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• Το στεγνωτήριο πρέπει να μεταφέρεται μόνο σε 
όρθια θέση.

• Η μεταφορά ή η ανύψωση του στεγνωτηρίου πρέπει 
να γίνεται από δύο άτομα.

• Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ρούχα 
που προορίζονται για στέγνωμα σε στεγνωτήριο σε 
συνήθεις ποσότητες για οικιακή χρήση.

• Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης και στον πίνακα προγραμμάτων πριν 
από τη χρήση του στεγνωτηρίου.

• Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τον πίνακα 
προγραμμάτων. Σε περίπτωση μεταβίβασης του 
στεγνωτηρίου σε άλλο ιδιοκτήτη, η συσκευή πρέπει 
να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης και τον 
πίνακα προγραμμάτων.

• Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές 
ζημιές ή τραυματισμούς ατόμων ή ζώων λόγω μη 
τήρησης αυτών των οδηγιών χρήσης.

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος
• Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι 

το στεγνωτήριο δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση 
αμφιβολιών, μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο. 
Απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή στο 
τοπικό κατάστημα πώλησης.

• Εάν η συσκευή εκτέθηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες 
πριν από την παράδοση, αφήστε την σε θερμοκρασία 
δωματίου για μερικές ώρες πριν από τη χρήση.

• Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, εάν έχει υποστεί 
ζημιά κατά τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με έναν από 
τους τεχνικούς του κέντρου τεχνικής υποστήριξης.

2. Ηλεκτρικές συνδέσεις
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από 

εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τους ισχύοντες τυπικούς 
κανονισμούς ασφαλείας.

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς της τοπικής επιχείρησης 
ηλεκτρισμού.

• Η τάση, η κατανάλωση και οι απαιτούμενες ασφάλειες 
αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.

• Το στεγνωτήριο πρέπει να έχει γείωση όπως 
καθορίζεται από τη νομοθεσία.

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 
αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από την τροφοδοσία.

• Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει 
να γίνεται μόνο από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

• Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση στο φις ή πρέπει να είναι δυνατή η 
αποσύνδεση όλων των πόλων με ένα διακόπτη.

• Η αντικατάσταση του λαμπτήρα πρέπει να γίνεται 
μόνο από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

3. Εγκατάσταση
• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρους που 

μπορεί να εκτεθούν σε ακραίες συνθήκες όπως: 
ανεπαρκή εξαερισμό, θερμοκρασία κάτω από τους 
5°C ή πάνω από τους 35°C.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από 
πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με 
μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του 
στεγνωτηρίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό το 
πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

• Μικροί εσωτερικοί αποθηκευτικοί χώροι, μπάνια, 
τουαλέτες, χώροι ντους, κλπ. χωρίς εξαερισμό δεν 
θεωρούνται κατάλληλοι για την εγκατάσταση του 
στεγνωτηρίου. Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί 
σε χώρο αυτού του τύπου, πρέπει να διασφαλίζεται ο 
επαρκής εξαερισμός του χώρου (ανοικτές πόρτες, 
σχάρες ή ανοίγματα εξαερισμού άνω των 500 cm²).

• Πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου, 
βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει εισαχθεί πλήρως 
και ότι το κάτω φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο.

• Πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου, βεβαιωθείτε 
ότι όλοι οι σωλήνες του συστήματος απάντλησης είναι 
συνδεδεμένοι (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα).

• Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ένα σωλήνα για 
απάντληση του νερού απευθείας στο οικιακό σύστημα 
αποχέτευσης. Με τον τρόπο αυτό, δεν χρειάζεται να 
αδειάζετε το νερό στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος, 
καθώς το νερό συμπύκνωσης αποστραγγίζεται απευθείας. 
Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο «Σύστημα απάντλησης».

• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο πάνω σε χαλί με 
βαθύ πέλος.

• Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μη σφηνωθεί 
ανάμεσα στο στεγνωτήριο και τον τοίχο.

• Κατά την εγκατάσταση, οριζοντιώνετε πάντα με 
προσοχή το στεγνωτήριο ρυθμίζοντας τα τέσσερα πόδια 
και ελέγχοντας τη σωστή οριζοντίωση με ένα αλφάδι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ
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• Εάν λόγω έλλειψης χώρου το στεγνωτήριο πρέπει να 
εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα σε θερμάστρα αερίου ή 
κάρβουνου, πρέπει να τοποθετηθεί μια 
θερμομονωτική πλάκα (85 x 57 cm) ανάμεσα στις δύο 
συσκευές και η πλευρά της πλάκας προς τη 
θερμάστρα πρέπει να καλυφθεί με φύλλο αλουμινίου.

