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ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΕΊΝΑΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΤΟΥΝ ΚΑΊ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΊ

 Το σύμβολο αυτό σας υπενθυμίζει να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις 
οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες για 
μελλοντική χρήση. 

 Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή παρέχουν 
σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, που πρέπει 
να τηρούνται πάντα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών 
ασφαλείας, την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή 
την εσφαλμένη ρύθμιση των στοιχείων ελέγχου.

 Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από πολύ 
μικρά παιδιά (ηλικίας 0-3 ετών). Η συσκευή πρέπει να 
διατηρείται μακριά από μικρά παιδιά (ηλικίας 3-8 
ετών) εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Παιδιά 
άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιούν 
αυτήν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους 
έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση και 
εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. 
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη διακόπτετε ποτέ τη 
λειτουργία της συσκευής πριν από τη λήξη του κύκλου 
στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα είδη αφαιρεθούν και 
διαχωριστούν γρήγορα, ώστε να διαχυθεί η 
θερμότητα.

 Είδη τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως 
μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη, πετρέλαιο, 
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, τερεβινθέλαιο, κερί 
και προϊόντα αφαίρεσης κεριού, καθώς και είδη όπως 
αφρώδες ελαστικό (αφρός καουτσούκ), σκουφάκι 
μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με 
επένδυση ελαστικού και ρούχα ή μαξιλάρια με 
ενίσχυση αφρώδους ελαστικού δεν πρέπει να 
στεγνώνουν εντός της συσκευής. Αφαιρείτε από τις 
τσέπες όλα τα αντικείμενα, όπως αναπτήρες και 
σπίρτα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει 
καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά. 

 Τα εμποτισμένα με έλαια είδη δεν πρέπει να 
στεγνώνουν εντός της συσκευής επειδή είναι ιδιαίτερα 
εύφλεκτα.

 Μην ανοίγετε ποτέ βίαια την πόρτα και μην τη 
χρησιμοποιείτε ως στήριγμα.

 Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι 
ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των κύκλων 
στεγνώματος.
ΕΠΊΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 
από εξωτερικό σύστημα μεταγωγής, όπως o 
χρονοδιακόπτης ή ένα ξεχωριστό σύστημα 
τηλεχειρισμού.

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές 
και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας για το 
προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλοι 
εργασιακοί χώροι. Προορίζεται επίσης για χρήση από 
πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλους χώρους 

διαμονής, καθώς και σε χώρους για κοινόχρηστη 
χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.

 Μην τοποθετείτε στη συσκευή φορτίο μεγαλύτερο 
της μέγιστης χωρητικότητας (kg στεγνών ρούχων) που 
υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείται τη 
συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

 Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. τερεβινθέλαιο, 
βενζόλιο), καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, σκόνη 
καθαρισμού, καθαριστικά γυαλιού ή γενικής χρήσης, ή 
εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στη συσκευή υφάσματα 
επεξεργασμένα με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά. 

 Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες 
(π.χ. δοχεία βενζίνης ή αερολύματος) κοντά ή εντός 
της συσκευής – κίνδυνος πυρκαγιάς.

 Μη στεγνώνετε εντός της συσκευής είδη που δεν 
έχουν πλυθεί.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται χνούδια και 
σκόνη γύρω από τη συσκευή.

 Τα μαλακτικά ρούχων ή παρόμοια προϊόντα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
τους.

 Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο άτομα – 
κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά 
γάντια για την αφαίρεση της συσκευασίας και την 
εγκατάσταση – κίνδυνος κοψίματος. 

 Μετακινείτε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώνετε από την 
πάνω επιφάνεια ή το πάνω καπάκι.

 Η εγκατάσταση, η σύνδεση παροχής νερού (εάν 
υφίσταται) και οι ηλεκτρικές συνδέσεις και επισκευές 
πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην 
επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της 
συσκευής, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο 
εγχειρίδιο χρήστη. Πρέπει να κρατάτε μακριά από την 
τοποθεσία εγκατάστασης τα παιδιά. Αφού αφαιρέσετε τη 
συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί 
βλάβη κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλήματος, 
επικοινωνήστε με τον έμπορο της πλησιέστερης υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μόλις εγκαταστήσετε τη 
συσκευή, φυλάξτε τα απορρίμματα συσκευασίας (πλαστικό, 
φελιζόλ. κ.λπ.) μακριά από παιδιά – κίνδυνος ασφυξίας. Η 
συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος πριν από οποιαδήποτε λειτουργία εγκατάστασης 
– κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί 
ζημιά σε καλώδια ρεύματος – κίνδυνος πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν η 
εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να 
εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες, όπως ο ανεπαρκής αερισμός 
και οι θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.

 Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα 
τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο πάτωμα, 



προσαρμόζοντάς τα όπως απαιτείται, και ελέγξτε ότι η 
συσκευή είναι στο σωστό επίπεδο χρησιμοποιώντας αλφάδι.

 Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ξύλο ή «πλωτό» 
δάπεδο (ορισμένα παρκέ και επικολλούμενα υλικά), 
στερεώστε ένα ξύλο κόντρα πλακέ διαστάσεων 
60 x 60 x 3cm (τουλάχιστον) στο δάπεδο και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε πάνω του τη συσκευή.

