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Βασικά Χαρακτηριστικά της Πρέσας Ατμού 

Καθαρά, «επαγγελματικά» σιδερώματα κάθε φορά που σιδερώνετε! 

 

• Η επιφάνεια σιδερώματος της Πρέσας είναι εφτά φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια που καλύπτουν τα 

απλά σίδερα. 

• Η Πρέσα ατμού θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον χρόνο που σιδερώνετε στο μισό!  

• Διαθέτει πολλές ρυθμίσεις για σιδέρωμα με ατμό ή χωρίς ατμό. Η ρύθμιση απότομης εκτόξευσης ατμού (burst) 

σιδερώνει ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία. 

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 

• Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο που αν ξεχαστεί η άνω θερμαινόμενη πλάκα κλειστή κάνει 

αυτόματη διακοπή ρεύματος με παράλληλη ηχητική ειδοποίηση. 

• Σύστημα αυτόματης επανεκκίνησης – από θέση αναμονής - της συσκευής για να συνεχίσετε γρήγορα το 

σιδέρωμα. 

• Λυχνία ένδειξης λειτουργίας. 

• Προστατεύει τα ευαίσθητα υφάσματα, όπως τα μεταξωτά. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 
Όταν χρησιμοποιείτε την πρέσα σας είναι σκόπιμο να γνωρίζετε τις παρακάτω βασικές αρχές: 
 

-  Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την χρησιμοποιήσετε. 

-  Χρησιμοποιήστε την πρέσα μόνο για σιδέρωμα. 

-  Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι η πρέσα σας ανταποκρίνεται στις ηλεκτρικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην βάση της  

   πρέσας. 

-  Για τη δική σας ασφάλεια οι πρίζες θα πρέπει να έχουν γείωση. 

-  Η πρέσα θα πρέπει πάντα να είναι σβηστή πριν τη βάλετε ή την βγάλετε από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. 

-  Το καλώδιο δεν πρέπει να ακουμπάει ζεστές επιφάνειες. Αφήστε την πρέσα να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 

-  Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την πρέσα με ελαττωματικό καλώδιο, ή και όταν η πρέσα παρουσιάζει διαρροή, ή έχει κάποια βλάβη. Μην 

αποσυναρμολογείτε την πρέσα μόνη σας. Αν υπάρχει βλάβη απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Service. Εσφαλμένη συναρμολόγηση   

εκθέτει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

-  Μην αφήνετε μικρά παιδιά να πλησιάζουν όταν σιδερώνετε. 

-  Για να μην κάψετε τις ασφάλειες, μην συνδέετε στο ίδιο κύκλωμα κι άλλη ισχυρή ηλεκτρική συσκευή. 

-  Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο καλώδιο, πρέπει να είναι των 10A. Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο καλώδιο  

   μπορεί να υπερθερμανθεί. 

-  Ποτέ μην βάλετε τη συσκευή μέσα σε νερό, ή άλλα υγρά. 

-  Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό στο ρεζερβουάρ. 
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-  Μην βάζετε τα χέρια σας ανάμεσα στις δύο πλάκες όταν σιδερώνετε. 

-  Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία Service της εταιρείας, ώστε η επισκευή να τηρεί   

   όλες τις  προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. 

-  Οποιαδήποτε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, καταργεί αυτόματα την προσφερόμενη εγγύηση της εταιρείας. 

 
Ο κατασκευαστής δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις της συσκευής χωρίς προειδοποίηση. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ 



Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 
1. Χειρολαβή για το άνοιγμα κλείσιμο της πρέσας. 

2. Με το κουμπί κλειδώματος – ασφάλεια -  ασφαλίζουμε την άνω 

θερμαινόμενη πλάκα στην κάτω θέση. Διευκολύνει την μεταφορά 

και αποθήκευση της πρέσας Ατμού. 

3. Τα κουμπιά εκτόξευσης ατμού – ένα σε κάθε άκρη της λαβής - 

εκτοξεύουν μια δέσμη ατμού όταν πατηθούν. 

4. Η άνω θερμαινόμενη πλάκα της πρέσας είναι το τμήμα που 

θερμαίνεται και πρεσάρει το ρούχο. 

5. Το κάτω τμήμα της πρέσας είναι η σιδερώστρα. 

6. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος είναι αναμμένη όταν η συσκευή έχει τεθεί 

σε λειτουργία. 

