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                         Fig.1 
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (FIG. 1) 

1) Boiler 

2) Iron boiler connection cable (supply cable + steam hose) 

3) Supply cable with plug 

4) Boiler on/off switch with pilot lamp 

5) Iron on/off switch with pilot lamp 

6) “Steam ready” pilot lamp 

7) Safety boiler cap 

8) Iron stand 

9) Thermostat knob 

10) Steam button 

11) Thermostat pilot lamp 

12) Water measure 

13) “Lack warter” pilot lamp 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1) Λέβητας 

2) Καλώδιο ατμού 

3) Καλώδιο ρεύματος 

4) Διακόπτης λειτουργίας λέβητα με φωτεινή ένδειξη 

5) Διακόπτης λειτουργίας σίδερου με φωτεινή ένδειξη 

6) Μπλε φωτεινή ένδειξη “Έτοιμος ατμός¨ 

7) Βαλβίδα ασφαλείας του λέβητα 

8) Βάση σίδερου 

9) Θερμοστάτης σίδερου 

10) Διακόπτης ατμού 

11) Φωτεινή ένδειξη θερμοστάτη σίδερου 

12) Μεζούρα γεμίσματος 

13) Κόκκινη φωτεινή ένδειξη “Τέλος νερού” 
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Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της συσκευής για να 

επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης. 

 

Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες: 

1) Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τυχόν ετικέτες ή προστατευτικά από την 

πλάκα του σίδερου. 

2) Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στη ταμπέλα τεχνικών 

χαρακτηριστικών της συσκευής, προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. 

3) Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. 

4) Μην αφήνετε ποτέ το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στη πρίζα. 

5) Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή κοντά σε παιδιά. 

6) Εάν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, έστω και στιγμιαία, να βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και 

να τοποθετείτε το σίδερο στην βάση του. (8) 

7) Μην αφήνετε το σίδερο όταν είναι ζεστό πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο καλώδιο σύνδεσης. 

8) Μην γεμίζετε το λέβητα με ξίδι ή άλλα υγρά αφαλάτωσης. 

9) Χρησιμοποιείτε τη μεζούρα που εμπεριέχεται στη συσκευασία (12) για να γεμίσετε το λέβητα. 

10) Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 

11) Το σίδερο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να ακουμπά σε σταθερή επιφάνεια. 

12) Όταν τοποθετείτε το σίδερο σε όρθια θέση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια αυτή είναι σταθερή. 

13) Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή 

σημάδια ζημιάς ή αν παρουσιάζει διαρροή.  

14) Το καλώδιο του σίδερου θα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα προτού γεμίσετε το λέβητα με νερό. 

15) Η βαλβίδα ασφαλείας δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

16) Ενδέχεται να τρέξει νερό από την πλάκα του σίδερου, αν ο διακόπτης ατμού πατηθεί προτού ο λέβητας 

φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία (μετά από περίπου 8 λεπτά) ή προτού ζεσταθεί η συσκευή. 

17) Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή μειωμένης αντίληψης άτομα, εκτός κι αν 

επιβλέπονται επαρκώς από κάποιον υπεύθυνο ο οποίος θα διασφαλίσει την σωστή και ασφαλή χρήση της 

συσκευής. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

18) ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεβιδώσετε τη βαλβίδα ασφαλείας (7), ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες: 

1. απενεργοποιήστε το λέβητα πατώντας το διακόπτη (4); 

2. πιέστε το διακόπτη ατμού (10) ώστε να απελευθερωθεί ο υπόλοιπος ατμός 

3. απενεργοποιήστε το σίδερο πιέζοντας το διακόπτη (5) 

4. βγάλτε το φις από την πρίζα 

5. αφήστε το σίδερο να κρυώσει για μερικά λεπτά 

6. ξεβιδώστε αργά τη βαλβίδα ασφαλείας (7) και περιμένετε να σταματήσει η έξοδος του ατμού, πριν 

ξεβιδώσετε τελείως. 

19) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σίδερο εάν έχει υποστεί βλάβη. Οποιαδήποτε επισκευή, 

συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας και του θερμοστάτη, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα καταστήματα σέρβις ή από άτομα με σχετική εξειδίκευση 

-εφόσον απαιτούνται ειδικά εργαλεία- ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  

20) Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με γνήσιο ανταλλακτικό. 
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21) Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε 

ακατάλληλη και λανθασμένη χρήση της συσκευής ή σε περιπτώσεις που η συσκευή χρησιμοποιείται 

διαφορετικά από τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.  

22) Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα. 

 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Ειδικότερα: 

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο. 

- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. 

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγωνιά, κτλ.). 

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. 

- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στη πρίζα καθώς μπορεί να αποτελέσει 

πηγή κινδύνου. 

- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό 

δίκτυο, βγάζοντας το φις από την πρίζα. 

- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την 

επισκευάσετε.  Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις και ζητήστε τη 

χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια 

της συσκευής. 

- Όταν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας 

το ηλεκτρικό καλώδιο , αφού το αποσυνδέσετε από τη πρίζα. 

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, καθώς αυτό απαιτεί τη χρήση 

ειδικών εργαλείων. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 

Σέρβις. 

- Μη γεμίζετε το λέβητα της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. 

- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να έρθει σε επαφή με την ζεστή πλάκα. 

- Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας του σίδερου ή του λέβητα, η συσκευή πλέον δε θα λειτουργεί. 

Για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 

- Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ βρεγμένα υφάσματα. 

- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή και μη χρησιμοποιείτε μείγματα με καθαριστικά, 

αρωματικά ή παρόμοια υγρά. 

- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή 

συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

- Μην μετακινείτε το λέβητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. 

- Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βαλβίδα ασφαλείας του λέβητα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 

- Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για το γέμισμα και αποφύγετε την 

υπερχείλιση του λέβητα. 

- Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες 

- Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή είναι σύμφωνη 

με την  Ευρωπαϊκή οδηγία 87/308(D.M. 13/04/89) για την καταστολή των ραδιοπαρεμβολών. 
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Σιδέρωμα με ατμό 

Πριν από το σιδέρωμα, ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος που επιθυμείτε να σιδερώσετε και 

βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για σιδέρωμα με ατμό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Γέμισμα του λέβητα πριν από τη χρήση 

ΜΗ ΞΕΒΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΟΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. 

Η συσκευή λειτουργεί με νερό βρύσης. Εάν η σκληρότητα του νερού είναι μεγάλη (σκληρότητα πάνω από 27ºF) 

συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό βρύσης. Εναλλακτικά συνιστάται η χρήση 

εμφιαλωμένου πόσιμου νερού. Η χρήση απιονισμένου νερού δεν συνιστάται. 

Όταν η στάθμη του νερού στο λέβητα είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία «έλλειψης νερού» (13) θα 

ανάψει.  Ξεβιδώστε τη βαλβίδα ασφαλείας (7). Ρίξτε 0,8 λίτρα νερού μέσα στο λέβητα χρησιμοποιώντας τη 

μεζούρα (12). Βιδώστε ξανά τη βαλβίδα ασφαλείας σφιχτά (7). 

Πως να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή 

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που 

αναγράφεται στη ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 

Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα πριν γεμίσετε τον λέβητα. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα ασφαλείας (7) και 

προσθέστε περίπου 0,8 λίτρα νερό. Αφού βιδώσετε τη βαλβίδα ασφαλείας βάλτε το φις στη πρίζα. 

Πιέστε το διακόπτη του λέβητα (4) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η παραγωγή ατμού (περίπου 8 λεπτά). Στη 

συνέχεια, πιέστε το διακόπτη (5) για να θέσετε το σίδερο σε λειτουργία και έπειτα, επιλέξτε την επιθυμητή 

θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το θερμοστάτη του σίδερου (9). 

Όταν η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (11) σβήσει , η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί και το 

σίδερο είναι έτοιμο προς χρήση. Ο λέβητας απαιτεί περίπου 8 λεπτά για να φτάσει στη μέγιστη παραγωγή 

ατμού.  

Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση η μπλε ενδεικτική λυχνία ατμού (6) θα ανάψει. 

Κατά την πρώτη χρήση, σιδερώστε πρώτα ένα απλό πανί.  

