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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για την αποφυγή καταστάσεων επιζήμιων για τη ζωή και την υλική περιουσία τόσο τη δική σας όσο και τρίτων, 
επιβάλλεται η τήρηση των σημειώσεων ασφαλείας.

• Αυτό το προϊόν ανήκει στις ηλεκτρικές συσκευές Κατηγορίας Ι και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή 
χρήση και συγκεκριμένα για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί με νερό. Δώστε προσοχή στην ασφαλή χρήση 
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία!

• Πρέπει να χρησιμοποιείται πηγή ισχύος με αξιόπιστη γείωση. Το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι υπόγειο και δεν 
πρέπει να συνδέεται με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, όπως με τις σωληνώσεις του δημόσιου δικτύου ύδρευσης ή 
διανομής φυσικού αερίου κ.λπ. Τα καλώδια γείωσης και ουδέτερου πρέπει να διακρίνονται το ένα από το άλλο και δεν 
πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) και 
να αντέχει σε ένταση ρεύματος μεγαλύτερη των 16A. Φροντίστε τόσο για τη δική σας όσο και για την ασφάλεια 
της οικογένειάς σας προβαίνοντας σε άμεσες βελτιώσεις, αν η χρήση του ρεύματος στο σπίτι σας δεν πληροί τις 
παραπάνω προϋποθέσεις.

• Μην υπερφορτώνετε τον κάδο του στεγνωτηρίου πέραν των συνιστώμενων όγκων φορτίου. Τηρείτε τον μέγιστο 
όγκο φορτίου. Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα στο εγχειρίδιο χρήστη.

• Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν για τον καθαρισμό του χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικά χημικά.
• Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο για το στέγνωμα ρούχων που δεν έχουν πλυθεί.
• Είδη λερωμένα με ουσίες, όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, 

κερί και αφαιρετικά κεριού πρέπει πρώτα να πλυθούν με ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού και μετά 
να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.

• Τα μαλακτικά ρούχων ή παρεμφερή προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους.

• Διάφορα είδη, όπως αφρός καουτσούκ (αφρός λάτεξ), σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με επένδυση 
από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια γεμισμένα με αφρό καουτσούκ δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο.

• Στο τελικό στάδιο ενός προγράμματος του στεγνωτηρίου δεν χρησιμοποιείται θερμότητα (κύκλος κρύου αέρα), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα είδη διατηρούνται σε μια θερμοκρασία που δεν θα τα καταστρέψει.

• Το φίλτρο για τα χνούδια πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
• Δεν πρέπει να συσσωρεύονται χνούδια γύρω από το στεγνωτήριο.
• Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός, για να αποφευχθεί η επιστροφή αερίων από συσκευές που καίνε άλλα 

καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων τζακιών ή άλλων συσκευών ανοιχτής φλόγας, στον χώρο του στεγνωτηρίου.
• Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να εκκενώνεται μέσα σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αερίων 

παραγόμενων από συσκευές που καίνε φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα.
• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην 

αντίθετη πλευρά από αυτή του στεγνωτηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, παρεμποδίζεται το πλήρες άνοιγμα του 
στεγνωτηρίου.

• Είδη λερωμένα με λάδι μπορούν να αναφλεγούν αυτόματα, ιδίως όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως μέσα 
στο στεγνωτήριο.

• Τα είδη θερμαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική αντίδραση στο λάδι. Η οξείδωση παράγει θερμότητα. Αν η διαφυγή 
της θερμότητας δεν είναι δυνατή, τα είδη μπορούν να θερμανθούν τόσο ώστε να πιάσουν φωτιά. Η στοίβαξη ή η 
φύλαξη ειδών λερωμένων με λάδι μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή της θερμότητας, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

• Αν πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο υφάσματα που έχουν υπολείμματα από φυτικό ή 
μαγειρικό λάδι ή που έχουν λερωθεί από προϊόντα φροντίδας μαλλιών, πρέπει πρώτα να πλυθούν με ζεστό νερό με 
επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού. Αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.

• Η συσκευή δεν πρέπει να ανατρέπεται κατά την κανονική χρήση ή τη συντήρηση.
• Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες που στερούνται την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εφόσον 
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει 
τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και 
συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. 
(Αυτή η προειδοποίηση ισχύει μόνο για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, 
αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας που στερούνται την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, παρά μόνο εφόσον 
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους.
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• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή (Αυτή η 
προειδοποίηση δεν ισχύει για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά).

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από ομοίως ειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.

• Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
• Τα ανοίγματα δεν πρέπει να καλύπτονται με χαλιά.
• Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν σε απόσταση από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται συνεχώς 

υπό επίβλεψη.
• Αν η συσκευή αναπτύξει αφύσικα υψηλή θερμοκρασία, βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
• Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να διαθέτει εξωτερική διάταξη μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, 

συνδεδεμένη με ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σε συχνή βάση από ένα πρόγραμμα γενικής/
κοινής χρήσης.

• Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να 
προκληθεί σοβαρή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη σταματάτε ποτέ το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα διαχυθεί υπερβολική θερμότητα και ενδέχεται να προκληθούν 
επικίνδυνες καταστάσεις.

Ορθή απόρριψη του προϊόντος:
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά 
απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη 
υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε 
την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή 
σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από 
το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορεί εκεί να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά 
ασφαλή ανακύκλωση.

Ονομαστική χωρητικότητα: 8 kg

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Τραβήξτε το φις του καλωδίου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή 

από την πρίζα.
• Μη συνδέετε/αφαιρείτε το φις με βρεγμένα χέρια σε/από την πρίζα.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας και το φις του.

Κίνδυνος τραυματισμού
• Μην αποσυναρμολογείτε και εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο χωρίς καθοδήγηση ή επίβλεψη.
• Μην τοποθετείτε αυτό το στεγνωτήριο επάνω σε πλυντήριο χωρίς κιτ τοποθέτησης (αν επιθυμείτε να τοποθετήσετε 

αυτό το στεγνωτήριο επάνω σε ένα πλυντήριο, αγοράστε τα αυτοτελή εξαρτήματα και αναθέστε οπωσδήποτε 
την τοποθέτηση στον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή ομοίως 
εξειδικευμένο επαγγελματία, για να αποφύγετε τους κινδύνους).

• Μη στηρίζεστε στην ανοιχτή πόρτα του στεγνωτηρίου.
• Μην τοποθετείτε πηγές παραγωγής πυροτοξινών επάνω στο στεγνωτήριο, όπως κεριά, ηλεκτρικά μάτια.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
• Μη στεγνώνετε όγκο ρούχων που υπερβαίνει την ονομαστική χωρητικότητα του στεγνωτηρίου.
• Μη θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο χωρίς τη θύρα και τη βάση φίλτρου.
• Μη στεγνώνετε ρούχα που δεν έχουν στυφτεί.
• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε θέση που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως. Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε περιβάλλον με υγρασία ή διαρροές.
• Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης, μην παραλείψετε να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα. 

Μην πλένετε το στεγνωτήριο απευθείας με νερό.

