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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν 
στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. 

Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα 
με τα σύμβολα φροντίδας 

Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο 

Κατάλληλο για στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο – σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Κατάλληλο για στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο 

Ξεχωρίστε τα ρούχα ως εξής: 
Πάχος υφάσματος: όποτε υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που μπορεί να χειριστεί το 
στεγνωτήριο, διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το βάρος (π.χ. στεγνώστε τις πετσέτες και τα λεπτά 
εσώρουχα ξεχωριστά). 
Τύπος υφάσματος: βαμβακερά (λινά), συνθετικά υφάσματα (εύκολη φροντίδα). 
Βαθμός στεγνώματος: εντελώς στεγνό, ελαφρώς νωπό για σιδέρωμα κ.λπ. 
Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο: νάιλον κάλτσες, ευαίσθητα κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικά 
διακοσμητικά στοιχεία. 

  

Προετοιμασία ρούχων 
Ελέγξτε αν όλα τα κουμπώματα είναι κλειστά και όλες οι τσέπες των ρούχων είναι άδειες. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αναπτήρες μέσα στα ρούχα. 
Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη. 

  

Γέμισμα του στεγνωτηρίου Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά μέσα στον κάδο για ομοιόμορφο στέγνωμα σε όλα τα σημεία. 
Κατόπιν, κλείστε την πόρτα. 

  

Επιλογή προγράμματος 

Επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα στεγνώματος γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος (για πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων). 
Εάν δεν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως μόλις κάνετε την επιλογή σας, το στεγνωτήριο θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά λεπτά. 
Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στεγνωτήριο, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 
«Απενεργοποίηση» («0») και μετά γυρίστε τον στο πρόγραμμα που θέλετε. 

  

Ρύθμιση επιλογών 
(αν διατίθεται) 

Ρυθμίστε την απαιτούμενη επιλογή πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί. 
Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το αντίστοιχο κουμπί ανάβει, επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας. 
Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί λάθος επιλογή  
(μη συμβατές επιλογές). 
Πατήστε το κουμπί ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή. 

  

Ενεργοποίηση του 
στεγνωτηρίου 

Το πρόγραμμα στεγνώματος εκκινεί με το πάτημα του κουμπιού «Έναρξη (παύση)». 
Θα ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. 
Αλλαγή επιλογής προγράμματος: Εάν αλλάξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 
στεγνώματος, το στεγνωτήριο θα τεθεί εκτός λειτουργίας. 
Αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης «Έναρξη (παύση)». 
Για να χρησιμοποιήσετε το νέο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί «Έναρξη (παύση)». 
∆ιακοπή προγράμματος: Για να διακόψετε έναν κύκλο στεγνώματος, πατήστε το κουμπί 
«Έναρξη (παύση)» και ανοίξτε την πόρτα. 
Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά, προκειμένου να κρυώσουν τα ρούχα, προτού αδειάσετε το στεγνωτήριο. 
Για την ασφάλειά σας, ο κύκλος στεγνώματος διακόπτεται αυτόματα αν ανοίξετε την πόρτα. 
Για επανεκκίνηση, μετά το άνοιγμα της πόρτας, κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί 
«Έναρξη (παύση)». 
Προειδοποίηση: Ποτέ μην θέτετε εκτός λειτουργίας το στεγνωτήριο προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος 
στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέσετε γρήγορα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι ώστε να διασκορπιστεί 
η θερμότητα. 

  

Τέλος προγράμματος – 
άδειασμα του στεγνωτηρίου 

Το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος εκτελείται χωρίς θερμότητα (κύκλος κρυώματος), 
προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία των ρούχων ώστε να αποφεύγεται το ζάρωμα. 
End: Βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο. 
Η διαδικασία στεγνώματος έχει ολοκληρωθεί. 
Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα: Αν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα στο τέλος του κύκλου 
στεγνώματος, θα ξεκινήσει αυτόματα ένας κύκλος για λιγότερο τσαλάκωμα που θα διαρκέσει έως  
5 λεπτά (επιλέγοντας «Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα» ο χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί 
σε έως 12 ώρες). 
Ο κάδος περιστρέφεται για να εμποδίζεται το τσαλάκωμα των ρούχων. 
Μετά το τέλος της «Λειτουργίας για λιγότερο τσαλάκωμα» το στεγνωτήριο θα απενεργοποιηθεί 
σύντομα, για εξοικονόμηση ενέργειας. 

