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SAFETY INSTRUCTIONS
Before use make sure to read all of the below instructions in 
order to avoid injury or damage, and to get the best results 
from the appliance. Make sure to keep this manual in a 

safe place. If you give or transfer this appliance to someone else 
make sure to also include this manual.
1.   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 knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved.

2.  Children shall not play with the appliance.
3.   Cleaning and user maintenance shall not be made by children 

without supervision.
4.   If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualifi ed persons 
in order to avoid a hazard.

5.   The iron must not be left unattended while it is connected to 
the supply mains.

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

7.  The iron must be used and rested on a fl at, stable surface.
8.   The iron is not to be used if it has been dropped, if there are 

visible signs of damage or if it is leaking.
9.   Disconnect the mains plug from the socket when the appliance 

is not in use, before cleaning and before fi lling the water tank.
10.   This appliance is designed only for household use up to 2000m 

above sea level.
11.  WARNING!!
  Please do not touch surface while in use. The temperature 

of accessible surfaces may be high when the appliance is 
operating.
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12.   Before inserting the plug into the mains socket, please check 
that the voltage and frequency comply with the specifi cations 
on the rating label.

13.  Always plug the appliance into an earthed plug socket.
14.   If an extension cord is used it must be suited to the power 

consumption of the appliance, otherwise overheating of the 
extension cord and/or plug may occur. There is a potential risk 
of injuries from tripping over the extension cord. Be careful to 
avoid dangerous situations.

15.   Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and 
keep it away from hot objects and open fl ames.

16.   Do not immerse the appliance or the mains plug in water or 
other liquids. There is danger to life due to electric shock!

17.   To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not 
pull the power cord.

18.   Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the 
plug from its socket, turn off the appliance and send it to an 
authorized service center for repair.

19.   Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet 
with a wet hand.

20.   Never attempt to open the housing of the appliance, or to 
repair the appliance yourself. This could cause electric shock.

21.  This appliance is not designed for commercial use.
22.   Do not use the appliance for other than intended use.
23.   Textile supply cord can be wrapped around the heel for storing.
24.   The iron should always be off before plugging or unplugging 

from the wall socket.
25.   Never use the appliance if damaged in anyway.
26.   Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or 

steam.
27.   Use caution when you turn a steam iron upside down-there 
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may be hot water in the reservoir.
28.   Keep the soleplate smooth. Avoid hard contact with a metal 

object.
29.   The cord should not be allowed to touch the soleplate when it 

is hot.
30.  Prevent water overfl ow. Do not over max level.
31.   When using the iron for the fi rst time use it on an old piece of 

fabric to check if the soleplate and water from the water tank 
are completely clean.

32.   Regarding the instructions for cleaning and maintenance, 
please refer to the below paragraphs.

HOUSEHOLD USE ONLY

SERVICE & REPAIR
1.  For service or repair under warranty, please contact the authorized service 

company that is mentioned on the guarantee card that accompanies the 
product.

2.  Do not operate any product with a damaged cord or plug. If the supply cord is 
damaged, return the appliance to a SINGER service center for examination 
repair or adjustment. Do not attempt to dismantle any part of the appliance. 
This should only be done at an authorized SINGER service centre.

3.  The partial or total non-respect of the safety instructions in the present 
instruction manual will automatically release Singer of any type of 
responsibility in case of malfunction of the machine or injuries to persons 
or animals.

4.  In case of manipulation, repairing or any modifi cation of the machine made 
by unqualifi ed persons or in case of improper use, the guarantee will be 
automatically cancelled.
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DESCRIPTION
1.   Spray button
2.   Shot of steam button
3.   Steam regulator
4.   Cover for fi lling opening
5.   Output water spray
6.   Self-cleaning button
7.   Temperature Control
8.   Temperature indicator light
9.   Level mark for maximum fi lling
10. Power cord
11. Soleplate

BEFORE THE FIRST USE
Before using the steam iron, please ensure you read the user manual and 
understand all parts and features of the steam iron. Be sure to remove any 
packaging material and labels before using for the fi rst time. With fi rst use, 
there can be slight odour or smoke, but this is harmless and only of short 
duration. Make sure there is adequate ventilation.