 Συνδέστε τον σωλήνα ή τους σωλήνες τροφοδοσίας 
νερού στην παροχή νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της τοπικής εταιρείας ύδρευσης.

 Για μοντέλα με παροχή μόνο κρύου νερού: μη συνδέετε 
την παροχή ζεστού νερού.

 Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: η θερμοκρασία 
της τροφοδοσίας ζεστού νερού δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τους 60 °C.

 Η συσκευή διαθέτει βίδες μεταφοράς για την αποφυγή 
πιθανής ζημιάς στο εσωτερικό κατά τη μεταφορά. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις 
βίδες μεταφοράς. Αφού τις αφαιρέσετε, καλύψτε τα 
ανοίγματα με τα 4 πλαστικά καλύμματα που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

 Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, περιμένετε 
μερικές ώρες προτού τη θέσετε σε λειτουργία, ώστε να 
προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου.

 Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού στη βάση του 
πλυντηρίου ρούχων (εάν υπάρχουν στο μοντέλο σας) δεν 
καλύπτονται από χαλί ή άλλο υλικό.

 Χρησιμοποιείτε μόνο νέους σωλήνες για τη σύνδεση 
της συσκευής με την παροχή νερού. Τα παλιά σετ σωλήνων 
δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

 Η πίεση της παροχής νερού πρέπει να κυμαίνεται εντός 
του εύρους 0,1-1 MPa.

 Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κοντά σε σόμπα 
αερίου ή πετρελαίου, τοποθετήστε ανάμεσα στις δύο 
συσκευές μια θερμομονωτική πλάκα (85 x 57cm), έτσι ώστε 
η πλευρά προς τη σόμπα να είναι καλυμμένη με φύλλο 
αλουμινίου.

 Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα 
που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην 
αντίθετη πλευρά από τη συσκευή, ώστε η πόρτα της 
συσκευής να ανοίγει πλήρως.

 Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε 
εξάρτημα της συσκευής, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη 
αναφορά στο εγχειρίδιο χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση. Η επισκευή από εσάς τον ίδιο ή από κάποιον μη 
επαγγελματία ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο 
συμβάν με απειλητικές για τη ζωή ή την υγεία επιπτώσεις 
ή/και σημαντική βλάβη σε ιδιοκτησία.

 Τα ανταλλακτικά για την οικιακή συσκευή θα είναι 
διαθέσιμα για 10 έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας 
μονάδας στην αγορά, όπως ορίζεται από τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό Ecodesign.
ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΗΛΕΚΤΡΊΣΜΟΥ

 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος βγάλτε την πρίζα, εάν είναι σε προσιτή θέση, ή 
χρησιμοποιήστε τον πολυπολικό διακόπτη που είναι 
εγκατεστημένος στο πάνω μέρος της υποδοχής σύμφωνα 

με τους κανόνες καλωδίωσης. Η συσκευή πρέπει να έχει 
γείωση σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής 
ασφάλειας.

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολλαπλές 
υποδοχές ή προσαρμογείς. Ο χρήστης δεν πρέπει να έχει 
πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα μετά την 
εγκατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε 
βρεγμένοι ή ξυπόλητοι. Μη θέτετε σε λειτουργία τη 
συσκευή, εάν έχει προκληθεί βλάβη σε καλώδιο ρεύματος 
ή πρίζα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί βλάβη 
ή έχει πέσει κάτω.

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, 
πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πανομοιότυπο από τον 
κατασκευαστή, υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης ή 
αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή του 
κινδύνου ηλεκτροπληξίας. 
ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
εκτός λειτουργίας και ότι έχει αποσυνδεθεί από την 
παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε 
λειτουργία συντήρησης. Για να αποφύγετε πιθανό 
τραυματισμό, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια 
(κίνδυνος πρόκλησης αμυχών) και γάντια ασφαλείας 
(κίνδυνος θλάσης)· βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός 
πραγματοποιείται από δύο άτομα (μείωση φορτίου). 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με 
ατμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι επισκευές από μη 
επαγγελματία, μη εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια, για τον οποίο δεν θα ευθύνεται ο 
κατασκευαστής. Τυχόν ελάττωμα ή βλάβη που 
προκαλείται από επισκευή ή συντήρηση από μη 
επαγγελματία δεν καλύπτεται από την εγγύηση, οι 
όροι της οποίας περιγράφονται στο συνοδευτικό 
έγγραφο της συσκευής.
ΔΊΑΘΕΣΗ ΥΛΊΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και είναι 
επισημασμένα με το σύμβολο της ανακύκλωσης .
Συνεπώς, τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να διατίθενται 
υπεύθυνα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής 
αρχής αναφορικά με τη διάθεση αποβλήτων.

ΔΊΑΘΕΣΗ ΟΊΚΊΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται με ανακυκλώσιμα ή 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η διάθεσή της πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. Για 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και 
την ανακύκλωση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, επικοινωνήστε 
με την τοπική αρχή, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή 
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Αυτή η συσκευή 
φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2012/19/EΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση αυτού του 
προϊόντος, συμβάλλετε ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες 
στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Το σύμβολο  στο προϊόν ή το συνοδευτικό έγγραφο υποδεικνύει ότι 
δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο και πρέπει να συλλέγεται 
από κέντρο κατάλληλο για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.


