
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οδηγίες χρήσης 
Επαγγελματικό σίδερο  

DI-120.001B 

 

RoHS 



 
 

 

 

 
Για την ασφάλειά σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 

Παρακαλώ, επιλέξτε αυτό το εγχειρίδιο για τις χρήσεις σας. 
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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. 

 

Όταν χρησιμοποιείτε μια 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.  

  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 
 

Προφυλάξεις ασφαλείας για το σίδερο σας  
 

 Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με παιδιά.  
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματικές ή από άτομα με 

ψυχικές διαταραχές ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία, μόνο εάν έχουν σωστή επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για τον 
τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους. 

Προειδοποιήσεις ασφάλειας  
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 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το σίδερο. 
 

  Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. Εάν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ή αν κρυώσει, κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά 
από παιδιά μικρότερα των 8 ετών. 

 

  Μην αφήνετε ζεστό σίδερο κοντά στα παιδιά. Εάν έρθουν σε επαφή με ένα ζεστό σίδερο, μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρά εγκαύματα. 

 

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

 Όταν τοποθετείται στο στήριγμά του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία στηρίζεται είναι σταθερή. 
 

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

 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. 
 

 Σιδερώστε μόνο σε σιδερώστρα. 
 

 Ένα σίδερο χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το 
αποθηκεύσετε. 

 

 Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη σόλα ενώ το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. 
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Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς! 
 
Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν έχει πέσει ή εμφανίζει ορατά σημάδια βλάβης. Θα πρέπει να ελεγχθεί από Εξουσιοδοτημένο 
Τεχνικό Κέντρο Σέρβις προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

 Μην ακουμπάτε ποτέ το σίδερο στο ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. 

 Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν το καλώδιο έχει φθαρεί. 

 Μην βυθίζετε το σίδερο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 Όταν τελειώσει το σιδέρωμα αποσυνδέστε το από την πρίζα. 

 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 τροφοδοσίας, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικών Σέρβις. 
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    Γενική περιγραφή 
 

1. Σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε ρούχο. 

2. Λαβή 

3. Υφασμάτινος οδηγός 

4. Γλιστρά εύκολα σε όλους τους τύπους υφασμάτων και αποτρέπει το κόλλημα. 

5. Κέλυφος κάλυψης 

6. Φωτεινή ένδειξη θερμοστάτη - ανάβει για να δείξει ότι το σίδερο θερμαίνεται και σβήνει όταν έχει φτάσει τη 
θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον επιλογέα θερμοκρασίας. Ο φωτισμός του θερμοστάτη ενεργοποιείται και σβήνει 
κατά τη διάρκεια του σιδερώματος καθώς το σίδερο διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία. 

7. Κορδόνι με πρίζα περιστροφικού καλωδίου- Η έξοδος περιστροφικού καλωδίου είναι ιδανική για αριστερή ή δεξιά 
χρήση και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία κίνησης κατά το σιδέρωμα. Ο εύκαμπτος σωλήνας προστατεύει το 
καλώδιο από τη φθορά. 

 
 

Πριν την πρώτη χρήση   

1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή το προστατευτικό φύλλο από τη σόλα.  

2. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί στη μέγιστη θερμοκρασία και περάστε το σίδερο πάνω από ένα κομμάτι υγρού υφάσματος  για 
αρκετά λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από τη σόλα.  
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το σίδερο   
1. Τοποθετήστε το φις σε πρίζα 220 - 240vol και ενεργοποιήστε το. 
2.  Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση ευθυγραμμίζοντας τη ρύθμιση στον επιλογέα με την ένδειξη 

θερμοκρασίας. Η λυχνία του θερμοστάτη θα ανάψει για να δείξει ότι το σίδερο θερμαίνεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία. 
Όταν σβήσει το φως του θερμοστάτη, το σίδερο βρίσκεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία και είναι έτοιμο για σιδέρωμα.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο επιλογέας θερμοκρασίας αλλάξει από υψηλή ρύθμιση σε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του 
σιδερώματος, η λυχνία του θερμοστάτη θα σβήσει αμέσως. Αυτό υποδεικνύει ότι το σίδερο ψύχεται στην επιλεγμένη 
θερμοκρασία. Για να βεβαιωθείτε ότι το σίδερο έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και δεν είναι πολύ ζεστό, 
περιμένετε μέχρι να ανάψει ξανά η λυχνία του θερμοστάτη και μετά να σβήσει πριν σιδερώσετε. 