HOW TO USE
Heating
Always check whether a label with ironing instructions is attached to an article 
to be ironed. Follow these instructions in all cases.
Turn the temperature control dial round to set the appropriate temperature 
indicated in ironing instructions or in fabric label.

Position Fabrics
●   (1 dot) Synthetics
●● (2 dots) Silk-Wool
●●● (3 dots)/MAX Cotton, Linen
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Insert the main plug into the wall socket. The indicator light will turn on. Once 
the selected temperature is reached, the indicator light will turn off, indicating 
you may start ironing.

Water tank fi lling
Unplug the iron before fi lling the water tank.
The device is designed for use with tap water. If the water in your area is hard 
or semi-hard use mix tap water with distilled or demineralized water purchased 
in stores, in the ratio 2:1 and 1:1 respectively (distilled water: tap water). Check 
with your water supplier to determine the type of water in your area. Never 
use 100% distilled or demineralized, rainwater, softened water, scented water, 
water from other appliances such as refrigerators, air conditioners, dryers or 
other types of home water preparation water.
Open the cover for fi lling.
Set the steam regulator (3) to the position 
Slowly pour water through the water inlet.
Do not fi ll higher than “max” mark on the water tank, in order to avoid spilling 
out of water. The water tank should be emptied after each use.

Spraying
As long as there is enough water in the water tank, you may use the spray 
button at any temperature setting during steam or dry ironing.
Press the spray button several times to activate the pump while you are ironing.

Steam ironing
Set the variable steam control to the desired position.

Steam setting Temperature 
control

Recommended position of the 
steam regulator

High

Low

Dry ironing

CAUTION: Avoid coming in contact with ejected steam.
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Eco position
By choosing the ECO position on the steam regulator you can achieve savings 
of up to 25% energy and 35% water compared to its maximum position.

Dry ironing
The steam iron can be used on the dry setting with or without water in the 
water tank, it is best to avoid having the water tank full while dry ironing.
Turn the variable steam regulator  to the   position.
Select the setting on the temperature control dial best suited for the fabric to 
be ironed.

Shot of steam
The shot of steam feature provides additional steam for removing stubborn 
wrinkles.
Set the temperature control to at least the “●●” position.
Press the steam button to release the burst of steam.

NOTE: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the shot of 
steam button in continuously and wait almost 5 seconds between pressures.

Vertical ironing
Set the temperature control to “max”.
By pressing the shot of steam button at intervals you can also iron vertically 
(curtains, hung garments, etc.)
NOTE: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the shot of 
steam button in continuously and wait almost 5 seconds between pressures.

Drip protection
lf the temperature is too low, the steam is automatically switched off to avoid 
dripping.
There may be an audible click when this occurs.

When you fi nished ironing
Remove the main plug from the wall socket.
Empty the water tank
Stand the iron on heel rest.
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MAINTENANCE AND CLEANING
It is recommended to do the descaling process every two weeks if the water in 
the area is hard or semihard if frequent use of the device is made.
Before cleaning the steam iron ensure it is unplugged from the power supply 
and has completely cooled down. Do not use abrasive cleaners.
To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any 
chemical solvents, as these will damage the surface.
Cleaning the soleplate; Do not use scouring pads or harsh cleaners on the 
soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over 
a damp cloth while iron is still hot. To clean the soleplate, simply wipe with soft 
damp cloth and wipe dry.

Self-cleaning 
1.   Unplug the iron from the mains socket.
2.   Set the steam regulator to the  position.
3.   Fill the water reservoir.
4.   Set the temperature control to its maximum position.
5.   Insert the main plug into the wall socket.
6.   Allow the iron to heat up until the indicator light turns off.
7.   Unplug the steam iron (very important!)
8.    Hold the iron over a sink. Press the “clean” button and shake the iron until 

approximately one third of the water capacity of the tank is evaporated. 
Boiling water and steam will be ejected from the holes in soleplate with 
impurities washed out.

