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Οδηγίες χρήσης

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  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. 
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GR 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

Το 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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Κατανάλωση ισχύος

Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts 0.17

Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts 0.17

Προγράμματα Kg kWh Λεπτά

Κανονικό Βαμβακερά*  8 4.72 155

Κανονικό Βαμβακερά 4 2.57 86

Συνθετικα 3 1.21 40

* Πρόγραμμα αναφοράς για την Eτικέτα Eνεργειακής 
Aπόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το 
στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων 
και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από 
άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα 
υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/
προκαθορισμένη αρχικά).

GRΠου 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

Το 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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Μέγιστο μέγεθος φορτίου: 8 kg
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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 

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).

Προειδοποιήσεις
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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 

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).

Προειδοποιήσεις
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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).

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

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!

Πινακίδα των 
δεδομένων 
λειτουργίας 

Μοντέλο και 
Αριθμός σειράς 
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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).

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 
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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!

Πινακίδα των 
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Η οθόνηΠίνακας ελέγχου

Το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ : Αν το στεγνωτήριο λειτουργεί και αυτό το πλήκτρο πιεστεί και 
κρατηθεί πιεσμένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, το στεγνωτήριο απενεργοποιείται, μετράει αντίστροφα 3, 2, 
1, Off  και το πρόγραμμα ακυρώνεται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και το 
στεγνωτήριο επανενεργοποιείται.

Ο επιλογέας  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ορίζει το πρόγραμμα: στρέψτε τον έως ότου ο δείκτης να εντοπίσει το πρόγραμμα 
που θέλετε να επιλέξετε (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

Τα πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΗ επιλέγουν τις διαθέσιμες επιλογές για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Τα φώτα δείχνουν ότι έχει 
επιλεγεί η επιλογή.

Το πλήκτρο & φως εναρξη/παυση   ξεκινά ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Όταν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, θα ακουστεί 
ένα ηχητικό σήμα και οι φωτεινές ενδείξεις προόδου θα αναβοσβήσουν για να επιβεβαιωθεί η ενέργεια. Όταν εκτελείται 
ένα πρόγραμμα, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το πρόγραμμα τίθεται σε παύση και το στεγνωτήριο σταματάει. Η λυχνία 
είναι πράσινη όταν το πρόγραμμα εκτελείται, αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα εάν το πρόγραμμα έχει διακοπεί ή 
αναβοσβήνει πράσινο αν βρίσκεται σε αναμονή για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

Η οθόνη παρέχει μια ένδειξη για το χρόνο στεγνώματος ή καθυστέρησης μαζί με τα εικονίδια που ανάβουν για να 
δώσουν προειδοποιητικές πληροφορίες και για να δείξουν την πρόοδο των προγραμμάτων σας.

Τα τρία πλήκτρα κάτω από την οθόνη επιλέγουν “Αυτόματο” ή “Χρόνος στεγνώματος” και εάν απαιτείται μια καθυστέρηση 
εκκίνησης (δείτε Έναρξη και Προγράμματα ή Η οθόνη).

Το πλήκτρο/φως Κλείδωμα : Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο μετά την επιλογή του προγράμματος 
και τυχόν επιλογών, η λυχνία ανάβει. Αυτό αποτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος. Όταν ανάβει η 
φωτεινή ένδειξη, τα άλλα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα.

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για να ακυρώσετε και το φως θα σβήσει

Το εικονίδιο Αάδειασμα δοχείου νερού   : σηματοδοτεί ότι το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει. Η οθόνη θα χρειαστεί 
μερικά δευτερόλεπτα για να ενημερωθεί μετά την αντικατάσταση του άδειου δοχείου νερού και το στεγνωτήριο θα 
πρέπει να λειτουργεί  για να συμβεί αυτό (δείτε Οι έλεγχοι).
Σημείωση: Αν το δοχείο νερού δείχνει με το εικονίδιο  να αναβοσβήνει “άδειασμα δοχείου νερού” , στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “H20”, η θέρμανση σβήνει και τα ρούχα σας δεν θα στεγνώσουν.

Το εικονίδιο καθαρισμού φίλτρου Καθαρισμός φίλτρου  δίνει μια υπενθύμιση πριν από κάθε πρόγραμμα, ότι είναι 
απαραίτητο να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε φορά που χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο (δείτε Συντήρηση και φροντίδα).

Το εικονίδιο Καθαρισμός συμπυκνωτή  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (δείτε Συντήρηση και φροντίδα).

Πλήκτρο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Οθόνη &
πλήκτρα επιλογής

Κλειδαριά
Πλήκτρο & Φως

Κουμπί
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δείκτης
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Πλήκτρο 
και Φώτα

    ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
Πλήκτρα & Φώτα

ΕΠΙΛΟΓΗ
Πλήκτρα & Φώτα

Η οθόνη έχει τρεις κύριες λειτουργίες, με το αντίστοιχο πλήκτρο για την κάθε μία.

Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο 
Μετά την επιλογή ενός προγράμματος που έχει μια επιλογή Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο, πατήστε το πλήκτρο 
Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο  και το εικονίδιοΣτέγνωμα σε ορισμένο χρόνο  θα ανάψει, η οθόνη θα μειώσει 
τον επιλεγμένο χρόνο κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε αυτό το πλήκτρο (δείτε Έναρξη και Προγράμματα). 
Κάθε πρόγραμμα που διαθέτει μια χρονομετρημένη επιλογή έχει διαφορετικούς διαθέσιμους χρόνους και η 
επιλογή που έχει έως και 11 χρόνους στεγνώματος θα εξαρτηθεί επίσης από τη ρύθμιση θερμότητας που έχετε 
επιλέξει.
Κάθε πάτημα του πλήκτρου μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Εάν αλλάξετε γνώμη, πατήστε το πλήκτρο Ανίχνευση 
στεγνώματος και θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές στάθμης ανίχνευσης.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή για στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο, η οθόνη θα αναβοσβήνει και ο βομβητής θα 
ηχήσει τρεις φορές. Ο επιλεγμένος χρόνος παραμένει εμφανής μετά την έναρξη του προγράμματος και μπορεί να 
αλλάξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αν το επιθυμείτε.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έναρξης 
Μετά την επιλογή ενός προγράμματος που έχει μια επιλογή καθυστέρησης έναρξης, μπορεί να επιλεγεί ο 
χρόνος της καθυστέρησης της έναρξης. Κάθε πάτημα του πλήκτρου Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έναρξη   
προωθεί τη ρύθμιση καθυστέρησης σε αυξήσεις 30 λεπτών από τα 0:30 έως 9:30 και στη συνέχεια αυξάνεται 
από 10 ώρες σε 24 ώρες, μετά OFF και στη συνέχεια, μετά από πέντε δευτερόλεπτα ακυρώνει την καθυστέρηση.
Για καθυστερήσεις 10 ωρών ή περισσότερο, η οθόνη μετράει αντίστροφα τον χρόνο σε ώρες μέχρι τις 10 ώρες, 
οπότε στην οθόνη εμφανίζεται “9:59” και στη συνέχεια συνεχίζει να μετράει σε λεπτά.
Για καθυστερήσεις 9 ωρών ή λιγότερο, η οθόνη δείχνει ώρες και λεπτά και στη συνέχεια μετράει σε λεπτά για όλη 
την καθυστέρηση.
Αφού πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί. 
Όταν τελειώσει η περίοδος καθυστέρησης, το εικονίδιο καθυστέρησης  απενεργοποιείται και εμφανίζεται η 
ένδειξη Χρόνος έως Τέλος.
Σημείωση:Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ρούχα θα περιστρέφονται κάθε τόσο για να προληφθεί το τσαλάκωμα.

Επίπεδα ανίχνευσης στεγνώματος
Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα που διαθέτει μια επιλογή Ανίχνευση στεγνώματος, πατήστε και αφήστε το 
πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ανίχνευσης του στεγνώματος. Αν η επιλογή ανίχνευσης 
δεν είναι διαθέσιμη με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η οθόνη θα αναβοσβήνει και ο βομβητής θα ηχήσει τρεις 
φορές.

! Ορισμένα προγράμματα ανίχνευσης δεν διαθέτουν και τις επτά επιλογές επιπέδου στεγνώματος.