• ∆εν επιτρέπεται ο εντοιχισμός του στεγνωτηρίου.
• Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από 

πάγκο. Πρέπει να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός 
του στεγνωτηρίου. Τοποθετήστε μια σχάρα εξαερισμού 
(τουλάχιστον 45 cm x 8 cm) στην πίσω πλευρά του 
πάγκου όπου θα τοποθετηθεί το στεγνωτήριο.

4. Τοποθέτηση αποστατών
Για να διασφαλιστεί η τοποθέτηση της συσκευής σε σωστή 
απόσταση από τον τοίχο στην πίσω πλευρά, καθώς και ο 
επαρκής εξαερισμός της, πρέπει να τοποθετηθούν 
αποστάτες στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου πριν από 
την έναρξη του πρώτου κύκλου στεγνώματος.
A. Αφαιρέστε τους δύο αποστάτες από τη συσκευασία.
B. Οι αποστάτες πρέπει να τοποθετηθούν στην πίσω 

πλευρά του στεγνωτηρίου στο προστατευτικό κάλυμμα.

C. Εισάγετε τους αποστάτες στις οπές που υπάρχουν και 
στις δύο πλευρές.

D. Στερεώστε και τους δύο αποστάτες περιστρέφοντάς 
τους δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.

5. Προστασία χρήστη και παιδιών
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το στεγνωτήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η είσοδος παιδιών ή 

μικρών ζώων στο εσωτερικό του κάδου.
• Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 

σακούλες, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά, 
καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται 
υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό 
επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Κιτ στοίβαξης
• Ανάλογα με το μοντέλο του 

πλυντηρίου ρούχων σας, το 
στεγνωτήριο μπορεί να 
τοποθετηθεί πάνω από πλυντήριο 
ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με το κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης.

B

C

D
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• Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος φωτιάς στο 
στεγνωτήριο, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

• Τα ρούχα που έχουν λερωθεί με λάδι μπορεί να 
αναφλεγούν αυτόματα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές 
θερμότητας, όπως είναι το στεγνωτήριο. Τα ρούχα 
ζεσταίνονται, με αποτέλεσμα να προκαλείται αντίδραση 
οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση προκαλεί θερμότητα. 
Εάν δεν είναι δυνατή η διαφυγή της θερμότητας, η 
θερμοκρασία των ρούχων μπορεί να αυξηθεί 
υπερβολικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά. Η 
στοίβαξη ή η αποθήκευση ρούχων που έχουν λερωθεί 
με λάδι δεν επιτρέπει τη διαφυγή της θερμότητας και, 
συνεπώς, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος φωτιάς.

• Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ρούχα που δεν 
έχουν πλυθεί.

• Βεβαιωθείτε ότι η συντήρηση της συσκευής 
πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 
«Συντήρηση και καθαρισμός».

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

• Τα ρούχα που έχουν λερωθεί με ουσίες, όπως 
μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, 
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και 
καθαριστικά κεριών, πρέπει να πλένονται με ζεστό 
νερό και επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν τα 
στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.

• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά.

• Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, εάν για τον 
καθαρισμό χρησιμοποιήθηκαν χημικά προϊόντα.

• Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο είδη όπως αφρώδες 
ελαστικό (αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους, 
αδιάβροχα υφάσματα, είδη με ελαστική επένδυση και 
ρούχα ή μαξιλάρια με αφρώδες ελαστικό.

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

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

• Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε ποτέ 
εύφλεκτα υλικά κοντά στο στεγνωτήριο.

• Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου 
πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν 
όλα τα ρούχα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν, 
ώστε να απομακρυνθεί η θερμότητα. 

• Απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό του πίσω 
πίνακα, καθώς μπορεί να είναι ζεστός.

• Το στεγνωτήριο είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε 
εσωτερικό χώρο. 

• Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.

• Για ενεργειακές μετρήσεις, τα πλέγματα του φίλτρου για 
τα χνούδια και το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαρίζονται 
μετά από κάθε κύκλο. Επίσης, το αφρώδες στοιχείο του 
κάτω φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε 
κύκλο με τρεχούμενο νερό.

