
 

 

 

 

Φορητή συσκευή σιδερώματος με ατμό  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Αυτή η ελαφριά, φορητή και αποτελεσματική συσκευή σιδερώματος είναι ιδανική για 
να αντιμετωπίζετε τις ζάρες στα ρούχα σας στο σπίτι, όταν ταξιδεύετε για 

επαγγελματικούς λόγους ή για διακοπές. Μπορεί να χωρέσει εύκολα σε βαλίτσες και 
τσάντες και έτσι μπορείτε να το μεταφέρετε οπουδήποτε, παντού. Η φορητή συσκευή 
σιδερώματος είναι ασφαλής για χρήση σε διαφορετικούς τύπους υλικών και όχι μόνο 
εξαφανίζει τις ανεπιθύμητες ζάρες των ρούχων και ταυτόχρονα διώχνει και τις οσμές 

από τα ρούχα σας . Τέρμα έξοδα για στεγνό καθάρισμα, μόλις αποκτήσετε το Steamy θα 
εξοικονομήσετε χρήματα και θα έχετε καθαρά ρούχα χωρίς ζάρες. 

 
 

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και διατηρήστε 

τις για μελλοντική αναφορά. 



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1x κύρια μονάδα (φορητή συσκευή σιδερώματος ρούχων) 
1x βούρτσα ινών (μπορεί να είναι ήδη εγκατεστημένη στην κεφαλή της συσκευής 
σιδερώματος) 
1x εγχειρίδιο χρήστη 

 
Προειδοποίηση!  
Λόγω του μήκους του, το καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία εάν είναι 

τυλιγμένο γύρω από λαιμό! Όταν βρίσκονται παιδιά κοντά, να είστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύς εισόδου: 230 V AC 50/60 Hz 

Ισχύς εξόδου:  5.3 V = 1 A 

ισχύς σε βατ 1100W 

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 100 ml 

Βάρος: 0,85 kg 

Χρόνος θέρμανσης: 20 δευτερόλεπτα 

Χρόνος εργασίας 8-10 λεπτά 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ: 
• Ρούχα και ενδύματα 
• Κουρτίνες 
• Τραπεζομάντηλα και 
κλινοσκεπάσματα 

• Υφασμάτινες κουρτίνες ντους 
• Καλύμματα επίπλων 
• Χαλιά 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις 
ασφαλείας. 
 

• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ισχύς της πηγής ισχύος είναι ίδια με την ισχύς της 
συσκευής σιδερώματος και ότι η πηγή ισχύος είναι σε πλήρως χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση. 

• Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με προστατευτική γείωση. 



• Αυτή η συσκευή σιδερώματος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη 
εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη και οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Τα παιδιά (ακόμη και υπό επίβλεψη), δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

• Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή λόγω της απελευθέρωσης 
ατμού. 

• Μην πατάτε το κουμπί ατμού όταν στοχεύετε την κεφαλή της συσκευής προς ένα 
άτομο ή κατοικίδιο. 

• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε ρούχα που φοριούνται από ένα άτομο. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σιδερώματος με τέτοιο τρόπο ώστε ο ατμός που 
απελευθερώνεται να συναντά το δέρμα του χρήστη. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν πατάτε το κουμπί ατμού όταν αλλάζετε εξαρτήματα. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά την πλήρωση και τον καθαρισμό. 

• Πιάστε το βύσμα, όχι το καλώδιο, κατά την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας από 
την πρίζα. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή σιδερώματος να έρθει σε επαφή με νερό (εκτός από αυτό 
που έχει εισαχθεί στη δεξαμενή νερού), ειδικά όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. 

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.  

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε λεκάνες, μπανιέρες ή άλλα δοχεία που 
περιέχουν νερό. 

• Διατηρείτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθαρές και στεγνές. 

• Αποφύγετε να ρίξετε ή να χτυπήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. 

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή 
κινδύνου 

• Εάν πρέπει να αφήσετε τη συσκευή σιδερώματος χωρίς επίβλεψη, αφαιρέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 

• Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξαιτίας μη 

συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες ή άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό της 

συσκευής.  

• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σιδερώματος σε θέση όπου εκτίθεται 

σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική ζέστη ή κρύο, νερό κ.λπ. 

 

 Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στη συσκευή ! 

Μην τροποποιείτε τη συσκευή χωρίς άδεια του κατασκευαστή! 

 

Προειδοποίηση! Εάν τροποποιηθεί ο εξοπλισμός πρέπει, να διεξαχθεί κατάλληλη 

επιθεώρηση και δοκιμές  για  να διασφαλιστεί η συνεχής ασφαλής χρήση του 

εξοπλισμού. 

 



ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

1.  Λυχνία ένδειξης 

2.  Κουμπί ατμού 

3.  Δεξαμενή νερού 

4.  Βύσμα δεξαμενής 

5.  Καλώδιο τροφοδοσίας 

6.  Βούρτσα ινών 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

1. Γεμίστε το κύπελλο μέτρησης με 100 ml νερού. (Συνιστούμε να χρησιμοποιείται 
απιονισμένο νερό ή βρασμένο νερό το οποίο έχει κρυώσει. Χρησιμοποιώντας το 
νερό της βρύσης απευθείας θα προκαλέσει τη δημιουργία αλάτωνκαι θα 
φράξει την εσωτερική σωλήνωση.) 

