Ατμοσίδερο Nuvelle PHG-52800
Οδηγίες χρήσης

Στοιχεία ρεύματος: ~220-240V, 50/60Hz, 1200-2800W

Μόνο για οικιακή χρήση.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ατμοσίδερο, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
χρήσης.
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Οδηγίες Χρήσης
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το ατμοσίδερο ώστε
να εξοικειωθείτε μ’ αυτό. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.
Εξαρτήματα του ατμοσίδερου

A. Ακροφύσιο ψεκασμού
B.Είσοδος γεμίσματος νερού
C.Επιλογέας ελέγχου ατμού
D. Πλήκτρο στιγμιαίου ατμού
E.Πλήκτρο ψεκασμού
F. Ένδειξη αυτόματης απενεργοποίησης (πράσινη)
G.Προστατευτικό καλωδίου ρεύματος H. Δεξαμενή νερού
I. Επιλογέας θερμοκρασίας
J. Πλάκα
K. Ένδειξη ισχύος (κόκκινη)
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά τη χρήση του ατμοσίδερού σας, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προειδοποιήσεις
ασφάλειας:
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της οικιακής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που
αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
 Χρησιμοποιήστε το ατμοσίδερο μόνο για τη χρήση που προορίζεται, όπως περιγράφεται σ’ αυτές
τις οδηγίες χρήσης.
 Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε το ατμοσίδερο χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα ή πάνω σε σιδερώστρα. Μπορεί να
πάθετε εγκαύματα αν αγγίξετε τα ζεστά μεταλλικά μέρη, το ζεστό νερό ή τον ατμό.
 Κρατήστε το ατμοσίδερο μακριά από παιδιά.
 Το ατμοσίδερο δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
 Θα πρέπει να αφαιρείτε το φις ρεύματος από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.
 Αποσυνδέστε το ατμοσίδερο από την πρίζα ρεύματος πριν από:
1) Τον καθαρισμό
2) Το γέμισμα ή άδειασμα της δεξαμενής νερού
3) Αμέσως μετά τη χρήση
 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ατμοσίδερο με φθαρμένο καλώδιο ή φις ρεύματος, αν έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην
αποσυναρμολογήσετε το ατμοσίδερο, αλλά δώστε το σε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο και επισκευή.
 Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
 Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το ατμοσίδερο σε νερό ή άλλο υγρό.
 Το ατμοσίδερο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε σταθερές επιφάνειες.
 Κατά την τοποθέτηση του ατμοσίδερου στη βάση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι
τοποθετημένη η βάση είναι σταθερή.
 Το ατμοσίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια
ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.
 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
 Κρατήστε το ατμοσίδερο και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν χρησιμοποιείται ή είναι ζεστό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παραχθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και
θα εξαφανιστεί σύντομα.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού για πρώτη φορά, μην κατευθύνετε τον ατμό αμέσως
προς τα ρούχα, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα από την κατασκευή του ατμοσίδερου
στις οπές ατμού. Χρησιμοποιήστε την για λίγο στον αέρα και στη συνέχεια, αφού καθαρίσουν οι
οπές ατμού, χρησιμοποιήστε στα ρούχα.
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ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ





Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό.
Βεβαιωθείτε ότι ο Επιλογέας ελέγχου ατμού και ο Επιλογέας θερμοκρασίας είναι σε θέση “OFF”.
Κρατήστε το ατμοσίδερο όρθιο έτσι ώστε η είσοδος γεμίσματος νερού να είναι σε οριζόντια θέση.
Γεμίστε με νερό μέσω της εισόδου γεμίσματος νερού, μέχρι το νερό να φτάσει στο σημάδι "MAX"
(Μέγιστο) που υπάρχει στο πλάι του ατμοσίδερου. Ποτέ να μην γεμίζετε πάνω από αυτό το σημάδι.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Να ακολουθείτε τις οδηγίες σιδερώματος που υπάρχουν στην ετικέτα του κάθε ρούχου. Αν δεν υπάρχουν, αλλά γνωρίζετε το είδος του υφάσματος, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.
Σημείωση: Αν το ρούχο αποτελείται από διάφορα είδη υφασμάτων, να επιλέγετε πάντα τη θερμοκρασία που απαιτείται για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.
Ύφασμα

Επιλογέας θερμοκρασίας

Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Μετάξι

●

Χαμηλή θερμοκρασία

Μαλλί

●●

Μέτρια θερμοκρασία

Βαμβάκι, Λινό

●●●

Υψηλή θερμοκρασία

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ









Τοποθετήστε το ατμοσίδερο σε κάθετη θέση και θέστε τον Επιλογέα θερμοκρασίας στη ρύθμιση
χαμηλής θερμοκρασίας.
Τοποθετήστε το φις ρεύματος στην πρίζα και στη συνέχεια περιστρέψτε τον Επιλογέα θερμοκρασίας στη ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος ανάβει, δείχνοντας ότι το
ατμοσίδερο ξεκινά να θερμαίνεται.
Όταν η ενδεικτική λυχνία ισχύος σβήσει, σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία
και ότι το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, η ενδεικτική λυχνία ισχύος ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται
αυτόματα καθώς ο θερμοστάτης διατηρεί τη επιλεγμένη θερμοκρασία (μπορείτε να συνεχίζετε το
σιδέρωμα κανονικά).
Θέστε τον Επιλογέα ελέγχου ατμού στην επιθυμητή θέση.
Μόλις κρατήσετε το ατμοσίδερο σε οριζόντια θέση, παράγεται ατμός.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ
 Πατήστε το πλήκτρο ψεκασμού για να ψεκάσετε νερό στα ρούχα όποτε χρειάζεται.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού νερού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό
στη δεξαμενή νερού και ίσως χρειαστεί να πιέσετε μερικές φορές το πλήκτρο πριν αρχίσει να βγαίνει
νερό.

