
 

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη 

Telemax Σίδερο Ατμού  
Ταξιδιού Trip 

 
 

 

Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να 

διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. 

Ευχαριστούμε πολύ!  

www.telemax.gr                                                                 

2310-417494 & 2310427867 

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)            

Προειδοποίηση 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.  

http://www.telemax.gr/
mailto:support@telemax.gr


 

1. Κουμπί ατμού 

2. Ρυθμιστής ατμού 

3. Καπάκι 

4. Πτυσσόμενη λαβή 

5. Κουμπί για να διπλώσετε ή να 

ξεδιπλώσετε τη λαβή 

6. Ελεγχος θερμοκρασίας 

7. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας 

8. Ένδειξη πλήρωσης νερού 

9. Επιλογέας τάσης 

10. Καλώδιο τροφοδοσίας 

11. Πλάκα 

 

Οδηγίες ασφαλείας 

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν 

γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Εάν το 

καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, 

πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή 

παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα Το φις πρέπει να αφαιρεθεί από 

την πρίζα πριν γεμίσει η δεξαμενή νερού με νερό. 

Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. 

Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία τοποθετείται η βάση είναι σταθερή. 

Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροή. 

Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν ενεργοποιείται ή κρυώνει. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ Καυτές επιφάνειες. Οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. 

Σημαντικές προειδοποιήσεις 

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για εμπορική ή 

βιομηχανική χρήση σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του 

προϊόντος καθιστά άκυρη την εγγύηση. 

Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα του 

προϊόντος. 

Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να φτάσει τα 16 A και διαθέτει εφεδρική πρίζα 

Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή συνδέστε και αποσυνδέστε από το ρεύμα με τα χέρια ή / και τα πόδια βρεγμένα. 

Μην τραβάτε το καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε χρησιμοποιήσετε το φις. 

Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους και ζώα. 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα 

υγρά. 

Αποσυνδέστε το προϊόν αμέσως από το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς και επικοινωνήστε με μια επίσημη 

υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο, μην ανοίγετε τη συσκευή. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της μάρκας μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές ή 

διαδικασίες στη συσκευή. Μόνο ένα επίσημο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε 

αυτό το προϊόν. 

Προχωρήστε σύμφωνα με την ενότητα συντήρησης και καθαρισμού αυτού του εγχειριδίου για τον καθαρισμό 

Η Telemax αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη 

τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων. 

 

 



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ατμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης και κατανοείτε όλα τα μέρη 

και τα χαρακτηριστικά του. Φροντίστε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας και ετικέτες πριν χρησιμοποιήσετε 

για πρώτη φορά.. Μην ψεκάζετε για πρώτη φορά σε ρούχα και ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη βρωμιάς στην πλάκα 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

Ελέγχετε πάντοτε αν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος σε ένα προϊόν που πρέπει να σιδερώσετε. Ακολουθήστε 

αυτές τις οδηγίες σε όλες τις περιπτώσεις. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας γύρω για να ορίσετε την 

κατάλληλη θερμοκρασία που αναφέρεται στις οδηγίες σιδερώματος ή στην ετικέτα υφάσματος.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Υλικό, για παράδειγμα 

*(1 κουκκίδα) Ακρυλικό ,Νάιλον  

** (2 κουκκίδες) Μαλλί, Ελαφριά βαμβακερά, Ελαφριά λινά 

*** (3 κουκκίδες) Βαμβάκι, λινό, Κολλαριστά υφάσματα 

Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει .Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, μπορείτε να αρχίσετε 

να σιδέρωμα. 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ 

Αποσυνδέστε το σίδερο πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού. Ανοίξτε το κάλυμμα για πλήρωση. Αδειάστε αργά το νερό 

μέσω της εισόδου νερού. Μην γεμίζετε υψηλότερα από το σημάδι τη δεξαμενή νερού, για να αποφύγετε τη διαρροή 

νερού. Σημείωση: Το σίδερο ατμού σας έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί νερό βρύσης, ωστόσο, εάν το νερό είναι 

πολύ σκληρό, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού. Η δεξαμενή νερού πρέπει να αδειάζετε μετά από κάθε χρήση. 

ΨΕΚΑΣΜΟΣ 

 Όσο υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ψεκασμού σε οποιαδήποτε 

ρύθμιση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ατμού ή στεγνού σιδερώματος. Πιέστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για 

να ενεργοποιήσετε την αντλία ενώ σιδερώνετε. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή. 

Ρυθμίστε τον μεταβλητό έλεγχο ατμού στην επιθυμητή θέση. Προσοχή: Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με ατμό 

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

Το σίδερο ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ξηρή ρύθμιση με ή χωρίς νερό στη δεξαμενή νερού, είναι καλύτερο να 

αποφύγετε να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού κατά το στεγνό σιδέρωμα. Γυρίστε τον μεταβλητό έλεγχο ατμού στην ελάχιστη 

θέση. Επιλέξτε τη ρύθμιση στον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας που ταιριάζει καλύτερα στο σιδέρωμα του υφάσματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σίδερο ατμού χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ζεστό και δεν υπάρχει νερό. Μην το 

ξαναγεμίζετε με νερό μέχρι να κρυώσει το σίδερο ατμού. 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΤΜΟΥ 

Η δυνατότητα λήψης ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων. Απενεργοποίηση του 

ρυθμιστή ατμού στη θέση min Πατήστε το  κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε τον ατμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να 

αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην διατηρείτε συνεχώς το κουμπί ατμού και περιμένετε σχεδόν 5 

δευτερόλεπτα μεταξύ των πιέσεων. 