  

Απενεργοποίηση του 
στεγνωτηρίου 

Θέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση» («0»). 

  

Καθαρισμός του φίλτρου της πόρτας μετά από κάθε κύκλο: ανοίξτε την πόρτα, τραβήξτε το φίλτρο της πόρτας προς τα πάνω και 
έξω από τη συσκευή και ανοίξτε το. Αφαιρέστε τα χνούδια με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας. Κλείστε το πορτάκι του φίλτρου 
και πιέστε σταθερά για να στερεωθεί στη θέση του. 
Άδειασμα του δοχείου νερού: τραβήξτε το δοχείο προς τα έξω από τη λαβή και αδειάστε το. Επανατοποθετήστε το άδειο δοχείο, 
πιέζοντάς το καλά για να μπει στη θέση του. 
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πρόσθετα/πλαστικά αντικείμενα που καθορίζονται ως ασφαλή για χρήση σε στεγνωτήριο 
και να ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό τα ρούχα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί καθαριστικό λεκέδων πριν από το στέγνωμα. Ποτέ μην 
στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ελαστικά αντικείμενα ή αντικείμενα που έχουν λεκέδες από φυτικά έλαια. 
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές σε ρούχα που οφείλονται σε ακατάλληλες ή εσφαλμένες οδηγίες φροντίδας που 
παρέχονται μαζί με τα ρούχα ή το αντικείμενο. 

Κατανάλωση ενέργειας: σε κατάσταση απενεργοποίησης 0,11 W / σε κατάσταση αναμονής 0,11 W.
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Επισκόπηση των προγραμμάτων Επιλογές 
Χρόνοι στεγνώματος 
κατά προσέγγιση  

(σε λεπτά) 

Τύπος υφάσματος 
 
 
Προγράμματα / Επίπεδα στεγνώματος 

Υφάσματα 
Απαλό 

 

Πρόσθετη 
αναστροφή

Λειτουργία 
για λιγότερο 
τσαλάκωμα Ρύθμιση 

στεγνώματος Παύση Κλείδωμα 
κουμπιών 

 

Επανεκκί-
νηση 

Τέλος 
κύκλου 

 
Πολύ υγρά 
ρούχα Υγρά ρούχα 

Β
α
μ
β
α
κε
ρ
ά

 

 Έξτρα στέγνωμα 
Χοντρά ρούχα με πολλά στρώματα, όπως: πετσέτες 
από ύφασμα τέρυ, μπουρνούζια από ύφασμα τέρυ. 

Βαμβακερά ή λινά που πλένονται με 
ζεστό νερό /  
χρωματιστά 

 

 
 

Μέγ. 9 κιλά 

X X X X X X X X 225 140 

∆υνατό στέγνωμα 
χωρίς σιδέρωμα + 

Πετσέτες από ύφασμα τέρυ, πετσέτες μπάνιου, 
κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα X X X X X X X X 210 125 

 
Στέγνωμα χωρίς 
σιδέρωμα* 

Παρόμοιοι τύποι ρούχων που δεν απαιτούν 
σιδέρωμα, όπως: πετσέτες μπάνιου, 
κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, μωρουδιακά, 
μπλουζάκια, βαμβακερές κάλτσες. 

X X X X X X X X 195 110 

 
Στέγνωμα για 
σιδέρωμα* 

Ρούχα που απαιτούν σιδέρωμα, όπως: κλινοσκε-
πάσματα και τραπεζομάντηλα, πετσέτες μπάνιου, 
μπλουζάκια, μπλουζάκια polo, ρούχα εργασίας. 

