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1.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
A Φωτεινή γραμμή
B  Δέκτης υπερύθρων
C Ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος
D Ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενου χρόνου
E  Ενδεικτική λυχνία παύσης
F Ενδεικτική λυχνία κενού ή μη σωστά τοποθετημένου δοχείου νερού
G Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF)
H Επιλογή προγράμματος (βλ. ενότητα «Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω;»)
I Ρύθμιση χρόνου
J Πλήκτρο έναρξης/διακοπής

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
1  Λαβή προσαρμογής του ύψους 

θέσεων
2  Διακόπτης κλειδώματος/

ξεκλειδώματος καλύμματος
3 Θέσεις ανάρτησης
4 Κλείδωμα
5 Κάλυμμα 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
6  Χώρος αποθήκευσης για 

straighteners (πρέσες ισιώματος) 
και τηλεχειριστήριο 

7  Κρεμάστρα x2
8  Straighteners (πρέσες ισιώματος) 

μεγάλου μεγέθους  x2
9  Straighteners (πρέσες ισιώματος) 

μικρού μεγέθους  x10
10 Ράβδος  
11 Ενσωματωμένα straighteners 
 (πρέσες ισιώματος)

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
12 Ράφι
13 Φίλτρο
14 Δοχείο νερού 
15 Τροχοί 
16 Βάση σταθεροποίησης  

Κάτοψη

Φωτογραφίστε 
τον κωδικό για να 
ανακαλύψετε το 
βίντεο του CARE 

FOR YOU

EL EL
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Μην τοποθετείτε το Care For You 
στο μπάνιο ή σε άλλον χώρο με 
υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
πλευρές της συσκευής απέχουν 
τουλάχιστον 20 εκ. από 
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

Μην τοποθετείτε το Care For You 
κοντά σε πηγές θερμότητας.

Τραβήξτε προς τα έξω τις βάσεις 
σταθεροποίησης στο μπροστινό 
και πίσω μέρος του Care For You.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3. ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;

     STEAM / ΑΤΜΟΣ

Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια της 
λειτουργίας ατμού σε διαστήματα των 5 λεπτών. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του κύκλου, 
τόσο περισσότερος ατμός θα χρησιμοποιηθεί 
στα ρούχα. 
10 λεπτά:  Ελαφριά και σύντομη χρήση ατμού.
20 λεπτά:  Ιδανική χρήση ατμού για τα 

περισσότερα ρούχα.
30 λεπτά:  Για ρούχα που δεν ισιώνουν εύκολα.

     SANITIZE / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

20 λεπτά:  Ελαφριά απολύμανση. Περιορίζει τις 
οσμές.

40 λεπτά:  Πλήρης απολύμανση. Εξουδετερώνει 
αποτελεσματικά τις οσμές των 
ρούχων και εξαλείφει έως και 
το 99,99% ιών(1), βακτηρίων και 
μικροβίων(2). 

*Σε λειτουργία απολύμανσης για 40 λεπτά. Δοκιμή σε 
βαμβακερά υφάσματα που διεξήχθη από ανεξάρτητο 
εργαστήριο τον Οκτώβριο 2020.
(1) Coronavirus H COV-229E και Murine Norovirus. 
(2) S. Aureus, K.Pneumoniae, E.Coli.

     GENTLE DRY / ΕΛΑΦΡΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

Ιδανική λειτουργία για ευαίσθητα ρούχα που 
δεν τοποθετούνται στο στεγνωτήριο. 
Ο χρόνος του κύκλου λειτουργίας μπορεί να 
ρυθμιστεί από 10 έως 90 λεπτά.

4. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΑ ΡΟΥΧΑ;
!  Τα straighteners (πρέσες ισιώματος) σας βοηθούν να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 

 Ωστόσο, αν τοποθετείτε ρούχα που χάνουν εύκολα τη φόρμα τους (π.χ. ογκώδη πλεκτά, υφάσματα από βισκόζη, μπλούζες με λεπτή  
 ύφανση κ.λπ.), χρησιμοποιήστε τον κύκλο ΑΤΜΟΥ χωρίς straighteners (πρέσες ισιώματος).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα 
straighteners (πρέσες ισιώματος) για 
να κρεμάσετε παντελόνια στο Care For 
You. Για τη χρήση ατμού, τοποθετήστε 
ένα straightener (πρέσα ισιώματος) 
μικρού μεγέθους στο τελείωμα σε κάθε 
μπατζάκι.

!  Μην ξεχνάτε να αδειάζετε τις 
τσέπες των ρούχων.

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα 
straighteners (πρέσες ισιώματος) και 
το ράφι για να τοποθετήσετε λούτρινα 
παιχνίδια, μαξιλάρια και λευκά είδη 
στο Care For You.

Τοποθετήστε έως δύο πουκάμισα 
σε μια κρεμάστρα και κρεμάστε τη 
στη ράβδο.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
ατμό σε ένα πουκάμισο, κλείστε 
όλα τα κουμπιά μέχρι τον γιακά.