Επίπεδα στεγνώματος:
 Στέγνωμα με υγρασία:  Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα για σιδέρωμα χρησιμοποιώντας μια συσκευή  

    ή κύλινδρο.
 Για σιδέρωμα:    Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα για σιδέρωμα στο χέρι.

 Κρέμασμα Plus:    Στεγνώνει τα ευαίσθητα ρούχα σας που είναι έτοιμα να κρεμαστούν για   
    τελικό στέγνωμα.

 Στέγνωμα κρεμάστρας: Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να κρεμαστούν για τελικό στέγνωμα.

 Ελαφρύ στέγνωμα:  Στεγνώνει τα ευαίσθητα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φυλαχθούν.
 Στεγνό ντουλάπας:   Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φυλαχθούν.
 Έξτρα στέγνωμα:  Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φορεθούν.

Χρόνος έως Τέλος 
Εάν το εικονίδιο καθυστέρησης έναρξης  είναι εκτός λειτουργίας, εμφανίζεται η ώρα λήξης για το τρέχον 
πρόγραμμα. Όταν επιλέγονται προγράμματα ορισμένου χρόνου, ο χρόνος που εμφανίζεται σε όλο τον κύκλο είναι 
ο πραγματικός χρόνος που απομένει. Όταν επιλέγονται τα Αυτόματα προγράμματα, ο χρόνος που εμφανίζεται 
είναι μια εκτίμηση του χρόνου που απομένει: Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει το χρόνο που 
απαιτείται για να στεγνώσει ένα πλήρες φορτίο.
Ο χρόνος που απομένει παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος και ενημερώνεται 
για να δείξει την καλύτερη πρόβλεψη. Ο χρόνος έως το τέλος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά και μετράει ανά 
λεπτό. Οι στήλες μεταξύ των ωρών και των λεπτών στην οθόνη αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο χρόνος 
μετράει αντίστροφα.
Η οθόνη δείχνει επίσης εάν υπάρχει πρόβλημα με το στεγνωτήριο σας, αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ”F” 
ακολουθούμενη από έναν κωδικό αριθμό βλάβης, οι τρεις λυχνίες επιλογής και η λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  θα 
αναβοσβήνουν επίσης σε πορτοκαλί (βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων).
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Η οθόνηΠίνακας ελέγχου

Το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ : Αν το στεγνωτήριο λειτουργεί και αυτό το πλήκτρο πιεστεί και 
κρατηθεί πιεσμένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, το στεγνωτήριο απενεργοποιείται, μετράει αντίστροφα 3, 2, 
1, Off  και το πρόγραμμα ακυρώνεται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και το 
στεγνωτήριο επανενεργοποιείται.

Ο επιλογέας  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ορίζει το πρόγραμμα: στρέψτε τον έως ότου ο δείκτης να εντοπίσει το πρόγραμμα 
που θέλετε να επιλέξετε (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

Τα πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΗ επιλέγουν τις διαθέσιμες επιλογές για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Τα φώτα δείχνουν ότι έχει 
επιλεγεί η επιλογή.

Το πλήκτρο & φως εναρξη/παυση   ξεκινά ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Όταν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, θα ακουστεί 
ένα ηχητικό σήμα και οι φωτεινές ενδείξεις προόδου θα αναβοσβήσουν για να επιβεβαιωθεί η ενέργεια. Όταν εκτελείται 
ένα πρόγραμμα, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το πρόγραμμα τίθεται σε παύση και το στεγνωτήριο σταματάει. Η λυχνία 
είναι πράσινη όταν το πρόγραμμα εκτελείται, αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα εάν το πρόγραμμα έχει διακοπεί ή 
αναβοσβήνει πράσινο αν βρίσκεται σε αναμονή για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα.

Η οθόνη παρέχει μια ένδειξη για το χρόνο στεγνώματος ή καθυστέρησης μαζί με τα εικονίδια που ανάβουν για να 
δώσουν προειδοποιητικές πληροφορίες και για να δείξουν την πρόοδο των προγραμμάτων σας.

Τα τρία πλήκτρα κάτω από την οθόνη επιλέγουν “Αυτόματο” ή “Χρόνος στεγνώματος” και εάν απαιτείται μια καθυστέρηση 
εκκίνησης (δείτε Έναρξη και Προγράμματα ή Η οθόνη).

Το πλήκτρο/φως Κλείδωμα : Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο μετά την επιλογή του προγράμματος 
και τυχόν επιλογών, η λυχνία ανάβει. Αυτό αποτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος. Όταν ανάβει η 
φωτεινή ένδειξη, τα άλλα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα.

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για να ακυρώσετε και το φως θα σβήσει

Το εικονίδιο Αάδειασμα δοχείου νερού   : σηματοδοτεί ότι το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει. Η οθόνη θα χρειαστεί 
μερικά δευτερόλεπτα για να ενημερωθεί μετά την αντικατάσταση του άδειου δοχείου νερού και το στεγνωτήριο θα 
πρέπει να λειτουργεί  για να συμβεί αυτό (δείτε Οι έλεγχοι).
Σημείωση: Αν το δοχείο νερού δείχνει με το εικονίδιο  να αναβοσβήνει “άδειασμα δοχείου νερού” , στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “H20”, η θέρμανση σβήνει και τα ρούχα σας δεν θα στεγνώσουν.

Το εικονίδιο καθαρισμού φίλτρου Καθαρισμός φίλτρου  δίνει μια υπενθύμιση πριν από κάθε πρόγραμμα, ότι είναι 
απαραίτητο να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε φορά που χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο (δείτε Συντήρηση και φροντίδα).

Το εικονίδιο Καθαρισμός συμπυκνωτή  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (δείτε Συντήρηση και φροντίδα).

Πλήκτρο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Οθόνη &
πλήκτρα επιλογής

Κλειδαριά
Πλήκτρο & Φως

Κουμπί
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δείκτης
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Πλήκτρο 
και Φώτα

    ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
Πλήκτρα & Φώτα

ΕΠΙΛΟΓΗ
Πλήκτρα & Φώτα

Η οθόνη έχει τρεις κύριες λειτουργίες, με το αντίστοιχο πλήκτρο για την κάθε μία.

Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο 
Μετά την επιλογή ενός προγράμματος που έχει μια επιλογή Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο, πατήστε το πλήκτρο 
Στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο  και το εικονίδιοΣτέγνωμα σε ορισμένο χρόνο  θα ανάψει, η οθόνη θα μειώσει 
τον επιλεγμένο χρόνο κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε αυτό το πλήκτρο (δείτε Έναρξη και Προγράμματα). 
Κάθε πρόγραμμα που διαθέτει μια χρονομετρημένη επιλογή έχει διαφορετικούς διαθέσιμους χρόνους και η 
επιλογή που έχει έως και 11 χρόνους στεγνώματος θα εξαρτηθεί επίσης από τη ρύθμιση θερμότητας που έχετε 
επιλέξει.
Κάθε πάτημα του πλήκτρου μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Εάν αλλάξετε γνώμη, πατήστε το πλήκτρο Ανίχνευση 
στεγνώματος και θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές στάθμης ανίχνευσης.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή για στέγνωμα σε ορισμένο χρόνο, η οθόνη θα αναβοσβήνει και ο βομβητής θα 
ηχήσει τρεις φορές. Ο επιλεγμένος χρόνος παραμένει εμφανής μετά την έναρξη του προγράμματος και μπορεί να 
αλλάξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αν το επιθυμείτε.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έναρξης 
Μετά την επιλογή ενός προγράμματος που έχει μια επιλογή καθυστέρησης έναρξης, μπορεί να επιλεγεί ο 
χρόνος της καθυστέρησης της έναρξης. Κάθε πάτημα του πλήκτρου Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έναρξη   
προωθεί τη ρύθμιση καθυστέρησης σε αυξήσεις 30 λεπτών από τα 0:30 έως 9:30 και στη συνέχεια αυξάνεται 
από 10 ώρες σε 24 ώρες, μετά OFF και στη συνέχεια, μετά από πέντε δευτερόλεπτα ακυρώνει την καθυστέρηση.
Για καθυστερήσεις 10 ωρών ή περισσότερο, η οθόνη μετράει αντίστροφα τον χρόνο σε ώρες μέχρι τις 10 ώρες, 
οπότε στην οθόνη εμφανίζεται “9:59” και στη συνέχεια συνεχίζει να μετράει σε λεπτά.
Για καθυστερήσεις 9 ωρών ή λιγότερο, η οθόνη δείχνει ώρες και λεπτά και στη συνέχεια μετράει σε λεπτά για όλη 
την καθυστέρηση.
Αφού πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί. 
Όταν τελειώσει η περίοδος καθυστέρησης, το εικονίδιο καθυστέρησης  απενεργοποιείται και εμφανίζεται η 
ένδειξη Χρόνος έως Τέλος.
Σημείωση:Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ρούχα θα περιστρέφονται κάθε τόσο για να προληφθεί το τσαλάκωμα.

