
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DB 765
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία 
και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν 
είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη 
χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να 
χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως 
του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, 
αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.

- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το 
καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.

- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, 
σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την 

έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση 
πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Παιδιά
 Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, 

πολυστυρόλιο κ.τ.λ.) μακριά τους.
Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

 Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται 
και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
 Προειδοποίηση! Η βάση σιδερώματος (10) ζεσταίνεται πολύ γρήγορα και παίρνει πολύ ώρα να κρυώσει. Παρακαλώ μην την αγγίζετε.

 Όταν δεν χρησιμοποιείται το σίδερο, τοποθετήστε πάντα τη συσκευή κάθετα στη βάση του (9).

 Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού (8) αφαιρέστε την πρίζα. Παρακαλώ μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερό περισσότερο από το σημείο MAX 
(max. 180 ml)

Επεξήγηση των εξαρτημάτων
1. Συνεχώς διευθετήσιμος ρυθμιστής θερμοκρασίας
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Κουμπί αεριωθούμενο ατμού + ψεκασμού
4. Ρυθμιστής όγκου ατμού
5. Εύκαμπτη είσοδος καλωδίου
6. Άνοιγμα για τη δεξαμενή νερού
7. Ακροφύσιο ψεκασμού
8. Διαφανές δοχείο νερού
9. Βάση
10. Επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα 

Πρώτη χρήση της συσκευής
 Καθαρίστε τη βάση σιδερώματος με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.

 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού από το άνοιγμα (6), χρησιμοποιώντας ένα δοχείο γεμίσματος. 

 Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε απιονισμένο νερό ή καθαρό νερό βρύσης (μέγιστο επίπεδο σκληρότητας νερού 2). Εάν το ύδωρ είναι 
σκληρότερο, χρησιμοποιήστε μόνο απιονισμένο νερό.

 Μην γεμίζετε με νερό μπαταριών, νερό από το στεγνωτήριο ρούχων και νερό που περιέχει τις πρόσθετες ουσίες (όπως άμυλο, άρωμα, 
αποσκληρυντικό ή άλλες χημικές ουσίες) στη δεξαμενή. Αυτό θα μπορούσε να βλάψει το σίδερο λόγω των υπολειμμάτων που 
διαμορφώνονται στο θάλαμο ατμού. Αυτά τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν ακαθαρσίες στο ύφασμα όταν βγαίνουν έξω από τις 
τρύπες της επιφάνειας σιδερώματος.

Χρήση της συσκευής
Σημείωση: Μόνο ενδύματα μπορείτε να σιδερώσετε με αυτήν την συσκευή.
 Αφαιρέστε οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες και συγκολλητικές ετικέτες από την επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
 Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο.



Σιδέρωμα χωρίς ατμό (ρυθμιστής αεριωθούμενου ατμού στο 0)
1. Τοποθετήστε το σίδηρο στη βάση του.
2. Γυρίστε το ρυθμιστή ατμού (4) στο 0.
3. Ηλεκτρική σύνδεση: Σιγουρευτείτε ότι η τάση του σίδερου (δείτε την ετικέτα πληροφοριών) και η ηλεκτρική τάση ταιριάζει.
4. Πάντα ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στο "0" πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα, ή πριν την αποσυνδέσετε.
5. Σιδερώστε τα ενδύματα σύμφωνα με τις θερμοκρασίες σιδερώματός τους. Ξεκινήστε με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τίθεται με το 

θερμοστάτη (1):
 Συνθετικά, μεταξωτά χαμηλή θερμοκρασία
 Μάλλινα μέση θερμοκρασία
 Βαμβακερά, λινά υψηλή θερμοκρασία
MAX μέγιστη θερμοκρασία
6. Συνδέστε τη συσκευή με μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα, 230 V / 50 Hz.
7. Η ενδεικτική λυχνία (2) ανάβει. Μόλις σβήσει, η καθορισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να σιδερώνετε.
8. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα πάντα μετά από το τέλος σιδερώματος.

Σιδέρωμα με ατμό (    )
Μια υψηλότερη θερμοκρασία απαιτείται για αυτό (μάλλινα, βαμβακερά, λινά).
Η ποσότητα ατμού μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ποσότητας ατμού (4).

0   Καθόλου ατμός
     Μικρός όγκος ατμού
     Μεγάλος όγκος ατμού

Πρόσθετος ατμός μπορεί να προστεθεί με την λειτουργία αεριωθούμενου ατμού (3).
Όταν σιδερώνετε σε χαμηλές θερμοκρασίες, σιγουρευτείτε ότι μειώσατε την ποσότητα ατμού ή σιδερώστε χωρίς ατμό. Εάν η θερμοκρασία 
είναι πάρα πολύ χαμηλή μπορεί να διαρρεύσει νερό από τις τρύπες.
Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή νερού
 Αποσυνδέετε πάντα την πρίζα όταν γεμίζετε τη δεξαμενή νερού.

 Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού (4) στο "0" (καθόλου ατμός). Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής (6) και ρίξτε προσεκτικά το νερό. Μην υπερβείτε 
τη μέγιστη γραμμή.

Λειτουργία ψεκασμού (     )
Προκειμένου να βρέξετε ένα τμήμα για να το σιδερώσετε πιέστε το κουμπί ψεκασμού (3).
Κάθετος ατμός
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει αεριωθούμενο ατμό σε κάθετη κατεύθυνση.
Σημείωση: Για να αποφύγει την υπερβολική διαρροή νερού από την βάση μην λειτουργείτε τον ατμό για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα 
χωρίς διακοπή.

Αυτοκαθαρισμός ( )
1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέση.
2. Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί στο μέγιστο. Μόλις η ενδεικτική λυχνία σβήσει βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
3. Τώρα κρατήστε το σίδερο οριζόντια πάνω από έναν νεροχύτη. Γυρίστε το διακόπτη ποσότητας ατμού στη θέση “  

“ και αφήστε το. Τώρα κουνήστε τη συσκευή προς τα πίσω μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή. Βάλτε το διακότη στη θέση του, δίνοντας 
προσοχή στο μηχανισμό οδήγησης. Έπειτα γυρίστε το ρυθμιστή στη θέση “0”.

4. Βάλτε τη συσκευή πίσω στη βάση της και αφήστε την να ζεσταθεί ξανά. Για να καθαρίσετε τη βάση σιδερώστε ένα καθαρό βαμβακερό 
ύφασμα.

Καθαρισμός και αποθήκευση
 Πάντα βγάζετε την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή!

 Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.

 Καθαρίστε το σίδερο με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.

 Πάντα επιστρέψτε το ρυθμιστή ατμού στη θέση "0" μετά τη χρήση και αδειάστε τη δεξαμενή νερού προκειμένου να αποτραπεί 
οποιαδήποτε διαρροή.

 Μην βυθίζετε τη συσκευή ποτέ στο νερό!

Εγγύηση
Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς 
(απόδειξη). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή 
ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν 
συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση! Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την 
απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον 
έμπορο μαζί με την απόδειξη. *) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.
Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, 
εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων 
δαπανών.