Για την παραγωγή ατμού, πιέστε το κουμπί ατμού (10). Απελευθερώστε το κουμπί ατμού όταν δεν 

χρειάζεστε ατμό.  

Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει ατμό σε κάθετη θέση και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 

φρεσκάρισμα των ρούχων με ατμό. 

Προσοχή: Μην αφήνετε ποτέ να εξέρχεται ατμός από το σίδερο όταν βρίσκεται στη βάση (8).  

Αν ο εξερχόμενος ατμός αρχίσει να μειώνεται καθώς σιδερώνετε, υποδεικνύει ότι η ποσότητα νερού στο 

λέβητα έχει σχεδόν εξαντληθεί. 

Προσοχή: ο λέβητας βρίσκεται πάντα υπό πίεση! 

 

Γέμισμα του λέβητα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία 

Για να συνεχίσετε το σιδέρωμα, ενεργήστε ως εξής: 

-Απενεργοποιήστε τη λειτουργία του λέβητα πατώντας το διακόπτη λειτουργίας (4). Γυρίστε το θερμοστάτη 

(9) στην ένδειξη «ΜΙΝ».  

-Απελευθερώστε την πίεση στο λέβητα, κρατώντας πατημένο το διακόπτη ατμού (10) μέχρι να σταματήσει 

η εκπομπή ατμού από την πλάκα του σίδερου. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το σίδερο πιέζοντας το 

διακόπτη λειτουργίας (5). 



 6 

-Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα. 

-Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το σίδερο. 

-Ξεβιδώστε τη βαλβίδα και περιμένετε μερικά λεπτά 

-Προσθέστε προσεκτικά 0,8 λίτρα νερό στο λέβητα από το στόμιο χρησιμοποιώντας την ειδική μεζούρα που 

παρέχεται. 

-Βιδώστε σφιχτά τη βαλβίδα ασφαλείας. 

- Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας του λέβητα (4). 

-Περιμένετε μέχρι να ανάψει η μπλε φωτεινή ένδειξη ατμού (6) προτού συνεχίσετε το σιδέρωμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βαλβίδα όταν ο λέβητας βρίσκεται υπό πίεση. 

Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βαλβίδα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 

Το σίδερο ενδέχεται να βγάλει μικρή ποσότητα καπνού, όταν τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία – πρόκειται 

για φυσιολογική λειτουργία και θα σταματήσει σύντομα.  

Αν το σίδερο παραμένει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα (μερικές εβδομάδες), πριν ξεκινήσετε 

το σιδέρωμα, σας συνιστούμε να πιέσετε το κουμπί ατμού (10) για περίπου 30 δευτερόλεπτα, με το σίδερο σε 

οριζόντια θέση, έτσι ώστε να καθαρίσει το εσωτερικό κύκλωμα. 

Δεν είναι απαραίτητο να γεμίσετε πλήρως το λέβητα αν επιθυμείτε να σιδερώσετε λίγα ρούχα. Γεμίστε με όσο 

νερό χρειάζεστε, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να εξοικονομήσετε ενέργεια.  

 

Ξηρό σιδέρωμα 

Για σιδέρωμα χωρίς ατμό, αρχικά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, πιέστε το διακόπτη (5), και στη 

συνέχεια επιλέξτε την θερμοκρασία γυρίζοντας το θερμοστάτη (9). Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική 

λυχνία (11), που υποδεικνύει ότι η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί. 

Για ξηρό σιδέρωμα δεν είναι απαραίτητο να πιέσετε το κουμπί ατμού (10).     

Επιλογή θερμοκρασίας 

Αρχικά, ελέγξτε αν υπάρχει σχετική ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος στο ύφασμα που πρόκειται να 

σιδερώσετε. Συγκρίνετε το σύμβολο στην ετικέτα με τον πίνακα παρακάτω. 

Αν δεν υπάρχουν οδηγίες σιδερώματος, αλλά είστε εξοικειωμένοι με το ύφασμα, ο πίνακας παρακάτω μπορεί 

να σας βοηθήσει. Ο πίνακας αναφέρεται στα είδη και στις θερμοκρασίες που απαιτούνται ανάλογα με το 

ύφασμα. 