Επίπεδα ανίχνευσης στεγνώματος
Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα που διαθέτει μια επιλογή Ανίχνευση στεγνώματος, πατήστε και αφήστε το 
πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ανίχνευσης του στεγνώματος. Αν η επιλογή ανίχνευσης 
δεν είναι διαθέσιμη με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η οθόνη θα αναβοσβήνει και ο βομβητής θα ηχήσει τρεις 
φορές.

! Ορισμένα προγράμματα ανίχνευσης δεν διαθέτουν και τις επτά επιλογές επιπέδου στεγνώματος.

Επίπεδα στεγνώματος:
 Στέγνωμα με υγρασία:  Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα για σιδέρωμα χρησιμοποιώντας μια συσκευή  

    ή κύλινδρο.
 Για σιδέρωμα:    Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα για σιδέρωμα στο χέρι.

 Κρέμασμα Plus:    Στεγνώνει τα ευαίσθητα ρούχα σας που είναι έτοιμα να κρεμαστούν για   
    τελικό στέγνωμα.

 Στέγνωμα κρεμάστρας: Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να κρεμαστούν για τελικό στέγνωμα.

 Ελαφρύ στέγνωμα:  Στεγνώνει τα ευαίσθητα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φυλαχθούν.
 Στεγνό ντουλάπας:   Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φυλαχθούν.
 Έξτρα στέγνωμα:  Στεγνώνει τα ρούχα σας που είναι έτοιμα να φορεθούν.

Χρόνος έως Τέλος 
Εάν το εικονίδιο καθυστέρησης έναρξης  είναι εκτός λειτουργίας, εμφανίζεται η ώρα λήξης για το τρέχον 
πρόγραμμα. Όταν επιλέγονται προγράμματα ορισμένου χρόνου, ο χρόνος που εμφανίζεται σε όλο τον κύκλο είναι 
ο πραγματικός χρόνος που απομένει. Όταν επιλέγονται τα Αυτόματα προγράμματα, ο χρόνος που εμφανίζεται 
είναι μια εκτίμηση του χρόνου που απομένει: Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει το χρόνο που 
απαιτείται για να στεγνώσει ένα πλήρες φορτίο.
Ο χρόνος που απομένει παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος και ενημερώνεται 
για να δείξει την καλύτερη πρόβλεψη. Ο χρόνος έως το τέλος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά και μετράει ανά 
λεπτό. Οι στήλες μεταξύ των ωρών και των λεπτών στην οθόνη αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο χρόνος 
μετράει αντίστροφα.
Η οθόνη δείχνει επίσης εάν υπάρχει πρόβλημα με το στεγνωτήριο σας, αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ”F” 
ακολουθούμενη από έναν κωδικό αριθμό βλάβης, οι τρεις λυχνίες επιλογής και η λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  θα 
αναβοσβήνουν επίσης σε πορτοκαλί (βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων).
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Έναρξη και Προγράμματα

Επιλογή προγράμματος
1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα του ρεύματος.

2. Ταξινομήστε τη μπουγάδα των ρούχων σύμφωνα με τον τύπο υφάσματος (βλ. Μπουγάδα).

3. Ανοίξτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό και στη θέση του και ότι το δοχείο νερού είναι 
άδειο και στη θέση του (βλ. Συντήρηση).

4. Φορτώστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν παρεμποδίζουν το στεγανό κλείσιμο της πόρτας. Κλείσε 
την πόρτα.

5. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .

6. Επιλέξτε την επιλογή Προγράμματος που αντιστοιχεί στις ενδείξεις στεγνώματος, επιλέγοντας από τον πίνακα 
Προγράμματα (δείτε Προγράμματα) καθώς και τις ενδείξεις για κάθε τύπο υφάσματος (δείτε Μπουγάδα).

7. Όπου είναι διαθέσιμο, επιλέξτε Ανίχνευση στεγνώματος 
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ή Χρόνος στεγνώματος  πιέζοντας και αφήνοντας 
το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο ή η ώρα.

8. Ορίστε χρόνο καθυστέρησης και άλλες επιλογές, όπως είναι απαραίτητο (δείτε Η οθόνη).

9. Αν επιθυμείτε να ακουστεί το ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο ήχου . Εάν 
έχετε επιλέξει την επιλογή Λιγο Τσαλακ για τις πτυχές, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ  για να ξεκινήσετε. Η οθόνη θα εμφανίσει τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος, μπορείτε να ελέγξετε τα ρούχα σας και να βγάλετε τα ρούχα 
που είναι στεγνά ενώ τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να στεγνώνουν. Όταν κλείνετε πάλι την πόρτα, πατήστε 
ΕΝΑΡΞΗ για να ξαναρχίσετε το στέγνωμα.

10. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών των προγραμμάτων στεγνώματος πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, 
εισάγεται η τελική φάση ΨΥΧΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ  (τα υφάσματα ψύχονται), η φάση αυτή πρέπει πάντοτε να 
επιτρέπεται να ολοκληρωθεί.

11. Για να σας ενημερωθείτε ότι το πρόγραμμα σας ολοκληρώθηκε, ο βομβητής θα ηχήσει 3 φορές και η 
οθόνη θα εμφανίσει END (ΤΕΛΟΣ). Ανοίξτε την πόρτα, βγάλτε τη μπουγάδα σας, καθαρίστε το φίλτρο και 
επανατοποθετήστε το. Αδειάστε το δοχείο νερού και επανατοποθετήστε το (βλ. Συντήρηση).

12. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Κατάσταση αναμονής

Αυτό το στεγνωτήριο, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, είναι εφοδιασμένο με ένα 
αυτόματο σύστημα αναμονής το οποίο ενεργοποιείται μετά από περίπου 30 λεπτά αν δεν ανιχνευθεί κάποια 
δραστηριότητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι να 
ξαναενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο.
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Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.Μέγ. φορτίο

1

 
Κανονικό 

Βαμβακερά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για βαμβακερά ρούχα.
• Το Κανονικό πρόγραμμα Βαμβακερών σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012 της ΕΕ είναι η επιλογή του Προγράμματος 

1 με υψηλό επίπεδο θέρμανσης και επίπεδο στεγνώματος Στεγνό ντουλάπας (η τυπική/προεπιλεγμένη αρχική 
διαμόρφωση). Πρόκειται για το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας (σύμφωνα με τον 
ΕΕ.392/2012).

μέγ.

2
Πουκάμισα  

Eπιλογή Υψηλή θέρμανση
• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερά πουκάμισα.
Επιλογή  Μεσαία θέρμανση
• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για πουκάμισα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες ή μίγμα φυσικών και συνθετικών 

ινών, όπως πολυεστέρα και βαμβάκι.
Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι άκρες 
ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε τα πουκάμισα το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα. 

3 kg

3
 Κρεβάτι & 

μπάνιο

• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερές πετσέτες και σεντόνια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν με τη χρήση της ρύθμισης Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, οι άκρες ή οι 

ραφές μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένες, ειδικά σε μεγάλα αντικείμενα. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

μέγ.

4 Αντιαλλεργικό

• Αυτό το πρόγραμμα έχει την έγκριση «Seal of Approval» από την Allergy UK, η οποία αντικατοπτρίζει την 
αποτελεσματική μείωση και εξάλειψη αλλεργιογόνων από τα ρούχα με τον ειδικό αντιαλλεργικό κύκλο. Με αυτό το 
πρόγραμμα, χάρις στην επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι επιδράσεις των πιο 
κοινών αλλεργιογόνων (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων κατοικιών και της γύρης) εξουδετερώνονται.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήρες υγρό φορτίο για να στεγνώσει και να φροντίσει, ή σε ένα στεγνό φορτίο 4 
κιλών μόνο για τη φροντίδα της μπουγάδας σας. μέγ.