• Τα πλέγματα και το αφρώδες στοιχείο των φίλτρων 
πρέπει να είναι στεγνά όταν τοποθετούνται στο 
στεγνωτήριο πριν από την έναρξη ενός νέου κύκλου 
στεγνώματος.

• Μετά τη χρήση, ρυθμίζετε πάντα το διακόπτη 
επιλογής προγράμματος/χρόνου στη θέση «0». Με 
τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η κατά λάθος 
ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου.

• Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, 
απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο και αποσυνδέετε το 
από το δίκτυο τροφοδοσίας.

• Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του 
στεγνωτηρίου, χρησιμοποιείτε ουδέτερο 
απορρυπαντικό και υγρό πανί.

• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
• Στην τελική φάση ενός κύκλου στεγνώματος δεν 

χρησιμοποιείται ποτέ θερμότητα (φάση μείωσης 
θερμοκρασίας), ώστε τα ρούχα να αποκτήσουν 
κατάλληλη θερμοκρασία που δεν θα προκαλέσει 
ζημιά στα ρούχα.

• Αφαιρείτε τα χνούδια από την πόρτα και το λάστιχο 
της πόρτας με ένα υγρό πανί.

• Σε περίπτωση έμφραξης του πλέγματος του φίλτρου 
για τα χνούδια, καθαρίστε το πλέγμα με νερό και μια 
μαλακή βούρτσα.

• Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά ολόκληρη την περιοχή του 
φίλτρου (καθώς και την περιοχή κάτω από το φίλτρο) με 
βούρτσα, υγρό πανί ή ηλεκτρική σκούπα, καθώς τα 
χνούδια μπορεί να εισχωρήσουν στο φίλτρο.

∆ήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
• Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 

διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας των οδηγιών ΕΚ:

• Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση.
• Οδηγία 2004/108/EΚ για την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα.

• Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

• Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει 
στην αποτροπή πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω ακατάλληλου 
χειρισμού των αποβλήτων του προϊόντος αυτού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
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Συσκευασία

• Το κιβώτιο της συσκευασίας είναι πλήρως 

ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της 

ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας και παλαιών στεγνωτηρίων:

• Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασμένο από 

επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η απόρριψη του 

στεγνωτηρίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

• Πριν από την απόρριψη, κόψτε το καλώδιο 

τροφοδοσίας, ώστε το στεγνωτήριο να μην μπορεί να 

συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας.

• Το σύμβολο  στο προϊόν ή στα έγγραφα που 

συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι η συσκευή 

αυτή δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία 

όπως τα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, πρέπει να 

παραδίδεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για 

ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.

• Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του 

προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή, 

την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το 

κατάστημα πώλησης του προϊόντος.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

• Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο πάντα με πλήρες 

φορτίο: ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και το 

πρόγραμμα/χρόνο στεγνώματος. Για πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων.

• Χρησιμοποιείτε τις μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές 

στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων σας, καθώς για 

τη μηχανική απάντληση του νερού απαιτείται λιγότερη 

ενέργεια. Θα εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια κατά 

τον κύκλο στεγνώματος.

• Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.

• Καθαρίζετε το πορτάκι για τα χνούδια μετά από κάθε 

κύκλο στεγνώματος.

• Καθαρίζετε το κάτω φίλτρο μετά από κάθε πέμπτο 

κύκλο στεγνώματος.

• Τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρο με θερμοκρασία 

μεταξύ 15°C και 20°C. Εάν η θερμοκρασία είναι 

υψηλότερη, αερίστε το χώρο, π.χ. ανοίγοντας το 

παράθυρο.

• Επιλέγετε πάντα το σωστό πρόγραμμα/χρόνο 

στεγνώματος για το φορτίο, ώστε να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα στεγνώματος.

• Επιλέγετε τη ρύθμιση απαλού στεγνώματος μόνο για 

μικρά φορτία.

• Κατά το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων, στεγνώστε 

μαζί ρούχα για σιδέρωμα και για φύλαξη στην ντουλάπα. 