Κίνδυνος έκρηξης
• Μη στεγνώνετε ρούχα εμποτισμένα με εύφλεκτες ουσίες, όπως πετρέλαιο ή οινόπνευμα, διαφορετικά θα προκληθεί 

έκρηξη.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Περιγραφή προϊόντος

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

Στήριγμα σωλήνα

Συνδετικό μέσο

Καλώδιο τροφοδοσίας

Επάνω πλαίσιο

Δοχείο

Κάδος

Θύρα φίλτρου

Πίνακας χειρισμού

Είσοδος αέρα

Βάση φίλτρου

Κάλυμμα συντήρησης

Πόρτα

Παρελκόμενα
Τα παρακάτω μέρη είναι προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα.
Αν το στεγνωτήριό σας διαθέτει τα παρακάτω μέρη, φορέστε γάντια και εγκαταστήστε τα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Εγκατάσταση

Δείτε τα προϊόντα που αγοράσατε για αναφορά.ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης από τη διάταξη 

συγκράτησης στο πίσω μέρος του 
πλαισίου.

Εισαγάγετε τον σωλήνα 
αποστράγγισης και 

τον εξωτερικό σωλήνα 
αποστράγγισης στο 

συνδετικό μέσο.

Βάλτε τη βάση εύκαμπτου σωλήνα
μέσα στον νιπτήρα ή σε άλλο νεροχύτη.
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Μεταφορά
Μετακινείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην πιάνετε τη συσκευή από τυχόν μέρη που προεξέχουν. Η πόρτα της συσκευής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά. Αν το στεγνωτήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση, 
συνιστάται να μεταφερθεί με κλίση μικρότερη από 30° προς τα δεξιά.

Θέση εγκατάστασης
1. Συνιστάται, για τη δική σας διευκόλυνση, το στεγνωτήριο να τοποθετείται κοντά στο πλυντήριο.
2. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκαθίσταται σε καθαρό χώρο όπου δεν συσσωρεύονται ρύποι. Πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Μην κλείνετε την μπροστινή είσοδο αέρα 
ή τις σχάρες εισαγωγής αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής.

3. Για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών και του θορύβου, όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία, 
τοποθετήστε το σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

4. Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση τα πόδια. Μην καλύπτετε τον ελεύθερο χώρο μεταξύ συσκευής και δαπέδου 
με χαλιά με ψηλό πέλος, σανίδες κ.λπ. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
1.  Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του 

στεγνωτηρίου.
2. Μη συνδέσετε το στεγνωτήριο με τον ηλεκτρικό 

Οριζοντίωση συσκευής
Μόλις το στεγνωτήριο εγκατασταθεί στη θέση μόνιμης 
λειτουργίας του, ελέγξτε με ένα αλφάδι αν είναι απόλυτα 
επίπεδο. Αν δεν είναι, ρυθμίστε τα πόδια με το κατάλληλο 
εργαλείο.

Σύνδεση στην πρίζα Φόρτωση Κλείσιμο πόρτας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Γρήγορη εκκίνηση

Στέγνωμα

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ενεργοποίηση Επιλογή προγράμματος Επιλογή λειτουργίας
ή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Έναρξη
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1. Πριν το στέγνωμα, στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο. Το στύψιμο σε υψηλή ταχύτητα μπορεί να μειώσει τον 
χρόνο στεγνώματος και να εξοικονομήσει ενέργεια.

2. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ξεχωρίστε τα ρούχα κατά τύπο υφάσματος και πρόγραμμα 
στεγνώματος.

3. Πριν το στέγνωμα, κλείστε φερμουάρ, άγκιστρα και σούστες, κουμπιά, ζώνες κ.λπ.
4. Μη στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα, γιατί τότε είναι δυνατόν να τσαλακώσουν ή να «μαζέψουν».
5. Μη στεγνώνετε είδη που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά.
6. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο μετά το τέλος του προγράμματος του στεγνωτηρίου για την αποφυγή 

δερματικώνεγκαυμάτων από τον ατμό ή τις καυτές επιφάνειες του στεγνωτηρίου.
7. Καθαρίζετε το φίλτρο για τα χνούδια και αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε παράταση 

του χρόνου στεγνώματος και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
8. Μη στεγνώνετε ρούχα μετά από στεγνό καθάρισμα.
9. Επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα όταν έχετε μάλλινα ρούχα για μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και πιο αφράτη υφή.

Ακούγεται η χαρακτηριστική ηχητική ένδειξη ή εμφανίζεται η ένδειξη «0:00» στην οθόνη.

Μετά το στέγνωμα

Πριν από κάθε στέγνωμα

Σε περίπτωση χρήσης πρίζας με διακόπτη, πατήστε τον διακόπτη για να διακόψετε απευθείας 
την τροφοδοσία.

• Αφήστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. Πριν από την πρώτη χρήση, 
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον εσωτερικό κάδο.
1. Βάλτε μερικά καθαρά πανιά μέσα στον κάδο.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης .
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα  (Φρεσκάρισμα) και πατήστε το κουμπί  (Έναρξη/Διακοπή).
4. Μετά τη λήξη του προγράμματος, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και 

φροντίδα» για να καθαρίσετε τη θύρα του φίλτρου.
• Κατά το στέγνωμα, ο συμπιεστής και η αντλία νερού παράγουν θόρυβο, γεγονός που είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Ανοίξτε την πόρτα και
αφαιρέστε τα στεγνωμένα 

ρούχα

Τραβήξτε προς τα έξω 
το δοχείο

Χύστε το
νερό συμπύκνωσης

Καθαρίστε το φίλτρο Βγάλτε τη συσκευή από 
την πρίζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Βάρος αναφοράς για κάθε κατηγορία στεγνών ρούχων.

      Ρούχα μικτής 
ύφανσης
(περίπου 800g)

      Μπουφάν
(περίπου 800g 
βαμβάκι)

      Τζιν (περίπου 
800g)

      
Πετσέτες 
παπλώματα 
(περίπου 900g 
βαμβάκι)

      

Μονά σεντόνια 
(περίπου 600g 
βαμβάκι)

      

Ρούχα εργασίας 
(περίπου 1120g)

      

Πιτζάμες/Νυχτικά
(περίπου 200g)

      

Μακρυμάνικες 
μπλούζες (περίπου 
300g βαμβάκι)

      

Κοντομάνικες 
μπλούζες 
(περίπου 180g 
βαμβάκι)

      

Εσώρουχα
(περίπου 70g 
βαμβάκι)

      

Κάλτσες
(περίπου 50g μικτής ύφανσης)
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• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο.
• Μην τοποθετείτε ρούχα που στάζουν νερό. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του στεγνωτηρίου ή 

ακόμα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Προσέξτε κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου, αν δεν είναι δυνατό το στέγνωμα των υλικών των ρούχων σας ή αν στις 
ετικέτες τους απεικονίζονται τα παρακάτω σύμβολα:

Jeans

Bed Linen

Sports

Shirts

Warm

Cool

Refresh

Extra

Standard

My Cycle

Iron

Delicate

Mix

Extra

Standard

Wool

SPECIAL COTTON

TIME SYNTHETICS

Delay Time Intensity Lamp Signal Anti-Crease

Оn/Off

Start/Pause

Press  Intensity  3 sec. to set My Cycle

Lamp Signal Anti-Crease

Πίνακας χειρισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στέγνωμα Φυσιολογικές συνθήκες Κανονικό στέγνωμα, όχι 
στεγνωτήριο

Απαγορεύεται το στέγνωμα

Στέγνωμα σε σχοινί/Απλώστε για 
στέγνωμα

Στέγνωμα χωρίς στύψιμο Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια Στη σκιά

Στεγνό καθάρισμα Απαγορεύεται το στεγνό 
καθάρισμα

Κανονικός κύκλος στεγνού 
καθαρίσματος χωρίς διαλύτη

Κανονικός κύκλος στεγνού 
καθαρίσματος με διαλύτη 

πετρελαίου

1 On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 
τη συσκευή.

4 Οθόνη
Στην οθόνη προβάλλονται η εκάστοτε ρύθμιση, ο εκτιμώμενος 
υπολειπόμενος χρόνος και μηνύματα κατάστασης για το 
στεγνωτήριό σας.