5
Συνθετικά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για Συνθετικά με επιλογή χαμηλής θέρμανσης ή μικτά Συνθετικά/Βαμβακερά με μέτρια 
ρύθμιση θέρμανσης.

3 kg

6 Γρήγορο 
στέγνωμα

• Αυτό το πρόγραμμα δίνει μειωμένο χρόνο στεγνώματος για μικρά φορτία, μέχρι 1kg.
Σημείωση: Στεγνώνεi το φορτίο σας στη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας (Στεγνό Ντουλάπας).

1 kg

7

 
Τζινς

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τζιν από βαμβάκι denim. Πριν στεγνώσετε τα τζιν σας γυρίστε τις μπροστινές 
τσέπες το μέσα έξω.

• Μην αναμειγνύετε σκούρα και ανοιχτόχρωμα ρούχα.
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα ρούχα κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, όπως σακάκια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι 

άκρες ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε το τζιν το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

! Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα εάν τα τζιν έχουν ελαστικές ζώνες μέσης, κρίκους ή κεντήματα.
3 kg

8

 
Μάλλινα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για ασφαλές στέγνωμα των ρούχων που φέρουν το σύμβολο .
• Προτού στεγνώσετε, σας προτείνουμε να γυρίσετε τα ρούχα το μέσα έξω.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσιολογικά καθώς το 
υπερβολικό στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα.

! Σε αντίθεση με άλλα υλικά, ο μηχανισμός της συρρίκνωσης του μαλλιού είναι μη αναστρέψιμος δηλ. δεν θα επανέλθει 
στο αρχικό μέγεθος και σχήμα.
! Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για Ακρυλικά ενδύματα.

1 kg

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.

n°
Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.
Μέγ. Φορτίο

9
 

Μεταξωτά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων μεταξωτών σας. 
• Τα φορτία που στεγνώνουν με την επιλογή Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά σε ορισμένα 

ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρώς βρεγμένα. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε ή να γυρίσετε τα 
ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

0,5 kg

10

 

Μωρουδιακά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των μικρών ευαίσθητων αντικειμένων και κλινοσκεπασμάτων του 
μωρού σας (Βαμβακερά και Σενίλ) και για το στέγνωμα των ευαίσθητων ενδυμάτων.

• ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα όπως σαλιάρες και πάνες με πλαστικά καλύμματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.2 kg

11 Ευαίσθητα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων ρούχων σας, π.χ. Ακρυλικά.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

2 kg

12
Παπλώματα

! Φροντίστε με αυτό το πρόγραμμα να ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά, τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα του φίλτρου και του εξαερισμού, με κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μονά παπλώματα: ΔΕΝ είναι κατάλληλο για διπλά ή king size παπλώματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά ενδέχεται 

να είναι ελαφρά βρεγμένα σε ορισμένα μέρη. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε και να τα ανακινήσετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

• Κατάλληλο επίσης για μπουφάν με επένδυση.
• Επιλέξτε υψηλή θερμότητα για Bαμβακερά παπλώματα και μέτρια θερμότητα για Συνθετικά παπλώματα.

-

13

 
Χνουδωτά 
παιγνίδια

• Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη ευκολότερα και να πλύνετε τα χνουδωτά παιχνίδια πιο 
συχνά επειδή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με το στέγνωμα στον αέρα. Είναι ένας 
ευαίσθητος κύκλος στεγνώματος που στεγνώνει σε χαμηλή θερμοκρασία και με απαλή μηχανική δράση για να 
διατηρεί στην καλύτερη κατάσταση την αρχική εμφάνιση και τη λάμψη της γούνας.

Σημείωση: Για την προστασία από αλλεργίες, παγώστε απλά τα χνουδωτά παιχνίδια για 24 ώρες, στη συνέχεια 
πλύνετε και στεγνώστε τα. Επαναλάβετε κάθε 6 εβδομάδες.
• Πριν από το στέγνωμα αφαιρέστε αξεσουάρ όπως ρούχα, περιλαίμια ή ηχεία και προστατέψτε τα πλαστικά μάτια 

με ταινία κάλυψης αφού τα στεγνώσετε με ένα πανί.
• Ο χρόνος του προγράμματος θα ποικίλει ανάλογα με την ακριβή σύνθεση του φορτίου. Το μέγιστο φορτίο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 κιλά και κανένα μεμονωμένο είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 γραμμάρια.

2,5 kg

14 Ζεστασιά & 
Απόλαυση

• Αυτό το πρόγραμμα βοηθά να θερμάνετε τις πετσέτες και τα μπουρνούζια για μια ζεστή αίσθηση μετά από μπάνιο 
ή ντους. Είναι επίσης χρήσιμο για τη θέρμανση των ρούχων πριν από το ντύσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο 
κύκλος θερμαίνει τα ρούχα στους 37°C (Θερμοκρασία σώματος) και λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία για μέγιστο 
διάστημα 4 ωρών ή μέχρι να σταματήσετε τον κύκλο ανοίγοντας την πόρτα.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος ένα εικονίδιο περιστρέφεται στην οθόνη μέχρι να επιτευχθεί 
η επιθυμητή θερμοκρασία, οπότε το εικονίδιο  αναβοσβήνει.-

15
Προσιδέρωμα

• Το “Προ-Σιδερωμα” είναι ένας κύκλος φροντίδας για χρήση με στεγνά ρούχα και μειώνει τα τσαλακώματα για να 
διευκολύνει το σιδέρωμα και το δίπλωμα, έχει μέγιστη διάρκεια 15 λεπτών.

!  Το “Προ-Σιδερωμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Για καλύτερα αποτελέσματα: 
1. Μη φορτώνετε περισσότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται στο στεγνό βάρος: (Υφάσματα-

Μέγιστο φορτίο) Βαμβακερά και ανάμικτα βαμβακερά -2,5 kg. Συνθετικά-2 kg.  Denim-2 kg.
2. Αδειάστε το στεγνωτήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, κρεμάστε, διπλώστε ή σιδερώστε τα αντικείμενα και 

βάλτε τα στο ντουλάπι. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, επαναλάβετε το πρόγραμμα.

2,5 kg

16 Φρεσκάρισμα

! Το “Φρεσκαρισμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρότερα φορτία.
• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο (βλέπε Μπουγάδα).
• Πρόκειται για πρόγραμμα 20 λεπτών που αερίζει τα ρούχα σας με δροσερό αέρα. Χρησιμοποιήστε επίσης για να 

δροσίσετε ζεστά ρούχα.-

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.
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GRn°
Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.Μέγ. φορτίο

1

 
Κανονικό 

Βαμβακερά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για βαμβακερά ρούχα.
• Το Κανονικό πρόγραμμα Βαμβακερών σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012 της ΕΕ είναι η επιλογή του Προγράμματος 

1 με υψηλό επίπεδο θέρμανσης και επίπεδο στεγνώματος Στεγνό ντουλάπας (η τυπική/προεπιλεγμένη αρχική 
διαμόρφωση). Πρόκειται για το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας (σύμφωνα με τον 
ΕΕ.392/2012).

μέγ.

2
Πουκάμισα  

Eπιλογή Υψηλή θέρμανση
• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερά πουκάμισα.
Επιλογή  Μεσαία θέρμανση
• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για πουκάμισα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες ή μίγμα φυσικών και συνθετικών 

ινών, όπως πολυεστέρα και βαμβάκι.
Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι άκρες 
ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε τα πουκάμισα το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα. 

3 kg

3
 Κρεβάτι & 

μπάνιο

• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερές πετσέτες και σεντόνια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν με τη χρήση της ρύθμισης Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, οι άκρες ή οι 

ραφές μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένες, ειδικά σε μεγάλα αντικείμενα. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

μέγ.

