μηχανικών μερών (βλέπε 
Τεχνική Υποστήριξη).

Γρήγορες Συμβουλές
! Θυμήσου να καθαρίζεις το φίλτρο πόρτας 
και το φίλτρο συμπυκνωτή μετά από κάθε 
στέγνωμα.
! Θυμήσου να αδειάζεις το δοχείο συλλογής 
νερού μετά από κάθε φορτίο.
! Έτσι, θα έχεις τη μέγιστη απόδοση!

Δοχείο 
συλλογής 
του νερού

Μονάδα 
συμπύκνωσης

Καπάκι του 
συμπυκνωτή

Στοπ

Φίλτρο

Λαβή

Υποδοχή 
αέρα

Κρουνός

Πίσω

Πρόσθια

Μονάδα 
συμπύκνωσης
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συμπύκνωσης 
(καπάκι ανοιχτό) 

Πατήστε στην 
πόρτα

Μονάδα 

Δοχείο συλλογής 
του νερού 

Πινακίδα των 
δεδομένων 
λειτουργίας 

Λαβή του καπακιού του 
συμπυκνωτή (τραβήξτε 

για να ανοίξετε) 

Φίλτρο 

Γρίλια της 
υποδοχής 

αέρα 

Περιγραφή του 
στεγνωτηρίου
Άνοιγμα της πόρτας

Πίνακας χειριστηρίων 

Χαρακτηριστικά

Αριθμός 
σειράς 

και 
αριθμός 

μοντέλου
 

Κουμπί προγραμμάτων και 
OFF

Κουμπί και ενδεικτικό 
φωτάκι 

START/PAUSE

Ενδεικτικά 
φωτάκια 

συντήρησης

Ενδεικτικά φωτάκια 
φάσεων στεγνώματος ή 
εκκίνησης με Εκκίνησης 
με χρονική υστέρηση

Κουμπιά και 
Ενδεικτικές Λυχνίες 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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Επιλογέας Προγραμμάτων 
Επιτρέπει να θέσετε το πρόγραμμα: στρέψτε μέχρι ο δείκτης να κατευθυνθεί προς το επιθυμητό πρόγραμμα. Η θέση OFF θέτει 
εκτός λειτουργίας το στεγνωτήριο (βλέπε Εκκίνηση και Επιλογή του προγράμματος).

Κουμπιά δυνατοτήτων
Επιτρέπουν την επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Τα ενδεικτικά φωτάκια ανάβουν για να 
δείξουν ότι η δυνατότητα έχει επιλεγεί (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες).

Κουμπί και ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE 
Όταν το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι αναβοσβήνει αργά, πατήστε το κουμπί για την εκκίνηση του προγράμματος. Όταν ο κύκλος 
έχει ξεκινήσει, το ενδεικτικό φωτάκι επισήμανσης παραμένει πάντα αναμμένο. Για να θέσετε το πρόγραμμα σε παύση πατήστε 
εκ νέου το κουμπί. Το ενδεικτικό φωτάκι γίνεται πορτοκαλί χρώματος και αρχίζει πάλι να αναβοσβήνει.
Για την επανεκκίνηση του προγράμματος από το σημείο που διακόπηκε, πατήστε εκ νέου το κουμπί (βλέπε Εκκίνηση και 
Επιλογή του προγράμματος).

Ενδεικτικά φωτάκια
Ενδεικτικά φωτάκια συντήρησης
Τα ενδεικτικά φωτάκια παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Να τι μας λένε:

Πριν από κάθε πρόγραμμα, τα ενδεικτικά Φωτάκια Καθαρισμού Φίλτρου   και Εκκένωση Δοχείου    σας υπενθυμίζουν 
ότι είναι θεμελιώδες να καθαρίσετε το φίλτρο και να αδειάσετε το δοχείο του νερού πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο (βλέπε 
Φροντίδα και συντήρηση). 

Αν το δοχείο του νερού γεμίσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, το led ανάβει. Το δοχείο του νερού πρέπει να 
εκκενωθεί πριν πιέσετε το πλήκτρο START/PAUSE για να αποκαταστήσετε τον κύκλο από το σημείο στο οποίο διεκόπη.

Το ενδεικτικό φωτάκι συμπυκνωτή  θυμίζει ότι είναι βασικό να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή περιοδικά (βλέπε Συντήρηση).

Ενδεικτικά φωτάκια «Φάσεων στεγνώματος»

Το Ενδεικτικό φωτάκι  δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη η φάση στεγνώματος.

