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Για την ασφάλειά σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τη στάλαξη νερού, πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής ste 
am είναι στη θέση "0" και ότι το κουμπί θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένο (• •) ή (• • •). 
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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών 
που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη 
συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το σίδερο ατμού για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική 
αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 

Προειδοποιήσεις ασφάλειας 
 
 Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 
 

 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. 

 Συνδέστε το μόνο στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Συνιστάται η χρήση γειωμένης πρίζας. 

 

 

                 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς! 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 

• Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. 

• Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με παιδιά. 

• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές ή ψυχικές διαταραχές, 
εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη σωστή χρήση της από έναν υπεύθυνο ενήλικα. 

• Όταν τοποθετηθεί στο στήριγμά του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία στηρίζεται το στήριγμα είναι σταθερή. 

• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια 

• Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν έχει πέσει, εμφανίζει ορατά σημάδια βλάβης ή εάν διαρρέει νερό. Θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα 
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

• Σε διαλείμματα σιδερώματος, αφήστε τη συσκευή στην κατακόρυφη θέση. 

• Ποτέ μην αφήνετε το ζεστό σίδερο σε υφάσματα ή υλικά που θα μπορούσαν να καούν εύκολα. 

• Μην ακουμπάτε ποτέ το σίδερο στο ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. 
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• Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν το καλώδιο έχει φθαρεί.. 

• Μην βυθίζετε το σίδερο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

• Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν το γεμίσετε με νερό ή πριν χύσετε το υπόλοιπο νερό μετά τη χρήση. 

• Όταν τελειώσει το σιδέρωμα αποσυνδέστε το από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. 

• Μην το αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο και μην αφήνετε το φις να κρέμεται ελεύθερα. 

• Εάν πρέπει να φύγετε από το δωμάτιο όπου σιδερώνετε, απενεργοποιήστε το σίδερο και βγάλτε το φις από την πρίζα. 

• Με σκοπό την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, οποιαδήποτε εργασία ή επισκευή που μπορεί να χρειαστεί η συσκευή, π.χ. η 
αντικατάσταση ελαττωματικού καλωδίου ρεύματος, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό από 
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικών Σέρβις. 

Περιγραφή 
 

Σχετικά με τη συσκευή: 

 
 

1. Ακροφύσιο ψεκασμού 2. Εισαγωγή νερού στη δεξαμενή   

3. Ρυθμιστής ατμού   4. Κουμπί ψεκασμού                                        

5. Κουμπί ατμού                                                                                                        6. Ρυθμιστής θερμοκρασίας 

7. Δεξαμενή νερού 8.          Πλάκα σίδερου  

9. Αυτόματος καθαρισμός 
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Πριν την πρώτη χρήση 
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού του σίδερου και ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «MAX». 
 

• Συνδέστε τη συσκευή και όταν το σίδερο φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία (η λυχνία θα σβήσει), εξατμίστε το νερό θέτοντας τον 
ρυθμιστή ατμού στη θέση (LO) και πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί super steam. 

• Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμό για πρώτη φορά, δοκιμάστε τον μακριά από τα ρούχα, σε περίπτωση που υπάρχει βρωμιά στο θάλαμο 
ατμού. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σίδερο  

• Η λυχνία χειρισμού θα παραμείνει αναμμένη όσο το σίδερο θερμαίνεται και θα σβήσει μόλις φτάσει στην 
επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις ζεσταθεί το σίδερο, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα ακόμα και αν 
συνεχίζει να θερμαίνεται. 

• Ταξινομήστε τα ρούχα σας με βάση τις ετικέτες συμβόλων καθαρισμού, ξεκινώντας πάντα με ρούχα που 
πρέπει να σιδερώνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Συνθετικές 
ίνες 
 

 
Χαμηλή θερμοκρασία 

••  
Μετάξι- Μαλλί 

 
Μέτρια θερμοκρασία 

•••  
Βαμβάκι, λινό 

 
Υψηλή θερμοκρασία 

Δεξαμενή νερού  

 
         Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση "0" και αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό βρύσης, χωρίς κανένα πρόσθετο. Οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στη συσκευή. 

• Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή "Max" που έχει επισημανθεί. 

• Για να αποκτήσετε καλύτερη και μεγαλύτερη παραγωγή ατμού, αναμίξτε νερό βρύσης με αποσταγμένο νερό στα μέτρα που 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Σιδέρωμα χωρίς ατμό  

 Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση "0" και γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση. Εάν απαιτείται, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Spray και Super steam. 
 

Σιδέρωμα με ατμό  
• Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα. Γυρίστε τον ρυθμιστή ste am στη θέση "0", ανοίξτε το καπάκι στο στόμιο πλήρωσης και 

γεμίστε τη δεξαμενή με νερό. 

• Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία. Ο λαμπτήρας θα παραμείνει αναμμένος όσο το σίδερο 
θερμαίνεται και σβήνει μόλις φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. 

• Μόλις ζεσταθεί το σίδερο ατμού, γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση (LO). Μπορείτε πάντα να ρυθμίσετε την ποσότητα ατμού 
περιστρέφοντας τον επιλογέα ατμού μεταξύ (LO) και (HI). 

• Κατά το σιδέρωμα με ste am, βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι πάντα μεταξύ των • • και Max ρυθμίσεων. 

• Όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο ατμού για πρώτη φορά, δοκιμάστε το μακριά από τα ρούχα σε περίπτωση που υπάρχει βρωμιά στο 
θάλαμο ατμού. 

• Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα, ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση "0" και αδειάστε τη δεξαμενή. 

Σκληρότητα νερού 

 

Ποσότητα αποσταγμένου 

νερού ανά νερό βρύσης 

 

Πολύ μαλακό / μαλακό 0 

Μέση τιμή  0 

Σκληρό Περίπου 1 

Πολύ σκληρό  Περίπου  2 
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Σιδέρωμα με super ste am 
 
Ακριβώς όπως με τη λειτουργία ψεκασμού, μπορείτε επίσης να λάβετε μια επιπλέον έκρηξη ατμού όταν σιδερώνετε με ή χωρίς ατμό κάνοντας τα 
εξής: 
 

 Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας μεταξύ των ρυθμίσεων •• και Max και περιμένετε μέχρι το σίδερο να φτάσει τη θερμοκρασία. 

 Σηκώστε ελαφρώς το σίδερο από το υλικό και πατήστε το κουμπί υπερβολικού ατμού προς τα κάτω. 

 Παύση για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε εκτόξευσης ατμού. 
 

Κάθετο σιδέρωμα 
• Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας μεταξύ των ρυθμίσεων •• και Max και περιμένετε μέχρι το σίδερο να φτάσει τη θερμοκρασία. 

• Κρεμάστε το ρούχο σε μια κρεμάστρα και τοποθετήστε το σίδερο περίπου 10-20 cm μακριά. Ποτέ μην σιδερώνετε ένα ρούχο εάν το 
φοράει κάποιος εκείνη τη στιγμή. 

• Πατήστε το κουμπί σούπερ ατμού, σταματώντας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε πίεσης. 

Σύστημα Anti-Calc 

      Αυτό το σίδερο έχει ένα καινοτόμο ενσωματωμένο σύστημα Anti-Calc, φίλτρο ρητίνης που συγκρατεί τις ουσίες ασβέστου από το νερό, 
επομένως δεν μπορούν να φτάσουν στον θάλαμο ατμού της πλάκας, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του σιδήρου. 

      Ωστόσο, σημειώστε ότι το φυσίγγιο Anti-Calc δεν θα σταματήσει εντελώς τη φυσική διαδικασία συσσώρευσης αλάτων. 

Σύστημα κατά της στάλαξης  

      Το σίδερο ενσωματώνει ένα σύστημα κατά της στάλαξης που αποτρέπει το στάξιμο του σιδήρου, ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένο.
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Καθαρισμός 

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη σήμανση MAX. 

2. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. 

3. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση MAX. 

4. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου και να ανάψει ξανά. 

5. Κρατήστε το σίδερο οριζόντια πάνω από ένα δοχείο παγίδευσης. 

6. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση Self-Clean  και κρατήστε τον σε αυτήν τη θέση. Τώρα θα αρχίσει να αναδύεται 
ατμός και βραστό νερό από τις τρύπες διαφυγής ste am στο πέλμα επιχρύσωσης. Οποιαδήποτε βρωμιά, εάν υπάρχει, θα ξεπλυθεί. 

7. Αφήστε τον ρυθμιστή ατμού μόλις εξαντληθεί το νερό στο δοχείο νερού. 

8. Για να διασφαλίσετε ότι δεν παραμένει νερό στον θάλαμο ατμού, στεγνώστε καλά τη σόλα επιχρύσωσης. Για το σκοπό αυτό, 
σκουπίστε τη σόλα επιχρύσωσης μερικές φορές σε μια πετσέτα ή ένα παλιό πανί. 

9. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε. 

 

Αδειάζοντας τη δεξαμενή νερού  

 Βγάλτε το φις από την πρίζα, ανοίξτε το καπάκι στο στόμιο πλήρωσης και αδειάστε τη δεξαμενή κρατώντας το αιχμηρό άκρο του σιδήρου 
προς τα κάτω και ανακινώντας το απαλά. 
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Αποθήκευση  

Το σίδερο μπορεί να αποθηκευτεί με το καλώδιο κουλουριασμένο στην πίσω περιοχή. Συνιστάται να αποθηκεύετε το σίδερο στην όρθια θέση με το 
δοχείο νερού άδειο και τον ρυθμιστή ατμού ρυθμισμένο στο "0". 

 

Καθαρισμός και συντήρηση  

 
• Αποφύγετε το ξύσιμο του σιδήρου μην το περάσετε πάνω από σκληρές επιφάνειες. Τα ίχνη αμύλου ή σπρέι μπορούν να 

αφαιρεθούν από τη βάση χρησιμοποιώντας βρεγμένο βαμβάκι ή ένα μη λειαντικό προϊόν καθαρισμού. 

- Μην βάζετε χημικά ή απορρυπαντικά στη δεξαμενή νερού. 

- Οι εξωτερικές επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιείτε 
λειαντικά μέσα ή διαλύτες. 

• Με το σύστημα αντι-στάξιμο, μπορείτε να σιδερώσετε τέλεια ακόμη και τα πιο ευαίσθητα υφάσματα. 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Μοντέλο: SI-280.010A Τάση: 220-240V~ 50Hz 

Κατηγορία προστασίας: I                                                    Ισχύς: 2800W 
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    Συμμόρφωση CE  

      Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως η οδηγία για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
2004/108/CE και η οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CE, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 

Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2002 /96 / ΕΕ. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και 
απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης). 

Εγγύηση  

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις 

ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της 

μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς 

παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές και 

έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη 

διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο 

πρωτότυπο τιμολόγιο ή εισιτήριο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 

 

 
 

 
 

HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 20 (pós-venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt 

 e-mail: comercial@haeger.pt 

                                           KAPA EMPORIO 
                                      Καραγιαννοπούλου 32,                            
                                      61100 Κιλκίς, Ελλάδα 
                                      https://kapaemporio.gr 
                                      Τηλ. +302341024654 
                                      Fax   +302341025735                                                                                                                                                                                                                                                              
                                      Email: info@kapaemporio.gr 
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	Καθαρισμός και συντήρηση

	Τεχνικές προδιαγραφές
	Συμμόρφωση CE
	Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως η οδηγία για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/CE και η οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CE, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασ...
	Σκεφτείτε το περιβάλλον μας
	Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2002 /96 / ΕΕ.
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	Εγγύηση
	HAEGERTEC, s.a.