7. Διακόπτης που ανάβει και σβήνει την πρέσα (ON – OFF) 

8. Λαμπάκι θερμοστάτη 
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9. Η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας ατμού ανάβει όταν η πρέσα είναι

έτοιμη να εκτοξεύσει ατμό. 

10.  Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας. 

11.  Δοχείο νερού 

12.  Μαξιλαράκι σιδερώματος  

13. Δοχείο συμπλήρωσης νερού 

14.  Μπουκάλι σπρέι για να μαλακώνουμε σκληρά υφάσματα πριν το 

σιδέρωμα. 
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Εικ 1 

Εικ. 2 

Προσοχή. Μόνο για οικιακή χρήση 
Οδηγίες συμπλήρωσης νερού 
Μην βάζετε την συσκευή στην πρίζα αν δεν έχετε γεμίσει το δοχείο 
νερού. 
1. Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
2. Ξεκλειδώστε το κουμπί κλειδώματος – ασφάλεια. 
3. Ανασηκώστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα της πρέσας  
4. Για την συμπλήρωση του δοχείου νερού: Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό ή 
νερό βρύσης, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Σύρετε το
δοχείο νερού προς τα εμπρός (Εικ. 1). Με το δοχείο συμπλήρωσης γεμίστε το 
δοχείο νερού και στην συνέχεια σπρώξετε το δοχείο νερού πίσω μέσα στην 
συσκευή. 

Σημείωση: Για καλύτερη συντήρηση της συσκευής σας η Singer συνιστά τη χρήση 
700ml απιονισμένου νερού και 300ml νερού βρύσης για κάθε λίτρο νερού. Μην 
χρησιμοποιείται βρόχινο νερό ή νερό απόψυξης. 

Οδηγίες Λειτουργίας  
1. Ανοίξτε τον διακόπτη on/off στην θέση on (Εικ. 2) 
2. Επιλέξτε την θερμοκρασία της συσκευής σύμφωνα με το είδος του υφάσματος που
πρόκειται να σιδερώσετε. Το καλύτερο είναι να ξεκινήσετε το σιδέρωμα με τα πιο
ευαίσθητα υφάσματα γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες θα κάνουν ζημιά σε νάιλον και
μεταξωτά (Εικ. 3). 

3. Όταν σβήσει η Λυχνία Ετοιμότητας  η πρέσα σας είναι έτοιμη για σιδέρωμα. Αν 
έχετε επιλέξει να σιδερώσετε λινά και βαμβακερά η πρέσα διαθέτει ατμό όταν 
ανάψει η Λυχνία Ετοιμότητας Ατμού. 

4. Μην πατάτε τα κουμπιά εκτόξευσης ατμού όταν την άνω θερμαινόμενη πλάκα είναι
τελείως κλειστή. Για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα εκτοξεύστε το ατμό 
όταν η άνω θερμαινόμενη πλάκα βρίσκεται λίγο πάνω από την επιφάνεια του 
υφάσματος που σιδερώνετε.  
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Τεχνικές Σιδερώματος με ατμό 

Σιδέρωμα ρούχων 
1. Τοποθετήστε το ρούχο στην επιφάνεια της σιδερώστρας. 

2.  Κατεβάστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα από την χειρολαβή και κρατώντας την 

πλάκα σε θέση μισόκλειστη πιέστε το κουμπί εκτόξευσης ατμού που βρίσκεται στην 

χειρολαβή 

3. Αφήστε την πρέσα λίγα δευτερόλεπτα κλειστή για να πρεσάρει και να στεγνώσει το 

ρούχο. 

4. Την ανοίγετε σηκώνοντας την χειρολαβή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε την άνω θερμαινόμενη πλάκα πάνω από 10 δευτερόλεπτα 

κατεβασμένη η πρέσα θα κλείσει αυτόματα την θερμοκρασία για να προστατέψει το 
Εικ. 3 

ύφασμα. Θα ακούσετε ένα ήχο (Beep) μέχρι να σηκώσετε την άνω θερμαινόμενη 

πλάκα. Όταν η άνω θερμαινόμενη πλάκα επιστρέψει στην θέση της, η λειτουργία της 

συσκευής θα συνεχιστεί κανονικά  

Μην πιέζετε την χειρολαβή όταν η πρέσα είναι κλειστή. Η πίεση ασκείται αυτόματα. 
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Παντελόνια 

Για μάλλινα υφάσματα χρησιμοποιείτε υγρό πανί, αν το κρίνετε απαραίτητο. Πρώτα σιδερώνετε τις πιέτες της μέσης και το ζωνάρι στην 

άκρη της σιδερώστρας. Ανάλογα με τις πιέτες μπορείτε χρησιμοποιήσετε το μαξιλαράκι. Συνεχίζετε το σιδέρωμα γυρίζοντας το 

παντελόνι στην άκρη της σιδερώστρας. 