X X X X X X X X 175 90 

Σ
υν
θε
τι
κά

  Έξτρα στέγνωμα 
Χοντρά ρούχα με πολλά στρώματα, όπως: 
κλινοσκεπάσματα και τραπεζομάντηλα, φόρμες 
γυμναστικής, άνορακ, κουβέρτες. 

Συνθετικά, μεικτών ινών ή βαμβακερά 
εύκολης φροντίδας (δεν απαιτείται 

σιδέρωμα) 
 

 
 

Μέγ. 4,5 κιλά 

X X X X X X X X 105 70 

Στέγνωμα χωρίς 
σιδέρωμα* 

Ρούχα που δεν απαιτούν σιδέρωμα, όπως: 
πουκάμισα, μπλούζες, φανελάκια, αθλητικά. X X X X X X X X 85 60 

Στέγνωμα για 
σιδέρωμα 

Ρούχα που απαιτούν σιδέρωμα, όπως: παντελόνια, 
φορέματα, φούστες, πουκάμισα, μπλούζες. X X X X X X X X 70 50 

Ε
ιδ
ικ
ά

 π
ρ
ογ
ρ
ά
μ
μ
α
τα

 

 Πολύ ευαίσθητα 
Στέγνωμα χαμηλής έντασης για ευαίσθητα και 
ρούχα όπως: παντελόνια, φορέματα, πουκάμισα, 
μπλούζες. 

Ρούχα από συνθετικές ίνες, όπως το πο-
λυαμίδιο, το νάιλον, το πολυακρυλικό κ.λπ. 

2,5 κιλά 
X X X X X X X X 80 60 

 
Πρόγραμμα για 
μεικτά 

Μπλουζάκια, μπλούζες, πετσέτες, εσώρουχα, 
αθλητικά ρούχα. 

Μείγμα βαμβακερών – συνθετικών 
ινών 

2,0 κιλά 
X X X X X X X X 70 50 

 Μεταξωτά Μπλούζες, πουκάμισα και φανελάκια. 
Υφάσματα από μετάξι 

2,5 κιλά X X X X X X X X 65 50 

Πρόγραμμα στα 
μάλλινα 

Μόνο για το στέγνωμα μάλλινων ρούχων με ειδική 
ετικέτα Woolmark: TOTAL EASY CARE WOOL 

Υφάσματα από μαλλί 
1,0 κιλό – X X – X X X X – 60 

 
Ογκώδη ρούχα Υπνόσακοι, παντελόνια, σακάκια 

Ρούχα που περιέχουν φτερά 
3 κιλά – X X – X X X X 120 120 

Α
έρ
ι-

σ
μ
α

 Τα ρούχα αερίζονται, αναζωογονούνται 
και οι ίνες τους χαλαρώνουν για διάστημα 
έως και 30 λεπτά χωρίς θερμότητα. 

Όλα τα υφάσματα.  – – – – X X X – – – 

Χ
ρό
νο
ι 

στ
εγ
νώ
μα

-
το
ς Ολοκλήρωση στεγνώματος 

(κατάλληλο για όλα τα υφάσματα) 
  

10’ – 180’ 

– X X – X X X X 10’ – 180’ 

*∆οκιμαστικά προγράμματα σύμφωνα με το πρότυπο EN61121, δοκιμές με μέγιστη χωρητικότητα ονομαστικού φορτίου.
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ… 
...θέλετε να ελέγξετε πρώτα μόνοι σας το στεγνωτήριο: (Εάν το μηχάνημά σας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα 
ακόλουθα σημεία προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, ανατρέξτε στο σχετικό 
κεφάλαιο στις Οδηγίες χρήσης) 

Το στέγνωμα διαρκεί 
πάρα πολύ / Τα ρούχα 
δεν είναι αρκετά στεγνά 

 

 Έχει επιλεχθεί το σωστό πρόγραμμα στεγνώματος; 
 Έχει διακοπεί ο κύκλος (άνοιγμα πόρτας, γεμάτο δοχείο νερού); 
 Τα ρούχα που τοποθετήθηκαν ήταν πολύ υγρά (η ταχύτητα στυψίματος 
του πλυντηρίου ήταν κάτω από 1.000 σ.α.λ.); 

 Είναι βρώμικο το φίλτρο της πόρτας (ανάβει η λυχνία ένδειξης φίλτρου); 
 Είναι βρώμικο το φίλτρο πυθμένα (για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης); 

 Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή; 
 Ανάβουν οι λυχνίες ένδειξης «End» και «Λειτουργία για λιγότερο 
τσαλάκωμα»;  
Ο κύκλος στεγνώματος ολοκληρώθηκε και μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα. 

