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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 σύστημα σιδερώματος 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. 

 

 

Κίνδυνοι για παιδιά  
 Μην αφήνετε τη συσκευασία κοντά σε παιδιά γιατί είναι επικίνδυνη. 

 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες όταν τη 
χρησιμοποιείτε. 

 Σε περίπτωση απόρριψης αυτής της συσκευής, προτείνεται να διακοπεί το καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από 

άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 

και γνώσης εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν 

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει 

να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα 8 ετών και εποπτεύεται. 
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  Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!  

 Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που εμφανίζεται στην 
πινακίδα χαρακτηριστικών ταιριάζει με την  παροχή σας. 

  Συνδέετε πάντα το σίδερο σε γειωμένη πρίζα. 

 Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 

 Μην αρχίζετε το σιδέρωμα εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή αν είστε ξυπόλυτοι. 

  

  Κίνδυνος ζημιάς που προέρχεται από άλλες αιτίες 

 Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή πριν ρίξετε νερό στη δεξαμενή. 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν είναι σε θέση εργασίας. 

 Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό το 
παροδικό φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και οφείλεται στο γεγονός ότι μερικά 
από τα συστατικά έχουν λιπανθεί ελαφρώς. 

 Κατά τη χρήση, ακουμπήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. 

 Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι 
τοποθετημένη η βάση είναι σταθερή. 

 Πριν αφήσετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα και τοποθετήστε τη στη βάση 
στήριξης. 

 Πιέζοντας το κουμπί ατμού πριν φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία ή το σίδερο έχει 
ζεσταθεί μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από τις οπές ατμού. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχει εμφανές 
σημάδι ζημιάς ή εάν έχει διαρροή. Για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος, όλες οι 
επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, 
πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή, σε κάθε 
περίπτωση, από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας φαίνεται να έχει υποστεί 
ζημιά, με μέρη που εμφανίζουν εγκαύματα κ.λπ. 

 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος…). 
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  Προειδοποίηση για εγκαύματα  
 Ποτέ μην προσπαθείτε να σιδερώνετε τα ρούχα που φοράτε. 

 Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του σίδερου κατά τη λειτουργία και για αρκετά λεπτά μετά 
το σβήσιμο, καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 

  Μην στοχεύετε τον ατμό προς μέρη του σώματος ή κατοικίδια ζώα. 

 

Προειδοποίηση για υλικές ζημιές 
 Σας προτείνουμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τη συσκευασία. Η εγγύηση δεν 

καλύπτει καμία ζημιά που προκύπτει από την ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος όταν 
αυτό αποσταλεί πίσω σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. 

 Αφαιρέστε όλες τις προστασίες από τη πλάκα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
πρώτη φορά. 

 Η χρήση που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε 
περιουσία και τραυματισμό. 

 Μη χρησιμοποιείτε αφρώδες (ανθρακούχο) νερό. 

 Όταν το σίδερο είναι ζεστό, μην το ακουμπάτε στο καλώδιο σύνδεσης ή στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

  Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. 

 Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί αφού 
αποσυνδέσετε το σίδερο από την πρίζα και αφήσετε όλα τα μέρη της να κρυώσουν. Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε διαλύτες που μπορεί να βλάψουν τα πλαστικά μέρη. 

  Για να αποφύγετε ζημιά ή/και μόλυνση της δεξαμενής νερού, μην βάζετε άρωμα, ξύδι 
και άμυλο, μέσα αφαλάτωσης, πρόσθετα ή οποιοδήποτε άλλο είδος χημικού προϊόντος 
στη δεξαμενή νερού. 

 Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, ειδικά όταν το σίδερο είναι ζεστό. 

 Τοποθετήστε το κουμπί του θερμοστάτη στο MIN πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο 
τροφοδοσίας και περιμένετε να κρυώσει το σίδερο. 

 Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδική συσκευή θερμικής ασφάλειας που αποτρέπει την 
υπερθέρμανση της πλάκας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην επαναφορά 
της συσκευής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Βοήθειας. 

 Απορρίπτουμε κάθε ευθύνη που προκύπτει από κακή χρήση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση 
εκτός από αυτές που καλύπτονται σε αυτό το φυλλάδιο. 
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Περιγραφή 
1. Κουμπί ατμού 2. Κουμπί συνεχούς ατμού 

3. Σιδερένιο περίβλημα 4. Σιδερένιο περίβλημα 

5. Υπόλοιπο σιδήρου 6. Πλάκα 

7. Δεξαμενή νερού 8. Βάση κάτω κάλυμμα 

9. Πάνω κάλυμμα βάσης 10. Καλώδιο τροφοδοσίας 

11. Κουμπί ρύθμισης ατμού 12. Ενδεικτική λυχνία ισχύος 

13. Κουμπί θερμοστάτη 14. Σιδερένιο επάνω κάλυμμα 

15. Ενδεικτική λυχνία σιδήρου 16. Προστατευτικό κορδονιού 

17. Καλώδιο σύνδεσης βάσης και σιδήρου 18. Φυσίγγιο φίλτρου 

 
Οδηγίες χρήσης  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείται το σίδερο για πρώτη φορά, το κουμπί ελέγχου ατμού πρέπει να 
κρατηθεί πατημένο για περίπου 1 λεπτό έως ότου ξεκινήσει η αντλία και παράγεται ατμός. 

Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να προετοιμαστεί ακολουθώντας τα εξής: 

1. Βγάλτε τη δεξαμενή νερού από τη βάση και τραβήξτε το βαρέλι κατά της κλίμακας από τη 
δεξαμενή νερού. 

2. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης χωρίς επεξεργασία - μην υπερβαίνετε το 
επίπεδο MAX. 

3. Τοποθετήστε την κασέτα και σπρώξτε τη δεξαμενή νερού στη βάση. 

4. Συνδέστε το σύστημα ατμού σε μια γειωμένη πρίζα, η ενδεικτική λυχνία βάσης θα 
ανάψει. 

5. Γυρίστε το χειριστήριο του θερμοστάτη του σιδήρου στη θέση MAX ή (•••), η ενδεικτική 
λυχνία σιδήρου θα ανάψει. 

6. Περιμένετε να ζεσταθεί η πλάκα. Όταν φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, η ενδεικτική 
λυχνία σιδήρου σβήνει. 

7. Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει τρεις φορές, πατήστε το κουμπί ελέγχου ατμού και 
κρατήστε το πατημένο ή πατήστε το κουμπί συνεχούς ολίσθησης ατμού για περίπου ένα 
λεπτό (ο χρόνος που χρειάζεται η έναρξη της αντλίας και οι πρώτες εκρήξεις ατμού από 
τη συσκευή ) χωρίς να τοποθετήσετε το σίδερο στο ρούχο σας. Μόλις ξεκινήσει η αντλία, 
πατήστε το κουμπί ατμού μερικές φορές. Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη. 

Πριν την πρώτη χρήση  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό βρύσης. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, 

σας συμβουλεύουμε να αναμίξετε το νερό της βρύσης με ίση ποσότητα αποσταγμένου ή 
απιονισμένου νερού. Αυτό θα παρατείνει τη βέλτιστη λειτουργία ατμού. Μπορείτε να 
ρωτήσετε για τη σκληρότητα του νερού με τα τοπικά υδραυλικά σας. 

 Η δεξαμενή νερού μπορεί να γεμίσει ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση της συσκευής. 

  Κατά την πρώτη χρήση, το σίδηρο μπορεί να παράγει ορισμένους ατμούς και οσμές, μαζί με 
λευκά σωματίδια στο πέλμα, αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγα 
λεπτά. 

 Ενώ πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού, η δεξαμενή νερού μπορεί να παράγει ήχο 
άντλησης, αυτό είναι φυσιολογικό, υποδεικνύοντας ότι το νερό αντλείται στη δεξαμενή 
ατμού. 

Ξηρό σιδέρωμα 
Απλά μην πατήσετε το κουμπί ελέγχου ατμού και θα σιδερώσετε στεγνά. 

Επιλογή θερμοκρασίας 

 Αρχικά ελέγξτε αν το ύφασμα έχει ετικέτα που περιέχει οδηγίες σιδερώματος και 
συγκρίνετε το σύμβολό του με τις οδηγίες που ακολουθούν. Εάν δεν υπάρχει ετικέτα με 
οδηγίες, αλλά γνωρίζετε τον τύπο του υλικού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 

 Σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες αναφέρονται σε υφάσματα που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία με άμυλο ή παρόμοιες ουσίες. Εάν έχουν, πρέπει να σιδερώνονται σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία. 

 
Οδηγίες σιδερώματος Είδος υφάσματος Θερμοκρασία 

 

 

 

Συνθετικά υφάσματα  
Μετάξι πολυαμιδίου (νάιλον) 
βισκόζης (Rayon) 

 

 
 

 LOW 

 

 

Μαλλί    MEDIUM 

 

 

Βαμβακερά  
Λινά 

 

    HIGH 

 

 

Το σήμα στην ετικέτα σημαίνει "μην σιδερώνετε" 
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 Σιδέρωμα με ατμό   
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν σιδερώσετε με ατμό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ρούχο μπορεί να 
σιδερωθεί με ατμό σύμφωνα με την ένδειξή του. 
• Ρυθμίστε το σταθμό ελέγχου του θερμοστάτη σύμφωνα με τον τύπο του υλικού που θα 
σιδερωθεί. 