2 Start/Pause (Έναρξη/Διακοπή)
Πατήστε το κουμπί για την 
έναρξη ή τη διακοπή του κύκλου 
στεγνώματος.

5 Προγράμματα
Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικού κύκλου στεγνώματος 
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη προκειμένου να 
διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στεγνώματος.

3 Προαιρετική επιλογή
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται 
για τη ρύθμιση πρόσθετων 
λειτουργιών.
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Option

Delay
Χρονοκαθυστέρηση
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση του προγράμματος στεγνώματος από 0 ως 
24 ώρες. Ο χρόνος καθυστέρησης σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει μετά από χ ώρες. Μόλις το 
πρόγραμμα ξεκινήσει, ο χρόνος αρχίζει να μειώνεται στην οθόνη και η φωτεινή ένδειξη της λειτουργίας 
χρονοκαθυστέρησης αναβοσβήνει.
Τα βήματα αναλυτικά:

1. Φορτώστε τα ρούχα σας και κλείστε καλά την πόρτα του στεγνωτηρίου.
2. Πατήστε το κουμπί  και στη συνέχεια γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προγραμμάτων 

στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.
3. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες  (Εύκολο σιδέρωμα) ή  (Ηχητική 

ειδοποίηση)] ανάλογα με τις ανάγκες σας.
4. Πατήστε το κουμπί  (Καθυστέρηση).
5. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί  (Καθυστέρηση) για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης.
6. Πατώντας το κουμπί  (Έναρξη/Διακοπή), το στεγνωτήριο τίθεται σε λειτουργία. 

Η διαδικασία στεγνώματος θα αρχίσει αυτόματα μόλις ο χρόνος καθυστέρησης παρέλθει.
7. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί  (Έναρξη/Διακοπή), η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης θα 

διακοπεί.
8. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία «Delay (Χρονοκαθυστέρηση)», πατήστε το κουμπί   .

Time
Time (Ρύθμιση χρόνου)
Όταν επιλέξετε τον χρόνο προγράμματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [Time (Ρύθμιση χρόνου)] για να 
ρυθμίσετε τον χρόνο στεγνώματος κατά βαθμίδες των 10 λεπτών.

Intensity
Intensity (Ένταση στεγνώματος)
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του επιπέδου στεγνώματος των ρούχων.
Το επίπεδο έχει τέσσερις βαθμίδες.
Ο χρόνος στεγνώματος αυξάνεται κατά 5 λεπτά σε κάθε βαθμίδα.

1. Η λειτουργία έντασης στεγνώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την έναρξη του 
προγράμματος.

2. Πατήστε το κουμπί  (Ένταση Στεγνώματος) παρατεταμένα για να επιλέξετε τον χρόνο 
στεγνώματος.

3. Η λειτουργία  (Ένταση Στεγνώματος)] υποστηρίζεται για όλα τα προγράμματα εκτός από 
τα  (Βαμβακερά για σιδέρωμα),  (Ευαίσθητα),  (Μάλλινα),  
(Ζεστός αέρας),  (Kρύος αέρας),  (Φρεσκάρισμα).

Lamp
Lamp (Λάμπα)
Η λάμπα στο εσωτερικό του κάδου θα ανάψει για 3 λεπτά όταν πατηθεί το κουμπί ή για 1 λεπτό όταν ανοίξει 
η πόρτα.

Signal
Signal (Ηχητική ειδοποίηση)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηχητική ειδοποίηση «μπιπ». Στην προεπιλεγμένη κατάσταση, η 
ηχητική ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το εάν είναι απαραίτητο.
Όταν η λειτουργία ηχητικών ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένη:

1. Το στεγνωτήριο θα εκπέμψει σχετική ηχητική ειδοποίηση αν πατηθούν τα κουμπιά επιπρόσθετων 
ειδικών λειτουργιών.

2. Σε περίπτωση περιστροφής του κομβίου επιλογής προγραμμάτων ενόσω το στεγνωτήριο βρίσκεται σε 
λειτουργία, η επιλογή του προγράμματος δεν θεωρείται έγκυρη.

3. Όταν το πρόγραμμα στεγνώματος ολοκληρωθεί, θα σημάνει η αντίστοιχη ηχητική ένδειξη ειδοποίησης 
του χρήστη.

Anti-
Crease

Anti-Crease (Εύκολο σιδέρωμα)
Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, η διάρκεια της λειτουργίας εύκολου σιδερώματος είναι 30 λεπτά 
(προεπιλογή) ή 120 λεπτά (κατόπιν επιλογής).
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη 
λειτουργία εύκολου σιδερώματος. Η λειτουργία υποστηρίζεται από όλα τα προγράμματα πλην των  
(Κρύος αέρας),  (Μάλλινα) και  (Φρεσκάρισμα).
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Καθυστέρηση έναρξης

Ρύθμιση χρόνου

Κλείδωμα για παιδιά

Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου/Μήνυμα σφάλματος

Κατάσταση φάσης κύκλου

Καθαρισμός φίλτρων (προειδοποίηση)

Άδειασμα δοχείου νερού (προειδοποίηση)

Επίπεδο στεγνώματος (τέσσερις διαβαθμίσεις)

Ένδειξη λάμπας κάδου

Ένδειξη ηχητικής ειδοποίησης

Λειτουργία εύκολου σιδερώματος

Το πρόγραμμά μου

Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The 
Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων κατάλληλων για στέγνωμα 
σε στεγνωτήρια, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
που αναγράφονται στην ετικέτα του ρούχου και με αυτές που εκδίδονται από τον 
κατασκευαστή αυτού του στεγνωτηρίου. M1716

Ενδείξεις οθόνης

My Cycle
My Cycle (Το πρόγραμμά μου)
Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να ορίσετε και να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας προγράμματα 
που χρησιμοποιείτε σε συχνή βάση.

1. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα προγραμμάτων για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα 
και άλλες λειτουργίες στεγνώματος.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί με την ένδειξη  για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί η 
ηχητική ένδειξη και να αποθηκευτεί το πρόγραμμα της επιλογής σας.

3. Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση  (Το πρόγραμμά μου) για να θέσετε σε 
λειτουργία τα αγαπημένα σας προγράμματα.