Επιλέξτε αρχικά τη ρύθμιση προγράμματος/ χρόνου 

στεγνώματος ρούχων για σιδέρωμα, αφαιρέστε τα 

ρούχα για σιδέρωμα στο τέλος του κύκλου και 

στεγνώστε τα υπόλοιπα ρούχα με τη ρύθμιση 

στεγνώματος ρούχων για φύλαξη στην ντουλάπα.

• Μετά το τέλος του κύκλου, ρυθμίζετε πάντα το 

διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «0».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

A. Πάγκος
B. ∆οχείο νερού
C. Πείρος επαφής
D. Πόρτα:

Για να ανοίξετε την πόρτα: τραβήξτε τη λαβή.
Για να κλείσετε την πόρτα: πιέστε την 
προσεκτικά μέχρι να κλείσει.

E. Φίλτρο για τα χνούδια
F. Κάτω φίλτρο
G. Πορτάκι κάτω φίλτρου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΝΟΥ∆ΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
• Απενεργοποιείτε το στεγνωτήριο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
• Αδειάζετε το δοχείο νερού στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.
• Καθαρίζετε το φίλτρο για τα χνούδια στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.

Ανάλογα με το μοντέλο του στεγνωτηρίου σας, το φίλτρο για 
τα χνούδια μπορεί να έχει διαφορετικό σχήμα.

A. Αφαιρέστε το φίλτρο για τα χνούδια από το στεγνωτήριο 
και ανοίξτε το προσεκτικά.

B. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από το πλέγμα.
C. Εάν το πλέγμα είναι φραγμένο και δεν μπορείτε να το 

καθαρίσετε με το χέρι, χρησιμοποιήστε τρεχούμενο 
νερό και μαλακή βούρτσα.

‘Oταν το φίλτρο για τα χνούδια είναι καθαρό, τοποθετήστε το 
ξανά στο στεγνωτήριο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο για τα 
χνούδια έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από την έναρξη του 
επόμενου κύκλου στεγνώματος.

C

D

G

F

E

B

A

A

B

A

B
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΦΙΛΤΡΟΥ

A. Ανοίξτε το πορτάκι του κάτω φίλτρου μέχρι τέρμα. Ανασηκώστε τη λαβή 
του φίλτρου και τραβήξτε το κάτω φίλτρο προς τα έξω.

B. Ανοίξτε το φίλτρο ανασηκώνοντας την ασφάλεια στο πλαίσιο του φίλτρου.

C. Αφαιρέστε το αφρώδες στοιχείο από το εσωτερικό του φίλτρου.

D. Απομακρύνετε τα χνούδια από την επιφάνεια του αφρώδους στοιχείου με 
το χέρι. Στη συνέχεια, καθαρίστε το αφρώδες στοιχείο με τρεχούμενο 
νερό για να απομακρυνθούν τυχόν χνούδια που έχουν παραμείνει στο 
αφρώδες στοιχείο.

E. Απομακρύνετε τα χνούδια και από τα δύο τμήματα του φίλτρου με το 
χέρι. Εάν παραμείνει στο πλέγμα του φίλτρου μια λευκή ουσία που δεν 
μπορεί να αφαιρεθεί με το χέρι, καθαρίστε τα τμήματα του φίλτρου με 
τρεχούμενο νερό. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα.

F. Τοποθετήστε ξανά το αφρώδες στοιχείο στο πλαίσιο του φίλτρου.

G. Τοποθετήστε το πλαίσιο του φίλτρου στο περίβλημα εισάγοντας τις 
γλωττίδες του πλαισίου στις υποδοχές στο περίβλημα του φίλτρου και 
μετακινώντας την ασφάλεια στη θέση της. Φροντίστε το αφρώδες 
στοιχείο να μη σφηνωθεί ανάμεσα στα τμήματα του φίλτρου.

H. Καθαρίστε το περίβλημα του φίλτρου και το πλέγμα στο εσωτερικό με το 
χέρι, χρησιμοποιώντας υγρό πανί ή πολύ προσεκτικά με ηλεκτρική σκούπα.

I. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στο στεγνωτήριο, με τη λαβή σε οριζόντια 
θέση. ‘Oταν το φίλτρο εισαχθεί πλήρως, μετακινήστε τη λαβή προς τα 
κάτω για να ασφαλίσετε το φίλτρο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή 
έχει ασφαλίσει πλήρως και στις δύο πλευρές πίσω από τα άγκιστρα στην 
περιοχή του περιβλήματος.