Συμβουλές  

Ταξινομήστε τα υφάσματα που επιθυμείτε να σιδερώσετε: μάλλινα με μάλλινα, βαμβακερά με βαμβακερά κλπ. 

Ξεκινήστε με το σιδέρωμα των υφασμάτων που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες και σταδιακά 

προχωρήστε σε εκείνα που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς το σίδερο απαιτεί λιγότερο χρόνο για 

να ζεσταθεί απ’ ότι για να κρυώσει.  

Αν το ύφασμα αποτελείται από διάφορα είδη ινών, επιλέξτε πάντα τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ίνα που 

απαιτεί τη χαμηλότερη θερμότητα. Για παράδειγμα, αν το ύφασμα αποτελείται από συνθετικές ίνες 70% και 

30% βαμβάκι, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο (•) (βλέπε πίνακα) χωρίς ατμό, όπως και για τα συνθετικά 

υφάσματα. 

Τα μάλλινα υφάσματα (100%) μπορούν να σιδερωθούν ρυθμίζοντας το σίδερο σε μια από τις θέσεις ατμού. 

Σας συμβουλεύουμε τα καθαρά μάλλινα, τα μεταξωτά και τα συνθετικά υφάσματα να σιδερώνονται από την 

ανάποδη για την αποφυγή γυαλάδων. 

Άλλα είδη υφασμάτων, ειδικά τα βελούδινα, θα πρέπει πάντοτε να σιδερώνονται προς μια κατεύθυνση, 

εφαρμόζοντας πάνω τους ένα πανί και ασκώντας ελαφριά πίεση στο σίδερο, ώστε να αποτρέψετε τις 

γυαλάδες. Σιδερώστε το ύφασμα με διαδοχικές κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση πάνω στο ύφασμα. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

Τύπος 

υφάσματος 

Θέση 

Θερμοστάτη 
Οδηγίες Σιδερώματος 

Συνθετικά 

Ακρυλικά 

Νάιλον 

  

Στεγνό σιδέρωμα. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου. 

Αυτού του είδους τα υφάσματα, συνήθως απαιτούν πολύ ελαφρύ 

σιδέρωμα. 

Πολυεστέρας 

Τεχνητό 

μετάξι 

  

Στεγνό σιδέρωμα. 

Σιδερώστε από την ανάποδη. Όταν σιδερώνετε συνθετικά 

υφάσματα, επιλέξτε τη χαμηλότερη συνιστώμενη θερμοκρασία. 

Μετάξι 
  

  

Στεγνό σιδέρωμα. 

Σιδερώστε από την ανάποδη. 

Μάλλινα 

Λεπτά 

Βαμβακερά 

Λεπτά λινά 

  

  

Σιδέρωμα με ατμό 

Σιδερώστε από την ανάποδη. Τοποθετήστε ένα λεπτό πανί πάνω 

από το ύφασμα, προκειμένου να αποφευχθούν «γυαλάδες» 

Βαμβακερά 

Ευαίσθητα 

Λινά 

Κολλαριστά 

υφάσματα 

  

  

  

Σιδέρωμα με ατμό 

Βρέξτε το ύφασμα πριν το σιδέρωμα. Βαρύτερα και 

κολλαριστά υφάσματα μπορούν να σιδερώνονται από την «καλή» 

τους πλευρά. Υφάσματα με πιο σκούρα χρώματα και κεντήματα 

πρέπει να σιδερώνονται από την ανάποδη. 

Λινά 

  

  

  

Σιδέρωμα με ατμό 

Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα ατμού και σιδερώστε τα 

σκούρα υφάσματα από την ανάποδη για να αποφύγετε 

«γυαλάδες». Σιδερώστε τα πέτα και τις μανσέτες από την «καλή» 

τους πλευρά για καλύτερο φινίρισμα. 

 

Μετά το σιδέρωμα: 

Πιέζοντας του διακόπτες (4) και (5) ενώ το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, η συσκευή παραμένει ενεργή. 

Πιέστε το διακόπτη αού (10) για να απελευθερώσετε όλο τον ατμό που έχει απομείνει.  

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας του διακόπτες (4) (5). 