• Ρυθμίστε το κουμπί ατμού ， ο ατμός μπορεί να ρυθμιστεί. 

• Μην πιέζετε το κουμπί ατμού και πατάτε το κουμπί συνεχούς ολίσθησης ατμού, ενώ το δοχείο 
νερού είναι άδειο. 
• Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της αντλίας, η ισχύς της μονάδας θα διακοπεί αυτόματα 
εάν χειρίζεστε τη λειτουργία ατμού για περισσότερο από 10 λεπτά. 

 

 Σημειώσεις κατά το σιδέρωμα με ατμό  
 Εάν το κουμπί ατμού λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, μπορεί να 

προέρχονται σταγόνες νερού από τις οπές ατμού στην πλάκα του σιδήρου. Συνιστάται το 
κουμπί να χρησιμοποιείται για μικρότερες περιόδους. 

 Μην εκλύετε ατμό όταν το σίδερο στέκεται στο στήριγμα του. 

 Κατά την εκπομπή του ατμού γίνεται αισθητή μια δόνηση που προέρχεται από το εσωτερικό 
του σώματος: είναι η αντλία που αντλεί το νερό από τη δεξαμενή στο σίδερο. 

 Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, εάν η ενδεικτική λυχνία σβήσει κατά καιρούς, αυτό μπορεί 
να αγνοηθεί, καθώς σημαίνει απλώς ότι το σίδερο διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας 
του. 

 

Ατμός σε κάθετη θέση 

1. Γυρίστε το χειριστήριο του θερμοστάτη στη θέση MAX. 

2. Κρεμάστε το ρούχο από μια κρεμάστρα και τεντώστε ελαφρά το ύφασμα με το ένα χέρι. 

3. Καθώς ο ατμός που παράγεται είναι πολύ ζεστός, ποτέ μην σιδερώνετε ή σιδερώνετε ένα ρούχο 
όταν φοράτε, αλλά πάντα κρεμάτε το ρούχο σε μια κρεμάστρα. 

4. Με το σίδερο κρατημένο κατακόρυφα και κεκλιμένο ελαφρώς προς τα εμπρός, πιέστε διαλείποντα 
το κουμπί ατμού ενώ το μετακινείτε από πάνω προς τα κάτω. Για να αποκτήσετε επιπλέον έκρηξη 
ατμού, πατήστε κατά διαστήματα το κουμπί ατμού. Εάν χρησιμοποιείτε άμυλο, ψεκάστε το στην 
αντίθετη πλευρά. 

 

 

Έκρηξη ατμού 

Η λειτουργία έκρηξης ατμού παρέχει επιπλέον ατμό. Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει επίσης να     
σιδερώνετε κάθετα ευαίσθητα ρούχα. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται "κάθετη έκρηξη ατμού". 
Για να το κάνετε αυτό, κρεμάστε το ρούχο σας σε μια κρεμάστρα, κρατήστε πατημένο το 
κουμπί ατμού και περάστε το σίδερο προς και μπροστά από το ρούχο. Η απόσταση μεταξύ της 
πλάκας και του ρούχου εξαρτάται από το είδος του υφάσματος και τις πτυχώσεις 
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 Χωρίστε τα ρούχα που θα σιδερωθούν ανάλογα με τα είδη υλικού: μαλλί με μαλλί, 
βαμβάκι με βαμβάκι κλπ… 

 Επειδή το σίδηρο θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι κρυώνει, είναι σκόπιμο να 
ξεκινήσετε με εκείνα τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες και να 
προχωρήσετε σε αυτά που απαιτούν προοδευτικά υψηλότερες θερμοκρασίες. 

 Εάν το υλικό αποτελείται από περισσότερους από έναν τύπους ινών, ρυθμίστε πάντα τη 
θερμοκρασία στην ίνα που απαιτεί λιγότερη θερμότητα. Για παράδειγμα, εάν το υλικό 
αποτελείται από 70% συνθετικά και 30% βαμβάκι, ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας 
στη θέση (•) (βλέπε πίνακα) χωρίς ατμό, δηλαδή τη θερμοκρασία για συνθετικά 
υφάσματα. 

 Εάν δεν γνωρίζετε τη σύνθεση του άρθρου για σιδέρωμα, επιλέξτε ένα μέρος του άρθρου 
που δεν θα εμφανίζεται. Δοκιμάζει το σιδέρωμα σε αυτό το μέρος για να καθορίσει την 
κατάλληλη θερμοκρασία (ξεκινάτε πάντα με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία και συνεχίζετε 
μέχρι να επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία). 

