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Ατμοποιητής ρούχων 
Cirrus No.3

Καλωσήρθες στη Steamery 
Η Steamery ασχολείται με έξυπνες λύσεις. Στόχος μας είναι να 

διευκολύνουμε τους ανθρώπους να διατηρούν τα ρούχα τους 

όμορφα, με αίσθηση φρεσκάδας και να διαρκούν περισσότερο.

Ο ατμοποιητής ρούχων Cirrus No.3 είναι αποτέλεσμα 

μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας στον χώρο του 

σχεδιασμού. Διαθέτει εκλεπτυσμένη αισθητική και εργονομία 

και ανώτερη απόδοση. Η φροντίδα των ρούχων ποτέ δεν ήταν 

πιο εύκολη. 

Ο ατμοποιητής ρούχων Cirrus No.3 έχει μοναδική γραμμή. 

Τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και εξαιρετικά σχεδιαστικά 

στοιχεία ταιριάζουν ακριβώς στα σημερινά σπίτια και τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Steamery, τα 

προϊόντα μας και τη φροντίδα μας για τα ρούχα γενικότερα, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.steamerystockholm.com 

ή στείλτε μας email στο info@steamerystockholm.com.

Με εκτίμηση,

Steamery 

Σαρώστε τον κώδικα QR για να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα

Περιεχόμενο κουτιού

Ατμοποιητής ρούχων 

Cirrus No.3

Προστατευτικό από 

θερμότητα κατά τη χρήση

Προστατευτικό κάλυμμα 

επιστομίου 

Οδηγίες χρήσης

Θερμαινόμενη μπροστινή πλάκα

 Η μπροστινή πλάκα του ατμοποιητή ρούχων Cirrus No.3  

θερμαίνεται στο επίπεδο 1 για σίδερα (140°C, 284°F). Ο 

συνδυασμός της θερμαινόμενης μπροστινής πλάκας και 

καυτού ατμού κάνει τη χρήση ατμού στα ρούχα δύο φορές πιο 

αποτελεσματική. 

Κυρτή και τραχιά μπροστινή πλάκα

 Η κυρτή και ανάγλυφη επιφάνεια έχει δημιουργηθεί για να 

ενισχύει την τριβή ανάμεσα στο επιστόμιο και το ύφασμα. 

Αυτή η δυνατότητα  διευκολύνειτη διαδικασία εξομάλυνσης 

τσαλακωμάτων.

Λειτουργία όρθιου/πλάγιου στησίματος

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ατμοποιητή ρούχων Cirrus 

Λειτουργίες

Θερμαινόμενη μπροστινή πλάκα

Κυρτή και τραχιά 

μπροστινή πλάκα

Λειτουργία μη 

εκτόξευσης νερού

Λειτουργία 

όρθιου/πλάγιου 

στησίματος

Κουμπί ατμού

Αυτόματη διακοπή 

λειτουργίας

Διακόπτης 

on/off

Δεξαμενή νερού

Πλεκτό καλώδιο
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No.3 ξαπλωμένο σε επίπεδη επιφάνεια, και χάρη στη σταθερή 

βάση, μπορεί επίσης να σταθεί όρθιος.

Λειτουργία μη εκτόξευσης νερού

Η διευρυμένη οβάλ τρύπα στην μπροστινή πλάκα είναι ένα 

μέτρο ασφαλείας που φροντίζει ο ατμοποιητής ρούχων να μην 

εκτοξεύει ξαφνικά ζεστό νερό.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ο ατμοποιητής ρούχων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά 

από 30 λεπτά σε αδράνεια.

Διακόπτης on/off

Αφήστε τον ατμοποιητή ρούχων στην πρίζα όταν δεν είναι σε 

χρήση και εξοικονομήστε χρόνο. 

Κουμπί ατμού

Πατήστε όποτε χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή ρούχων, για 

εξοικονόμηση νερού.