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

Αφήστε το σίδερο να κρυώσει τοποθετώντας το στη βάση του. Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε 

ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και τα ηλεκτρικά καλώδια δεν αγγίζουν θερμές επιφάνειες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Προτού καθαρίσετε το σίδερο, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επιτρέψτε του να κρυώσει εντελώς 

αφήνοντάς το στη βάση του (8). 

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΓΡΑ. 

Καθαρίζετε το λέβητα κάθε τρεις μήνες ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
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- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα  

- Γεμίστε το λέβητα με νερό βρύσης, ξεπλύνετε και αδειάστε το περιεχόμενο. 

Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί. 

 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά 

απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν 

οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η 

διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και 

την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, 

το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων 
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DESCRIPTION OF THE APPLIANCE  

1. Boiler 

2. Iron boiler connection cable (supply cable + steam hose) 

3. Supply cable with plug 

4. Boiler on/off switch with pilot lamp 

5. Iron on/off switch with pilot lamp 

6. “Steam ready” blue pilot lamp 

7. Safety boiler cap 

8. Iron stand 

9. Thermostat knob 

10. Steam button 

11. Thermostat pilot lamp 

12. Water measure 

13. “Lack water” red pilot lamp 
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Read this instruction booklet carefully         

Before installing and using the machine. 

In this way you will obtain the best possible results and maximum operating safety 

 

IMPORTANT WARNINGS 

Read the following instructions carefully:  

1 Before using the appliance for the first time, remove any labels or protections from the iron’s plate. 

2 Check that the voltage indicated on the data plate corresponds with that of the local network before 

connecting the appliance to the supply mains. 

3 Always connect the appliance to a grounded outlet. 

4 Never leave the appliance unattended while it is connected to the supply mains. 

5 Never leave the appliance within child’s reach. 

6 If you leave the appliance unattended, even momentarily, always remove the plug from the wall socket and 

place the iron on the provided “iron stand” (8). 

7 Do not leave the hot iron on the connection cable or power cord. 

8 Do not fill the boiler tank with vinegar or other anti-limestone agents. 

9 Always use the provided measure (12) to fill the boiler. 

10 Do not immerse the appliance in water or other liquids. 

11 The iron must be used and rested on a stable surface. 

12 When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable. 

13 The iron is not used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. 

14 The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water. 

15 The filling aperture must not be opened during use.  

16 Water may leak from the iron’s plate if the steam button is pressed before the boiler has 

reached the optimal 

temperature (after about 8 minutes) or before the appliance is hot. 

17 The appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been 

adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.  

Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. 

18 ATTENTION! Before unscrewing cap (7), carry out the following operations: 

1) always turn off the boiler by pressing button (4); 

2) press the steam button (10) as to let out all the residual steam; 

3) turn off the iron by pressing button (5) 

4) remove the plug from the wall socket; 

5) let the iron cool down for a few minutes; 

6) slowly unscrew cap (7) and wait for the hissing noise of the steam to stop before unscrewing it completely. 

19 Never use the iron if it is damaged. Any repair work, including the replacement of the power 

cord and temperature regulators, must only be carried out by an authorized Technical 

Assistance Center 

or by a person with a similar qualification -as a special tool is required - in order to avoid any 

risks. 

20 Only replace the boiler cap containing the safety device (calibrated) with another original spare part. 

21 We do not assume the responsibility for any damage caused by the incorrect use of the appliance or for 

uses other than those described in this booklet. 

22 This appliance is in conformity with the EEC Directive relevant to electromagnetic compatibility. 
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KEEP THESE INSTRUCTIONS 

 

In particular: 

-Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet. 

-Do not use the appliance in bathrooms. 

-Do not pull the supply cable or the appliance to remove the plug form the socket. 

-Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, frost, etc.). 

-Do not allow the appliance to be used by children or irresponsible persons unless under supervision. 

-Do not immerse the appliance in water. 

-Do not leave the iron unattended when it is switched on, as this may be a source of danger. 

-Before carrying out any cleaning or maintenance operations, always disconnect the appliance from the 

mains power supply by removing the plug. 

-In the event of failure or malfunction, switch off the appliance and do not attempt to carry out repairs. 

Contact an authorized Service Center and insist on original spare parts. Failure to observe the above points 

may affect the safety of the appliance. 