9.   Release the “clean” button, and gently shake the iron for some seconds.
10.  Repeat the steps 8 and 9 three times until the tank is empty.
11.  Then plug the iron in and heat it up again until the remaining water has 

evaporated.
12. Push the “clean” button a few times more to clean the valve.
13. Unplug the iron and let the soleplate cool down.
14.  Move the iron over an old (preferably) piece of cloth. This ensures that the 

soleplate will be dry during storage.
It is recommended to do the descaling process at least every two weeks.
Please note:
Do not use chemical additives, scented substances or decalcifi es. Failure to 
comply with above mentioned regulations leads to the loss of guarantee.
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Anti -calc cartridge
The anti-calc cartridge has been designed to reduce the build-up of scale 
produced during steam ironing, helping to extend the useful life of your iron. 
Nevertheless, the anti-calc” cartridge cannot remove all of the scale that is 
produced naturally over time.

TROUBLESHOOTING
Problem Possible cause Solution
Soleplate is not heating
even though iron is 
turned on.

Connection problem. Check main power sup-
ply cable plug and out-
let.

Temperature control is 
in “min” position.

Select adequate tem-
perature.

Iron does not produce 
steam.

Not enough water in 
tank.

Fill water tank.

Steam control is select-
ed in non-steam posi-
tion.

Set steam control be-
tween positions of mini-
mum and maximum 
steam.

Selected temperature 
is lower than that speci-
fi ed to use with steam.

Select a higher temper-
ature.

Spray function does
not work.

Not enough water in 
tank.

Fill water tank.

Steam jet and vertical 
steam jet function does 
not work.

Steam jet function was 
used very frequently 
within a short period.

Put iron on horizontal 
position and wait before 
using steam jet function.

Iron is not hot enough. Adjust to higher tem-
perature to steam iron-
ing. Put iron in vertical 
position and wait tem-
perature indicator light 
becomes fi xed.
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The iron is leaking. The temperature setting
is too low to produce
steam.

The variable steam
knob must be set on      

 position until the 
iron is hot.

No proper closing of the
descaling system.

Actuate a few times the 
“clean” button.

White streaks come
through the holes in the
soleplate.

The soleplate has a
build-up of scale be-
cause it has not been
self-cleaned regularly.

Do the descaling pro-
cess. Remember to
do it at least every two
weeks.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in 
the European Union and other European countries with separate 
collection systems). 
This symbol on the product or on its packaging indicates that this 
product shall not be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over to the applicable collection point for the recycling 

of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed 
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will 
help to conserve natural resources. For more detailed information about 
recycling of this product, please contact your local city offi ce, your household 
waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY
Herewith, G. E. DIMITRIOU S.A. states that this product, complies with the
requirements of below European directives:
EMC Directive: 2014 / 30 / EU 
LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU 
ROHS Directive: 2011 / 65 / EU
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 
όλες τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τραυμα-
τισμούς ή ζημιές και να έχετε τα καλύτερα αποτελέ-

σματα από τη συσκευή. Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγ-
χειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε ή μεταφέρετε αυτήν 
τη συσκευή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να συμπεριλάβετε 
και αυτό το εγχειρίδιο.
1.  Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας 8 

ετών και άνω καθώς και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη 
και περιορισμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες 
ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση υπό την προϋπόθεση 
ότι επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με 
τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατα-
νοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

2.  Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3.   Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν γίνονται από παιδιά 

χωρίς επίβλεψη.
4.   Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει 

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρό-
σωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να απο-
φευχθεί κίνδυνος.

5.   Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ 
είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο τροφοδοσίας.

6.   Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παι-
διά κάτω των 8 ετών όταν ενεργοποιείται ή κρυώνει.

7.   Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε 
μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

8.   Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, 
εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροή.

9.   Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν 
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χρησιμοποιείται, πρίν τον καθαρισμό και πρίν γεμίσετε το 
δοχείο νερού.