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ Ή ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΑΤΜΟΣ




Πιέστε το πλήκτρο Στιγμιαίου ατμού για να παράγετε μια ισχυρή ριπή ατμού που έχει την ικανότητα να διεισδύει στα υφάσματα και να εξομαλύνει ακόμη και τις πιο δύσκολες και σκληρές πτυχώσεις. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν το πιέσετε ξανά
Με το πάτημα του πλήκτρου Στιγμιαίου ατμού ανά διαστήματα μπορείτε να σιδερώσετε κάθετα
(κουρτίνες, κρεμασμένα ρούχα κ.λπ.)
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Σημείωση: Η λειτουργία Στιγμιαίου ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με υψηλή θερμοκρασία. Μην
πατάτε το πλήκτρο όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία ισχύος. Συνεχίστε ξανά το σιδέρωμα μόνον αφού
σβήσει η ενδεικτική λυχνία ισχύος.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Για στεγνό σιδέρωμα (χωρίς ατμό), ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα "ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ", αλλά αφήστε τον Επιλογέα ελέγχου ατμού στη θέση "OFF" (χωρίς ατμό).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ
Ένα ειδικό φίλτρο μέσα στη δεξαμενή νερού αφαλατώνει το νερό και αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων στην πλάκα. Το φίλτρο είναι μόνιμο και δεν χρειάζεται αντικατάσταση.
Σημείωση: Για χρήση με νερό βρύσης. Το απεσταγμένο και αφαλατωμένο νερό καθιστά το σύστημα
αναποτελεσματικό, αλλάζοντας τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΩΝ
Αυτό το ατμοσίδερο είναι εξοπλισμένο με σύστημα αποφυγής πιτσιλιών: Το ατμοσίδερο σταματά αυτόματα να παράγει ατμό όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, για να αποφευχθεί το στάξιμο νερού
από την πλάκα.
Χάρη σ’ αυτό το σύστημα, μπορείτε να σιδερώσετε τέλεια ακόμη και τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Μόνο για ορισμένα μοντέλα)
Μια ηλεκτρονική μονάδα ασφάλειας απενεργοποιεί αυτόματα την αντίσταση θέρμανσης εάν το ατμοσίδερο δεν έχει μετακινηθεί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
Σε κάθετη θέση, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 λεπτά. Για να καταλάβετε ότι έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης.
 Όταν ανασηκώσετε ξανά το ατμοσίδερο, η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα
σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα ανάψει. Αυτό σημαίνει ότι το ατμοσίδερο ξεκινά και πάλι να
θερμαίνεται.
 Περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ισχύος. Στη συνέχεια, το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για
χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Μετά τη χρήση, σηκώστε το ατμοσίδερο και κρατήστε το με την είσοδο γεμίσματος νερού να κοιτάζει προς τα κάτω, ώστε να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού.
Βάλτε το φις ρεύματος στην πρίζα και θέστε τον Επιλογέα θερμοκρασίας στο μέγιστο (MAX) για
1-2 λεπτά ώστε να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το ατμοσίδερο από
την πρίζα και αφήστε το να κρώσει πριν το αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν το ατμοσίδερο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, δεν πρέπει ποτέ να το αφήνετε από τα μάτια σας
και να απομακρύνεστε.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών για αντικατάσταση του καλωδίου.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή, αντικατάσταση καλωδίου ή φις ρεύματος ή άλλες ρυθμίσεις,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή δώστε το ατμοσίδερο στο εξουσιοδοτημένο
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κέντρο επισκευών.
Σημασία του διπλανού συμβόλου:
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε ειδικά
σημεία για την απόρριψη τέτοιων απορριμμάτων.
Επικοινωνήστε με το Δήμο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση
απορριμμάτων.
Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε χωματερές, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα,
βλάπτοντας την δημόσια υγεία.
Κατά την αντικατάσταση των παλιών συσκευών με καινούριες, το κατάστημα υποχρεούται από το νόμο
να παραλάβει δωρεάν την παλιά σας συσκευή για απόρριψη.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E.
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Ατμοσίδερο Nuvelle
PHG-52800 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕE χαμηλής τάσης και της οδηγίας
2014/30/ΕE ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/
Πληροφορίες για το περιβάλλον
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την
ακόλουθη σήμανση

Αποκομιδή προϊόντων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά
τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με
την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.
Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345
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Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018
www.plaisio.gr
Γενικοί όροι εγγύησης
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας,σύμφωνα
με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος
εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε
καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του
μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και
ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον
κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που
έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που
δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση
από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης
της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση
στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα
λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών,
αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από
τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα
του νερού παροχής.
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