-Should you decide not to use the appliance again, remove the plug from 

the socket and cut the supply cable to render the appliance completely inoperative. 

-Installation must be carried out according to the manufacture’s instructions. 

-The supply cable must not be replaced by the user, as this requires the use of special tools, if the supply 

cable is damaged, contact an authorized Service center. 

-Do not fill the appliance under a running tap. 

-Do not allow the supply cable to come into contact with the ironing plate. 

-If the safety cutout of the iron intervenes, the iron will no longer function. If the safety cutout of the boiler 

intervenes, the boiler will no longer function.To restore normal operation. Contact a qualified electrician. 

-Never direct the steam jet in the direction of persons, as this may be extremely dangerous. 

-Do not use the iron on very wet fabrics. 

-Do not overfill the water tank and do not add stain-removers of similar products to water. 

-Remove the plug from the mains socket when the appliance is not in use. Do not leave the appliance 

switched on unnecessarily. 

-The boiler must never be moved during operation. 

-Never unscrew the boiler cap when the appliance is connected to the power supply network. 

-Use a funnel to fill the boiler without causing the water to overflow. 

-The boiler must be placed on a flat surface that is particularly resistant to high temperatures. 

-Keep this booklet in safe place for future reference. This appliance complies with EEC Directive 87/308(D.M. 

13/04/89) regarding the suppression of radio disturbance. 

 

Steam Ironing 

Before ironing, check that the garment to Be ironed is suitable for steam ironing. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 

How to fill the boiler tank before use 

DO NOT UNSCREW THE BOILER CAP UNLESS YOU ARE SURE THAT THE APPLIANCE HAS BEEN 

UNPLUGGED FROM THE OUTLET AND THAT THE PRESSURE INSIDE HAS BEEN RELEASED. 
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The machine works with normal tap water. In case of very hard water (hardness above 27ºF) we suggest 

using 50% distilled water diluted with tap water. Alternatively, we suggest using normal bottled drinking 

water. The use of de-ionized water is not recommended. 

When water in boiler is lack,” Lack water” red pilot lamp(13) lights up. Unscrew safety cap (7). Pour 0,8 litres 

(12) of water into the tank by means of funnel. Screw the safety cap on tightly (7). 

 

How to start the appliance 

Check that the voltage indicated on the data plate corresponds with that of the local network before 

connecting the appliance to the supply mains. 

Always remove the plug from the power socket before filling the boiler. 

Unscrew the cap (7) and pour in about 0,8 litres of water. After closing the cap. Connect the appliance to 

the power supply. 

Press the boiler’s switch (4) and wait for the water to start boiling (about 8 minutes). Next, press switch (5) 

to turn on the iron and then select the desired temperature by means of the thermostat knob (9). 

When the light (11) goes off, the set temperature has been reached and the iron is ready for use. It takes 

about 8minutes for the boiler to reach the optimum Ironing pressure. 

When the appliance is ready for use the steam blue pilot lamp (6) lights up. 

When using the iron for the first time, iron a plain cloth first. 

To obtain steam, press the steam button (10). It is no steam when you press the steam button. Release the 

steam button when steam is no longer required. 

This appliance is also able to generate steam in a vertical position and can therefore be used to refresh 

fabrics easily with a jet of steam. 

Attention: never allow the steam to flow out of the iron whilst it is resting on the stand 

provided (8). 

If the jet of steam decreases while you are ironing, the boiler tank is running out of water. 

Attention: the boiler is always under pressure! 

How to fill the boiler while the appliance is being used 

To continue ironing. Top up as follows: 

-Switch off the boiler(4). Select the desired temperature ”MIN” by turning the thermostat knobs (9). 

-Release the pressure left in the boiler, keeping the steam button(10) on the iron pressed down until no 

more steam comes out of the plate. Then switch off the iron (5). 

-Unplug the power cord from the wall socket. 

-Wait for the iron and the boiler to cool down. 

-Unscrew the cap and wait a few minutes. 

-Slowly pour 0,8 litres of water into the opening  

always using the funnel provided. 

-Close the boiler and fully tighten the cap. 

-Press the boiler switch(4). 

-Wait for steam blue pilot lamp (6)to light up before continuing ironing. 