10.  Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση 
έως και 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας.

11.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
  Μην αγγίζετε την επιφάνεια κατά τη χρήση. Η θερμοκρα-

σία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή 
όταν η συσκευή λειτουργεί.

12.   Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι 
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδια-
γραφές της ετικέτας αξιολόγησης.

13.  Συνδέστε πάντα τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα.
14.  Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης, πρέπει να ται-

ριάζει στην κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, διαφο-
ρετικά ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση του καλω-
δίου επέκτασης ή / και του φις. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος 
τραυματισμών από πτώση του καλωδίου επέκτασης. Προ-
σέξτε να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

15.   Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν είναι κρεμασμέ-
νο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από 
ζεστά αντικείμενα και ανοιχτές φλόγες.

16.   Μην βυθίζετε τη συσκευή ή την πρίζα σε νερό ή άλλα 
υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας!

17.   Για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. 
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

18.   Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν πέσει στο νερό. Αφαιρέστε 
το φις από την πρίζα του, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
και στείλτε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για 
επισκευή.

19.   Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα 
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με βρεγμένο χέρι.
20.   Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της συ-

σκευής ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

21.  Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση.
22.   Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προ-

βλεπόμενη χρήση.
23.   Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τη 

βάση του σίδερου για αποθήκευση.
24.   Το σίδερο πρέπει να είναι πάντα σβηστό πριν συνδέσετε 

ή αποσυνδέσετε από την πρίζα.
25.   Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί 

ζημιά.
26.   Εγκαύματα μπορεί να προκύψουν από το άγγιγμα καυτών 

μεταλλικών μερών, ζεστού νερού ή ατμού.
27.   Να είστε προσεκτικοί όταν γυρίζετε ένα σίδερο ατμού 

ανάποδα - μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό στη δεξαμενή.
28.   Κρατήστε την πλάκα λεία. Αποφύγετε την σκληρή επαφή 

με μεταλλικό αντικείμενο.
29.   Το καλώδιο δεν πρέπει να αγγίζει την πλάκα όταν είναι 

ζεστό.
30.   Αποτρέψτε την υπερχείλιση νερού. Μην υπερβαίνετε το 

ανώτατο επίπεδο πλήρωσης.
31.   Όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο για πρώτη φορά, χρησι-

μοποιήστε το σε ένα παλιό ύφασμα για να ελέγξετε αν η 
πλάκα και το νερό από τη δεξαμενή νερού είναι εντελώς 
καθαρά.

32.   Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης, 
ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
1.  Για τη συντήρηση ή επισκευή της συσκευής, παρακαλούμε όπως επι-
κοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις που αναφέ-
ρεται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.

2.  Μη λειτουργείτε καμία συσκευή της οποίας το καλώδιο ή το φις έχουν 
φθαρεί. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα 
σέρβις της SINGER για επισκευή ή αντικατάσταση. Μην επιχειρήσετε 
να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της 
SINGER.

3.  Η μη τήρηση μέρους ή όλων των κανονισμών και υποδείξεων που ανα-
φέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, απαλλάσσει  τη SINGER από 
κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας της συσκευής ή πρό-
κλησης βλάβης σε άτομα ή ζώα.

4.  Η οποιαδήποτε παρέμβαση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής 
από πρόσωπα αναρμόδια ή η κακή χρήση της συσκευής, ακυρώνουν 
αυτόματα την εγγύηση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Διακόπτης ψεκασμού 
2. Διακόπτης βολής (έξτρα) ατμού
3. Ρύθμιση ατμού
4. Κάλυμμα εισόδου νερού
5. Στόμιο ψεκασμού νερού
6. Διακόπτης αυτό-καθαρισμού
7. Έλεγχος θερμοκρασίας
8. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
9.  Ένδειξη επιπέδου νερού για μέγι-