Το Ενδεικτικό φωτάκι  δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη η φάση ψύξης.

Το ενδεικτικό φωτάκι END δείχνει το τέλος του προγράμματος.

Ενδεικτικά φωτάκια “Εκκίνησης με χρονική υστέρηση”
Αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία “Καθυστερημένη εκκίνηση” (βλέπε “Προγράμματα και δυνατότητες”), αφού εκκινήσετε το 
πρόγραμμα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιλεγμένη καθυστέρηση:

Με το πέρασμα του χρόνου θα απεικονίζεται η υπολειπόμενη καθυστέρηση, με το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι να αναβοσβήνει.

Αφού ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση θα αρχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
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Εκκίνηση και επιλογή του προγράμματος

1. Εισάγετε το βύσμα του στεγνωτηρίου στην ηλεκτρική πρίζα τροφοδοσίας.

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα με βάση τον τύπο μπουγάδας  (βλέπε Μπουγάδα).

3. Ανοίξτε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό και σε θέση, και αν το δοχείο συλλογής νερού είναι κενό και 
τοποθετημένο σωστά  (βλέπε Συντήρηση).

4. Φορτώστε τη μηχανή προσέχοντας ότι κανένα ρούχο δεν παρεμβάλλεται μεταξύ της πόρτας και της σχετικής τσιμούχας. 
Κλείστε τη θυρίδα.

5. Ανάψτε το στεγνωτήριο κινώντας το κουμπί σε μια θέση διαφορετική του OFF.

6. Στρέψτε τον επιλογέα Προγραμμάτων μέχρι ο δείκτης να κατευθυνθεί στο πρόγραμμα που αντιστοιχεί στον τύπο υφάσματος 
για στέγνωμα, ελέγχοντας τον πίνακα των προγραμμάτων (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες) και τις υποδείξεις για κάθε 
τύπο υφάσματος (βλέπε Μπουγάδα).
! Προσοχή: αν αφού πατήσετε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ η θέση του επιλογέα των προγραμμάτων αλλάξει, η νέα θέση 
ΔΕΝ αλλάζει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα πιέστε το κουμπί START/PAUSE για να θέσετε σε 
παύση το πρόγραμμα (το ενδεικτικό φωτάκι αναβοσβήνει πορτοκαλί), επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και τις σχετικές δυνατότητες. 
Πιέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για την εκκίνηση του νέου προγράμματος.

7. Αν χρειαστεί να θέσετε το χρόνο εκκίνησης με χρονική υστέρηση και τις άλλες δυνατότητες (βλέπε Προγράμματα και 
δυνατότητες).

8. Για την έναρξη πατήστε το κουμπί START/PAUSE.
Κατά το πρόγραμμα στεγνώματος μπορείτε να ελέγξετε τη μπουγάδα και να βγάλετε τα ρούχα που στέγνωσαν συνεχίζοντας με 
τα άλλα. Αφού ξανακλείσετε την πόρτα, πιέστε START/PAUSE για να θέσετε εκ νέου σε λειτουργία τη μηχανή.

9. Στα τελευταία λεπτά των προγραμμάτων στεγνώματος πριν το τέλος του προγράμματος ενεργοποιείται η τελική φάση 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ (τα υφάσματα ψύχονται). Απαιτείται να αφήνετε πάντα να τελειώσει η φάση αυτή.

10. Το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας END δείχνει ότι το πρόγραμμα τελείωσε.O ήχος τερματισμού θα ηχήσει 3 φορές και η 
ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Ανοίξτε την πόρτα, βγάλτε την μπουγάδα, καθαρίστε το φίλτρο και ξαναβάλτε το στην έδρα του. 
Αδειάστε το δοχείο συλλογής του νερού και ξαναβάλτε το στη θέση (βλέπε Συντήρηση).

Στην περίπτωση που δεν βγάλετε τη μπουγάδα στο τέλος του κύκλου, η δυνατότητα κατά του τσαλακώματος (Δυνατότητα 
αυτόματο αντιτσαλάκωμα), όπου προβλέπεται από το επιλεχθέν πρόγραμμα, θα επιτρέψει την περιστροφή του κάδου κάθε 
τόσο για 10 ώρες προκειμένου να μειώσει το σχηματισμό πτυχών. Η φάση θα διακοπεί με το άνοιγμα της πόρτας ή φέροντας το 
κουμπί στη θέση OFF.