Τοποθετήστε ένα straightener (πρέσα ισιώματος) μεγάλου 
μεγέθους στο πίσω μέρος, ένα straightener μικρού μεγέθους 
σε κάθε μανίκι και δύο straighteners μικρού μεγέθους στο 
μπροστινό μέρος του πουκαμίσου.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε straighteners 
(πρέσες ισιώματος). 

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε 
straighteners (πρέσες ισιώματος) στη 
λειτουργία απολύμανσης.

Δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιείτε straighteners (πρέσες 
ισιώματος) στο ελαφρύ στέγνωμα.

20 εκ.20 εκ.

ELEL
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Στρέψτε το τηλεχειριστήριο 
προς τον δέκτη υπερύθρων.

1  Πατήστε το κουμπί ON/OFF 
στο τηλεχειριστήριο.

2  Επιλέξτε ένα από τα τρία 
διαθέσιμα προγράμματα. 
Η ενδεικτική λυχνία στη 
βάση του Care For You θα 
ανάψει υποδεικνύοντας το 
επιλεγμένο πρόγραμμα.

3  Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά «+» και «–» για να 
ρυθμίσετε τον χρόνο που 
εμφανίζεται στη βάση του 
Care For You.

4  Ξεκινήστε τη λειτουργία 
του επιλεγμένου 
προγράμματος 
πατώντας το πλήκτρο 
έναρξης/διακοπής.

Η γραμμή στη βάση του 
προϊόντος θα ανάβει καθώς 
αυξάνεται η θερμοκρασία.

5. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τραβήξτε 
τον διακόπτη 
κλειδώματος/
ξεκλειδώματος του 
καλύμματος για 
να κατεβάσετε το 
κάλυμμα.

Πιέστε τις επάνω/
κάτω λαβές για 
να ρυθμίσετε το 
ύψος των θέσεων 
ανάρτησης και 
προσαρμόστε τις 
μέχρι να ασφαλίσει 
ο μηχανισμός 
κλειδώματος 
στη θέση του. Θα 
ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός 
ήχος (κλικ).

Ανασηκώστε 
τον μηχανισμό 
κλειδώματος.

Στη διάρκεια 
λειτουργίας του 
προγράμματος, η οθόνη 
θα εμφανίζει τον χρόνο 
που υπολείπεται για 
την ολοκλήρωση του 
κύκλου.

!  Μην ανοίγετε 
το κάλυμμα ενώ το 
προϊόν βρίσκεται σε 
λειτουργία.
Μόλις ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα, θα ακουστεί 
ένα ηχητικό σήμα. 
Πατήστε τον διακόπτη 
κλειδώματος/
ξεκλειδώματος του 
καλύμματος για να το 
χαμηλώσετε.

Αφαιρέστε τα ρούχα 
και τα straighteners 
(πρέσες ισιώματος) 
που ίσως έχετε 
χρησιμοποιήσει.

Βεβαιωθείτε ότι 
το ηλεκτρικό 
καλώδιο είναι 
αποσυνδεδεμένο από 
την πρίζα.

Αφαιρέστε το δοχείο 
και γεμίστε το με 
νερό.

Συνδέστε τη συσκευή 
στην πρίζα.

Τοποθετήστε έως 
τρία ρούχα και 
τα straighteners 
(πρέσες ισιώματος) 
για ατμό, αν 
χρειάζεται. (Βλ. 
ενότητα 
«Πώς πρέπει 
να τοποθετώ τα 
ρούχα;»).

Κλείστε το κάλυμμα.

!  Πριν ξεκινήσετε 
έναν κύκλο 
λειτουργίας, πρέπει 
πάντα να κλείνετε το 
κάλυμμα.

Προαιρετικά: 
Αν θέλετε να 
αποθηκεύσετε το 
προϊόν, ανοίξτε 
τις κλειδαριές 
ασφαλείας.

Πιέστε τις λαβές 
ρύθμισης ύψους 
των θέσεων 
ανάρτησης για να τις 
χαμηλώσετε.

Ανασηκώσετε το 
κάλυμμα.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΗ

Δεν είμαι ικανοποιημένος/-η 
από τα αποτελέσματα της 
χρήσης ατμού.

Ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας ή/και η ποσότητα 
των straighteners (πρεσών ισιώματος) δεν 
ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ρούχο.

Επανεκκινήστε τον κύκλο ΑΤΜΟΥ διάρκειας 30 λεπτών, κλείστε όλα τα κουμπιά του 
ρούχου μέχρι τη λαιμόκοψη, αν υπάρχουν, και χρησιμοποιήστε straighteners (πρέσες 
ισιώματος), εφόσον είναι εφικτό (βλ. ενότητα "Πώς πρέπει να τοποθετώ τα ρούχα;").