Child 
Lock

Child Lock (Κλείδωμα για παιδιά)
1. Αυτή η συσκευή διαθέτει ειδική λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, μέσω της οποίας αποτρέπεται το 

απρόσεκτο πάτημα κουμπιών ή η ακούσια επιλογή κάποιας λειτουργίας από παιδιά.
2. Όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 

 (Εύκολο σιδέρωμα)] και  (Καθυστέρηση έναρξης) για περισσότερα από 3 
δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Μόλις 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, στην οθόνη προβάλλεται το σχετικό εικονίδιο 
και κανένα κουμπί του στεγνωτηρίου δεν λειτουργεί, εκτός από το κουμπί . Για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά 

 (Εύκολο σιδέρωμα)] και  (Ηχητική ειδοποίηση) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
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Επιλογή προγράμματος
1. Πατήστε το κουμπί . Μόλις η οθόνη των φωτεινών ενδείξεων LED ανάψει, γυρίστε τον περιστροφικό 

διακόπτη προγραμμάτων στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες  (Καθυστέρηση),  (Ρύθμιση χρόνου),  (Ένταση στεγνώματος)], 

 (Εύκολο σιδέρωμα),  (Ηχητική ειδοποίηση) για περισσότερες επιλογές.
3. Πατήστε το κουμπί  (Έναρξη/Διακοπή).

Έναρξη προγράμματος
Ο κάδος θα συνεχίσει να περιστρέφεται μετά την έναρξη του προγράμματος. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης στην 
περιοχή της οθόνης αναβοσβήνει διαδοχικά και ο προβαλλόμενος υπολειπόμενος χρόνος μεταβάλλεται αυτόματα.

Λήξη προγράμματος
1. Ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά τη λήξη του προγράμματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 

« » και ανάβουν η ένδειξη κατάστασης «End (Λήξη)» και η σχετική φωτεινή ένδειξη. Το στεγνωτήριο θα αρχίσει 
τη λειτουργία  (Εύκολο σιδέρωμα) αν ο χρήστης δεν αφαιρέσει τα ρούχα έγκαιρα. Πατήστε το κουμπί 

 για να διακόψετε την τροφοδοσία και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας κατά τη διαδικασία στεγνώματος και εφόσον προβληθούν 

σχετικές πληροφορίες στην οθόνη του στεγνωτηρίου, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενδείξεις δυσλειτουργίας και 
λύσεις» για να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Προγράμματα

Πρόγραμμα

Βάρος
(μεγ.) Εφαρμογή/Ιδιότητες

Χρ
ον

οκ
α-

θυ
στ

έρ
ησ

η

Ρύ
θμ

ισ
η 

χρ
όν

ου

8.0 kg

Cotton
(Βαμβακερά)

Για βαμβακερά και χρωματιστά από βαμβάκι ή λινό. 

Ναι Όχι

Extra (Επιπλέον)

8.0 kg

Για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. 
Επίπεδο στεγνώματος: πολύ στεγνά.

Standard (Κανονικό) Για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. 
Επίπεδο στεγνώματος: εντελώς στεγνά.

Iron (Σιδέρωμα) Για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. 
Επίπεδο στεγνώματος: κατάλληλα για σιδέρωμα.

Delicate 
(Ευαίσθητα)/
Εσώρουχα

Delicate (Ευαίσθητα)/ 1.0kg
Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων κατάλληλων για 
στεγνωτήριο ή ρούχων που πρέπει να πλυθούν στο χέρι σε 
χαμηλή θερμοκρασία.

Ναι Όχι

Mix (
Μικτής ύφανσης) Εσώρουχα 1,0 kg

Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων κατάλληλων για 
στεγνωτήριο ή ρούχων που πρέπει να πλυθούν στο χέρι σε 
χαμηλή θερμοκρασία.

Ναι Όχι

Synthetics

Για το στέγνωμα ρούχων που δεν σιδερώνονται από συνθετικά, μικτά, βαμβακερά υφάσματα.

Extra (Επιπλέον)

3.5 kg

Για το στέγνωμα συνθετικών υφασμάτων με χοντρή ύφανση 
ή πολλές στρώσεις. Επίπεδο στεγνώματος: πολύ στεγνά.

Ναι Όχι

Standard (Κανονικό)
Για το στέγνωμα λεπτών συνθετικών υφασμάτων που 
δεν σιδερώνονται, όπως καθημερινά μπλουζάκια, 
τραπεζομάντιλα, βρεφικά ρούχα, κάλτσες.

Wool 
(Μάλλινα) Wool (Μάλλινα) 1.0kg Για μάλλινα ρούχα με αίσθηση φρεσκάδας και πιο αφράτη 

υφή (δεν χρησιμοποιείται για στέγνωμα). Ναι Όχι

Special 
(Ειδικά)

Jeans/ 
Anti-bacteria 4.0kg Για το στέγνωμα τζιν ή αθλητικών ρούχων, τα οποία έχουν 

στυφτεί με υψηλές στροφές στο πλυντήριο.

Ναι Όχι

Κλινοσκεπάσματα 4.0kg Για το στέγνωμα σεντονιών ή άλλων μεγαλύτερων 
υφασμάτων.

Sports 3.0 kg Για το στέγνωμα αθλητικών ειδών, λεπτών υφασμάτων, 
ρούχων από πολυεστέρα, τα οποία δεν σιδερώνονται.

Πουκάμισα 1.0 kg

Για εύκολη φροντίδα ρούχων, όπως πουκάμισα και μπλούζες, 
με ιδιότητες προστασίας από το τσαλάκωμα για εύκολο 
σιδέρωμα. Βάλτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο χωρίς να τα 
στριμώξετε. Μόλις στεγνώσουν, βάλτε τα σε κρεμάστρες.

Πίνακας προγραμμάτων στεγνώματος
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Πρόγραμμα

Βάρος
(μεγ.) Εφαρμογή/Ιδιότητες

Χρ
ον

οκ
α-

θυ
στ

έρ
ησ

η

Ρύ
θμ

ισ
η 

χρ
όν

ου

8.0 kg

My Cycle 
(Το πρόγραμμά μου)

My Cycle 
(Το πρόγραμμά μου) — Ορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα. Ναι —

Ρύθμιση χρόνου

Ζεστός αέρας — Για ζέσταμα των ρούχων από τουλάχιστον 10 λεπτά ως το 
πολύ 120 λεπτά (σε βαθμίδες των 10 λεπτών).

Ναι ΝαιΚρύος αέρας — Για αερισμό των ρούχων χωρίς ζέσταμα από τουλάχιστον 10 
λεπτά ως το πολύ 30 λεπτά (σε βαθμίδες των 10 λεπτών).

Φρεσκάρισμα 1.0kg
Για το φρεσκάρισμα ρούχων που φυλάσσονταν σε κλειστό 
χώρο για πολύ καιρό, από τουλάχιστον 20 λεπτά ως το πολύ 
150 λεπτά (σε βαθμίδες των 10 λεπτών).

Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα Χωρητικότητα Ταχύτητα στυψίματος / 
Υπολειμματική υγρασία Στέγνωμα Energy

Consumption

Ρύθμιση χρόνου Κατανάλωση 1000rpm / 60% 170min 1.97kWh

ενέργειας 8kg 1000rpm / 60% 135min 1.58kWh

Βαμβακερά Κανονικό 8 kg 1000 σ.α.λ. / 60% 170 λεπτά 1,97 kWh

Βαμβακερά Σιδέρωμα 8 kg 1000 σ.α.λ. / 60% 135 λεπτά 1,58 kWh

Συνθετικά Κανονικό 3,5 kg 800 σ.α.λ. / 40% 60 λεπτά 0,62 kWh

•  Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει το δοκιμαστικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης «τυπικό πρόγραμμα 
βαμβακερών», σε συμμόρφωση με τον κανονισμό αριθ. 392/2012/ΕΕ και κατόπιν μέτρησης κατά το πρότυπο EN 
61121, το οποίο ενδείκνυται για το στέγνωμα φυσιολογικού φορτίου βαμβακερών στην ονομαστική χωρητικότητα 
φορτίου.

• Τα χοντρά υφάσματα και τα υφάσματα με πολλές στρώσεις, π.χ. λευκά είδη, τζιν, μπουφάν κ.λπ., δεν στεγνώνουν 
εύκολα. Είναι προτιμότερο να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβακερά Επιπλέον ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
«Intensity (Ένταση στεγνώματος)».

• Επειδή τα ρούχα μικτής ύφανσης, τα ρούχα με χοντρά υφάσματα και τα υφάσματα με πολλές στρώσεις δεν 
στεγνώνουν εύκολα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλης διάρκειας για το 
στέγνωμά τους εάν έχουν ακόμα υγρασία μετά τη λήξη

• του προγράμματος.
• Όλα τα στοιχεία προκύπτουν ύστερα από μετρήσεις σε συμμόρφωση με το EN 61121.
• Η πραγματική κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα, ανάλογα με τον όγκο 

των ρούχων προς πλύσιμο, τον τύπο του υφάσματος, την υπολειμματική υγρασία και τις επιλεγμένες λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός και φροντίδα
Αδειάστε το δοχείο νερού

1. Κρατήστε και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού με τα δύο χέρια.
2. Γείρετε το δοχείο νερού, χύστε το νερό συμπύκνωσης στον νιπτήρα.
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού.

• Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Διαφορετικά, 
το πρόγραμμα θα διακοπεί και το εικονίδιο  θα ανάψει. Μετά το 
άδειασμα του δοχείου, το στεγνωτήριο μπορεί να επανεκκινηθεί 
πατώντας το κουμπί  (Έναρξη/Παύση)].

• Μην πίνετε το νερό συμπύκνωσης.
• Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς το δοχείο νερού.

Καθαρισμός των φίλτρων
Το στεγνωτήριο διαθέτει ένα κύριο φίλτρο συγκέντρωσης χνουδιών και ένα φίλτρο στο μπροστινό μέρος του 
εναλλάκτη θερμότητας για επιπρόσθετη προστασία. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τα φίλτρα μετά από κάθε κύκλο.

Καθαρίστε τη θύρα του φίλτρου
1. Ανοίξτε τη θύρα.
2. Αφαιρέστε τη θύρα του φίλτρου.
3. Ανοίξτε το φίλτρο και, αφού απομακρύνετε τα 

χνούδια, πλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Στεγνώστε τη θύρα του φίλτρου σχολαστικά 

προτού την επανατοποθετήσετε.

Καθαρίστε τη βάση του φίλτρου
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
2. Απασφαλίστε τους τρεις μοχλούς ασφάλισης και 

αφαιρέστε τη λαβή του φίλτρου.
3. Αφαιρέστε τη βάση του φίλτρου και καθαρίστε 

την. Εάν έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες 
χνουδιού στο φίλτρο, πλύντε το κάτω από τρεχούμενο 
νερό. Στεγνώστε το φίλτρο σχολαστικά προτού το 
επανατοποθετήσετε.

4. Καθαρίστε τα ελαστικά μέσα στεγανοποίησης του 
φίλτρου και της λαβής.

5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.
6. Γυρίστε τους τρεις μοχλούς ασφάλισης και βεβαιωθείτε 

ότι έχουν ασφαλίσει σωστά.
7. Κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ακουστεί ο 

χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».

Σημείωση Τοποθετήστε τη θύρα του φίλτρου 
κατά την υποδεικνυόμενη φορά.

Θύρα φίλτρου

Βάση φίλτρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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• Τα χνούδια που συσσωρεύονται επάνω στο φίλτρο παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που επιφέρει 
αύξηση του χρόνου στεγνώματος και της κατανάλωσης ενέργειας.

• Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής!
• Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς φίλτρο!
• Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση χνουδιών μέσα στο στεγνωτήριο.

• Ανάλογα με τις ανάγκες, καθαρίζετε περίπου κάθε δύο μήνες τον 
εναλλάκτη θερμότητας από τα χνούδια με μια ηλεκτρική σκούπα 
αναρρόφησης με προσαρτημένη βούρτσα ξεσκονίσματος. 
Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκείτε πίεση. 
Διαφορετικά, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον εναλλάκτη 
θερμότητας.

• Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής!
• Καθαρίστε το στεγνωτήριο με ένα πανάκι εμποτισμένο σε καθαρό νερό. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η χρήση χημικών καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις πλαστικές 
επιφάνειες και σε άλλα μέρη της συσκευής.

• Φοράτε γάντια κατά τον καθαρισμό της συσκευής.

• Προετοιμάστε ένα πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό.

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Καθαρίστε το στεγνωτήριο

Μην τοποθετείτε το χέρι σας στον εναλλάκτη θερμότητας, καθώς μπορεί να πάθετε
έγκαυμα.

 WARNING!

• Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό τζάμι.
• Καθαρίστε το λάστιχο στεγανοποίησης γύρω από το 

μπροστινό στήριγμα.
• Καθαρίστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο πλάι του 

κάδου.
• Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα, καθαρίστε το μέσο 

στεγανοποίησης και το κανάλι διοχέτευσης αέρα.
• Πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, στεγνώστε 

όλα τα μέρη με ένα μαλακό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ένδειξη οθόνης Αιτία Επίλυση

«Ε32» Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας
Please contact your local service center if 
the problem occurs.«E33» Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

«E64» Σφάλμα επικοινωνίας κινητήρα DC χωρίς ψήκτρα

• Οι επισκευαστικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
• Προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα σέρβις, προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας ή βεβαιωθείτε ότι 

έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης.
• Εάν στην οθόνη LED εμφανιστούν άλλες εντολές και το στεγνωτήριο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, καλέστε το 

τμήμα σέρβις.
• Ένας τεχνικός θα σας χρεώσει για την παροχή συμβουλών, ακόμα και κατά την περίοδο ισχύ

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το σφάλμα μόνοι σας και χρειάζεστε βοήθεια:
• Πατήστε το κουμπί .
• Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Problem Solution

Η οθόνη δεν ανάβει

• Ελέγξτε την κεντρική παροχή ρεύματος.
• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι στην πρίζα.
• Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
• Πατήστε το κουμπί .

Είναι αναμμένη η ένδειξη «  »
• Αδειάστε το δοχείο νερού.
• Εάν η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη, επικοινωνήστε με το τμήμα 

τεχνικής υποστήριξης.

Είναι αναμμένη η ένδειξη «  »
• Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας
• Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια.

Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά
• Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κλειστή.
• Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα.
• Ελέγξτε αν πατήσατε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας.

Δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό 
επίπεδο στεγνώματος ή το 
στέγνωμα διαρκεί πάρα πολύ

• Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια
• Αδειάστε το δοχείο.
• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
• Ο χώρος εγκατάστασης του στεγνωτηρίου είναι υπερβολικά περιορισμένος.
• Καθαρίστε τους αισθητήρες υγρασίας.
• Διατηρήστε καθαρή την είσοδο αέρα.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης έντασης στεγνώματος ή ένα 

πρόγραμμα με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου στεγνώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dimension (LxWxH) 640x595x845(mm)

Ambient temperature + 5°C ~ +35°C

Rated input power 850W

Rated voltage 220-240V~

Rated frequency 50Hz

Refrigerant R134a

Weight of product 48kg

Rated capacity 8.0kg

GWP 1430

CO 2 - eq 0.5T

Quantity of refrigerant 350g

• Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη χωρητικότητα. Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι τα στεγνά ρούχα με τα οποία 
γεμίζετε τη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.

• Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού παγετού. Σε θερμοκρασίες που 
πλησιάζουν το σημείο πήξης, το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

• Υπάρχει κίνδυνος βλάβης αν το νερό συμπύκνωσης παγώσει μέσα στην αντλία, τους εύκαμπτους σωλήνες ή/και το 
δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος
Ονομαστική χωρητικότητα 8,0 kg

Τύπος στεγνωτηρίου Με συμπυκνωτή

Ενεργειακή κλάση A++

Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) ❶ 236,0 kWh/έτος

Αυτόματο ή μη αυτόματο Αυτόματο

Κατανάλωση ενέργειας στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 1,97 kWh

Κατανάλωση ενέργειας στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο 1,08 kWh

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση μη λειτουργίας (Po) 0,2 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Pl) 0,8 W

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής 10 λεπτά

Σταθμισμένη διάρκεια τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο 127 λεπτά

Διάρκεια τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 170 λεπτά

Διάρκεια τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο 95 λεπτά

Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) B

Μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 80,5%

Μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο 80,5%

Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες 
και μερικό φορτίο

80,5%

Στάθμη ηχητικής ισχύος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 66 dB

Παρατηρήσεις
❶   Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, με βάση 160 κύκλους στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με 

πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση ενέργειας στις καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η 
πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Το «τυπικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά» με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος το οποίο 
αφορούν οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών, ότι αυτό το 
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα φυσιολογικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και ότι είναι το 
αποδοτικότερο πρόγραμμα όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση για τα βαμβακερά.
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SAFETY INSTRUCTIONS

 WARNING!

To prevent any damages to your and others’ life or property, you have to follow the safety notes.

• This product belongs to Category of electrical appliances, and only for drying textiles which have been 
washed with water in the household. Please pay attention to the safety of power use during the operation!

• The power source with reliable earthing must be used. Its earth wire must be buried under the ground and 
shall not be connected with the public utilities such as city water pipe or gas pipe etc. The earth wire and 
null wire shall be distinguished and shall not be connected together.

• The power wire shall be met IEC and must be able to withstand the current above 16A. To ensure your and 
your family’s safety, please make improvement immediately if any power use at your home does not meet 
the above-mentioned requirements.

• Do not put more load than recommended. Obey the maximum load volume. See the related chapter in 
the user manual.

• That the tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot 

removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of 
detergent before being dried in the tumble dryer.

• Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
• Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and 

clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
• The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left 

at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
• The lint trap has to be cleaned frequently.
• The lint must not to be allowed to accumulate around  the tumble dryer.
• Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliance 

burning other fuels, including open fires.
• The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliance 

burning gas or other fuels.
• The appliance must not be install behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the 

opposite side to that of the tumble dryer. In such a way that a full opening of the tumble dryer door is 
restricted.

• Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble 
dryer.

• The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot 
escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can 
prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

• If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair 
care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent-
this will reduce, but not eliminate, the hazard.

• The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.
• Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
• 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. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision. (This warning is only for EUROPEAN market)

• The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.(This warning is not for 
EUROPEAN market)

• If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• This appliance is for indoor use only.
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• The openings must not be obstructed by a carpet.
• Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
• If the appliance appear high temperature abnormally, please draw the mail plug immediately.
• Warning: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or 

connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
• Remove all packages before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

 WARNING!    Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle otherwise too much heat 
will diffuse and may cause harm. 

Correct Disposal of this product:

     This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the return and collection systems 
or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.

Rated capacity: 8kg

Electric shock hazard
• Do not pull the power cord forcefully. Please disconnect the mains plug instead..
• Please do not plug/draw the mains plug with wet hands.
• Do not damage the power cord and the power plug.

Injury danger
• Do not disassemble or install the dryer without any instruction or supervision.
• Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits.(if you want to stack this dryer on washing 

machine, please purchase the independent parts and it must be installed by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.)

• Do not lean on the opened door of the dryer.
• Do not put any pyrotoxin on the dryer, such as the candle, electric cooker.

Damage danger
• Do not dry over the rated capacity.
• Do not operate the dryer without the filter door and filter base.
• Do not dry the clothes before being spun.
• Do not expose the dryer directly under the sun, indoor use only.
• Do not install the dryer in humid and drenching environment.
• While cleaning and maintenance, please do remember to pull out the power plug and do not directly 

wash the dryer with water.

Explosion danger
• Please do not dry the clothes with any flammable substances such as coal oil or alcohol. Otherwise, there 

may be explosion.
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INSTALLATION
Product Description

Condensing drain hose

Hose holder

Connector

Remove the drain 
hose from the 
housing drawer.

Insert the drain hose 
and the external 
drainage hose into 
the connector.

Put the hose holder on the washing basin or any other sink.

Power cord

Top board

Container

Drum

Filter door

Control panel

Air inlet

Filter base

Maintenance cover

Door

 NOTE Please see the products you purchased for reference.

Accessories
The following parts are optional for specific models.
If your dryer has following parts, please wear gloves and install them as per the instruction below.

Installation
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Transport
Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. The machine door can not be used as the handle 
for delivery. If the dryer can’t be transported erectly, the dryer could be slant to right less than 30°.

Installation Position
1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.

2. The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up. Air must be able to 
circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the 
back of the machine.

3. To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it should be placed on a firm 
and level surface.

4. The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips 
of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the 
appliance.

Power Supply Connection
1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric specification of the dryer.

2. Do not connect the dryer with the power connection board, the universal plug or socket, do not use 
multi-plug adapters and extension cables.

Level Adjusting
Once in its permanent operating position,
check that the dryer is absolutely level with the aid
of a spirit level. If it is not, adjust the feet with a tool.

Plug in

On Select program Select function 
or default

Start

Load Close the door

Before using, please make sure it’s installed properly.

OPERATIONS
Quick start

Drying

 NOTE
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      Mixed-fabric clothes
(about 800g)

Jacket
(about 800g cotton)

Jeans
(about 800g)

Towel quilt
(about 900g cotton)

Single bedsheet
(about 600g cotton)

Work clothes
(about 1120g)

Sleepwear
(about 200g)

Long sleeve shirt
(about 300g cotton)

Short sleeve shirt
(about 180g cotton)

Short pants
(about 70g cotton)

Socks
(about 50g mixed-weave)

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed can reduce the drying 
time and save energy consumption.

2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and drying programme.

3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button up, tie fabric belts, etc.

4. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.

5. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.