 Εάν το στέγνωμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, επιλέξτε ένα 
πρόγραμμα για πιο έντονο στέγνωμα ή χρησιμοποιήστε την επιλογή 
ρύθμισης βαθμού στεγνώματος (αν υπάρχει) για να βελτιστοποιήσετε το 
αποτέλεσμα στεγνώματος. 

   

Το στεγνωτήριο δεν 
λειτουργεί (μετά από 
διακοπή ρεύματος, 
πατήστε πάντα το 
κουμπί «Έναρξη 
(παύση)») 

 

 Το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα παροχής ρεύματος; 
 Υπάρχει διακοπή ρεύματος; 
 Μήπως έχει καεί η ασφάλεια; 
 Η πόρτα έκλεισε σωστά; 
 Έχει επιλεχθεί πρόγραμμα στεγνώματος; 
 Πατήσατε το κουμπί «Έναρξη (παύση)» αμέσως μετά την επιλογή 
προγράμματος; (Εάν όχι, το στεγνωτήριο θα απενεργοποιηθεί.) 

 Έχει ρυθμιστεί η επιλογή καθυστερημένης έναρξης; 
 Είναι υπερφορτωμένο το στεγνωτήριο;  Αφαιρέστε μερικά ρούχα. 

   

Ανάβει η λυχνία 
ένδειξης του φίλτρου 
πόρτας, του δοχείου 
νερού ή του φίλτρου 
πυθμένα 

 

 Είναι καθαρό το φίλτρο πόρτας; 
 Είναι άδειο το δοχείο νερού; 
 Έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο νερού; 
 Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι καθαρός και έχει τοποθετηθεί σωστά. 

   

Υπάρχουν σταγονίδια 
νερού κάτω από το 
στεγνωτήριο 

 

 Έχει τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο πυθμένα; 
 Απομακρύνθηκαν τυχόν χνούδια από το στεγανωτικό του φίλτρου πυθμένα 
και το στεγανωτικό της πόρτας; 

 Έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο νερού; 
 Εάν χρησιμοποιείται η απευθείας σύνδεση αποχέτευσης, είναι σωστή; 
 Είναι το στεγνωτήριο ισοσταθμισμένο. 

...θέλετε να φροντίζετε και να καθαρίζετε το στεγνωτήριό σας: 

Καθαρίζετε το φίλτρο 
πόρτας στο τέλος κάθε 
κύκλου 

 
 Αφαιρέστε τα χνούδια με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας. 
 Κλείστε το φίλτρο. 
 Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. 

   

Αδειάζετε το δοχείο 
νερού μετά από κάθε 
κύκλο στεγνώματος 

 

 Τραβήξτε τη λαβή για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού. 
 Αδειάστε το δοχείο νερού. 
 Επανατοποθετήστε το άδειο δοχείο, πιέζοντάς το καλά για να μπει στη 
θέση του. 

   

Καθαρίζετε το φίλτρο 
πυθμένα κάθε πέντε 
κύκλους 

 

 Καθαρίστε το φίλτρο πυθμένα κάτω από τρεχούμενο νερό. 
 Αφαιρέστε όλα τα χνούδια από τις διατάξεις στεγανοποίησης. 
 Καθαρίστε το περίβλημα του φίλτρου πυθμένα (για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός του εναλλάκτη 
θερμότητας» στις Οδηγίες χρήσης). 

 Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
να καθαρίσετε το φίλτρο πυθμένα. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του στεγνωτηρίου, ενδέχεται να εμφανιστεί κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς 
βλάβης. 
Ανάλογα με το μοντέλο του στεγνωτηρίου σας, η βλάβη μπορεί να εμφανίζεται με γράμματα ή με διάφορες 
ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν. 

Κωδικός 
βλάβης 

Κωδικός βλάβης ενδεικτικών λυχνιών 
Απαιτείται έλεγχος από τον πελάτη 

πριν από την επικοινωνία με το κέντρο 
σέρβις 

F01 
 

Καλέστε το Σέρβις. 

F02 
 

Καλέστε το Σέρβις. 

F03 
 

Καλέστε το Σέρβις. 

F04 
 

Καλέστε το Σέρβις. 

F05 
 

Θέστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας 
(OFF). 
Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα. 
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου 
είναι από 5°C έως 35°C. 
Περιμένετε 1 ώρα. 
Βάλτε πάλι στην πρίζα το στεγνωτήριο και 
θέστε το ξανά σε λειτουργία. 
Εάν εμφανιστεί και πάλι η βλάβη, 
επικοινωνήστε με το Σέρβις. 

F06 
 

F07 
 

F10 – F22 
 

Θέστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας 
(OFF). 
Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα. 
Περιμένετε 30 λεπτά. 
Βάλτε πάλι στην πρίζα το στεγνωτήριο και 
θέστε το ξανά σε λειτουργία. 
Εάν εμφανιστεί και πάλι η βλάβη, 
επικοινωνήστε με το Σέρβις. 

Η ενδεικτική λυχνία έναρξης αναβοσβήνει 2 φορές ανά 
δευτερόλεπτo όταν πατηθεί το κουμπί 

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά 
και το φίλτρο πυθμένα είναι σωστά 
τοποθετημένο στη θέση του. 

Η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου πυθμένα αναβοσβήνει ή η 
ενδεικτική λυχνία του φίλτρου πόρτας αναβοσβήνει 2 φορές 
όταν πατήσετε το κουμπί Έναρξη. 

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πυθμένα είναι 
σωστά τοποθετημένο στη θέση του. 

   

Η ενδεικτική λυχνία 
αναβοσβήνει 

Η ενδεικτική λυχνία  
είναι σβηστή 

Η ενδεικτική λυχνία  
είναι αναμμένη 
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Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης! 

Οδηγός γρήγορης αναφοράς 

Ενδεικτικές λυχνίες και επιλογές 

 

∆ιακόπτης επιλογής προγράμματος
Με αυτόν τον διακόπτη επιλέγετε πρόγραμμα 
στεγνώματος. 

Η ενδεικτική λυχνία «Έναρξη (Παύση)» 
αναβοσβήνει. 

 

Κουμπί «Έναρξη (Παύση)» 
Με το πάτημα αυτού του κουμπιού ξεκινά το 
πρόγραμμα στεγνώματος. 

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία. 

 Καθαρισμός φίλτρου 
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να 
καθαριστεί το φίλτρο ή/και ο εναλλάκτης 
θερμότητας με το περίβλημά του. 

Καθαρίζετε το φίλτρο στο τέλος κάθε 
κύκλου στεγνώματος. 

 Καθαρισμός Γεννήτρια ατμού 
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να 
καθαριστεί το φίλτρο πυθμένα. 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει, όταν το 
φίλτρο πυθμένα δεν είναι σωστά 
τοποθετημένο. Φροντίστε να τοποθετηθεί 
σωστά το φίλτρο πυθμένα και η λαβή να 
πιάνει γερά. 

 ∆οχείο νερού 
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να 
αδειάσετε το δοχείο νερού. 

Ο κύκλος στεγνώματος διακόπτεται 
αυτόματα. Αδειάστε το δοχείο και ξεκινήστε 
πάλι το πρόγραμμα στεγνώματος. 

Να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από 
κάθε κύκλο στεγνώματος. 

 
 
 
 
 
 

 

Προβολή «Υπολειπόμενου χρόνου»
Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, 
εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος 
στεγνώματος. 