11. Στρέψατε το κουμπί προγραμμάτων στη θέση OFF για να σβήσετε τη μηχανή.

12. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Δυνατότητα αυτόματο αντιτσαλάκωμα 
Πρόκειται για μια αυτόματη δυνατότητα που επιτρέπει μια επεξεργασία αντιτσαλακώματος προγενέστερη και μεταγενέστερη 
του προγράμματος στεγνώματος. Η περιστροφή κατά διαστήματα του κάδου πριν την εκκίνηση του κύκλου στεγνώματος, 
επιλέγοντας την δυνατότητα καθυστερημένης εκκίνησης, αποφεύγει το σχηματισμό τσαλακωμάτων. Σε ορισμένα προγράμματα, 
ο κάδος στρέφεται κατά διαστήματα στο τέλος του κύκλου στεγνώματος. Η φάση θα διακοπεί με το άνοιγμα της πόρτας ή 
φέροντας το κουμπί στη θέση OFF.

Τρόπος stand by
Το ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα αυτόματου 
σβησίματος (stand by) που τίθεται σε λειτουργία εντός περίπου 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο του κουμπί ON/OFF μέχρι την επανεργοποίηση του στεγνωτηρίου.

Πως διενεργείται ένα 
στέγνωμα
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Πίνακας των προγραμμάτων

Προγράμματα και δυνατότητες

Προγράμματα
Energy Saver
Οι Κύκλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς όχι μόνο συνδράμουν στο περιβάλλον 
αλλά μειώνουν και το λογαριασμό σας του ηλεκτρικού! 
Οι Κύκλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι διαθέσιμοι για διαφόρους τύπους υφασμάτων: ένας για τα βαμβακερά, ένας για τα 
μπλουζάκια και ένας ειδικά για συνθετικά υφάσματα.  Αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν εξαιρετικό στέγνωμα για μικρά 
φορτία μπουγάδας. 
Οι Κύκλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος χάρη στην τέλεια ρύθμιση της θερμοκρασί-
ας και στην ακριβή ανίχνευση υγρασίας, που έχουν βελτιστοποιηθεί για το καλύτερο αποτέλεσμα σε μικρά φορτία ρούχων.

Βαμβακερό 
Κανονικό Βαμβακερα: Στο τέλος του στεγνώματος, τα ρούχα μπορούν να φορεθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από το 
στεγνωτήριο.
Βαμβακερά Στέγνωμα Extra: Τα ρούχα σας στεγνώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ακόμα και περισσότερο από  το 
στέγνωμα με την επιλογή Standard Cotton.
Βαμβακερά εύκολο σιδέρωμα: ο βαθμός στεγνώματος των ρούχων σας επιτρέπει τη μείωση του σιδερώματος στο ελάχιστο

Συνθετικά  
Ενδείκνυται για το ευαίσθητο στέγνωμα των συνθετικών υφασμάτων. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
ευαίσθητα/ακρυλικά υφάσματα ( 2kg) ενεργοποιώντας τη δυνατότητα Ευαίσθητο Στέγνωμα.

Ανάμικτα 
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

Πρόγραμμα
Μέγιστο 
Φορτίο. 

(Kg)
Δυνατότητες συμβατές Δ ι ά ρ κ ε ι α 

κύκλου* 

Energy Saver

1 Eco Βαμβακερά 2 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 60'

2 Eco Συνθετικά 1 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 50'

Βαμβακερά

3 Κανονικό Βαμβακερα** Mεγ. Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα 130'

4 Βαμβακερά Στέγνωμα Extra Mεγ. Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 140'

5 Βαμβακερά εύκολο σιδέρωμα (Fast 
Iron) Mεγ. Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα 105'

Ειδική φροντίδα

6 Συνθετικά 4 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα 100'

7 Ανάμικτα 3 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 115'

8 Μάλλινα 1  - 60’

Σπορτ & Ελεύθερος χρόνος

9 Fitness 4 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 100’

10 Τεχνικών Υφασμάτων 2 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 90'

11 Jeans 3 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση 90’

My Time

12 Smart 15’ 1.5 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα -
13 Xpress 35’ 1 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα -
14 Ημερήσιο 60’ 2 Εκκίνηση με χρονική καθυστέρηση - Ευαίσθητο στέγνωμα -

Extra

Φρεσκάρισμα -  - 20’

Σημ.: *Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από την ποσότητα του φορτίου, το είδος του υφάσματος, από 
την επιλεγμένη ταχύτητα φυγοκεντρισμού και από κάθε άλλη επιπρόσθετη επιλεχθείσα λειτουργία.** Αυτό είναι το 
αποτελεσματικότερο πρόγραμμα  σε όρους κατανάλωσης ενέργειας (EE 392/2012).