στη πλήρωση
10. Καλώδιο παροχής ρεύματος
11. Πλάκα
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ατμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβά-
σει το εγχειρίδιο χρήσης και κατανοείτε όλα τα μέρη και τα χαρακτη-
ριστικά της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει οποιοδήποτε 
υλικό συσκευασίας και ετικέτες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.  
Με την πρώτη χρήση, μπορεί να υπάρχει ελαφριά οσμή ή καπνός, αλλά 
αυτό είναι αβλαβές και μόνο μικρής διάρκειας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
επαρκής αερισμός.
ΧΡΗΣΗ
Θέρμανση
Ελέγχετε πάντοτε αν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος σε ένα 
ύφασμα που πρέπει να σιδερώσετε. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες σε 
όλες τις περιπτώσεις.
Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας για να ορίσετε την κατάλ-
ληλη θερμοκρασία που αναφέρεται στις οδηγίες σιδερώματος ή στην 
ετικέτα υφάσματος.

Θέση Υφάσματα
●   (1 τελεία) Συνθετικά
●● (2 τελείες) Μεταξωτά-Μάλλινα
●●● (3 τελείες)/MAX Βαμβακερά, Λινά

Τοποθετήστε την παροχή ρεύματος στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα 
ανάψει. Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυ-
χνία θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Γέμισμα δοχείου νερού
Αποσυνδέστε το σίδερο πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Εάν το νερό 
στην περιοχή σας είναι σκληρό ή ημίσκληρο, αναμίξτε νερό βρύσης με 
απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό που αγοράζεται σε καταστήματα, με 
αναλογία 2: 1 και 1: 1 αντίστοιχα (απεσταγμένο νερό: νερό βρύσης). Επι-
κοινωνήστε με τον πάροχο νερού για να προσδιορίσετε τον τύπο του 
νερού στην περιοχή σας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 100% αποσταγμένο ή 
απιονισμένο, βρόχινο νερό, μαλακό νερό, αρωματικό νερό, νερό από άλ-
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λες συσκευές όπως ψυγεία, κλιματιστικά, στεγνωτήρια ή άλλους τύπους 
νερού παρασκευής νερού στο σπίτι.
Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού για γέμισμα.
Ορίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (3) στη θέση 
Γεμίστε αργά το νερό μέσω της εισόδου νερού.
Μην γεμίζετε πάνω από το «μέγιστο» σημάδι το δοχείο νερού, για να 
αποφύγετε τη διαρροή νερού. Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάζεται 
μετά από κάθε χρήση.

Ψεκασμός
Εφόσον υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού, μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε το κουμπί ψεκασμού σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά τη διάρ-
κεια ατμού ή στεγνού σιδερώματος.
Πατήστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να ενεργοποιήσετε 
την αντλία ενώ σιδερώνετε.

Σιδέρωμα με ατμό
Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στην επιθυμητή θέση.

Ρύθμιση ατμού Ρύθμιση 
θερμοκρασίας

Προτεινόμενη θέση του ρυθμιστή 
ατμού

Υψηλός

Χαμηλός

Στεγνό σιδέρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με ατμό.

Eco επιλογή
Επιλέγοντας τη θέση ECO στο ρυθμιστή ατμού μπορείτε να εξοικονο-
μήσετε έως και 25% ενέργεια και 35% νερό σε σύγκριση με τη μέγιστη 
θέση του.
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Στεγνό σιδέρωμα
Το σίδερο ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ξηρή ρύθμιση με ή χω-
ρίς νερό στο δοχείο νερού. Eίναι καλύτερο να αποφύγετε να γεμίσετε 
το δοχείο νερού ενώ σιδερώνετε με επιλογή στεγνού σιδερώματος.
Γυρίστε την ρύθμιση ατμού  στη θέση   .
Επιλέξτε τη ρύθμιση στον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας που ταιριά-
ζει καλύτερα στο ύφασμα που σιδερώνετε.