Δεξαμενή νερού

Η όρθια δεξαμενή νερού είναι σταθερή και γλιστράει στο σώμα 

του ατμοποιητή με ένα απαλό μαγνητικό κλικ. Με σταθερή 

πίεση ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού στη δεξαμενή 

χωρητικότητας 90ml. 

Νερό και ποιότητα του νερού
Το Cirrus Νο.3 είναι εξοπλισμένο με παγίδες αλάτων –μικρές 

τσέπες στο εσωτερικό– που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 

συσσώρευσης αλάτων που φράζουν τον ατμοποιητή ρούχων. 

Ωστόσο, για να σας κρατήσει περισσότερο το Cirrus No.3, σας 

προτείνουμε τα εξής είδη νερού.

Σας προτείνουμε:

• Νερό ατμού της Steamery 

• Εμφιαλωμένο ή φιλτραρισμένο μη αεριούχο νερό, 

δηλαδή, πόσιμο νερό 

• Αποσταγμένο νερό 

• Απιονισμένο νερό (επίσης γνωστό ως νερό μπαταρίας) 

και νερό σιδερώματος χωρίς αρωματικά

Όλα τα παραπάνω θα παρατείνουν σημαντικά τη ζωή του 

ατμοποιητή σας:

Προτείνουμε ακόμα: 

• ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΦΡΑΖΕΙ Ο 

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΑ 

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ 

• •ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ

• •ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Οδηγίες χρήσης
Προετοιμασία

Σαρώστε τον κώδικα QR για να αγοράσετε νερό ατμού

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού τραβώντας το προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από το σώμα του ατμοποιητή. 

3. Κλείστε το δοχείο νερού και βάλτε το πίσω στη θέση 

του στον ατμοποιητή ρούχων. 

2. Απαλά σηκώστε τη λαστιχένια τάπα στο πάνω μέρος του 

δοχείου νερού και γεμίστε το. 

Σας προσφέρουμε επίσης και μερικές συμβουλές: 

• Ο ατμοποιητής ρούχων λειτουργεί καλά με 

κανονικό νερό βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που 

χρησιμοποιείτε είναι μαλακό (αν ζείτε σε περιοχή με 

σκληρό νερό, ή αν ταξιδεύετε και δεν είστε σίγουρος, 

χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο, μη αεριούχο, πόσιμο 

νερό)

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη 

θερμαντική πλάκα.
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Χρησιμοποιήστε το ως σίδερο 

Ο ατμοποιητής ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

σίδερο. Βάλτε μια πετσέτα ως βάση πίσω από τα ρούχα σας 

και πατήστε τον ατμοποιητή ρούχων, σαν σίδερο. Είναι τέλειο 

όταν θέλετε ρούχα σιδερωμένα «στην τρίχα». 

Χρήση ατμού από το εσωτερικό μέρος

Είναι μια χρήσιμη τεχνική για να αφαιρέσετε τσαλακώματα σε 

πουκάμισα, μπλούζες, μπλουζάκια, κ.λπ. Πιάστε το στρίφωμα 

Χρήση ατμού από το εξωτερικό μέρος

Η πιο συνηθισμένη τεχνική χρήσης ατμού. Για επαγγελματικό 

αποτέλεσμα, πιάστε το κάτω μέρος του υφάσματος και πιέστε 

τον ατμοποιητή ρούχων πάνω στο ρούχο. 

Σαρώστε τον κώδικα QR για να μάθετε περισσότερα σχετικά 
με τις τεχνικές χρήσης ατμού από τους ειδικούς μας.

Περίληψη εγγύησης 
Η Steamery προσφέρει έναν χρόνο εγγύηση από την 

ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς για τον παρεχόμενο 

εξοπλισμό και τα εξαρτήματα, τα οποία δεν περιέχουν 

ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή τους. Η Steamery 

δεν εγγυάται για φυσιολογική φθορά, έλλειψη συντήρησης, 

ούτε για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα ή κακή 

χρήση). Για σέρβις, στείλτε Email στη Steamery στο 

info@steamerystockholm.com, ή καλέστε το +46102065015.