Τοποθετήστε το καβάλο ανοιχτό στο αριστερό άκρο της σιδερώστρας και στρώνετε το κόψιμο του καβάλου σύμφωνα με το σχήμα της 

σιδερώστρας. Κάνετε ακριβώς το ίδιο και για το άλλο μπατζάκι. 

Σιδερώνετε την μπροστινή τσάκιση στο επάνω μέρος. Οι ραφές πρέπει να είναι στην άκρη της σιδερώστρας για να αποφύγετε γυαλάδα. 

Άλλες Τεχνικές 

Για ευαίσθητα υφάσματα μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πανί σιδερώματος ανάμεσα στο ύφασμα που θα σιδερώσετε και την άνω 

θερμαινόμενη πλάκα της πρέσας. 

Κουμπιά και φερμουάρ: αν έχετε ρούχα με παλαιού τύπου κουμπιά ή φερμουάρ πρέπει να λάβετε μέτρα για να μην κινδυνέψουν να 

λειώσουν. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα σιδερώνετε τις περιοχές γύρω από κουμπιά και φερμουάρ από την ανάποδη, δηλαδή 

η πρόσοψη πρέπει να βλέπει προς τα κάτω και να τοποθετείτε ένα πανί σιδερώματος επάνω τους. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπουκάλια με σπρέι νερού για να μαλακώσετε το ύφασμα. Η διαδικασία αυτή θα σας βοηθήσει να 

σιδερώσετε επίμονες ζάρες και τσαλακώματα. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ένα ελαφρά βρεγμένο πανάκι επάνω σε σκληρά 

τσαλακωμένα υφάσματα  για να διορθώσετε δύσκολα σημεία.  

Για να σιδερώσετε μεγάλα κομμάτια, ρούχα ή υφάσματα, τοποθετήστε όλο το ύφασμα στο πίσω μέρος της πρέσας ατμού. Τραβήξτε 

ένα μέρος του προς το μέρος σας και σιδερώστε, τραβήξτε κι άλλο και σιδερώστε και συνεχίστε μέχρι να σιδερώσετε όλο το ύφασμα.  
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Πως χρησιμοποιούμε το μαξιλαράκι σιδερώματος 

Τα μαξιλαράκι σιδερώματος είναι πολύ χρήσιμο βοήθημα για ρούχα που 

έχουν ιδιόμορφες λεπτομέρειες όπως καμπύλες ραφές, βάτα, επωμίδες 

κλπ.  

Χρησιμοποιήστε το μαξιλαράκι σε σημεία που χρειάζεται να σιδερώσετε 

πτυχές, πιέτες ή όταν θέλετε να δώσετε συγκεκριμένο σχήμα στο σημείο.

Τοποθετήστε το μέρος που θέλετε να σιδερώσετε επάνω στην επιφάνεια 

της σιδερώστρας. Τοποθετήστε το μαξιλαράκι σιδερώματος κάτω από το 

ιδιόμορφο σημείο, πχ βάτο. 

Προσέξετε ώστε το σημείο που θέλετε να «πατηθεί» να είναι πιο ψηλά 

από το υπόλοιπο ρούχο και κατεβάστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα της 

πρέσας μέχρι να έρθει σε επαφή με το σημείο αυτό. 

Μην «ζορίσετε» την άνω θερμαινόμενη πλάκα να κατέβει πιο κάτω γιατί 

αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή. 
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Ανδρικά & Γυναικεία πουκάμισα 

Τοποθετήστε πρώτα την ραφή του ώμου στην πρέσα ατμού και 

σιδερώστε. 

Στην συνέχεια τοποθετήστε τα μανίκια στην πρέσα με την τσάκιση 

παράλληλα και κατά μήκος της σιδερώστρας. Σιδερώστε. 