J. Στερεώστε ξανά το πορτάκι του κάτω φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μην πλένετε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου μαζί με ρούχα στο 
πλυντήριο ρούχων

B

A

C

D

E

F

G

H

I
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Για μεγαλύτερη ευκολία:

Το στεγνωτήριο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο 
οικιακό σύστημα αποχέτευσης, ώστε να μη χρειάζεται 
να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο 
στεγνώματος.

Τοποθετήστε ένα απορροφητικό πανί στο κάτω μέρος για 
συλλογή του νερού που θα χυθεί.

A. Αποσυνδέστε το σωλήνα που βρίσκεται στην άνω 
πίσω γωνία του στεγνωτηρίου.

B. Αφαιρέστε το σωλήνα από το πίσω προστατευτικό κάλυμμα.

C. Στερεώστε το σωλήνα στο σύστημα αποχέτευσης. 
Η διαφορά ύψους ανάμεσα στο δάπεδο όπου έχει 
τοποθετηθεί το στεγνωτήριο και τη σύνδεση του συστήματος 
αποχέτευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 m.

Σημείωση: για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονισμού, το 
άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να είναι βυθισμένο στο νερό 
απάντλησης. Μη λυγίζετε και μη συστρέφετε το σωλήνα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ

C
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑΣ

Για μεγαλύτερη ευκολία:

Σε περίπτωση τοποθέτησης του στεγνωτηρίου πάνω σε πλυντήριο 
ρούχων, μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ανοίγματος της 
πόρτας για να χαμηλώσετε τη θέση της λαβής της πόρτας.

A. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.

B. Ανοίξτε την πόρτα.

C. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, περιστρέψτε τον πείρο επαφής (B) στο 
πάνω μέρος της πόρτας κατά 90° και τραβήξτε τον προς τα έξω.

D. Αφαίρεση της ασφάλειας της πόρτας:
Ξεβιδώστε τις 2 βίδες πάνω και κάτω από το σύστημα ασφάλειας της 
πόρτας.

E. Πατήστε το μικρό κουμπί πάνω από το σύστημα ασφάλειας της πόρτας 
με ένα μικρό κατσαβίδι, μετακινήστε την ασφάλεια της πόρτας ελαφρώς 
προς τα πάνω και τραβήξτε την ασφάλεια της πόρτας προς το μέρος σας 
με το δάκτυλό σας.

F. Αντιστροφή της πόρτας:
Αφαιρέστε τις δύο βίδες του στηρίγματος της πόρτας. 
Στερεώστε ξανά την πόρτα στην επιθυμητή πλευρά με τις 2 βίδες.
Σφίξτε προσεκτικά τις βίδες σε οριζόντια θέση, ώστε να μη συμπιεστεί το 
λάστιχο της πόρτας.

G. Επανατοποθέτηση της ασφάλειας της πόρτας:
Τοποθετήστε την ασφάλεια της πόρτας στην απέναντι πλευρά του 
στηρίγματος της πόρτας. Πιέστε την πλήρως μέσα στην οπή και 
μετακινήστε την ελαφρώς προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει το μικρό 
κουμπί στο σύστημα ασφάλειας της πόρτας.

H. Στερεώστε τις δύο βίδες πάνω και κάτω από το σύστημα ασφάλειας της 
πόρτας.

I. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τον πείρο επαφής στο εσωτερικό της 
πόρτας, στο πάνω μέρος, περιστρέφοντάς τον ξανά κατά 90°.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι τύπου “Torx T20”. 

A

B

C

D

E
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του στεγνωτηρίου, μπορεί να εμφανιστεί ένας από τους παρακάτω κωδικούς 
βλαβών.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης.

F01 – F04 Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

F05

Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Περιμένετε 1 ώρα. Συνδέστε ξανά το 
στεγνωτήριο και θέστε το σε λειτουργία. Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με 
το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

F06

Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Περιμένετε 1 ώρα. Συνδέστε ξανά το 
στεγνωτήριο και θέστε το σε λειτουργία. Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με 
το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

F07

Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Αφαιρέστε από το στεγνωτήριο τα μισά 
ρούχα περίπου. Περιμένετε 1 ώρα. Συνδέστε ξανά το στεγνωτήριο και θέστε το σε λειτουργία. 
Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