6. The door can be opened only after the programme of the drying machine finishes to prevent human 
skin from being scalded by hot steam or over heated drying machine.

7. Clean the lint filter and empty container after each use to avoid extension of drying time and energy 
consumption.

8. Do not dry these clothes after dry-clean process. 

9. Please choose the related programme when dealing with wool material clothes, to make the cloth more 
fresh and fluffy.

The reference weight of dry clothes (each)

Open the door and 
take out laundry

Buzzer beep or “0:00”on display.

Pull out the 
container

Pour out 
condensate water

Clean the filter Power off

After Drying

Before Each Drying

 NOTE

 NOTE

If use the socket with a switch, please press the switch to turn off the power directly.

• Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside 
drum. 
1. Put some clean rags into the drum. 
2. Plug the power, press  
3. Select the  Programme, press  button. 
4. After finishing this programme, please follow the “cleaning and care ” to clean the filter door.

• During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.
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Dry

Line dry / hang to dry

Dry clean

Normal

Drip dry

Do not dry clean

Not tumble dry normal

Dry flat

Dry clean normal cycle
with any solvent

Do not dry

In the shade

Dry clean normal cycle
petroleum solvent only

 NOTE
• Never overload.
• Not for textile with dropping water. The dryer could be damaged, even fire.

Please pay attention to use the drying machine if the materials of your clothes can not be dried by it or 
contain the symbols as follows:

Jeans

Bed Linen

Sports

Shirts

Warm

Cool

Refresh

Extra

Standard

My Cycle

Iron

Delicate

Mix

Extra

Standard

Wool

SPECIAL COTTON

TIME SYNTHETICS

Delay Time Intensity Lamp Signal Anti-Crease

Оn/Off

Start/Pause

Press  Intensity  3 sec. to set My Cycle

Lamp Signal Anti-Crease

Control Panel

1. On/Off 
Product is switched on or off.

2. Start/Pause 
Press the button to start or pause the drying 
cycle.

3. Option 
These buttons are used for setting additional 
functions.

4. Display 
This display shows the setting, estimated 
remaining time and status messages of your 
dryer.

5. Programmes 
Different Dryer cycle can be selected according 
to the user’s needs to ensure the clothes drying 
results are more effective.
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Option
Delay
This function is used for delaying clothes drying time within 24 hours. The delay time means the 
programme will start after x hours. When the delay programme starts, the time starts to countdown 
on the display and the delay icon blinks.
Steps in details:

1. Load your laundry and make sure the machine door is closed.

2. Press the   button,then to turn the programme selector knob and select a desired 
programme.

3. You can select the  or   functions according to your need

4. Press the  button.

5. Continue to press the   to select the delay time.

6. After the   button is pressed, the Dryer is at the running condition. 
The drying procedure will be automatically performed when the delay time is over.

7. If you press the  button again, the delay function will be paused.

8. If you want to cancel the “Delay” function, please press the   button.

Intensity
Use for adjusting the dryness level of the laundry.
The level has four grades.
The drying time increases 5 minutes in every grade.

1. The intensity function can be activated only before the programme starts.

2. Press the   button repeatedly to select the drying time.

3. Except the            , all the other 
programmes can be set with the   function.

Anti-Crease
At the end of the drying cycle,the anti-crease phase time is 30 minutes (default ) or 120 minutes 
(selected).
This function prevents the laundry from creases. The laundry can be removed during the anti-crease 
phase. Except  ,    and  , all the other programmes have this function.

Time
When the warm or cool or refresh programme is selected, the   button can be used to adjust 
the drying time in 10 min. steps.

Lamp
The lamp inside the drum will be on for lighting about 3 minutes when the button is pressed or 1 
minute when the door is open.

Signal
Set the buzzer on or off. In general condition, the buzzer is on. Please touch it if needed.
When the buzzer is on:

1. The dryer will make the leading sound if press the extra function buttons.

2. If the programme knob is rotated when the dryer is running,the dryer will remind the operator 
that it is an invalid programme selection.

3. When the drying programme is done, the buzzer will beep to remind the user.

Delay

Intensity

Anti-
Crease

Time

Lamp

Signal
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My Cycle
Used to define and save your favorite programmes that are used frequently.

1. Use the programme knob to select the required programme and other drying functions.

2. Press and hold the button with  for 3 seconds until the beep and the required 
programme has been saved.

3. Turn the programme selector to the    position, then you can start your favorite 
programmes.  
If you want to change the  settings, repeat the steps (1) and (2).

Child Lock
1. This machine incorporates a special child safety lock, which can prevent children from carelessly 

pressing buttons or making the faulty operation.

2. When the dryer is at the operation status, press the  and  buttons at the same 
time for over 3 seconds to start child lock function. When child lock function is set, the display 
will show Child lock icon and no key can have an effect on the dryer except     button. 
To activate the child lock function, the   and   buttons shall be pressed at the 
same time for over 3 seconds.

My Cycle

Child 
Lock

Delay start

Time

Child lock

Remaining Time indicator/Error message

Cycle phase status

Clean filters (warning)

Empty water container (warning)

Dryness level (four grades)

Drum lamp indicator

Signal indicator

Anti-crease mode

My cycle

The wool drying cycle of this machine has been approved by The Woolmark 
Company for the drying of machine dryable wool products provided that the 
products are dried according to the instructions on the garment label and those 
issued by the manufacturer of this tumble dryer. M1716

Display
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Program selector
1. Press the    button, When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to 

select the desired programme.

2. Select the   ,  ,   ,   or    functions for additional options.

3. Press the    button.

Program start
The drum will keep rotating after the programme starts. The status light in the display area will flash in 
sequence, and the displayed remaining time will change automatically.

Program end
1. The drum will stop running after the programme ends. The display will show  ,  also the status light of 

“End” and related light will illuminate. The dryer will start    function if user doesn’t remove the 
load in time. Please press    key to cut off power and pull the plug out.

2. Deal with the problems accroding to “Malfunction display and solutions , if there is an unexpected stop 
during the drying procedure and the dryer shows information.

Programmes

Program
Weight 
(max) Application/Properties Delay Time
8.0 kg

Cotton

For cottons and coloureds made of cotton or linen.

Y N
Extra

8.0 kg

To dry cotton pieces of clothing. Drying level: extra dry.

Standard To dry cotton pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.

Iron
To dry cotton pieces of clothing. Drying level: applicable to 

iron.

Delicate/ 
Underwear

Delicate/ 

Underwear
1.0kg

To dry delicate laundry that is suitable for drying or laundry 

which is advised to be hand-washed at a lower temperature.
Y N

Mix Mix 3.5kg
If you can not determine what the clothing’s material is, please 

choose Mix.
Y N

Synthetics

For non-iron washing made of synthetic and blended fabrics, cotton.

Extra

3.5 kg

To dry thick or multi-layered synthetic fabrics. Drying 
level: extra dry.

Y N
Standard

To dry thin synthetic fabrics which are not ironed, 
such as easy care shirts, table linen, baby clothes, 
socks.

Wool Wool 1.0kg
For a fluffy and fresh wool clothing 
(Can not be used for drying).

Y N

Special

Jeans/ Anti-
bacteria

4.0kg
To dry jeans or leisure clothes that are spun at high 
speeds in the washing machine.

Y N

Bed linen 4.0kg To dry sheets or other large sized textiles.