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

Πατώντας το κουμπί ατμού κατά διαστήματα μπορείτε επίσης να σιδερώσετε κάθετα (κουρτίνες, κρεμασμένα ρούχα 

κ.λπ.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην κρατάτε το κουμπί ατμού σε συνεχή 

λειτουργία και περιμένετε σχεδόν 5 δευτερόλεπτα μεταξύ πιέσεις 

ΌΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην ελάχιστη θέση.  Αφαιρέστε από την πρίζα. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει 

αδειάστε το νερό. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Συνιστάται  αυτοκαθαρισμος  κάθε δύο εβδομάδες εάν το νερό στην περιοχή είναι σκληρό ή ημίσκληρο εάν γίνεται συχνή 

χρήση της συσκευής Πριν καθαρίσετε το σίδερο ατμού βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος 

και έχει κρυώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Για να καθαρίσετε εξωτερικές επιφάνειες, 

χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί και στεγνώστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, καθώς αυτοί θα 

καταστρέψουν την επιφάνεια. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά στην πλάκα, καθώς 

αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμένα υπολείμματα, σιδερώστε πάνω από ένα υγρό 

πανί ενώ το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα, απλώς σκουπίστε με μαλακό υγρό πανί και 

στεγνώστε το 

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Γεμίστε το μισό της δεξαμενής νερού. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη μέγιστη θέση του. Τοποθετήστε το κύριο 

βύσμα στην πρίζα. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία. Αποσυνδέστε το σίδερο ατμού. 

Κρατώντας το σίδερο οριζόντια πάνω από το νεροχύτη και πατήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού, σε περίπτωση που δεν 

έχετε αυτό το κουμπί αλλάξτε το χειριστήριο ατμού στη μέγιστη θέση. Το βραστό νερό και ο ατμός θα εξαχθούν από τις 

τρύπες στην πλάκα με ξένες ακαθαρσίες Μετακινήστε το σίδερο πάνω από ένα παλιό (κατά προτίμηση) κομμάτι 

ύφασμα. Αυτό εξασφαλίζει ότι η πλάκα θα είναι στεγνή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης 



ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-CALC 

Ένα ειδικό φίλτρο ρητίνης μέσα στη δεξαμενή νερού μαλακώνει το νερό και αποτρέπει τη συσσώρευση κλίμακας στην 

πλάκα. Το φίλτρο ρητίνης είναι μόνιμο και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης. 

Το απιονισμενο και / αφαλατωμένο νερό καθιστά το "μηδενικό Calc", αντι-ασβεστοποιητικό σύστημα αναποτελεσματικό 

αλλάζοντας τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Μην χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα, αρωματικές ουσίες ή 

αφαλατωτικά. Η μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες κανονισμούς οδηγεί σε απώλεια εγγύησης. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP 

Με το σύστημα anti-drip, μπορείτε να σιδερώσετε τέλεια ακόμη και τα πιο ευαίσθητα υφάσματα. Να σιδερώνετε πάντα 

αυτά τα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η πλάκα μπορεί να κρυώσει μέχρι το σημείο που δεν βγαίνει πλέον ατμός, 

αλλά μάλλον σταγόνες βραστό νερό που μπορούν να αφήσουν σημάδια ή λεκέδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

σύστημα anti-drip ενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή εξάτμισης, ώστε να σιδερώνετε τα πιο ευαίσθητα υφάσματα 

χωρίς κίνδυνο χαλάρωσης ή χρώσης 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 
 

ΛΥΣΗ 
 

ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ 
ΣΙΔΕΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ 

Πρόβλημα σύνδεσης 
Ελέγξτε το καλώδιο 

τροφοδοσίας, το βύσμα και την 
πρίζα 

Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
βρίσκεται στη θέση MIN 

Επιλέξτε επαρκή θερμοκρασία 
 

ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΤΜΟ 
 

Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη 
δεξαμενή 

 

Γεμίστε το δοχείο νερού 
 

Ο διακόπτης ατμού έχει επιλεγεί 
σε λειτουργία χωρίς ατμό. 

Ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού 
μεταξύ των θέσεων ελάχιστου 

ατμού και μέγιστου ατμού. 

Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι 
χαμηλότερη από εκείνη που 

καθορίζεται για χρήση με ατμό. 
 

Επιλέξτε υψηλότερη 
θερμοκρασία 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ SPRAY ΔΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

 

Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο 
δοχείο 

 
Γεμίστε δεξαμενή νερού  

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΤΜΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

 

Η λειτουργία ατμού 
χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

Τοποθετήστε το σίδερο σε 
οριζόντια θέση και περιμένετε 

πριν χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία ατμού. 

Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό 
 

Ρυθμίστε σε υψηλότερη 
θερμοκρασία στο σιδέρωμα με 

ατμό. Τοποθετήστε το σίδερο σε 
κατακόρυφη θέση και περιμένετε 

να σβήσει η ενδεικτική λυχνία 
θερμοκρασίας. 

 

Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 
 

Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 
πολύ χαμηλή για την παραγωγή 

ατμού. 
 

Το μεταβλητό κουμπί επιλογής 
ατμού πρέπει να ρυθμιστεί στη 
θέση "0" έως ότου το σίδερο να 

ζεσταθεί. 
 

.  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα. 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά 

καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6
ο
 χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 

Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. 

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ  ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς 

προειδοποίηση». Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 

απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το 

κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 