Μετά την έναρξη του κύκλου, ο χρόνος που 
εμφανίζεται τροποποιείται ανάλογα με τον όγκο, 
τον τύπο και το επίπεδο υγρασίας των ρούχων.

Ο καθορισμένος χρόνος στεγνώματος 
είναι μια υπολογισμένη τιμή, η οποία 
ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου στεγνώματος. 

Οι γραμμές που αναβοσβήνουν 
υποδεικνύουν ότι εκτελείται ο υπολογισμός. 

Θα ενημερωθεί ο υπολειπόμενος χρόνος.

 Eco Monitor
Το «Eco monitor» σάς παρέχει μια κατά 
προσέγγιση εικόνα της κατανάλωσης 
ενέργειας για τη ρύθμιση του προγράμματος 
που έχετε επιλέξει. 

Αυτή η λειτουργία δεν θα είναι ενεργή για 
πρόγραμμα με καθορισμένο χρόνο. 

Μόλις επιλέξετε ένα πρόγραμμα που 
βασίζεται στο επίπεδο της υγρασίας με τον 
διακόπτη επιλογής προγράμματος, οι 
ενδεικτικές λυχνίες «Eco monitor» θα 
υποδεικνύουν την προσδοκώμενη 
κατανάλωση ενέργειας. 

 
 

Οι τρεις ενδείξεις υποδεικνύουν το βαθμό 
κατανάλωσης: όσο μικρότερη είναι η 
προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας για το 
επιλεγμένο πρόγραμμα, τόσο λιγότερες 
ενδείξεις είναι αναμμένες. 

Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα, την 
αρχική υγρασία και τις επιλογές που έχουν 
οριστεί, αλλά και από τον όγκο των ρούχων. 

Για το λόγο αυτό, ο προβλεπόμενος βαθμός 
κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να αλλάξει όταν 
το στεγνωτήριο ανιχνεύσει τον όγκο των ρούχων.

 
End
Το πρόγραμμα στεγνώματος τελείωσε. 

Βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο. 

InfiniteCare

3”

9Kg  .  A +



6 

 

Προστασία από υπερβολικό 
στέγνωμα 
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν επιλεχθεί 
πρόγραμμα που βασίζεται στο επίπεδο της 
υγρασίας, έτσι ώστε να υποδειχτεί η 
ενεργοποιημένη λειτουργία προστασίας.

 
 
 

 

Επίπεδο βαθμού στεγνώματος
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ρυθμίζετε το 
επίπεδο βαθμού στεγνώματος των ρούχων. 

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε, 
μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο βαθμού 
στεγνώματος πατώντας αυτό το κουμπί. 

Πατώντας 1 φορά επιλέγετε το υψηλότερο 
επίπεδο στεγνώματος 

ή 

Πατώντας 2 φορές επιλέγετε χαμηλότερο 
επίπεδο στεγνώματος 

ή 

Πατώντας 3 φορές επιλέγετε πάλι το 
κανονικό επίπεδο στεγνώματος. 

 

Επανεκκίνηση 
Κατά τη διάρκεια της φάσης επιλογής του 
προγράμματος, με το πάτημα αυτού του 
κουμπιού θα απενεργοποιήσετε όλες τις 
ρυθμίσεις των επιλογών σας. 

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί κατά τη διάρκεια 
του κύκλου στεγνώματος, ο κύκλος θα 
σταματήσει και το στεγνωτήριο θα τεθεί στη 
λειτουργία επιλογής. 

Πρέπει να πατήσετε το κουμπί για  
3 δευτερόλεπτα.

 

Κλείδωμα κουμπιών 
Για λόγους προστασίας των παιδιών, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την 
επιλογή για να μπλοκάρετε όλες τις 
λειτουργίες διεπαφής με το χρήστη. 

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, πρέπει 
να πατήσετε το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα, 
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα «κλειδί».

Για να απενεργοποιηθεί αυτή τη επιλογή, 
πατήστε το κουμπί μέχρι να εξαφανιστεί το 
«κλειδί». 

Η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών 
παραμένει ενεργή ακόμη κι αν θέσετε το 
διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 
«Απενεργοποίηση» «0» ή αν ανοίξετε την 
πόρτα. 