 Καθαρά (100%) μάλλινα αντικείμενα μπορούν να σιδερωθούν με το σίδερο ρυθμισμένο 
σε μία από τις θέσεις ατμού. Για να αποφύγετε το γυαλιστερό καθαρό μαλλί, το μετάξι 
και τα συνθετικά υλικά, είναι λογικό να τα σιδερώνετε στην πίσω πλευρά. 

 Για άλλα υλικά, ειδικά βελούδο, που μπορούν να γυαλίσουν πολύ εύκολα, καλύψτε τα με 
ένα πανί και σιδερώστε μόνο προς μία κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας ελαφριά πίεση. 

 Το σίδερο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε κίνηση πάνω από το ύφασμα. 

 
Σύστημα κατά της κλίμακας 
  

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

Είναι απαραίτητο να βγάζετε το φίλτρο κατά της κλίμακας από το φυσίγγιο και να την καθαρίζετε μία 
φορά την εβδομάδα. Βγάλτε τη σακούλα από το φυσίγγιο και βυθίστε σε 500 ml καθαρού νερού 
αναμεμειγμένου με 10% αλάτι για 2 ώρες. 

 
    Αποθήκευση της συσκευής 
  

1. Αφήνετε πάντα το σίδερο να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. 

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 

3. Τοποθετήστε το σίδερο, όρθιο στη σόλα. 

4. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού. 

Συμβουλές 
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Καθαρισμός συσκευής 
 

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φις από το τροφοδοτικό και αφήστε το σίδερο να 
κρυώσει στη γρίλια του. 
Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά για τον καθαρισμό της πλάκας.  
Προειδοποίηση! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 
Προειδοποίηση! Ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας του σίδερου σας σε τακτική 
βάση πριν από τη χρήση του και εάν είναι κατεστραμμένο, μεταφέρετέ το στο πλησιέστερο κέντρο 
σέρβις για να το αντικαταστήσετε μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Οποιεσδήποτε εναποθέσεις και άλλα υπολείμματα υλικού στη πλάκα μπορούν να αφαιρεθούν 
χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο σε διάλυμα νερού και ξιδιού. Πάντα στεγνώνετε τη σόλα 
με ένα στεγνό πανί. Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό, μη λειαντικό πανί και στεγνώστε τα 
με ένα στεγνό πανί. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  
 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση 
Άλατα βγαίνουν από την 
πλάκα 

Αυτό συμβαίνει όταν το σίδερο είναι 
καινούργιο 

Τα άλατα δεν είναι επιβλαβές και 
θα εξαφανιστεί μετά από μερικές 
φορές 

Το νερό στάζει από τη 
βάση  όταν σιδερώνετε με 
ατμό 

Όταν αρχίζετε να σιδερώνετε με 
ατμό, ο εξοπλισμός ατμού είναι 
ακόμα δροσερός και ο ατμός θα 
κρυώσει 

Αυτό είναι φυσιολογικό μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα, θα είναι 
εντάξει. Μπορείτε να βάλετε το 
σίδερο σε ένα παλιό πανί. 

Δεν βγαίνει ατμός από τη 
δεξαμενή ατμού 

Το κουμπί ελέγχου ατμού δεν έχει 
ενεργοποιηθεί ή δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στη δεξαμενή νερού 

Το νερό απορροφάται 

Κανένας ατμός δεν 
βγαίνει από το σίδερο 
όταν πατάω  το κουμπί 
ατμού 

Όταν σιδερώνετε σε υψηλή 

θερμοκρασία, δεν φαίνεται ο ατμός 
με πολύ υψηλή θερμοκρασία 

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ατμού 
στην επιθυμητή θέση ή γεμίστε 
το δοχείο νερού και περιμένετε 
μέχρι να ανάψει η ενδεικτική 
λυχνία του σιδερώματος σβήνει 

Η πλάκα είναι βρώμικη Οι ακαθαρσίες στο νερό κολλάνε στη 
πλάκα ή η θερμοκρασία είναι πολύ 
υψηλή για τα ρούχα 

Βάλτε έναν καθρέφτη κάτω από 

τη πλάκα για να ελέγξετε αν 
βγαίνει ατμός 
Καθαρίστε τη πλάκα με ένα 
μαλακό υγρό πανί ή ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία 
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Τεχνικές προδιαγραφές 

Τάση: .............................................. .. 220-240V~50/60Hz Class I 
Ισχύς: ................................................ 2400W 
Χωρητικότητα δοχείου νερού………..900ml 
Ποσότητα ατμού............................... 80g/min 

 

Συμμόρφωση CE  

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως: 
- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD),  
- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,  

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην 
ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2002 /19 / ΕE. 

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). 
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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 
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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 02 (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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