4 Αντιαλλεργικό

• Αυτό το πρόγραμμα έχει την έγκριση «Seal of Approval» από την Allergy UK, η οποία αντικατοπτρίζει την 
αποτελεσματική μείωση και εξάλειψη αλλεργιογόνων από τα ρούχα με τον ειδικό αντιαλλεργικό κύκλο. Με αυτό το 
πρόγραμμα, χάρις στην επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι επιδράσεις των πιο 
κοινών αλλεργιογόνων (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων κατοικιών και της γύρης) εξουδετερώνονται.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήρες υγρό φορτίο για να στεγνώσει και να φροντίσει, ή σε ένα στεγνό φορτίο 4 
κιλών μόνο για τη φροντίδα της μπουγάδας σας. μέγ.

5
Συνθετικά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για Συνθετικά με επιλογή χαμηλής θέρμανσης ή μικτά Συνθετικά/Βαμβακερά με μέτρια 
ρύθμιση θέρμανσης.

3 kg

6 Γρήγορο 
στέγνωμα

• Αυτό το πρόγραμμα δίνει μειωμένο χρόνο στεγνώματος για μικρά φορτία, μέχρι 1kg.
Σημείωση: Στεγνώνεi το φορτίο σας στη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας (Στεγνό Ντουλάπας).

1 kg

7

 
Τζινς

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τζιν από βαμβάκι denim. Πριν στεγνώσετε τα τζιν σας γυρίστε τις μπροστινές 
τσέπες το μέσα έξω.

• Μην αναμειγνύετε σκούρα και ανοιχτόχρωμα ρούχα.
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα ρούχα κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, όπως σακάκια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι 

άκρες ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε το τζιν το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

! Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα εάν τα τζιν έχουν ελαστικές ζώνες μέσης, κρίκους ή κεντήματα.
3 kg

8

 
Μάλλινα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για ασφαλές στέγνωμα των ρούχων που φέρουν το σύμβολο .
• Προτού στεγνώσετε, σας προτείνουμε να γυρίσετε τα ρούχα το μέσα έξω.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσιολογικά καθώς το 
υπερβολικό στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα.

! Σε αντίθεση με άλλα υλικά, ο μηχανισμός της συρρίκνωσης του μαλλιού είναι μη αναστρέψιμος δηλ. δεν θα επανέλθει 
στο αρχικό μέγεθος και σχήμα.
! Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για Ακρυλικά ενδύματα.

1 kg

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.

n°
Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.
Μέγ. Φορτίο

9
 

Μεταξωτά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων μεταξωτών σας. 
• Τα φορτία που στεγνώνουν με την επιλογή Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά σε ορισμένα 

ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρώς βρεγμένα. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε ή να γυρίσετε τα 
ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

0,5 kg

10

 

Μωρουδιακά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των μικρών ευαίσθητων αντικειμένων και κλινοσκεπασμάτων του 
μωρού σας (Βαμβακερά και Σενίλ) και για το στέγνωμα των ευαίσθητων ενδυμάτων.

• ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα όπως σαλιάρες και πάνες με πλαστικά καλύμματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.2 kg

11 Ευαίσθητα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων ρούχων σας, π.χ. Ακρυλικά.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

2 kg

12
Παπλώματα

! Φροντίστε με αυτό το πρόγραμμα να ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά, τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα του φίλτρου και του εξαερισμού, με κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μονά παπλώματα: ΔΕΝ είναι κατάλληλο για διπλά ή king size παπλώματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά ενδέχεται 

να είναι ελαφρά βρεγμένα σε ορισμένα μέρη. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε και να τα ανακινήσετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

• Κατάλληλο επίσης για μπουφάν με επένδυση.
• Επιλέξτε υψηλή θερμότητα για Bαμβακερά παπλώματα και μέτρια θερμότητα για Συνθετικά παπλώματα.

-

13

 
Χνουδωτά 
παιγνίδια

• Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη ευκολότερα και να πλύνετε τα χνουδωτά παιχνίδια πιο 
συχνά επειδή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με το στέγνωμα στον αέρα. Είναι ένας 
ευαίσθητος κύκλος στεγνώματος που στεγνώνει σε χαμηλή θερμοκρασία και με απαλή μηχανική δράση για να 
διατηρεί στην καλύτερη κατάσταση την αρχική εμφάνιση και τη λάμψη της γούνας.

Σημείωση: Για την προστασία από αλλεργίες, παγώστε απλά τα χνουδωτά παιχνίδια για 24 ώρες, στη συνέχεια 
πλύνετε και στεγνώστε τα. Επαναλάβετε κάθε 6 εβδομάδες.
• Πριν από το στέγνωμα αφαιρέστε αξεσουάρ όπως ρούχα, περιλαίμια ή ηχεία και προστατέψτε τα πλαστικά μάτια 

με ταινία κάλυψης αφού τα στεγνώσετε με ένα πανί.
• Ο χρόνος του προγράμματος θα ποικίλει ανάλογα με την ακριβή σύνθεση του φορτίου. Το μέγιστο φορτίο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 κιλά και κανένα μεμονωμένο είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 γραμμάρια.

2,5 kg

14 Ζεστασιά & 
Απόλαυση

• Αυτό το πρόγραμμα βοηθά να θερμάνετε τις πετσέτες και τα μπουρνούζια για μια ζεστή αίσθηση μετά από μπάνιο 
ή ντους. Είναι επίσης χρήσιμο για τη θέρμανση των ρούχων πριν από το ντύσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο 
κύκλος θερμαίνει τα ρούχα στους 37°C (Θερμοκρασία σώματος) και λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία για μέγιστο 
διάστημα 4 ωρών ή μέχρι να σταματήσετε τον κύκλο ανοίγοντας την πόρτα.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος ένα εικονίδιο περιστρέφεται στην οθόνη μέχρι να επιτευχθεί 
η επιθυμητή θερμοκρασία, οπότε το εικονίδιο  αναβοσβήνει.-

15
Προσιδέρωμα

• Το “Προ-Σιδερωμα” είναι ένας κύκλος φροντίδας για χρήση με στεγνά ρούχα και μειώνει τα τσαλακώματα για να 
διευκολύνει το σιδέρωμα και το δίπλωμα, έχει μέγιστη διάρκεια 15 λεπτών.

!  Το “Προ-Σιδερωμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Για καλύτερα αποτελέσματα: 
1. Μη φορτώνετε περισσότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται στο στεγνό βάρος: (Υφάσματα-

Μέγιστο φορτίο) Βαμβακερά και ανάμικτα βαμβακερά -2,5 kg. Συνθετικά-2 kg.  Denim-2 kg.
2. Αδειάστε το στεγνωτήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, κρεμάστε, διπλώστε ή σιδερώστε τα αντικείμενα και 

βάλτε τα στο ντουλάπι. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, επαναλάβετε το πρόγραμμα.

2,5 kg

16 Φρεσκάρισμα

! Το “Φρεσκαρισμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρότερα φορτία.
• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο (βλέπε Μπουγάδα).
• Πρόκειται για πρόγραμμα 20 λεπτών που αερίζει τα ρούχα σας με δροσερό αέρα. Χρησιμοποιήστε επίσης για να 

δροσίσετε ζεστά ρούχα.-

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.
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GRn°
Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.Μέγ. φορτίο

1

 
Κανονικό 

Βαμβακερά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για βαμβακερά ρούχα.
• Το Κανονικό πρόγραμμα Βαμβακερών σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012 της ΕΕ είναι η επιλογή του Προγράμματος 

1 με υψηλό επίπεδο θέρμανσης και επίπεδο στεγνώματος Στεγνό ντουλάπας (η τυπική/προεπιλεγμένη αρχική 
διαμόρφωση). Πρόκειται για το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας (σύμφωνα με τον 
ΕΕ.392/2012).

μέγ.

2
Πουκάμισα  

Eπιλογή Υψηλή θέρμανση
• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερά πουκάμισα.
Επιλογή  Μεσαία θέρμανση
• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για πουκάμισα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες ή μίγμα φυσικών και συνθετικών 

ινών, όπως πολυεστέρα και βαμβάκι.
Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι άκρες 
ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε τα πουκάμισα το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα. 

3 kg

3
 Κρεβάτι & 

μπάνιο

• Πρόκειται για πρόγραμμα για βαμβακερές πετσέτες και σεντόνια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν με τη χρήση της ρύθμισης Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, οι άκρες ή οι 

ραφές μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένες, ειδικά σε μεγάλα αντικείμενα. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

μέγ.

