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IMPORTANT
For safety purposes you should read these instructions carefully before using the appliance for
the fi rst time. Save these instructions for future reference.
The appliance is designed for domestic use and may only be operated in accordance
with these instructions of use.
The appliance generates high temperature steam. Always handle with caution and warn other
users of potential danger.

DO’S
1.     Check that the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local 

electricity supply.
2.     Unwind and straighten the power & supply cords before use.
3.     Place and use the appliance on a fl at and steady surface.
4.     Avoid the power and supply cords touch the soleplate.
5.     Insert the anti-cal cartridge before use.
6.     Keep the anti-cal cartridge and granules away from children at all times. 
7.     The plug of the supply cord must be removed from the socket before the water tank 

is fi lled with water.
8.     Never pull the cable to disconnect it from the socket. Instead, unplug by pulling gently 

the plug from the socket.
9.     Keep electrical appliances out of the reach of children or infi rm persons. Do not let 

them use the appliance without supervision.
10. Empty the water tank after use.
11.  The fi lling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refi lling 

of the water reservoir shall be given.
12.  Children should be supervised to ensure thet they do not play with the appliance.
13.  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowl-
edge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appli-
ance in a safe way and understand the hazards involved.

14.  Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is 
energized or cooling down.

15.  Do not allow children to perform cleaning and user maintenance when they are 
whithout supervision.

16.  Do not touch the surfaces marked with symbol   during or just after ironing. It is 
hot!

17.  When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is 
placed is stable.
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DON’ Ts
1. Do not allow children touch the appliance when ironing.
2.  Do not leave the appliance unattended while it is connected to a mains supply outlet.
3. Do not use an extension power cord, unless it is 10A.
4.  Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water tank; they can 

damage the appliance seriously.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6.  Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally. The iron is not 

to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leak-
ing. If the cord or any other part is damaged, you must immediately stop the use of 
the appliance and you should contact any SINGER Service Center or SINGER Client 
Service.

7. Do not touch the soleplate during or just after ironing. It is hot!
8.  Do not warp the supply cord around the appliance or the soleplate for storage, until it 

has cooled down completely.
9.  Do not attempt to open the appliance or dismantle any parts from the appliance. You 

should contact any SINGER Service Center or SINGER Client Service.
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CAUTION: Hot Surface!

CAUTION: Hot Surface!

Figure 1: Left Side - Hot Surface

Figure 2: Right Side - Hot Surface
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Note: Before ironing for the fi rst time insert the anti-scale cartridge in the water tank after you have 
immersed it in a bowl with water for about 5 minutes

Note: For every fi rst use, it is normal that a slight vibration occurs from the electrical pump in-
side the base unit for a few seconds when steam ironing is started. It is because the water is just 
pumped into the heating chamber. If this abnormal condition continuously happens for more than 
30 seconds, please check whether the water tank and fi lter are assembled correctly or not.
The noise will continue during ironing every time you press the steam button but it will be 
less noisy. 
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Note: Insert the new anti-scale cartridge in the water tank after you have immersed it in a 
bowl with water for about 5 minutes
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
Η συσκευή παράγει ατμό υψηλής θερμοκρασίας. Πάντοτε να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή 
και να προειδοποιείτε άλλους χρήστες για πιθανό κίνδυνο.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
1.  Ελέγξτε την ισχύ που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών και 
βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί με αυτή του τοπικού δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος.

2.  Ξεδιπλώστε και ισιώστε τα καλώδια τροφοδοσίας και παροχής ατμού πριν από 
τη χρήση.

3.  Τοποθετήστε και χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε μια οριζόντια και σταθερή 
επιφάνεια. 

4.  Αποφύγετε τα καλώδια τροφοδοσίας και ατμού να ακουμπήσουν την πλάκα του 
σίδερου.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο κατά των αλάτων πριν τη χρήση.
6.  Διατηρήστε το φίλτρο κατά των αλάτων και τους κόκκους που περιέχει, μακριά 
από τα παιδιά.

7.  Θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, πριν γεμίσετε το δοχείο 
νερού.

8.  Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε από την πρίζα. Αντίθετα, 
πιάστε το φις και τραβήξτε το για να αποσυνδέσετε. 

9.  Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα μειωμένης 
αντίληψης. Μην τα αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς επίβλεψη.

10. Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.
11.  Η υποδοχή συμπλήρωσης νερού δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη χρήση του 

προϊόντος. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες για την ασφαλή συμπλήρωση 
νερού του δοχείου νερού.

12.  Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή.

13.  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και 
πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή/και πνευματικές 
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή 
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

14.  Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών 
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή μεχρι η συσκευή κρυώσει τελείως.

15.  Μην επιτρέπετε σε παιδιά να εκτελούν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της 
συσκευής όταν βρίσκονται χωρίς επιτήρηση.
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16.  Μήν ακουμπάτε τις επιφάνειες που έχουν το σύμβολο   κατά τη διάρκεια του 
σιδερώματος ή αμέσως μετά το σιδέρωμα. Είναι καυτή!

17.  Όταν τοποθετείτε το σίδερο σε κάποια βάση, βεβαιωθείτε ότι η βάση στην οποία 
τοποθετείτε το σίδερο είναι σταθερή.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
1.  Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν τη συσκευή όταν σιδερώνετε.
2.  Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεμένη στο ρεύμα.
3.  Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας με προέκταση εκτός εάν είναι 10Α.
4.  Μην προσθέτετε άρωμα, ξύδι ή άλλα χημικά υγρά μέσα στο δοχείο νερού. Μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή.

5. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι χαλασμένη ή δε λειτουργεί σωστά. Το 
σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω και υπάρχουν ορατά 
σημάδια βλάβης ή εάν υπάρχει διαρροή. Εάν το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
της συσκευής έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της 
και να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER ή να 
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SINGER.

7.  Μην ακουμπάτε την πλάκα του σίδερου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το 
σιδέρωμα. Είναι ζεστή!

8.  Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή παροχής γύρω από τη συσκευή ή την 
πλάκα του σίδερου για αποθήκευση, μέχρι να έχει κρυώσει πλήρως.

9.  Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να αποσυναρμολογήσετε κάποια από 
τα εξαρτήματα της συσκευής. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Κατάστημα 
Σέρβις της SINGER ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 
SINGER.
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CAUTION: Hot Surface!

CAUTION: Hot Surface!
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Σημείωση: Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής εισάγετε το φίλτρο κατά των αλάτων στο 
δοχείο νερού αφού πρώτα το βυθίσετε σε μια λεκάνη με νερό για περίπου 5 λεπτά.
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Σημείωση: Πριν από την πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό για μερικά δευτερόλεπτα μια 
μικρή δόνηση να προέλθει από την ηλεκτρική αντλία μέσα στη μονάδα βάσης όταν 
ξεκινήσετε το σιδέρωμα με ατμό. Αυτό προκύπτει γιατί το νερό αντλείται μέσα στο 
θερμαινόμενο θάλαμο. Σε περίπτωση που αυτή η κατάσταση συνεχίσει να υφίσταται για 
πάνω από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν το δοχείο νερού και το φίλτρο 
έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Ο θόρυβος θα συνεχίσει να ακούγεται κατά τη διάρκεια του σιδερώματος κάθε φορά που 
πιέζεται το κουμπί του ατμού αλλά σε μικρότερη ένταση.
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Σημείωση: εισάγετε το νέο φίλτρο κατά των αλάτων στο δοχείο νερού αφού πρώτα το 
βυθίσετε σε μια λεκάνη με νερό για περίπου 5 λεπτά.
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17.  Уверете се, че повърхността върху, която оставяте ютията при гладене, е 
стабилна.
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CAUTION: Hot Surface!

CAUTION: Hot Surface!

 1  - 

 2  - 
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Забележка: Преди първото използване на устройството филтърът който се поставя в 
резервоара се поставя във вода за около 5 минути. 

/фиг. 4/
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Забележка: При първо парно гладене е нормално за няколко секунди да има леки 
вибрации. Те идват от електрическата помпа вътре в базата. Това се случва, защото водата 
се изпомпва в нагрятата камера. Ако тази ситуация продължи повече от 30 секунди, моля 
проверете дали резервоара за вода и филтъра са инсталирани правилно. 

Шумът ще продължи по време на гладене всеки път, когато натиснете бутона за пара, 
но в по-малък обем.
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Забележка: Поставете новия филтър в резервоара , след като е бил  във вода за 
около 5 минути.  
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