28

GR
Μάλλινα  
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ειδικό για ρούχα που αντέχουν το στέγνωμα με τύμπανο διακρινόμενα με το σύμβολο . Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για φορτία έως 1 kg (περίπου 3 μπλούζες). Συστήνεται να αναποδογυρίζετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. 
Τα στεγνωμένα φορτία με το πρόγραμμα αυτό είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε ορισμένα ρούχα πιο βαριά τα άκρα 
μπορεί να είναι ελαφρώς υγρά. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά, δεδομένου ότι μια περαιτέρω διαδικασία στεγνώματος μπορεί 
να προξενήσει ζημιά στα ρούχα.
! Αντίθετα με τα άλλα υλικά, ο μηχανισμός σύσφιξης του μαλλιού είναι μη αντιστρέψιμος, δηλαδή το ρούχο δεν επιστρέφει στις 
αρχικές του διαστάσεις και σχήμα.
! Το πρόγραμμα αυτό δεν ενδείκνυται για τα ακρυλικά ρούχα.

Πρόγραμμα Fitness 
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ασφαλούς στεγνώματος ρούχων, όπως φόρμες γυμναστικής και παντελονάκια που φέρουν το σύμβολο 

. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορτία μέχρι 4 kg. Προτείνουμε να αναποδογυρίσετε τα ρούχα πριν την εκκίνηση του 
στεγνώματος.

Πρόγραμμα Τεχνικών Υφασμάτων 
Αυτό το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο στέγνωμα υδρόφοβων υφασμάτων και άνορακ (όπως goretex, πολυεστέρας, 
νάιλον). Το στέγνωμα μετά το πλύσιμο έχει μια ευεργετική επίδραση στο ρούχο δεδομένου ότι επανεργοποιεί την υδρόφοβη 
επεξεργασία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορτία μέχρι 2 kg.

Πρόγραμμα Jeans 
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για jeans σε βαμβάκι denim. Πριν στεγνώσετε τα jeans γυρίστε έξω τις τσέπες. Μην αναμιγνύετε 
χρωματιστά, σκούρα ή ανοιχτόχρωμα προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα ρούχα του ίδιου υλικού, όπως σακκάκια 
και μπουφανάκια. Τα αντικείμενα που έχουν στεγνώσει με τη δυνατότητα Extra Dry συνήθως είναι έτοιμα για να φορεθούν, αν 
και οι ραφές ή τα ρέλια μπορεί να είναι ελαφρώς υγρά. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να αναποδογυρίσετε τα jeans και 
πραγματοποιήστε εκ νέου το πρόγραμμα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 
!Δεν συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτού του προγράμματος με jeans με ελαστικές ζώνες, κρίκους ή κεντήματα.

My TiME  (15’ - 35’ - 60’)
Αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν επιθυμείτε να επιλέξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία του 
στεγνώματος.
Damp to dry 15’: Το τέλειο πρόγραμμα για την ταχεία απομάκρυνση της υγρασίας από τα υφάσματα. Για παράδειγμα μπουρ-
νούζια, πετσέτες ή καμβάδες που έχουν χρησιμοποιηθεί μια φορά. 
Xpress 35’: ένα ταχύ πρόγραμμα χρόνου, ιδανικό για το στέγνωμα ρούχων που έχετε στύψει σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντή-
ριο, για παράδειγμα τα πουκάμισα που χρησιμοποιήθηκαν σε μια εβδομάδα εργασίας.
Ημερήσιο 60’: ένα πρόγραμμα χρόνου, ιδανικό για το στέγνωμα στυμένων ρούχων σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο. Για 
παράδειγμα μια αλλαγή σεντονιών.

Φρεσκάρισμα  
Σύντομο πρόγραμμα για το φρεσκάρισμα ινών και ρούχων μέσω της εκπομπής φρέσκου αέρα. Διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
! Αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα στεγνώματος και συνεπώς δεν χρησιμοποιείται με ρούχα ακόμη βρεγμένα.  
Επιτρέπεται η χρήση με οποιαδήποτε ποσότητα φορτίου, αν και η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με μικρότερα 
φορτία.
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νατότητες
ΟΙ δυνατότητες επιτρέπουν την εξατομίκευση του επιλεγμένου προγράμματος με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες.