3. Ελέγξτε την ετικέτα του υφασμάτινου οδηγού για την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος:  
 

• Συνθετικές ίνες 
 

 
Χαμηλή θερμοκρασία 

••  
Μετάξι- Μαλλί 

 
Μέτρια θερμοκρασία 

•••  
Βαμβάκι, λινό 

 
Υψηλή θερμοκρασία 

4. Εάν δεν γνωρίζετε από τι είδους υφάσματα είναι κατασκευασμένο ένα αντικείμενο, καθορίστε τη σωστή θερμοκρασία 
σιδερώματος σιδερώνοντας ένα μέρος που δεν είναι ορατό όταν φοράτε ή χρησιμοποιείτε το αντικείμενο.  

a) Μετάξι, μαλλί και συνθετικά υλικά: σιδερώστε την πίσω πλευρά του υφάσματος για να αποφύ γετε λαμπερά 
θολώματα. 

b)  Ξεκινήστε να σιδερώνετε τα αντικείμενα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος, όπως αυτά από 
συνθετικές ίνες. 
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Καθαρισμός και συντήρηση  
Μετά από κάθε χρήση  

1. Απενεργοποιήστε το σίδερο και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

2. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν τυλίξετε το καλώδιο γύρω από το ενσωματωμένο περιτύλιγμα καλωδίου.  

Αποθήκευση  

Αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στη βάση του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη φυλάσσετε το σίδερο με τη σόλα προς τα κάτω ή στο κουτί.  

Η ενσωματωμένη εγκατάσταση περιτύλιξης καλωδίου σας επιτρέπει να τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη βάση για αποθήκευση του 
καλωδίου όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται. 

Καθαρισμός  

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό του σιδήρου σας, σκουπίστε με ένα υγρό μαλακό πανί και σκουπίστε το.  

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε το εξωτερικό του σιδήρου σας 
καθώς αυτά θα βλάψουν την επιφάνεια. 

   Καθαρισμός  πλάκας 

Η αντικολλητική επίστρωση μειώνει το κόλλημα υφασμάτων και τις γρατζουνιές στη  σόλα. Μην σιδερώνετε πάνω από αιχμηρά 
αντικείμενα, όπως κουμπιά, καρφιά και φερμουάρ, καθώς αυτά θα γρατζουνίσουν την επιφάνεια.  

Σκουπίστε τη σόλα με ένα υγρό μαλακό πανί μετά από κάθε χρήση. Εάν ο πολυεστέρας έχει καεί στη σόλα, σιδερώστε ένα υγρό 
βαμβακερό ύφασμα όσο είναι ζεστό. 

 
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σφουγγαρίσματα, λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη σόλα σας, καθώς αυτά θα 
γρατζουνίσουν και θα καταστρέψουν την επιφάνεια. 
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  Μοντέλο: DI-120.001B Τάση: 220-240V~ 50/60Hz 

Κατηγορία προστασίας: I               Watt: 1200W 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως:  
- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕE, 
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD),  
- Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ με την τροποποιητική οδηγία ΕΕ 2015/863 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 
 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη το περιβάλλον μας. Μην πετάτε τη συσκευή στα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αυτό το 
προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012/19/ΕΕ. Απορρίψτε το σκεύος μέσω εγκεκριμένου κέντρου 
διάθεσης ή στην κοινόχρηστη εγκατάσταση απορριμμάτων. 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, απορρίψτε τη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον (π.χ. μονάδα 
ανακύκλωσης). 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Συμμόρφωση CE 
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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 

 

Εγγύηση  



 

 

 

  

 

 

 
 

 

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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