4 Αντιαλλεργικό

• Αυτό το πρόγραμμα έχει την έγκριση «Seal of Approval» από την Allergy UK, η οποία αντικατοπτρίζει την 
αποτελεσματική μείωση και εξάλειψη αλλεργιογόνων από τα ρούχα με τον ειδικό αντιαλλεργικό κύκλο. Με αυτό το 
πρόγραμμα, χάρις στην επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι επιδράσεις των πιο 
κοινών αλλεργιογόνων (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων κατοικιών και της γύρης) εξουδετερώνονται.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήρες υγρό φορτίο για να στεγνώσει και να φροντίσει, ή σε ένα στεγνό φορτίο 4 
κιλών μόνο για τη φροντίδα της μπουγάδας σας. μέγ.

5
Συνθετικά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για Συνθετικά με επιλογή χαμηλής θέρμανσης ή μικτά Συνθετικά/Βαμβακερά με μέτρια 
ρύθμιση θέρμανσης.

3 kg

6 Γρήγορο 
στέγνωμα

• Αυτό το πρόγραμμα δίνει μειωμένο χρόνο στεγνώματος για μικρά φορτία, μέχρι 1kg.
Σημείωση: Στεγνώνεi το φορτίο σας στη ρύθμιση Στεγνό ντουλάπας (Στεγνό Ντουλάπας).

1 kg

7

 
Τζινς

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τζιν από βαμβάκι denim. Πριν στεγνώσετε τα τζιν σας γυρίστε τις μπροστινές 
τσέπες το μέσα έξω.

• Μην αναμειγνύετε σκούρα και ανοιχτόχρωμα ρούχα.
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα ρούχα κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, όπως σακάκια.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Έξτρα στέγνωμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, οι 

άκρες ή οι ραφές μπορεί να είναι ελαφρώς υγρές. Εάν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε το τζιν το μέσα έξω 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

! Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα εάν τα τζιν έχουν ελαστικές ζώνες μέσης, κρίκους ή κεντήματα.
3 kg

8

 
Μάλλινα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για ασφαλές στέγνωμα των ρούχων που φέρουν το σύμβολο .
• Προτού στεγνώσετε, σας προτείνουμε να γυρίσετε τα ρούχα το μέσα έξω.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσιολογικά καθώς το 
υπερβολικό στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα.

! Σε αντίθεση με άλλα υλικά, ο μηχανισμός της συρρίκνωσης του μαλλιού είναι μη αναστρέψιμος δηλ. δεν θα επανέλθει 
στο αρχικό μέγεθος και σχήμα.
! Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για Ακρυλικά ενδύματα.

1 kg

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.

n°
Πρόγραμμα Περιγραφή του προγράμματος

Η διάρκεια των κύκλων στεγνώματος μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη1.
Μέγ. Φορτίο

9
 

Μεταξωτά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων μεταξωτών σας. 
• Τα φορτία που στεγνώνουν με την επιλογή Στεγνό ντουλάπας είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά σε ορισμένα 

ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρώς βρεγμένα. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε ή να γυρίσετε τα 
ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

0,5 kg

10

 

Μωρουδιακά

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των μικρών ευαίσθητων αντικειμένων και κλινοσκεπασμάτων του 
μωρού σας (Βαμβακερά και Σενίλ) και για το στέγνωμα των ευαίσθητων ενδυμάτων.

• ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα όπως σαλιάρες και πάνες με πλαστικά καλύμματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.2 kg

11 Ευαίσθητα

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για το στέγνωμα των ευαίσθητων ρούχων σας, π.χ. Ακρυλικά.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα να φορεθούν, αλλά σε 

μερικά βαρύτερα ρούχα τα άκρα μπορεί να είναι ελαφρά βρεγμένα. Αν συμβαίνει αυτό, προσπαθήστε να γυρίσετε 
τα ρούχα το μέσα έξω και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

2 kg

12
Παπλώματα

! Φροντίστε με αυτό το πρόγραμμα να ΜΗ στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά, τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα του φίλτρου και του εξαερισμού, με κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε μονά παπλώματα: ΔΕΝ είναι κατάλληλο για διπλά ή king size παπλώματα.
• Τα φορτία που στεγνώνουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως έτοιμα για χρήση, αλλά ενδέχεται 

να είναι ελαφρά βρεγμένα σε ορισμένα μέρη. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να τα ανοίξετε και να τα ανακινήσετε 
και να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα για μικρό χρονικό διάστημα.

• Κατάλληλο επίσης για μπουφάν με επένδυση.
• Επιλέξτε υψηλή θερμότητα για Bαμβακερά παπλώματα και μέτρια θερμότητα για Συνθετικά παπλώματα.

-

13

 
Χνουδωτά 
παιγνίδια

• Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη ευκολότερα και να πλύνετε τα χνουδωτά παιχνίδια πιο 
συχνά επειδή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με το στέγνωμα στον αέρα. Είναι ένας 
ευαίσθητος κύκλος στεγνώματος που στεγνώνει σε χαμηλή θερμοκρασία και με απαλή μηχανική δράση για να 
διατηρεί στην καλύτερη κατάσταση την αρχική εμφάνιση και τη λάμψη της γούνας.

Σημείωση: Για την προστασία από αλλεργίες, παγώστε απλά τα χνουδωτά παιχνίδια για 24 ώρες, στη συνέχεια 
πλύνετε και στεγνώστε τα. Επαναλάβετε κάθε 6 εβδομάδες.
• Πριν από το στέγνωμα αφαιρέστε αξεσουάρ όπως ρούχα, περιλαίμια ή ηχεία και προστατέψτε τα πλαστικά μάτια 

με ταινία κάλυψης αφού τα στεγνώσετε με ένα πανί.
• Ο χρόνος του προγράμματος θα ποικίλει ανάλογα με την ακριβή σύνθεση του φορτίου. Το μέγιστο φορτίο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 κιλά και κανένα μεμονωμένο είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 γραμμάρια.

2,5 kg

14 Ζεστασιά & 
Απόλαυση

• Αυτό το πρόγραμμα βοηθά να θερμάνετε τις πετσέτες και τα μπουρνούζια για μια ζεστή αίσθηση μετά από μπάνιο 
ή ντους. Είναι επίσης χρήσιμο για τη θέρμανση των ρούχων πριν από το ντύσιμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο 
κύκλος θερμαίνει τα ρούχα στους 37°C (Θερμοκρασία σώματος) και λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία για μέγιστο 
διάστημα 4 ωρών ή μέχρι να σταματήσετε τον κύκλο ανοίγοντας την πόρτα.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος ένα εικονίδιο περιστρέφεται στην οθόνη μέχρι να επιτευχθεί 
η επιθυμητή θερμοκρασία, οπότε το εικονίδιο  αναβοσβήνει.-

15
Προσιδέρωμα

• Το “Προ-Σιδερωμα” είναι ένας κύκλος φροντίδας για χρήση με στεγνά ρούχα και μειώνει τα τσαλακώματα για να 
διευκολύνει το σιδέρωμα και το δίπλωμα, έχει μέγιστη διάρκεια 15 λεπτών.

!  Το “Προ-Σιδερωμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Για καλύτερα αποτελέσματα: 
1. Μη φορτώνετε περισσότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται στο στεγνό βάρος: (Υφάσματα-

Μέγιστο φορτίο) Βαμβακερά και ανάμικτα βαμβακερά -2,5 kg. Συνθετικά-2 kg.  Denim-2 kg.
2. Αδειάστε το στεγνωτήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, κρεμάστε, διπλώστε ή σιδερώστε τα αντικείμενα και 

βάλτε τα στο ντουλάπι. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, επαναλάβετε το πρόγραμμα.

2,5 kg

16 Φρεσκάρισμα

! Το “Φρεσκαρισμα” δεν είναι πρόγραμμα στεγνώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υγρά αντικείμενα ή ενδύματα.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρότερα φορτία.
• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο (βλέπε Μπουγάδα).
• Πρόκειται για πρόγραμμα 20 λεπτών που αερίζει τα ρούχα σας με δροσερό αέρα. Χρησιμοποιήστε επίσης για να 

δροσίσετε ζεστά ρούχα.-

Σημείωση: 
1 - Η διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, την ταχύτητα περιστροφής που 
χρησιμοποιήθηκε στο πλυντήριο σας και τυχόν επιλεγμένες επιπλέον επιλογές.