Εκκίνησης με χρονική υστέρηση     
Η εκκίνηση ορισμένων προγραμμάτων (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες)  μπορεί να καθυστερήσει μέχρι 9 ώρες. Πιέστε 
πολλές φορές το κουμπί μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Πριν θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση βεβαιωθείτε ότι 
το δοχείο συλλογής του νερού είναι άδειο και ότι το φίλτρο είναι καθαρό.

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά 
Απαγορεύει την αλλαγή των δυνατοτήτων του προγράμματος. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις διαθέσιμες δυνατότητες, 
κρατήστε πιεσμένα για 3 δευτερόλεπτα τα δύο πλήκτρα δυνατοτήτων (βλέπε “Περιγραφή του στεγνωτηρίου”). Με την πίεση των 
δύο πλήκτρων θα ακουστεί ένα παρατεταμένο μπιπ και τα led των πλήκτρων δυνατοτήτων θα αναβοσβήσουν αργά για 2 φορές. 
Στη συνέχεια τα led των δυνατοτήτων, που επιλέχθησαν προηγουμένως, θα παραμείνουν αναμμένα αλλά δεν θα μπορούν να 
τροποποιηθούν.
Στην περίπτωση που δοκιμάσετε τα τροποποιήσετε τις δυνατότητες με το KEY LOCK επιλεγμένο, ηχητικά σήματα (3 βραχεία 
μπιπ) και οπτικά (3 ταχεία αναβοσβήσματα) θα ειδοποιήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το τρέχον πρόγραμμα και οι 
δυνατότητες.
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα KEY LOCK  πιέστε για τρία δευτερόλεπτα τα πλήκτρα δυνατοτήτων. Μπορείτε να 
επιλέξετε το  KEY LOCK με όλα τα προγράμματα.
Η θέση OFF σβήνει το στεγνωτήριο.

Ευαίσθητο στέγνωμα  
Μια δυνατότητα που έχει επινοηθεί για το στέγνωμα με τη μέγιστη φροντίδα των πλέον ευαίσθητων ρούχων.
Πιέζοντας αυτό το κουμπί το αντίστοιχο ενδεικτικό led ανάβει και το στέγνωμα γίνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ενεργοποιώντας τη λειτουργία “Ευαίσθητο στέγνωμα” η διάρκεια του κύκλου αυξάνει.

! Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες για όλα τα προγράμματα (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες). 

Άνοιγμα της πόρτας

Ανοίγοντας την πόρτα (ή πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE) κατά τη λειτουργία ενός προγράμματος το στεγνωτήριο σταματάει 
και έχουμε τις ακόλουθες συνέπειες.
• Το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE αναβοσβήνει σε χρώμα πορτοκαλί.
• Κατά την εκκίνηση με υστέρηση η καθυστέρηση συνεχίζει να υπολογίζεται. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί START/PAUSE για 
να συνεχιστεί το πρόγραμμα εκκίνησης με υστέρηση. Ένα από τα ενδεικτικά φωτάκια της «Εκκίνησης με χρονική υστέρηση» 
αναβοσβήνει δείχνοντας τη ρύθμιση της τρέχουσας καθυστέρησης.
• Όταν ενεργοποιείται η αυτόματη φάση αντιτσαλακώματος στο τέλος του κύκλου, σημαίνει ότι το πρόγραμμα στεγνώματος έχει 
τελειώσει. Τα ενδεικτικά φωτάκια προώθησης δείχνουν την τρέχουσα φάση και το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE σταματάει 
να αναβοσβήνει και γίνεται πράσινο.
• Κατά τη φάση χωρίς τσαλάκωμα μετά το στέγνωμα το πρόγραμμα τελειώνει. Πιέζοντας το κουμπί Εκκίνηση/Παύση ένα νέο 
πρόγραμμα επανεκκινεί από την αρχή.
• Στρέφοντας τον επιλογέα Προγραμμάτων επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα και το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE αναβοσβήνει 
πράσινο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία αυτή για να επιλέξετε το πρόγραμμα Στεγνώματος εν ψυχρώ για να ψύξει 
τα ρούχα αν θεωρηθεί ότι είναι επαρκώς στεγνά.
Πιέστε το κουμπί START/PAUSE για την εκκίνηση του νέου προγράμματος.