Τοποθετήστε τις άκρες των μανικιών στην άκρη της πρέσας και 

σιδερώστε. 

Τοποθετήστε το κεντρικό μέρος του πουκάμισου στο πίσω μέρος της 

πρέσας, κατά μήκος, με το μέρος της τσέπης προς το μέρος σας για να 

αρχίσετε να σιδερώνετε από εκεί. Σιδερώνετε τμηματικά τραβώντας το 

πουκάμισο προς το μέρος σας κάθε φορά που τελειώνετε ένα τμήμα. 

Τελειώστε με το σιδέρωμα του γιακά 

13 



Εικ. 4 

Καθάρισμα της πρέσας ατμού 
1. Τοποθετήστε το μαξιλαράκι στην μέση της σιδερώστρας (κάτω επίπεδη 
επιφάνεια). 

2. Τοποθετήστε μια καθαρή πετσέτα πάνω από το μαξιλαράκι και την 
σιδερώστρα. 

3. Ρυθμίστε την θερμοκρασία στο υψηλότερο σημείο. 
4. Όταν ανάψει η λυχνία Ετοιμότητας Ατμού κατεβάστε την άνω θερμαινόμενη 
πλάκα της πρέσας μέχρι να ακουμπήσει το μαξιλαράκι σιδερώματος. 

5. Πατήστε ένα από τα κουμπιά εκτόξευσης ατμού για να εκτοξευθεί ατμός 6 
φορές. 

6. Αφήστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα να κρυώσει. 
7. Καθαρίστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα με ένα βρεγμένο πανί. 
8. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη 
στην επιφάνεια της συσκευής. 

9. Το κάλυμμα της σιδερώστρας μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί. Πλύνετε 
στο χέρι με μαλακό απορρυπαντικό ρούχων. 

Αποθήκευση 
Αφού τελειώσετε το σιδέρωμα με την Πρέσα ατμού, κλείστε τον διακόπτη (θέση 

OFF). Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά για να κρυώσει η Πρέσα 

ατμού. Στην συνέχεια κατεβάστε την άνω θερμαινόμενη πλάκα και ασφαλίστε 

στην θέση αυτή με το κουμπί κλειδώματος. Περιτυλίξτε το καλώδιο 

τροφοδοσίας χαλαρά και τοποθετήστε στο χώρο που υπάρχει γι’ αυτό κάτω από 

την σιδερώστρα. Εικ. 4. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων της Πρέσας Ατμού 
Πριν φέρετε την συσκευή για έλεγχο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ελέγξτε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι ένα από 
τα πιο κάτω και εφαρμόστε την λύση που προτείνεται. 

 Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η άνω θερμαινόμενη πλάκα 
δεν ανασηκώνεται     

Έχει ασφαλιστεί το κουμπί 
κλειδώματος 

Απασφαλίστε το κουμπί κλειδώματος 

Η Πρέσα Ατμού δεν 
αφαιρεί επίμονες ζάρες 

Η θερμοκρασία που έχει επιλεγεί δεν 
είναι αρκετά υψηλή για τον τύπο του 
υφάσματος 

Ταιριάξτε το ύφασμα με την σωστή 
θερμοκρασία 

Η πρέσα δεν ανάβει  Μάλλον δεν είναι στην πρίζα  ή ο 
διακόπτης on/off είναι κλειστός  (θέση
off) 

Βάλτε την συσκευή στην πρίζα ή ανοίξτε τον διακόπτη 
on/off (θέση on) 

Η πρέσα δεν θερμαίνεται  Ο θερμοστάτης είναι κλειστός Περιστρέψτε τον θερμοστάτη στον τύπο του 
υφάσματος που θέλετε να σιδερώσετε.  

Δεν παράγει ατμό  Χαμηλό επίπεδο ή έλλειψη νερού Γεμίστε το δοχείο νερού 

Δεν παράγει ατμό Δεν έχει επιλεγεί αρκετά υψηλή 
θερμοκρασία 

Ρυθμίστε σε υψηλότερη θερμοκρασία. Εκτός αν 
σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα όπως μεταξωτά 
και ρεγιόν.   

Δεν παράγει ατμό Η συσκευή δεν είναι ακόμη έτοιμη Περιμένετε να ανάψει η λυχνία Ετοιμότητας Ατμού 
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Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων). 
 
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην 
πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει 
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν. 