Βολή ατμού
Το χαρακτηριστικό της βολής ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για την απο-
μάκρυνση των επίμονων τσακίσεων.
Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας τουλάχιστον στη θέση “●●”.
Πατήστε τον διακόπτη βολής (έξτρα) ατμού για να απελευθερώσετε την 
εκτόξευση ατμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην 
κρατάτε συνεχώς το διακόπτη βολής ατμού και περιμένετε σχεδόν 5 
δευτερόλεπτα μεταξύ των πιέσεων.

Κάθετο σιδέρωμα
Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη θέση “max”.
Πατώντας το κουμπί βολής ατμού σε διαστήματα μπορείτε επίσης να 
σιδερώσετε κάθετα (κουρτίνες, κρεμαστά ρούχα κ.λπ.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα μην κρα-
τάτε συνεχώς το διακόπτη βολής ατμού και περιμένετε σχεδόν 5 δευτε-
ρόλεπτα μεταξύ των πιέσεων.

Προστασία σταξίματος
Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ο ατμός απενεργοποιείται αυτό-
ματα για να υπάρχει αποφυγή σταξίματος. Μπορεί να υπάρχει ένα ηχητι-
κό κλικ όταν αυτό συμβαίνει.

Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα
Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος από την πρίζα.
Αδειάστε το δοχείο νερού.
Τοποθετείστε το σίδερο στη βάση στήριξής του σε όρθια θέση.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συνιστάται να κάνετε τη διαδικασία αφαλάτωσης κάθε δύο εβδομάδες 
εάν το νερό στην περιοχή είναι σκληρό ή ημι-σκληρό αν γίνεται συχνή 
χρήση της συσκευής.
Πριν καθαρίσετε το σίδερο ατμού βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμέ-
νο από την παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει εντελώς. Μην χρησιμο-
ποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
Για να καθαρίσετε εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό 
μαλακό πανί και σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, 
καθώς αυτοί θα καταστρέψουν την επιφάνεια.
Καθαρισμός της πλάκας: Μην χρησιμοποιείτε το σφουγγαράκι για τα πιά-
τα ή σκληρά καθαριστικά στην πλάκα, καθώς αυτά θα καταστρέψουν την 
επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμένα υπολείμματα, σιδερώστε πάνω 
από ένα υγρό πανί ενώ το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε 
την πλάκα, απλώς σκουπίστε με μαλακό υγρό πανί και στεγνώστε το.

Αυτό-καθαρισμός
1. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα.
2.  Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού (3) στη θέση    .
3.  Γεμίστε το δοχείο νερού.
4.  Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη θέση “max”.
5.  Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής στην πρίζα.
6.   Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία 

(8).
7.   Αποσυνδέστε το σίδερο από την παροχή ρεύματος (πολύ σημαντι-

κό!)
8.   Κρατήστε το σίδερο πάνω από ένα νεροχύτη. Πατήστε το κουμπί 

«clean» (6) και ανακινήστε το σίδερο μέχρι να εξατμιστεί περίπου το 
ένα τρίτο της χωρητικότητας του δοχείου νερού. Το βραστό νερό 
και ο ατμός θα εξαχθούν από τις τρύπες στην πλάκα με τυχόν υπο-
λείμματα.

9.   Αφήστε το κουμπί «clean» (6) και ανακινήστε απαλά το σίδερο για 
μερικά δευτερόλεπτα.

10.   Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 τρεις φορές μέχρι να αδειάσει το 
δοχείο νερού.

11.   Στη συνέχεια, συνδέστε το σίδερο και θερμάνετε ξανά μέχρι να 
εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.
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12.   Πιέστε το κουμπί «clean» (6) μερικές φορές ακόμη για να καθαρίσε-
τε τη βαλβίδα.

13.  Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε την πλάκα να κρυώσει.
14.   Μετακινήστε το σίδερο πάνω σε ένα παλιό (κατά προτίμηση) πανί. 

Αυτό εξασφαλίζει ότι η πλάκα θα είναι στεγνή κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης.

Συνιστάται να κάνετε την διαδικασία αφαλάτωσης τουλάχιστον κάθε 
δύο εβδομάδες.
Παρακαλώ σημειώστε:
Μην χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα, αρωματικές ουσίες ή αφαλατωτι-
κά. Η μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες κανονισμούς οδηγεί 
σε απώλεια εγγύησης.