Οι έλεγχοι
! Προειδοποίηση, αφού πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/
ΠΑΥΣΗ , το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Για 
να αλλάξετε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα, πατήστε το 
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  η λυχνία αναβοσβήνει σε 
Κίτρινο για να υποδείξει ότι το πρόγραμμα είναι σε παύση. 
Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και όλες τις απαιτούμενες 
επιλογές, τότε το φως θα αναβοσβήνει σε πράσινο. 
Πατήστε ξανά το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  και θα 
ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα.

•  Πλήκτρα επιλογών
Αυτά τα πλήκτρα χρησιμεύουν για την εξατομίκευση του 
επιλεγμένου προγράμματος σύμφωνα με τις προσωπικές 
απαιτήσεις.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα 
προγράμματα. Ορισμένες επιλογές είναι ασύμβατες με 
αυτές που είχαν οριστεί προηγουμένως. Εάν πατηθεί 
το πλήκτρο οποιασδήποτε μη διαθέσιμης επιλογής, ο 
βομβητής θα ηχήσει 3 φορές. Αν η επιλογή είναι διαθέσιμη, 
η ενδεικτική λυχνία επιλογής θα παραμείνει αναμμένη

Εικονίδια (  Έναρξη,  Ψυχρό στέγνωμα)
Αυτά είναι μέρος της οθόνης, δείχνουν την πρόοδο του 
στεγνωτηρίου. Κάθε εικονίδιο ανάβει καθώς αρχίζει η 
αντίστοιχη φάση.
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 Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έναρξης
Η έναρξη ορισμένων προγραμμάτων (δείτε τους πίνακες 
“Οθόνη και προγράμματα”) μπορεί να καθυστερήσει έως 
και 24 ώρες.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει αδειάσει πριν 
ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έναρξης

 Έτοιμο για σιδέρωμα
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να στεγνώσετε τα φορτία 
όπου μόνο ορισμένα από τα αντικείμενα χρειάζονται 
σιδέρωμα και δεν θέλετε να στεγνώσετε τελείως αυτά τα 
αντικείμενα. Όταν φτάσετε στο επίπεδο σιδερώματος, 
ακούγεται ένας βομβητής για να σας ενημερώσει ότι 
τα αντικείμενα που χρειάζονται σιδέρωμα μπορούν να 
αφαιρεθούν. Το στεγνωτήριο στη συνέχεια σταματάει 
και η λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  αναβοσβήνει σε 
πορτοκαλί. Αφαιρέστε τα αντικείμενα που θέλετε να 
σιδερώσετε, κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  ,το στεγνωτήριο συνεχίζει μέχρι τα 
υπόλοιπα αντικείμενα να φτάσουν στο επιλεγμένο επίπεδο 
στεγνότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορτία μέχρι 
3kg.

 Λιγότερο μπερδεμένα 
Αυτή η επιλογή τροποποιεί την κίνηση του κάδου για 
να δώσει μια κίνηση που μειώνει το μπέρδεμα και το 
κόμπιασμα των ρούχων σας. Η επιλογή Less Tangled 
δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται με 
μικρότερα φορτία.

 Πλήκτρο στάθμης θερμότητας και φώτα
Δεν σάς επιτρέπουν όλα τα προγράμματα να αλλάξετε 
τη στάθμη της θερμότητας και ορισμένα προγράμματα 
επιτρέπουν και τις τρεις επιλογές επιπέδων θέρμανσης: 
Χαμηλή, Μέση και Υψηλή.

Όταν οι επιλογές στάθμης θερμότητας είναι διαθέσιμες, 
πατώντας αυτό το πλήκτρο αλλάζει η στάθμη της θερμότητας 
και ανάβει η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στην επιλογή.

• ΟΘΟΝΗ “8:88”
Η οθόνη εμφανίζει είτε τον απομένοντα χρόνο καθυστέρησης 
έναρξης , είτε μια ένδειξη του χρόνου που απομένει για ένα 
πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Η οθόνη). Οι στήλες μεταξύ 
των ωρών και των λεπτών στην οθόνη αναβοσβήνουν 
για να δείξουν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Όταν το 
πρόγραμμα τελειώσει την φάση της ψύχρανσης, η οθόνη θα 
εμφανίσει ‘End’.

• Εικονίδιο  Άδειασμα δοχείου νερού
(Εάν έχετε συνδέσει το στεγνωτήριο σας σε μια αποχέτευση, 
αυτή το εικονίδιο μπορεί να αγνοηθεί, καθώς δεν χρειάζεται 
να αδειάσετε το δοχείο νερού).
Όταν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται (  ) σας υπενθυμίζει 
ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού. 
Εάν το δοχείο νερού γεμίσει κατά τη διάρκεια ενός 
προγράμματος, ο θερμαντήρας σβήνει και το στεγνωτήριο 
κάνει μια περίοδο Ψυχρό στέγνωμα, τότε ακούγεται ο 
βομβητής, αναβοσβήνει το εικονίδιο  “ δοχείο νερού 
πλήρες”, η οθόνη δείχνει “H20” και το εικονίδιο αδειάστε το 
νερό  είναι αναμμένo.
Πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού και να επανεκκινήσετε 
το στεγνωτήριο διαφορετικά τα ρούχα δεν θα στεγνώσουν. 
Μετά την επανεκκίνηση του στεγνωτηρίου, η οθόνη θα 
χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για την ανανέωση. Για να 
αποφύγετε αυτό, αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού κάθε 
φορά που χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο (βλ. Συντήρηση).

• Άνοιγμα πόρτας
Εάν ανοίξετε την πόρτα (ή πιέζοντας το πλήκτρο 
Start/Pause) κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, 
το στεγνωτήριο θα σταματήσει και θα έχετε τα εξής 
αποτελέσματα:

• Η λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ αναβοσβήνει σε 
πορτοκαλί χρώμα.

• Κατά τη διάρκεια μιας φάσης καθυστέρησης έναρξης 
η καθυστέρηση θα συνεχίσει να μετράει. Πρέπει να 
πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να 
συνεχίσετε το πρόγραμμα καθυστέρησης.

• Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. Τα φωτάκια 
προόδου θα αλλάξουν για να εμφανίσουν την 
τρέχουσα κατάσταση και η λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα γίνει πράσινη.

• Αλλάζοντας το κουμπί Προγραμμάτων επιλέγετε ένα 
νέο πρόγραμμα και η ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
ανάβει πράσινο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
για να επιλέξετε το πρόγραμμα “Φρεσκαρισμα” για 
να ψύξετε τα ρούχα αν τα βρείτε αρκετά στεγνά. 
Πατώντας το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να 
ξεκινήσετε ένα νέο Πρόγραμμα.

• Σημείωση
Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, απενεργοποιήστε ή 
αποσυνδέστε το φις. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία, 
συνδέστε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι 
να επανενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο και, στη συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.
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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
Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά  όταν αυτά 
μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια 
αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

  Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.

 Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.

 Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.

 Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.

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.

Μπουγάδα
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Πιθανές αιτίες / Λύση:
• Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα ή δεν κάνει επαφή.
• Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος.
• Η ασφάλεια έχει καεί. Προσπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης; Προσπαθήστε να συνδέσετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας του στεγνωτηρίου απευθείας στην πρίζα.
• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη;
• Το πρόγραμμα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).
• Το πλήκτρο Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

• Έχετε ρυθμίσει μια καθυστέρηση έναρξης (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

• Το φίλτρο δεν έχει καθαριστεί (δείτε Συντήρηση).
• Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει ... το εικονίδιο  δοχείο νερού πλήρες 
αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει “H20” και το εικονίδιο άδειασμα δοχείου νερού        
είναι αναμμένο (βλ. Συντήρηση).
• Ο συμπυκνωτής χρειάζεται καθαρισμό; (βλ. Συντήρηση).
• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι ιδανική για τον τύπο υφάσματος που 
στεγνώνετε (δείτε Έναρξη και Προγράμματα και δείτε Μπουγάδα).
• Δεν έχει επιλεχθεί ο σωστός χρόνος στεγνώματος για το φορτίο (δείτε Μπουγάδα).
• Η γρίλια εισαγωγής αέρα εμποδίζεται (δείτε Εγκατάσταση και δείτε Συντήρηση).
• Τα αντικείμενα ήταν πολύ βρεγμένα (δείτε Μπουγάδα).
• Το στεγνωτήριο ήταν υπερφορτωμένο (δείτε Μπουγάδα).