F10 – F24
Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Περιμένετε 30 
λεπτά. Συνδέστε ξανά το στεγνωτήριο και θέστε το σε λειτουργία. Εάν η βλάβη 
εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Η λυχνία LED έναρξης 
αναβοσβήνει 2 φορές ανά 
δευτερόλεπτο όταν πατηθεί 

το κουμπί

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά και ότι το κάτω φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Η λυχνία LED του κάτω 
φίλτρου αναβοσβήνει και η 

λυχνία LED έναρξης 
αναβοσβήνει 2 φορές ανά 
δευτερόλεπτο όταν πατηθεί 

το κουμπί

Βεβαιωθείτε ότι το κάτω φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, 
επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
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Εάν εμφανιστεί κάποια βλάβη, πριν επικοινωνήσετε 
με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, εκτελέστε τους 
παρακάτω ελέγχους για να προσπαθήσετε να 
αποκαταστήσετε το πρόβλημα:

Το στέγνωμα διαρκεί υπερβολικά μεγάλο διάστημα / 
τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά:

• ‘Eχει επιλεγεί το σωστό πρόγραμμα;

• Τα ρούχα που τοποθετήσατε είναι υπερβολικά υγρά 
(οι στροφές στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων είναι 
κάτω από τις 800 σ.α.λ.; ‘Oταν οι στροφές στυψίματος 
είναι κάτω από τις 800 σ.α.λ., μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στο δοχείο νερού κατά τον κύκλο στεγνώματος);

• Το φίλτρο για τα χνούδια είναι φραγμένο (η ενδεικτική 
λυχνία φίλτρου είναι αναμμένη);

• Το κάτω φίλτρο είναι φραγμένο; (ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Φίλτρο για τα χνούδια και κάτω φίλτρο”)

• Η θερμοκρασία δωματίου είναι υπερβολικά υψηλή;

• Οι ενδεικτικές λυχνίες ΤΕΛΟΥΣ είναι αναμμένες; Ο 
κύκλος στεγνώματος έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε 
να αφαιρέσετε τα ρούχα.

• ‘Eχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «απαλού» στεγνώματος; 
Η επιλογή «απαλού» στεγνώματος πρέπει να 
ενεργοποιείται μόνο με μικρά φορτία ρούχων.

• Τα ρούχα είναι ανάμεικτα (για παράδειγμα, 
βαμβακερά και συνθετικά);

Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί:
(μετά από διακοπή ρεύματος ή/και διακοπή του δικτύου 
τροφοδοσίας, πατάτε πάντα το κουμπί Start/Pause 
(‘Eναρξη/Παύση)).

• Ο συνδετήρας του φις έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα;

• ‘Eγινε διακοπή ρεύματος;

• ‘Eχει καεί η ασφάλεια;

• ‘Eχει κλείσει καλά η πόρτα;

• ‘Eχει επιλεγεί πρόγραμμα στεγνώματος;

• ‘Eχει ενεργοποιηθεί η επιλογή καθυστερημένης έναρξης;

• ‘Eχει ενεργοποιηθεί το κουμπί Start/Pause (‘Eναρξη/
Παύση);

• Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες;

Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία φίλτρου για τα 
χνούδια, δοχείου νερού ή κάτω φίλτρου:

• Το φίλτρο για τα χνούδια είναι καθαρό;

• Το δοχείο νερού είναι άδειο;

• Το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά;

• Το κάτω φίλτρο είναι καθαρό και σωστά τοποθετημένο;

Σταγόνες νερού κάτω από το στεγνωτήριο:

• Το κάτω φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο;

• ‘Eχουν αφαιρεθεί τα χνούδια από το λάστιχο του κάτω 
φίλτρου;

• ‘Eχουν αφαιρεθεί τα χνούδια από το λάστιχο της πόρτας;

• Το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά;

• Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε οριζόντια θέση;

Κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Εάν μετά την εκτέλεση των παραπάνω ελέγχων η 
δυσλειτουργία παραμένει ή εμφανιστεί ξανά, 
απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και επικοινωνήστε 
με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης (ανατρέξτε στην 
εγγύηση).

∆ηλώστε:

• Το είδος της βλάβης.

• Τον τύπο και το μοντέλο του στεγνωτηρίου.

• Τον κωδικό service (τον αριθμό μετά την ένδειξη «Service» 
στην αυτοκόλλητη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) 
στην κάτω πλευρά του ανοίγματος της πόρτας.

• Την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