2. Πιάστε το δοχείο νερού με το ένα χέρι και αφαιρέστε το σταθερά από τη λαβή 
τηςσυσκευής σιδερώματος προς την κατεύθυνση του καλωδίου τροφοδοσίας. 

3. Τραβήξτε το βύσμα δεξαμενής από την κορυφή της δεξαμενής νερού αρκετά 
μακριά για να αφήσει το βύσμα κρέμεται πάνω από την οπή πλήρωσης και 
χύστε τα 100 ml νερού μέσα στη δεξαμενή. Τοποθετήστε ξανά το βύσμα της 
δεξαμενής. 

4. Σύρετε τη δεξαμενή νερού πίσω στη θέση της στη λαβή. 
5. Συνδέστε τη συσκευή σιδερώματος σε πρίζα 110/230 volt. Η ενδεικτική λυχνία 

θα ανάψει μετά δύο λεπτά αφού η συσκευή ζεσταθεί. Όταν σβήσει το φως, η 
συσκευή σιδερώματος είναι έτοιμη για χρήση.  



 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

 
1. Πιάστε τη λαβή και πιέστε το κουμπί 

ατμού με τον αντίχειρά σας. (Εάν κατά τη 
λειτουργία της συσκευής σιδερώματος 
στο ύφασμα, τα δάκτυλά σας έρθουν σε 
επαφή με τον ψεκασμό ατμού, στρίψτε 
λαβή σας ελαφρά, έτσι ώστε να πατάτε 
το κουμπί του ατμού με τον δείκτη σας. 
Έτσι τα άλλα δάχτυλά σας τοποθετούνται 
πιο κάτω στη λαβή και μακριά από τον 
ψεκασμό ατμού). 
 

2. Με το ελεύθερο χέρι σας, πιάστε το ύφασμα και τραβήξτε το για να τεντωθεί 
καθώς μετακινείτε τη συσκευή σιδερώματος πάνω και κάτω.  

 

3. Απελευθερώνοντας το κουμπί θα σταματήσει απότομα η ροή ατμού, 
επιτρέποντάς σας να μετακινήσετε τη συσκευή σιδερώματος σε διαφορετική 
θέση στο ύφασμα. Αυτό θα εξοικονομήσει νερό και θα μειώσει τον αριθμό των 
πληρώσεων που θα πρέπει να κάνετε. 

 
Χρήση βούρτσας ινών 
 

1. Για να συνδέσετε το εξάρτημα στο σώμα της συσκευής, 

τοποθετήστε τις δύο εγκοπές στο κάτω χείλος του 

προσαρτήματος πάνω από τα δύο σημεία που 

βρίσκονται στο κάτω χείλος της κεφαλής ψεκαστήρα. 

2. Πιέστε το εξάρτημα προς τα κάτω σε πλήρη επαφή με 

την κεφαλή ατμού και, στη συνέχεια, πιέστε σταθερά 

προς τα κάτω στη γλωττίδα ασφάλισης μέχρι να 

ασφαλίσει στη θέση της. 

3. Το εξάρτημα βούρτσας από ίνες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς να πατήσετε το κουμπί ατμού για 



να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε χνούδια, μαλλιά κ.λπ. από μάλλινο ύφασμα 

πριν από το σιδέρωμα με ατμό. 

4. Για να αφαιρέσετε τις ζάρες, πατήστε το κουμπί ατμού και σύρετε τη συσκευή 

σιδερώματος πάνω και κάτω στο ύφασμα. 

5. Χωρίς ατμό, το εξάρτημα θα μαλακώνει τα σωματίδια από υφάσματα επίπλων 

και όταν εφαρμόζεται ατμός, το εξάρτημα ενεργεί ως πανί καθαρισμού για 

λεκέδες που μπορούν να διαλυθούν σε νερό. 

6. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πιάστε τη γλωττίδα ασφάλισης στην επάνω 

πλευρά του εξαρτήματος και τραβήξτε δυνατά την κεφαλή της συσκευής 

σιδερώματος απελευθερώνοντας τις εγκοπές από τις γλωττίδες. 

                         

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

 Η συσκευή σιδερώματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει τα 

βακτηρίδια που συσσωρεύονται σε επιφάνειες, όπως νεροχύτες και πάγκους. 

 Η συσκευή σιδερώματος θα αποστειρώσει και θα βοηθήσει να απομακρυνθούν 

οι οσμές σε υφάσματα αφαιρώντας π.χ. υπολείμματα καπνού τσιγάρου από τα 

ρούχα. 

 Δεν είναι μόνο για ρούχα. Η συσκευή σιδερώματος μπορεί να σιδερώσει τις 

κουρτίνες ενώ κρέμονται. Δεν χρειάζεται να τις κατεβάσετε και να τις 

σιδερώσετε σε σιδερώστρα. 