Σημείωση: Αν έχετε διακοπή ρεύματος, κλείστε την παροχή ή αφαιρέστε το βύσμα. Στρέφοντας το κουμπί στο επιθυμητό 
πρόγραμμα το στεγνωτήριο ανάβει (για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πιέστε START/PAUSA). Η θέση OFF σβήνει το στεγνωτήριο.
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Χρόνοι αυτόματου στεγνώματος 

Βαμβακερό

Χρόνος στεγνώματος μετά από έναν κύκλο πλυσίματος στις 800-1000 στροφές το λεπτό - με αρχικό βαθμό υγρότητας 60%

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

30 - 40 λεπτά 40 - 55 λεπτά 55 - 70 λεπτά 70 - 80 λεπτά 80 - 90 λεπτά 95 - 120 
λεπτά

120 - 140 
λεπτά

Συνθετικά
Ευαίσθητο Στέγνωμα

Χρόνος στεγνώματος μετά από έναν κύκλο πλυσίματος σε χαμηλότερες ταχύτητες - με αρχικό βαθμό υγρότητας 40%

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg
30 - 40 λεπτά 40 - 50 λεπτά 50 - 70 λεπτά 70 - 90 λεπτά

Ακρυλικό
Ευαίσθητο Στέγνωμα

Χρόνος στεγνώματος μετά από έναν κύκλο πλυσίματος σε χαμηλότερες ταχύτητες - με αρχικό βαθμό υγρότητας 40%

1 kg 2 kg
40 - 80 λεπτά 60 - 100 λεπτά

7
4

Διαχωρισμός της μπουγάδας
• Ελέγξτε τα σύμβολα στις ετικέτες των διαφόρων ρούχων 
για να ελέγξετε αν τα ρούχα μπορούν να υποστούν το 
στέγνωμα σε τύμπανο.

• Χωρίστε την μπουγάδα με βάση τον τύπο υφάσματος.
• Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
• Κλείστε τα φερμουάρ και τα γαντζάκια και δέστε τις ζώνες 
και τα κορδόνια χωρίς να τα σφίξετε.

• Στίψτε τα ρούχα για να απομακρυνθεί η μεγαλύτερη 
δυνατή ποσότητα νερού.

! Μην φορτώνετε το στεγνωτήριο με ρούχα γεμάτα νερό.

Μέγιστο μέγεθος φορτίου
Μη φορτώνετε τον κάδο πέραν της μέγιστης 
χωρητικότητας.
Οι ακόλουθες τιμές αναφέρονται στο βάρος των στεγνών 
ρούχων.
Φυσικές ίνες: μέγιστο     kg
Συνθετικές ίνες: μέγιστο     kg

! Για να αποσοβηθεί πτώση των επιδόσεων του 
στεγνωτηρίου, μην το υπερφορτώνετε.

Ετικέτες συντήρησης
Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne en-
simmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään 
tavallisimmat tunnukset:

  Voidaan kuivata kuivausrummussa.

  Ei voida kuivata kuivausrummussa

  Kuivaus korkeassa lämpötilassa.

  Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.

Χρόνοι στεγνώματος
Οι χρόνοι είναι προσεγγιστικοί και μπορεί να αλλάξουν με βάση:

•  Ποσότητα του συγκρατημένου νερού από τα ρούχα 
μετά το στύψιμο: οι πετσέτες και τα ευαίσθητα ρούχα 
συγκρατούν πολύ νερό.

•  Υφάσματα: τα ρούχα ίδιου υφάσματος, αλλά με πλέξη και 
πάχος διαφορετικά μπορεί να παρουσιάζουν χρόνους 
στεγνώματος διαφορετικούς.

•  Ποσότητα μπουγάδας: ξεχωριστά ρούχα και μικρά φορτία 
μπορεί να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν. 

•  Στέγνωμα: αν τα ρούχα πρέπει να σιδερωθούν μπορούν 
να βγουν από τη μηχανή όσο είναι ακόμη λίγο βρεγμένα. 
Τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν τελείως μπορούν, 
αντίθετα, να αφεθούν περισσότερο.

•  Τεθείσα θερμοκρασία. 

•  Θερμοκρασία του δωματίου: όσο χαμηλότερη είναι η 
θερμοκρασία του δωματίου στο οποίο βρίσκεται το 
στεγνωτήριο τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για το 
στέγνωμα των ρούχων.