Τα straighteners (πρέσες 
ισιώματος) έχουν φαρδύνει το 
ρούχο μου.

Χρησιμοποιήσατε straighteners (πρέσες ισιώματος) 
σε ένα ρούχο που χάνει εύκολα τη φόρμα του.

Πλύνετε ξανά το ρούχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι αρκετό για να το 
επαναφέρετε στην αρχική φόρμα του. Στο μέλλον, φροντίστε να τοποθετείτε το ρούχο 
στο Care For You χωρίς να χρησιμοποιείτε straighteners (πρέσες ισιώματος).

Όταν ολοκληρώνεται το 
πρόγραμμα, το εσωτερικό τμήμα 
του καλύμματος είναι βρεγμένο.

Δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος στο 
τέλος του προγράμματος.

- Ξεκινήστε το πρόγραμμα στεγνώματος διάρκειας 10 λεπτών ή  
- Στεγνώστε με ένα πανί ή  
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει στον αέρα.

Αναδύεται πολύ μεγάλη 
ποσότητα ατμού από το επάνω 
μέρος του προϊόντος.

Το κάλυμμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει σωστά στο επάνω μέρος του προϊόντος.

Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται 
στις εντολές του 
τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον 
δέκτη υπερύθρων ή η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου 
έχει εξαντληθεί.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων στη βάση του προϊόντος και 
ελέγξτε τις μπαταρίες του.

Το προϊόν δεν παραμένει 
σταθερό σε όρθια θέση.

Οι θέσεις ανάρτησης δεν είναι σε αρκετά υψηλό σημείο 
για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλειδώματος.

Ανασηκώστε τις θέσεις ανάρτησης στο μέγιστο ύψος για να ενεργοποιηθεί ο 
μηχανισμός κλειδώματος.

Εμφανίζεται  
αυτό το σύμβολο: Το δοχείο είναι κενό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Γεμίστε το δοχείο νερού και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

Η συσκευή απενεργοποιείται 
αυτόματα.

Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται 
αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το 
τηλεχειριστήριο.

Δεν είμαι ικανοποιημένος/-η 
από τα αποτελέσματα του 
στεγνώματος.

Τα ρούχα είναι υπερβολικά βρεγμένα. Στύψτε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στο Care For You.

Η συσκευή αφήνει νωπούς 
λεκέδες στον τοίχο ή στην 
οροφή.

Το Care For You είναι τοποθετημένο σε πολύ κοντινή 
απόσταση από τον τοίχο κατά τη χρήση του, ο χώρος 
δεν αερίζεται επαρκώς ή το κάλυμμα δεν έχει κλείσει 
εντελώς.

Μετακινήστε το Care For You σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από την επιφάνεια 
του τοίχου στη διάρκεια της χρήσης ή τοποθετήστε το σε έναν μεγαλύτερο χώρο με 
καλύτερο αερισμό και πιο χαμηλή θερμοκρασία. 
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ CFY

ΣΥΜΒΟΛΑ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Πλύσιμο στο χέρι ü
Πλύσιμο στο πλυντήριο ü
Πλυντήριο στο πρόγραμμα για συνθετικά ü
Πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα ü
Να μην πλένεται ü

ΣΥΜΒΟΛΑ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Επιτρέπεται το στεγνωτήριο ü
Στεγνωτήριο σε απλή λειτουργία ü
Πρόγραμμα για ευαίσθητα ü
Δεν επιτρέπεται στεγνωτήριο ü
Χωρίς στέγνωμα û
Στέγνωμα σε κρεμάστρα ü
Στέγνωμα με άπλωμα ü
Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια ü

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία ü
Στεγνωτήριο σε μεσαία θερμοκρασία ü
Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία ü
Στεγνωτήριο με κρύο αέρα û

6.  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΧΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΤΟ CARE FOR YOU;

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Τα τρία προγράμματα του Care For You είναι κατάλληλα για τα 
περισσότερα είδη υφασμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ελέγξτε τα 
σύμβολα στην ετικέτα του κάθε ρούχου.

!  Μην τοποθετείτε γάντια ή παπούτσια στο Care For You.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Απενεργοποιήστε και 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα. 
 Περιμένετε μία ώρα για να 
κρυώσει τελείως η συσκευή.

Ανασηκώστε το ράφι, αφαιρέστε 
το φίλτρο και καθαρίστε τυχόν 
υπολείμματα με ένα σφουγγάρι.

Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα 
νωπό πανί ή σφουγγάρι που έχετε 
στύψει καλά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
λειαντικά μέσα ή προϊόντα για να 
καθαρίσετε ή να αφαιρέσετε τα 
άλατα από τη συσκευή

! Φροντίστε να μην χαράσσετε 
τον δέκτη υπερύθρων ή τον πομπό 
υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο.ü : Κατάλληλο για τοποθέτηση στο Care For You.

û : Να μην τοποθετείται στο Care For You.
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