Φίλτρο κατά των αλάτων
Το φίλτρο κατά των αλάτων έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τη συσσώ-
ρευση αλάτων που παράγεται κατά το σιδέρωμα με ατμό, συμβάλλοντας 
στην παράταση της ωφέλιμης ζωής του σιδήρου σας. Παρ ‘όλα αυτά, το 
φίλτρο κατά των αλάτων δεν μπορεί να αφαιρέσει όλη την κλίμακα που 
παράγεται φυσικά με την πάροδο του χρόνου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Η πλάκα  δεν θερμαί-
νεται παρόλο που το  
σίδερο είναι αναμμέ-
νο.

Πρόβλημα σύνδεσης. Ελέγξτε το καλώδιο 
παροχής τροφοδοσί-
ας και την πρίζα.

Η θερμοκρασία είναι 
στο σημείο “min”.

Επιλέξτε την κατάλ-
ληλη θερμοκρασία.
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Το σίδερο δεν παρά-
γει ατμό.

Δεν υπάρχει αρκετό
νερό στο δοχείο νε-
ρού.

Γεμίστε το δοχείο νε-
ρού.

Ο ρυθμιστής ατμού
έχει επιλεγεί σε θέση
χωρίς ατμό.

Επιλέξτε τον ρυθμι-
στή ατμού μεταξύ των
θέσεων minimum και
maximum.

Η επιλεγμένη θερμο-
κρασία είναι χαμηλό-
τερη από εκείνη που
καθορίζεται για χρήση
με ατμό.

Επιλέξτε υψηλότερη
θερμοκρασία.

Η λειτουργία του ψε-
κασμού δεν λειτουρ-
γεί.

Δεν υπάρχει αρκετό
νερό στο δοχείο νε-
ρού.

Γεμίστε το δοχείο νε-
ρού.

Η λειτουργία ατμού
και κατακόρυφης
εκτόξευσης ατμού
δεν λειτουργεί.

Η λειτουργία εκτόξευ-
σης ατμού χρησιμο-
ποιήθηκε πολύ συχνά
σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

Τοποθετήστε το σίδε-
ρο σε οριζόντια θέση
και περιμένετε πριν
χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία εκτόξευ-
σης ατμού.

Το σίδερο δεν είναι
αρκετά ζεστό.

Ρυθμίστε σε υψηλότε-
ρη θερμοκρασία στο
σιδέρωμα με ατμό.
Τοποθετήστε το σί-
δερο σε κατακόρυφη
θέση και περιμένετε
να σταθεροποιηθεί
η ενδεικτική λυχνία 
θερμοκρασίας.
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Το σίδερο διαρρέει. Η ρύθμιση θερμοκρα-
σίας είναι πολύ χαμη-
λή για την παραγωγή 
ατμού.

Το κουμπί επιλογής 
ατμού πρέπει να εί-
ναι στη θέση   έως 
ότου το σίδερο είναι 
ζεστό.

Δεν υπάρχει σωστό 
κλείσιμο του συστή-
ματος αφαλάτωσης.

Ενεργοποιήστε μερι-
κές φορές το κουμπί 
«clean». 

Λευκές ροές έρχονται 
μέσα από τις τρύπες 
στην πλάκα.

Η πλάκα έχει συσσω-
ρεύσει άλατα διότι 
δεν καθαρίζεται τα-
κτικά. 

Κάντε τη διαδικασία 
αφαλάτωσης. Θυμη-
θείτε να το κάνετε 
τουλάχιστον κάθε 
δύο εβδομάδες.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με 
συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων).
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία 
του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί 
με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί 

σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του 
προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα 
συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές 
διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών:
EMC Directive: 2014 / 30 / EU 
LVD - Low Voltage Directive: 2014/ 35 / EU 
ROHS Directive: 2011 / 65 / EU
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