•  Όγκος: ορισμένα ογκώδη ρούχα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα 
στη διαδικασία στεγνώματος. Συστήνεται να βγάζετε τα 
ρούχα αυτά, να τα τινάζετε και να εισάγετε εκ νέου στο 
στεγνωτήριο: η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται 
περισσότερες φορές κατά τον κύκλο στεγνώματος.

! Μη στεγνώνετε πολύ τα ρούχα.
Όλα τα υφάσματα περιέχουν φυσική υγρασία που χρησιμεύει 
για τη διατήρηση της απαλότητας και της ελαφράδας.

Οι αναφερόμενοι χρόνοι αναφέρονται στα αυτόματα 
προγράμματα Στεγνώματος για ντουλάπα.
Τα βάρη αναφέρονται σε ρούχα στεγνά.

Μπουγάδα
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Προβλήματα και λύσεις 

Πιθανά αίτια / Λύσεις:

•  Το βύσμα δεν μπήκε καλά στην ηλεκτρική επιτοίχια πρίζα για να κάνει επαφή.
•  Έγινε διακοπή ρεύματος.
•  Η ασφάλεια κάηκε. Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην ίδια 
πρίζα.

•  Αν χρησιμοποιείται μια προέκταση δοκιμάστε να εισάγετε το βύσμα του 
στεγνωτηρίου απ’ ευθείας στην πρίζα.

•  Η πόρτα δεν έκλεισε σωστά.
•  Το πρόγραμμα δεν ρυθμίστηκε σωστά (βλέπε Πως διενεργείται ένα στέγνωμα).
•  Δεν πατήθηκε το κουμπί START/PAUSE ( βλέπε Πως διενεργείται ένα στέγνωμα).

•  Τέθηκε ένας χρόνος καθυστέρησης (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες).
•  Πατήθηκε το κουμπί START/PAUSE. Πριν την εκκίνηση του στεγνωτηρίου 
πρέπει να περιμένετε μια σύντομη καθυστέρηση. Περιμένετε την έναρξη του 
στεγνώματος, μην πιέζετε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE: σε αντίθετη 
περίπτωση το στεγνωτήριο εισέρχεται σε παύση και δεν ξεκινάει το στέγνωμα.

•  Το φίλτρο δεν καθαρίστηκε (βλέπε Συντήρηση).
•  Το δοχείο συλλογής του νερού πρέπει να αδειάσει; Το ενδεικτικό φωτάκι “Άδειασμα 
λεκανίτσας” αναβοσβήνει (βλέπε Συντήρηση).

•  Ο συμπυκνωτής πρέπει να καθαριστεί (βλέπε Συντήρηση).
•  Η τεθείσα θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλη για τον τύπο υφάσματος που θα 
στεγνωθεί (βλέπε Προγράμματα και δυνατότητες).

•  Δεν επελέγη ο σωστός χρόνος στεγνώματος για το φορτίο αυτό (βλέπε 
Μπουγάδα).

•  Η γρίλια της υποδοχής αέρα ή οι έξοδοι στο πίσω μέρος είναι βουλωμένες (βλέπε 
Εγκατάσταση και Συντήρηση).

•  Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα (βλέπε Μπουγάδα).
•  Το στεγνωτήριο είναι υπερφορτωμένο (βλέπε Μπουγάδα).

•  Το δοχείο συλλογής του νερού πιθανώς δεν άδειασε στην εκκίνηση του 
προγράμματος. Μην περιμένετε το σήμα αδειάσματος του νερού (O ήχος 
τερματισμού θα ηχήσει 3 φορές και tο ενδεικτικό φωτάκι «Άδειασμα λεκανίτσας» 
αναβοσβήνει), αλλά ελέγχετε πάντα το δοχείο και να το αδειάζετε πριν την 
εκκίνηση ενός νέου προγράμματος στεγνώματος (βλέπε Περιγραφή του 
στεγνβτηρίου).

! Για λόγους ασφαλείας τα προγράμματα του στεγνωτηρίου έχουν μια μέγιστη 
διάρκεια 4 ωρών. Αν ένα πρόγραμμα αυτόματο δεν κατέγραψε την τελική 
απαιτούμενη υγρασία εντός του διαστήματος αυτού, το στεγνωτήριο ολοκληρώνει 
το πρόγραμμα και σταματάει. Ελέγξτε τα παραπάνω σημεία και επαναλάβετε το 
πρόγραμμα. Αν τα ρούχα είναι ακόμη υγρά επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).

•  Αυτό είναι φυσιολογικό, ιδίως αν το στεγνωτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε για κάποιο 
χρόνο. Αν ο θόρυβος επιμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, επικοινωνήστε με 
το κέντρο τεχνικής υποστήιξης.