CAUTION! Never attempt to open the cap while the boiler is under pressure. 

Never unscrew the boiler cap when the appliance is connected to the outlet. 

The iron may smoke slightly when switched on for the first time – this is normal and will soon cease. 

If the iron remains unused for a long period of time (a few weeks), we suggest that the steam button (10) be 

pressed for about 30 seconds with the iron in horizontal position, as to clean the internal steam ducts, before 

you start your ironing session. 

It is not necessary to completely fill the boiler tank for short ironing sessions. One measure (or less) of water 

is sufficient as to reduce the waiting time and save electric energy. 
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Dry ironing 

To iron without steam ,first connect the appliance to the mains supply, press the switch(5), then select the 

desired temperature by turning the thermostat knob(9).Wait until the pilot lamp(11) goes off, indicating 

that the desired temperature has been reached.  

For dry ironing it is not necessary to press the steam button(10). 

Temperature selection 

First of all, check if there is a label with ironing instructions attached to the article to be ironed. Compare the 

symbol on the label with the table below. 

If ironing instructions are missing, but you are familiar with the fabric, the table below may help you. 

The table refers to fabrics that have been sized. If the fabrics have not been sized, they may be ironed at a 

lower temperature. 

Suggestions 

Sort the items to be ironed according to the varying fabrics: wool with wool, cotton with cotton, etc. Start by 

ironing the fabrics that require lower temperatures and progressively work up to the fabrics that require 

higher temperatures, as the iron heats up quicker than it cools down. 

If the fabric consists of various kinds of fibres, always select the temperature according to the fibre that 

requires the least heat. For instance, if the fabric consists of 70% synthetic fibres and 30% cotton, set the 

temperature to (•) (see table) without steam, as for synthetic fabrics. 

Pure wool articles (100%) can be ironed with the iron set to one of the steam positions. We suggest that pure 

wool, silk and synthetic articles be ironed inside out as to prevent the fabric from becoming shiny. 

Other types of fabrics, especially velvet, should always be ironed in the same direction (with a cloth) with a 

light pressure on the iron as to prevent the shiny effect. Continually move the iron over the article being 

ironed. 

 

Guide to perfect ironing 

Type of 

fabric 

Position of 

thermostat 

knob 

Ironing instructions 

Acetate 

Acrylic 

Nylon 

  

Dry ironing 

Follow the instructions on the label of the garment. 

This type of fabric generally requires very light ironing. 

Pollester 

Rayon 
  

Dry ironing 

Iron inside out. When ironing mixed fabrics. Select the 

Lowest recommended temperature. 

Silk 
  

  

Dry ironing 

Iron inside out. 

Wool  

Light cotton 

Light linen 

  

  

Steam ironing 

Iron inside out. Place a thin cloth over the fabric in order to avoid 

a shiny finish 

Cotton 

Fine linen 

Starched 

  

  

  

Steam ironing 

Dampen the fabric before ironing. Heavier fabrics and 

starched fabrics can be ironed on the front; darker colours and 
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fabrics embroidered garments should be ironed inside out. 

Linen 

  

  

  

Steam ironing 

Use plenty of steam and iron dark fabrics inside out in 

order to avoid a shiny finish, Iron lapels and cuffs on the right 

side for better finish. 

 

At the end of the ironing session: 

By pressing switch (4) (5) with the plug inserted into the wall socket the appliance remains energized. Press 

steam button (10) to let out all the residual steam. 

Turn off the appliance by pressing button (4) (5). 

Unplug the power cord from the wall socket. 

Let the iron cool down by resting it on the stand. When putting away the appliance, make sure that the power 

cord and the electric cables do not touch the hot parts.  

 

CLEANING 

Before cleaning the iron, disconnect it from the power supply and allow it to completely cool down on the iron 

stand (8). NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. 

Clean the boiler tank every three months by carrying out the following the procedure: 

- unplug the iron from the wall socket; 

- fill the boiler tank with normal tap water, rinse and drain; 

- clean the appliance using a wet cloth. 

 

 

 IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN 

ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. 

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a 

special local authority differentiated waste collection center or to a dealer providing this service. 

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment 

and health, deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to 

obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household 

appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.  
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