 Τα σεντόνια και η μαξιλαροθήκη μπορούν να ανανεωθούν και να 

αποστειρωθούν στη θέση τους, επειδή ο ατμός θα απομακρύνει τις μυρωδιές 

πριν το ύφασμα απορροφήσει το νερό. Απλά φροντίστε να κινείτε συνεχώς τη 

συσκευή σιδερώματος και να αποφύγετε την εφαρμογή στις ίδιες περιοχές. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 

1. Όταν τελειώσετε με τη συσκευή σιδερώματος, αφαιρέστε τη 

δεξαμενή νερού από τη λαβή.  

2. Πιάστε το δοχείο νερού με το ένα χέρι και αφαιρέστε το σταθερά 

από τη λαβή της συσκευής σιδερώματος προς την κατεύθυνση του 

καλωδίου τροφοδοσίας. 



 

3. Ανοίξτε τη δεξαμενή αφαιρώντας το βύσμα της δεξαμενής και 

αποστραγγίστε το νερό που απομένει. 

4. Ενώ είναι ακόμα συνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί 

ατμού για να αφήσετε το νερό μέσα στο σύστημα 

άντλησης να διαφύγει. 

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε ξανά το βύσμα 

της δεξαμενής και επιστρέψτε τη δεξαμενή νερού στη λαβή.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. ΘΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο έναν ελαφρώς υγρό μαλακό πανί για να καθαρίσετε το 

περίβλημα του προϊόντος.   

• Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. 

Αφαίρεση αλάτων 

Η συσσώρευση αλάτων μπορεί να αρχίσει να φράζει τη συσκευή σιδερώματος και 

μπορεί ακόμη και να αφήσει λευκούς λεκέδες στα ρούχα σας. Για να σώσετε τη συσκευή 

σιδερώματος και τα ρούχα σας, ξεκινήστε καθαρίζοντας τη συσκευή σας κάθε λίγους 

μήνες ή όποτε η ροή ατμού αρχίζει να επιβραδύνεται, ακολουθώντας τα απλά βήματα 

παρακάτω. 

Επαγγελματική συμβουλή: Για να αποφύγετε τα άλατα, χρησιμοποιείτε μόνο 
απιονισμένο νερού στη συσκευή σιδερώματος ρούχων σας. Δεδομένου ότι το 
απιονισμένο νερό δεν περιέχει άλατα ή μέταλλα, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για 
εκείνους τους λευκούς λεκέδες αλάτων που μπορεί να εμφανιστούν στο αγαπημένο σας 
μαύρο πουλόβερ. 

 

  



 

Τι θα χρειαστείτε 

• Λευκό ξύδι • Απιονισμένο νερό 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα 

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με λευκό ξίδι και απιονισμένο νερό, ένα προς 

δύο. Λειτουργήστε τη συσκευή σιδερώματος μέχρι να αφαιρεθεί 

περίπου το μισό διάλυμα. 

2. Αφήστε το νερό να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια αδειάστε τη 

συσκευή σιδερώματος. 

3. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου διορθωθεί το φράξιμο ή οι 

εναποθέσεις αλάτων εξαφανιστούν. 

4. Πριν το χρησιμοποιήσετε στα ρούχα σας, ξεπλύνετε τυχόν ξίδι που έχει μείνει. 

Γεμίστε τη δεξαμενή με απιονισμένο νερό και, στη συνέχεια, λειτουργήστε τη συσκευή 

μέχρι να αφαιρεθεί το μισό νερό. Αδειάστε τη συσκευή σιδερώματος και αφήστε τη να 

στεγνώσει τελείως. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

• Φυλάσσετε σε ασφαλές και ξηρό μέρος. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το 

STEAMY σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική ζέστη ή 

κρύο, νερό, τρίχες, σκόνη κ.λπ. 

• Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Πιθανοί λόγοι Λύση 

 
Η μονάδα δεν 
θερμαίνεται. 

Η μονάδα δεν είναι 
συνδεδεμένη. 

Συνδέστε στην παροχή 
ρεύματος 

Ο διακόπτης δεν είναι 
ενεργοποιημένος.  

Πατήστε τον διακόπτη 
on/off. Ο διακόπτης θα 
ανάψει.  

 
 
Η μονάδα θερμαίνεται 
αλλά δεν βγάζει ατμό.  

Η δεξαμενή νερού είναι 
άδεια. 

Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή 
νερού.  

Συγκέντρωση αλάτων στη 
μονάδα. 

Ακολουθήστε τον οδηγό 
αφαίρεσης αλάτων.  



Βλάβη θερμικής 
ασφάλειας. 

Μεταβείτε σε 
πιστοποιημένο κέντρο 
σέρβις.  

 
 
Η έξοδος ατμού είναι 
διακοπτόμενη.  

 
 
Συγκέντρωση αλάτων στη 
μονάδα.  

Είναι φυσιολογικό η 
μονάδα να σταματά 
περιοδικά τον ατμό για 
λίγα δευτερόλεπτα, εάν ο 
ατμός παραμείνει εκτός 
λειτουργίας για 
μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα, ακολουθήστε 
τον οδηγό αφαίρεσης 
αλάτων.  

 

 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη 
συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη 
συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι 
εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

 Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

 