Sports 3.0 kg
To dry sportswear, thin fabrics, polyester,which are 
not ironed.

Shirts 1.0 kg

For easy care clothes such shirts and blouses with 
anti-crease mechanism for minimum ironing effort. 
Place clothes loosely in the dryer. Once dried. Hang it 
on a clothes hange.

My Cycle My Cycle — Define and save your favorite programme. Y —

Drying Programs Table
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Program
Weight 
(max) Application/Properties Delay Time
8.0 kg

Time

Warm —
To warm clothes from minimum 10 min. to maximum 120 min. 

(in 10 min. steps).

Y Y
Cool —

To air clothes without heating from minimum 10 min. to 

maximum 30 min. (in 10 min. steps).

Refresh 1.0kg

To refresh the clothes that have been kept at closed 

environments for a long time from minimum 20 min. to 

maximum 150 min.(in 10 min. steps).

Consumption Data

Program Capacity
Spin Speed /

Residual Humidity
Drying
Time

Energy
Consumption

Cotton Standard 8kg 1000rpm / 60% 170min 1.97kWh

Cotton Iron 8kg 1000rpm / 60% 135min 1.58kWh

Synthetic Standard 3.5kg 800rpm / 40% 60min 0.62kWh

•  This symbol means the energy efficiency test programme “standard cotton programme”, which is in 
accordance with Regulation 392/2012/EU, measured in accordance with EN 61121 and suitable for drying 
normal cotton load at rated load capacity.

• Thick or multi-layered fabrics,e.g. bedlinen, jeans, jackets etc, are not easy to dry. You’d better choose 
Cotton Extra programme or use “Intensity”function.

• As the uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the 
appropriate time drying programme to dry them if some parts of the clothes still damp after programme 
finishes.

• All data was measured in accordance with EN 61121. 
The actual consumption may differ from the values given in the table, depending on the amount of the 
laundry, type of fabric, residual moisture and any functions selected.

 NOTE
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MAINTENANCE
Cleaning and Care
Empty the water container

Clean the filters

Clean the filter door

Clean the filter base

1. Hold and pull out the water container with two hands.

2. Tilt the water container, pour out the condensate water into 
basin.

3. Install the water container.

 WARNING!

• Empty the water container after each use.Otherwise,the 
programme will be paused and the ” ” icon will light. After the 
container is emptied, the dryer can be restarted by pressing 

 button.
• Do not drink the condensate water.
• Do not use the dryer without the water container.

This dryer has a primary door fluff filter and a filter in front of the heat exchanger for added protection. Make 
sure you clean the filters after each cycle.

1. Open the door.

2. Take out the filter door.

3. Open the filter and remove the fluff on the 
filter, clean it in water.

4. Dry the filter door thoroughly before installing 
it back.

1. Open the cover.

2. Unlock three locking levers and take out the filter 
handle.

3. Remove the filter base and clean it. If there is too 
much fluff on the filter, clean it in running water. 
Dry the filter thoroughly before installing it back.

4. Clean the rubber sealings both at the filter and 
handle.

5. Re-insert the filter.

6. Lock three locking levers and make sure that the 
levers are in right lock position.

7. Close the cover until there is a click sound.

 NOTE
Take notice of the direction before insert 
the filter door.

Filter Door

Filter Base
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 NOTE

• The fluff accumulated on the filter will block the air circulation, which will increase drying time and energy 
consumption.

• Disconnect the power cord before cleaning!
• Do not operate the dryer without the filter!
• Clean the filter after each cycle to prevent fluff accumulation inside the dryer.

• As necessary, approx. once every 2 months, remove the 
fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a 
dusting brush attached. Clean the heat exchanger without 
applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could 
be damaged.

• Disconnect the power cord before cleaning!
• Clean the dryer with a wet cloth which is only damped by clean water. Otherwise, 

the chemical cleaners may damage the plastic surfaces and other parts.
• Please wear gloves when cleaning.

• Prepare a wet cloth damped by clean water.

Clean heat exchanger

Clean Tumble dryer

Do not touch the heat exchanger with your hand, which may result in cause an 
injury. WARNING!

 WARNING!

• Clean the door, especially the inside window.
• Clean the sealing around the front support.
• Clean the humidity sensor in side of the drum.
•  Take out all the filters, clean the sealing and air 

tunnel.  
Before starting the dryer, dry all parts with a soft 
cloth.
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TROUBLESHOOTING
Display Reason Solutions

“E32” Humidity sensor error
Please contact your local service center if the 
problem occurs.

“E33” Temperature sensor error

“E64” BLDC motor communication error

 WARNING!

 WARNING!

• Only authorised technicans can carry out repairs.
• Before you call service, problems yourself or if you have followed the user instructions.
• If the LED displays other prompt and the dryer can not work ,please call service.
• A technician will charge you for advice, even during the warranty period.

If you cannot deal with the problems by yourself and need help:
• Press the   button.
• Pull out the mains plug and call the service.

Problem Solution

Display is not on

• Check if the power supply works.
• Check if the mains plug is inserted.
• Check the selected programme .
• Press the    button.

“  ”is lighting
• Empty water container.
• If the light is still on, please call the service.

“  ”is lighting
• Clean heat exchanger.
• Clear lint filter.

Dryer does not start
• Check the door has closed.
• Check the programme has set.
• Check the start button has selected.

Degree of dryness was not 
reached or drying time too
long

• Clean lint filter and .
• Empty container.
• Check drain hose.
• Dryer installation place is too restricted.
• Clean the moisture sensors.
• Keep the Air inlet clean.
• Use higher drying intensity level programme or time programme.
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Technical Specifications

Dimension (LxWxH) 640x595x845(mm)

Ambient temperature + 5°C ~ +35°C

Rated input power 850W

Rated voltage 220-240V~

Rated frequency 50Hz

Refrigerant R134a

Weight of product 48kg

Rated capacity 8.0kg

GWP 1430

CO 2 - eq 0.5T

Quantity of refrigerant 350g

• The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes which are loaded to the 
appliance do not exceed the rated capacity each time.

• Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around 
freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.

• There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or 
condensate water container

 NOTE
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Product Fiches
Rated Capacity 8.0 kg

Dryer Type Condenser

Energy efficiency class A++

Weighted annual energy consumption (AEC) ❶ 236.0 kWh/year

Automatic or non-automatic Automatic

Energy consumption of the standard cotton program at full load 1.97 kWh

Energy consumption of the standard cotton program at partial load 1.08 kWh

Power consumption of the off-mode (Po) 0.2 W

Power consumption of the left-on mode (PI) 0.8 W

Duration of the left-on mode 10 min

Weighted program time of the standard cotton program at full and partial load 127 min

Program time of the standard cotton program at full load 170 min

Program time of the standard cotton program at partial load 95 min

Condensation efficiency class A (most efficient) to G (least efficient) B

Average condensation efficiency of the standard cotton program at full load 80.5%

Average condensation efficiency of the standard cotton program at partial load 80.5%

Weighted condensation efficiency for the standard cotton program at full and load 80.5%

Sound power level for the standard cotton program at full load 66dB

Remarks
❶   Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and 

partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will 
depend on how the appliance is used The ‘standard cotton programme’ used at full and partial load is 
the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this 
programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in 
terms of energy consumption for cotton. 
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