• Το δοχείο νερού πιθανότατα δεν εκκενώθηκε στην αρχή του προγράμματος. Μην 
περιμένετε το σήμα εκκένωσης του νερού, ελέγξτε και αδειάστε το δοχείο πριν 
ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Συντήρηση).

• Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν το εικονίδιο είναι ενεργοποιημένο, είναι απλώς μια 
υπενθύμιση για να αδειάσετε το δοχείο (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

! Για λόγους ασφαλείας το στεγνωτήριο έχει μέγιστο χρόνο προγραμματισμού 5 ωρών. 
Αν ένα αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει εντοπίσει την απαιτούμενη τελική υγρασία εκείνη 
τη στιγμή, το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Ελέγξτε τα 
παραπάνω σημεία και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα, εάν τα αποτελέσματα είναι ακόμα 
υγρά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις).

• Αν η οθόνη παρουσιάσει μια βλάβη:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το φις. Καθαρίστε το φίλτρο και τον 
συμπυκνωτή (βλέπε συντήρηση). Στη συνέχεια, συνδέστε και πάλι το φις, 
ενεργοποιήστε και ξεκινήστε ένα άλλο πρόγραμμα. Εάν εμφανιστεί τότε μια βλάβη. 
Σημειώστε τον κωδικό και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις).

Πρόβλημα:
Ο κάδος δεν τίθεται σε κίνηση.

Ο κύκλος στεγνώματος δεν θα ξεκινήσει.

Χρειάζεται πολύς χρόνος για να στεγνώσει.

Το εικονίδιο  δοχείο νερού πλήρες 
αναβοσβήνει και εμφανίζεται η 
ένδειξη “H20” αλλά ο στεγνωτήρας 
λειτουργεί μόνο για μικρό χρονικό 
διάστημα.

Το εικονίδιο εκκένωσης του νερού 
  είναι αναμμένο και το δοχείο 

νερού δεν είναι γεμάτο.

Το πρόγραμμα τελειώνει και τα ρούχα 
είναι πιο υγρά από το αναμενόμενο.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας 
κωδικός βλάβης F ακολουθούμενος 
από έναν ή δύο αριθμούς.

Κάποια μέρα το στεγνωτήριό σας φαίνεται να μην λειτουργεί. Πριν καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις), ακολουθήστε 
τις παρακάτω προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων 

Προβλήματα και λύσεις
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Πιθανές αιτίες / Λύση:
• Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα ή δεν κάνει επαφή.
• Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος.
• Η ασφάλεια έχει καεί. Προσπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης; Προσπαθήστε να συνδέσετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας του στεγνωτηρίου απευθείας στην πρίζα.
• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη;
• Το πρόγραμμα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).
• Το πλήκτρο Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

• Έχετε ρυθμίσει μια καθυστέρηση έναρξης (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

• Το φίλτρο δεν έχει καθαριστεί (δείτε Συντήρηση).
• Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει ... το εικονίδιο  δοχείο νερού πλήρες 
αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει “H20” και το εικονίδιο άδειασμα δοχείου νερού        
είναι αναμμένο (βλ. Συντήρηση).
• Ο συμπυκνωτής χρειάζεται καθαρισμό; (βλ. Συντήρηση).
• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν είναι ιδανική για τον τύπο υφάσματος που 
στεγνώνετε (δείτε Έναρξη και Προγράμματα και δείτε Μπουγάδα).
• Δεν έχει επιλεχθεί ο σωστός χρόνος στεγνώματος για το φορτίο (δείτε Μπουγάδα).
• Η γρίλια εισαγωγής αέρα εμποδίζεται (δείτε Εγκατάσταση και δείτε Συντήρηση).
• Τα αντικείμενα ήταν πολύ βρεγμένα (δείτε Μπουγάδα).
• Το στεγνωτήριο ήταν υπερφορτωμένο (δείτε Μπουγάδα).

• Το δοχείο νερού πιθανότατα δεν εκκενώθηκε στην αρχή του προγράμματος. Μην 
περιμένετε το σήμα εκκένωσης του νερού, ελέγξτε και αδειάστε το δοχείο πριν 
ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Συντήρηση).

• Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν το εικονίδιο είναι ενεργοποιημένο, είναι απλώς μια 
υπενθύμιση για να αδειάσετε το δοχείο (δείτε Έναρξη και Προγράμματα).

! Για λόγους ασφαλείας το στεγνωτήριο έχει μέγιστο χρόνο προγραμματισμού 5 ωρών. 
Αν ένα αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει εντοπίσει την απαιτούμενη τελική υγρασία εκείνη 
τη στιγμή, το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Ελέγξτε τα 
παραπάνω σημεία και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα, εάν τα αποτελέσματα είναι ακόμα 
υγρά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις).

• Αν η οθόνη παρουσιάσει μια βλάβη:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το φις. Καθαρίστε το φίλτρο και τον 
συμπυκνωτή (βλέπε συντήρηση). Στη συνέχεια, συνδέστε και πάλι το φις, 
ενεργοποιήστε και ξεκινήστε ένα άλλο πρόγραμμα. Εάν εμφανιστεί τότε μια βλάβη. 
Σημειώστε τον κωδικό και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις).

Πρόβλημα:
Ο κάδος δεν τίθεται σε κίνηση.

Ο κύκλος στεγνώματος δεν θα ξεκινήσει.

Χρειάζεται πολύς χρόνος για να στεγνώσει.

Το εικονίδιο  δοχείο νερού πλήρες 
αναβοσβήνει και εμφανίζεται η 
ένδειξη “H20” αλλά ο στεγνωτήρας 
λειτουργεί μόνο για μικρό χρονικό 
διάστημα.

Το εικονίδιο εκκένωσης του νερού 
  είναι αναμμένο και το δοχείο 

νερού δεν είναι γεμάτο.

Το πρόγραμμα τελειώνει και τα ρούχα 
είναι πιο υγρά από το αναμενόμενο.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας 
κωδικός βλάβης F ακολουθούμενος 
από έναν ή δύο αριθμούς.

Κάποια μέρα το στεγνωτήριό σας φαίνεται να μην λειτουργεί. Πριν καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης (βλ. Σέρβις), ακολουθήστε 
τις παρακάτω προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων 

Προβλήματα και λύσεις
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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

Овај кућни апарат је у складу са следећим директивама Европске Уније: 

- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU.

Информације за рециклажу и одлагање  
Као део нашег сталног настојања очувања животне средине, задржавамо право коришћења рециклираних компонената 
висиоког квалитета у циљу смањења трошкова потрошаћа и минимизирање расипања материјала.
• Одлагање материјала коришћеног за амбалажу: поштовати локалне прописе, да би се омогућила рециклажа 

амбалажног материјала.
• За смањење ризика од повреде деце, уклонити враташца и утикач, пресечи кабел за напајање до краја у равнини с 

апаратом. Одложите те делове одвојено да би се осигурали да апарат не може да се укључи у струју.

Одлагање
По Европској директиви 2012/19/CE о отпаду електричнх и електронских апарата (RAEE), кућни апарати не смеју 
да се одлажу као нормалан градски отпад. Стари апарати који се више не употребљавају морају се сакупљати 
одвојено у циљу оптимизације нивоа поновног искоришћења и рециклаже материјала од којих се састоје и 
смањења утицаја на здравље људи и штете животној средини. 

Симбол прекрштеног коша наведен је на свим производима као подсетник на обавезу одвојеног сакупљања отпада.
Кад купите сличан нови апарат, електрични отпад може да се испоручи трговцу, који је обавезан примити га. ”веома 
мали” електрични отпад (кад ни једна страна не прелази дужину од 25 сантиметара) може се испоручити у продавницу 
чак и ако се ништа не купи (то се односи само на продавнице с продајним простором преко 400 квадратних метара). За 
додатне информације о исправном одлагању кућних апарата, власници могу да се обрате предвиђеној јавној служби 
или продаваоницама.
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