Οδηγίες χρήσης
1. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα και πατήστε το πλήκτρο 

on/off.

2. Περιμένετε για περίπου 25 δευτερόλεπτα. Ένα φωτάκι 

δείχνει ότι ο ατμοποιητής ρούχων θερμαίνεται. 

3. Μόλις σταθεροποιηθεί το φωτάκι, ο ατμοποιητής 

ρούχων θα έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, και η 

μπροστινή πλάκα θα είναι αρκετά ζεστή. 

4. Ξεκινήστε τη χρήση ατμού. 

Πώς γίνεται η χρήση ατμού στα ρούχα
Δεν είναι δύσκολη η χρήση ατμού στα ρούχα, είναι εύκολη. 

Γρήγορα θα τη συνηθίσετε και θα βρείτε δικό σας τρόπο. 

Αφού τοποθετήσετε το ρούχα σας σε κρεμάστρα 

χρησιμοποιήστε τον ατμό κινώντας το επιστόμιο πάνω από 

το ύφασμα για να εξαπλωθεί ο ατμός στο ρούχο.Να κρατάτε 

πάντα τον ατμοποίησή ρούχων έτσι ώστε να εκτοξεύεται ο 

ατμός μακριά από εσάς.Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή 

ρούχων για περισσότερο από 30 συνεχόμενα λεπτά. Αν 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ατμοποιητή ρούχων σας για 

περισσότερο από 30 λεπτά, αφήστε τον να κρυώσει για μία 

ώρα μεταξύ χρήσεων.

για να τεντώσετε το ύφασμα και σύρετε αργά το επιστόμιο από 

το εσωτερικό του ρούχου. Προσοχή: να έχετε κατά νου ότι ο 

ατμός είναι καυτός και η θερμαινόμενη πλάκα στο Cirrus No.3 

καίει όπως και στα σίδερα.

Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό από τη θερμότητα

Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό από τη θερμότητα ως 

γάντι για να πιέσετε το ύφασμα με τον ατμοποιητή. Αυτό το 

εργαλείο προστασίας από τη θερμότητα είναι τέλειο στην 

εξομάλυνση τσαλακωμάτων και είναι επίσης σπουδαίο 

εργαλείο όταν θέλετε να δείχνετε «στην τρίχα». Είναι 

κατάλληλο για γιακάδες σε πουκάμισα, μανσέτες, τσέπες και το 

κάτω μέρος πουκαμίσου ή μπλούζας.
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Ανάλογα με την τοποθεσία μπορεί να ισχύουν χρεώσεις 

κλήσεων και έξοδα διεθνούς αποστολής. Εάν υποβάλετε 

έγκυρη αξίωση βάσει της παρούσας εγγύησης, η Steamery 

θα επισκευάσει, θα αντικαταστήσει ή θα επιστρέψει τα 

χρήματά σας για τον ατμοποιητή ρούχων κατά την κρίση 

της. Η εγγύηση παρέχει οφέλη πλέον των δικαιωμάτων που 

προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία για προστασία των 

καταναλωτών. Μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την 

απόδειξη αγοράς όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα εγγύηση. 

Οδηγίες ασφαλείας  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΧΩΝ 

Κατά τη λειτουργία του ατμοποιητή ρούχων, και ειδικά 

αν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται 

προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Κίνδυνος: ο ατμοποιητής 

ρούχων έχει πάντα ηλεκτρική φόρτιση όταν είναι 

συνδεδεμένος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτου ή 

τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, πάντα φροντίστε να: 

1. Αποσυνδέετε τον ατμοποιητή ρούχων, όταν 

ξαναγεμίζετε τη δεξαμενή νερού ή όταν τον καθαρίζετε.

2. Μην κρατάτε τον ατμοποιητή ρούχων σε μέρος όπου 

υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.

3. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το 

βγάλετε από την πρίζα. Πάντα να τραβάτε από την 

πρίζα.

4. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε τη συσκευή αν βρίσκεται 

μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε αμέσως.

5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνή περιοχή.

6. Μη στρέφετε τον ατμοποιητή ρούχων προς το μέρος 

σας ή προς το μέρος άλλων ατόμων, ζώων, φυτών, ή 

κάτι παρόμοιο. Ο ατμός έχει θερμοκρασία γύρω στους 

100°C (212°F) και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

7. Αφήστε τον ατμοποιητή ρούχων Cirrus No.3 να κρυώσει 

πριν τον βάλετε στη θέση του μετά από χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαύματος, 

πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλων τραυματισμών, να έχετε 

πάντα υπόψη τα εξής:

8. Ο ατμοποιητής ρούχων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 

ως παιχνίδι.

9. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν 

τον ατμοποιητή ρούχων.

10. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να 

συντηρούν τον ατμοποιητή ρούχων.

11. Μην αφαιρείτε τα άλατα από τον ατμοποιητή με 

διαβρωτικό οξύ. Ο ατμοποιητής ρούχων μπορεί να 

μετατρέψει το οξύ σε αέρια που είναι θανατηφόρα εάν 

εισπνευστούν.

12. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή ρούχων αν 

έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, 

εάν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω ή 

αν έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει σε νερό. Μην 

επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Λανθασμένη 

επανασυναρμολόγηση ή επισκευή μπορεί να 

προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας 

ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής. 

Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 

σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή ρούχων 

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που 

περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

14. Αυτή η συσκευή έχει πολωμένο φις – πρέπει να 

χρησιμοποιείται πάντα σε πρίζα με γείωση.

15. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, 

πρέπει να είναι γειωμένο.

16. Μη λειτουργείτε τον ατμοποιητή ρούχων, χωρίς σωστή 

πλήρωση του δοχείου νερού.

17. Μπορεί να προκύψουν εγκαύματα από την επαφή με τα 

ζεστά μεταλλικά μέρη, το ζεστό νερό ή τον ατμό. Όποτε 

χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή ρούχων φροντίστε 

να φοράτε πάντα την παρεχόμενη προστατευτική 

σακούλα που είναι κατασκευασμένη από ύφασμα 

ανθεκτικό στη θερμότητα, για να μην καείτε. Φορέστε 

το προστατευτικό/γάντι στο χέρι που δεν κρατά τον 

ατμοποιητή ρούχων.

18. Για να μειώσετε τον κίνδυνο υπερφόρτωσης του 

κυκλώματος, μη λειτουργείτε τίποτα άλλο στο ίδιο 

κύκλωμα εκτός από τον ατμοποιητή ρούχων (είναι 

συσκευή υψηλής ισχύος).

19. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή ρούχων στα δικά 

σας ρούχα ή στα ρούχα κάποιου άλλου, όσο τα φοράτε.

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ ΡΟΥΧΩΝ. 

Προδιαγραφές 
Χώρα καταγωγής: Κίνα

Πιστοποιητικά CE, CB, ROHS, PSE, CQC, cTUVus 

Μοντέλο: Ατμοποιητής ρούχων Cirrus No.3 

Εισαγωγέας: Steamery AB

Τάση και συχνότητα της ηλεκτρικής γραμμής: 

Ευρώπη, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία : AC220-240V~, 

50-60Hz, 1098-1307W 

ΗΠΑ, Καναδάς, Ταϊβάν: AC110-120V~, 50-60Hz, 1200W 

Ιαπωνία: AC100V~, 50-60Hz, 1200W

Κίνα, Κορέα: AC220V~,50-60Hz,1200W

Καθαρό βάρος: 857 g

Μεικτό βάρος: 1760g 

Ηλεκτρικό καλώδιο: 2,3 m

Χρόνος εκκίνησης: 25 δευτερόλεπτα

© 2021 Steamery. Σχεδιάστηκε από τη Steamery στη 

Στοκχόλμη. Εκτυπώθηκε στην Κίνα.



steamerystockholm.com


