
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ROWENTA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. Λυχνία On/Off
2 .Κουμπί On/Off
3. Κεφαλή ατμού
4. Σκανδάλη ατμού
5. Ασφάλεια δοχείου νερού
6. Αποσπώμενo δοχείο νερού 
7. Έξοδος καλωδίου
8. Βάση στήριξης
9. Άγκιστρο πόρτας*
10. Κάλυμμα ατμού*
11. Βούρτσα υφάσματος*

* Ανάλογα με το μοντέλο

1. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Πιέστε την ασφάλεια του δοχείου (νερού).
Αφαιρέστε το δοχείο (νερού).
Ανοίξτε το πώμα του δοχείου.
Γεμίστε το δοχείο (νερού) με νερού βρύσης (μέγιστο 150 ml).
Κλείστε το πώμα του δοχείου.
Τοποθετήστε το δοχείο (νερού) στη θέση του κλειδώνοντας το στη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο (νερού) έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κρεμάστε το ρούχο σε μια κρεμάστρα. Το άγκιστρο της πόρτας βοηθά να 
κρεμάτε το ρούχο που θα φρεσκάρετε/σιδερώσετε. Η βούρτσα υφάσματος 
χαλαρώνει τις πλέξεις του υφάσματος για καλύτερη διείσδυση του ατμού. 
Πριν αφαιρέσετε ή συνδέσετε τη βούρτσα ατμού, αποσυνδέστε τη συσκευή 
σας από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα. Το κάλυμμα ατμού 
φιλτράρει τις ακαθαρσίες του νερού και προστατεύει τα υφάσματα από 
κηλίδες. Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε το κάλυμμα ατμού, αποσυνδέστε 
τη συσκευή σας από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

3. ΧΡΗΣΗ
Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Περιμένετε 
μέχρι η λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει (περίπου 45 δευτερόλεπτα). 
Όταν η λυχνία είναι συνεχώς αναμμένη, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 



Πατήστε τη σκανδάλη ατμού με τη βούρτσα ατμού στραμμένη μακριά από 
εσάς, κρατώντας την σε κάθετη θέση. Για βέλτιστη χρήση, περάστε τον ατμό 
πάνω από το ρούχο σας από πάνω προς τα κάτω.
Προσοχή: Μην φρεσκάρετε/σιδερώνετε ποτέ ένα ρούχο ενώ το φοράτε.

4. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πατήστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε μια ώρα για να κρυώσει 
η συσκευή σας πριν την αποθηκεύσετε. Πιέστε την ασφάλεια του δοχείου 
(νερού). Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αδειάστε τελείως το δοχείο (νερού). 
Τοποθετήστε το δοχείο (νερού) στη θέση του στη συσκευή, κλειδώστε το.

5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
Κάντε αυτή τη διαδικασία σε αεριζόμενο χώρο. Πατήστε την ασφάλεια του 
δοχείου νερού. Αφαιρέστε το δοχείο (νερού). Γεμίστε το δοχείο (νερού) 
με 50% νερό και 50% λευκό ξύδι. Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα 
αφαλάτωσης. Τοποθετήστε το δοχείο (νερού) στη θέση του στη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο (νερού) είναι καλά τοποθετημένο στη θέση 
του και κλειδωμένο. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ενεργοποιήστε 
τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι η λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει 
(περίπου 45 δευτερόλεπτα). Όταν η λυχνία είναι συνεχώς αναμμένη, η 
συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Για να απελευθερώσετε ατμό, πατήστε 
συνεχώς το κουμπί ατμού. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να 
αδειάσει τελείως το δοχείο (νερού). Πατήστε το κουμπί On/Off για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή και πιέστε το 
ντουλάπι του δοχείου νερού. Αφαιρέστε το δοχείο (νερού).
Γεμίστε το δοχείο (νερού) με νερό βρύσης (μέγιστο 150 ml).
Τοποθετήστε το δοχείο (νερού) στη θέση του στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι 
το δοχείο (νερού) είναι καλά τοποθετημένο στη θέση του και κλειδωμένο. 
Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Περιμένετε 
μέχρι η λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει (περίπου 45 δευτερόλεπτα). 
Όταν η λυχνία είναι συνεχώς αναμμένη, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Για να απελευθερώσετε ατμό, πατήστε συνεχώς το κουμπί ατμού.
Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο 
(νερού).

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Περιμένετε μια ώρα για να κρυώσει τελείως.
Χρησιμοποιήστε μόνο σφουγγάρι με νερό για να καθαρίσετε.
Ποτέ μην πλένετε ή ξεπλένετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό.