Η λειτουργία πρέπει να απενεργοποιηθεί.

 

Ρύθμιση χρόνου στεγνώματος
Θέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος 
στη θέση «Επιλογή χρόνου 
στεγνώματος». 

Πατήστε το κουμπί «Επιλογή χρόνου 
στεγνώματος» για να επιλέξετε τη διάρκεια 
του κύκλου σε βήματα των δέκα λεπτών έως 
180 λεπτά συνολικά. 

 

Απαλό 
Με αυτή την επιλογή μειώνεται η 
θερμοκρασία στεγνώματος. 

∆εν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την 
επιλογή όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή 
«Γρήγορο». 

 

Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα
Με αυτή την επιλογή μειώνεται το ζάρωμα 
όταν τα ρούχα δεν αφαιρούνται από το 
στεγνωτήριο αμέσως μετά το τέλος του 
κύκλου στεγνώματος. 

Ο κάδος περιστρέφεται κατά διαστήματα επί 
12 ώρες το πολύ. 

Μπορείτε να διακόψετε αυτή τη λειτουργία 
οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιώντας το 
στεγνωτήριο. 

Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί τη λειτουργία 
«Ηχητικό σήμα», σε περίπτωση που είναι 
ενεργοποιημένη. 

 

Τέλος κύκλου 
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αναβάλετε 
το πρόγραμμά σας και να το αφήσετε να 
ολοκληρωθεί αργότερα: πατήστε το κουμπί 
για να επιλέξετε σε πόσες ώρες θέλετε να 
τελειώσει το πρόγραμμα. 

 Έτσι, μπορείτε να έχετε τα ρούχα σας 
έτοιμα κάποια συγκεκριμένη ώρα και να 
επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές 
ρεύματος – για παράδειγμα, από το 
μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο. 

 Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 
«Τέλος κύκλου» σε ολόκληρες ώρες  
(1 έως 24 ώρες). 
Όταν πατήσετε το κουμπί θα εμφανιστεί η 
μικρότερη δυνατή ώρα ενώ αν συνεχίσετε 
να πατάτε θα μεταβείτε κυκλικά σε όλες 
τις διαθέσιμες ώρες. 
Για να την αφαιρέσετε, συνεχίστε να 
πατάτε το κουμπί μέχρι να δείτε την τιμή 
«Απενεργοποίηση» «0». 

 Όταν θα έχετε επιλέξει την επιθυμητή τιμή 
για το «Τέλος κύκλου», πατήστε 
«Έναρξη» και θα αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση. 

 Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης 
μέτρησης, έχετε ακόμα τη δυνατότητα να 
τροποποιήσετε τη ρύθμιση της επιλογής 
(ρύθμιση ή κατάργηση επιλογών). 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί το 
πρόγραμμα να τελειώσει πριν την ώρα 
που έχετε επιλέξει μέχρι το «Τέλος 
κύκλου» (π.χ. για μικρά φορτία).  
Σε αυτή την περίπτωση, το στεγνωτήριο 
θα περιστρέφει τα ρούχα τακτικά για να 
τα διατηρεί φρέσκα, μέχρι να λήξει ο 
χρόνος επιλογής για το «Τέλος κύκλου».
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής, στην 
οθόνη θα εμφανίζεται μια κινούμενη 
εικόνα. 
Μπορείτε να διακόψετε οποιαδήποτε 
στιγμή τη φάση αυτή, είτε με το πάτημα 
οποιουδήποτε κουμπιού, είτε γυρίζοντας 
το κουμπί επιλογής προγράμματος είτε 
ανοίγοντας την πόρτα. 

 

 

Πρόσθετη αναστροφή 
Με αυτήν την επιλογή ο κάδος θα γυρίζει 
κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος 
ανάποδα από την κύρια κατεύθυνση 
περιστροφής του κανονικού κύκλου. 

Αυτό θα βελτιώσει την ισορροπία στο 
στέγνωμα των ρούχων. 

 

5019 300 01489 
(Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις) 