Το στεγνωτήριο έχει εισέλθει σε κατάσταση αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτό συμβαίνει αν έχετε αφήσει το στεγνωτήριο αναμμένο ή έχει διακοπεί το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει μετά από 30 λεπτά:
- αν αφήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα; 
- μετά το πέρας του προγράμματος στεγνώματος.
Στρέφοντας το κουμπί στο επιθυμητό πρόγραμμα το στεγνωτήριο θα 
επαναλειτουργήσει (για την εκκίνηση του προγράμματος πιέστε START/PAUSA). Η 
θέση OFF σβήνει το στεγνωτήριο.

Σε περίπτωση που έχετε την αίσθηση ότι το στεγνωτήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, πριν τηλεφωνήσετε στην τεχνική 
υποστήριξη (δείτε Υποστήριξη) συμβουλευτείτε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις για την επίλυση των προβλημάτων.

Πρόβλημα:

Το στεγνωτήριο δεν ξεκινάει.

Ο κύκλος στεγνώματος δεν εκκινεί.

Οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγάλοι. 

Το ενδεικτικό φωτάκι «Άδειασμα 
λεκανίτσας» αναβοσβήνει.

Το πρόγραμμα τελειώνει και τα 
ρούχα είναι περισσότερο υγρά από 
το προβλεπόμενο.

Το στεγνωτήριο είναι θορυβώδες 
στα πρώτα λεπτά λειτουργίας.

Τα φωτάκια στον πίνακα ελέγχου του 
στεγνωτηρίου είναι σβηστά όσο το 
στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.
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Πριν τηλεφωνήσετε στο Κέντρο υποστήριξης:

• Συμβουλευτείτε τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων για να 
δείτε εάν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα από μόνοι σας 
(δείτε Προβλήματα και λύσεις).
• Σε διαφορετική περίπτωση, σβήστε το στεγνωτήριο και 
καλέστε το πιο κοντινό κέντρο υποστήριξης. 

Δεδομένα για γνωστοποίηση στο κέντρο υποστήριξης:

• Όνομα, διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα.
• αριθμό τηλεφώνου.
• το είδος του προβλήματος.
• ημερομηνία αγοράς.
• το μοντέλο της συσκευής (Mod.).
• τον αριθμό σειράς (S/N) του στεγνωτηρίου.
Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην ετικέτα που 
βρίσκεται πίσω από την πόρτα.

Ανταλλακτικά

Το στεγνωτήριο αυτό είναι μια σύνθετη μηχανή. Εάν 
δοκιμάσετε να την επισκευάσετε μόνο σας ή με τη βοήθεια 
ενός μη εξουσιοδοτημένου ατόμου θα μπορούσατε να 
βλάψετε ένα ή περισσότερα άτομα, να προκαλέσετε ζημιά 
στη συσκευή και να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση των 
ανταλλακτικών.
Σε περίπτωση προβλημάτων στη χρήση αυτής 
της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

Υποστήριξη

Πληροφορίες για την ανακύκλωση και τη διάθεση 
Στο πλαίσιο της συνεχούς μας προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα 
εξαρτήματα ποιότητας για τη μείωση του κόστους του πελάτη και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης υλικών.
• Διάθεση των υλικών συσκευασίας: ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς, ώστε να μπορέσετε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία.
• Για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων σε παιδιά, αφαιρέστε την πόρτα και το βύσμα, κατόπιν κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας σύρριζα 
στη συσκευή. Διαθέστε τα μέρη αυτά χωριστά για να βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική συσκευή δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί σε 
ηλεκτρική πρίζα.

Διάθεση των παλιών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών
 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/CE για τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (RAEE), προβλέπει ότι οι οικιακές 

ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται στην κανονική ροή των στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι απορριπτόμενες 
συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να βελτιστοποιείται το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών που τις 
αποτελούν και να αποφεύγονται δυνητικές ζημιές για την υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου καλαθιού υπάρχει 

σε όλα τα προϊόντα για να θυμίζει τις υποχρεώσεις χωριστής συλλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή απομάκρυνση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι κάτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται 
στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή στους μεταπωλητές.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας των Ευρωπαϊκών Οδηγιών:  

- ΟΧΤ 2014/35/ΕΕ, ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ και RoHS 2011/65/ΕΕ.


