
FRONT LOAD

MODEL:
GLXD082HP

DRYER MACHINE

• USER’S MANUAL
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 





3

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS
■ Safety Instructions  .................................................................. 4

INSTALLATION
■ Product Description ..............................................................11
■ Installation  .............................................................................12

OPERATIONS
■ Quick Start . ............................................................................14
■ Before Each Drying  ...............................................................15
■ Control Panel . .......................................................................17
■ Option .....................................................................................18
■ Drying Programmes Tables  ................................................21

MAINTENANCES
■ Cleaning And Care . ...............................................................23
■ Trouble Shooting ...................................................................26
■ Technical Specifications  .......................................................28
■ Product Fiches .......................................................................29



4

SAFETY INSTRUCTIONS

■  Safety Instructions 
For your safety,the information in this manual must be followed to 
minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent 
property damage, personal injury or loss of life. Explanation of the 
symbols:

!  Warning!
This combination of symbol and signal word indicates a potentially 
dangerous situation which may result in death or serious injuries 
unless it’s avoided.

!  Caution!
This combination of symbol and signal word indicates a 
potentially dangerous situation which may result in slight or 
minor injuries or damage to property and the environment.

 Note!
This combination of symbol and signal word indicates a 
potentially dangerous situation which may result in slight or 
minor injuries.

!  Warning!
To prevent any damages to your and others’ life or property, you 
have to follow the safety notes.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Intended use

• This heat pump dryer is intended for drying typical amounts 
of household laundry, which have been washed with water. It 
has been designed solely for private use and is not suitable for 
commercial or shared use (i.e. by several families in an apartment 
building).

• Use this appliance only as described in this user manual.
• This appliance is for indoor use only.
• Any other use is deemed improper and may result in damage to 

property or even personal injury.
• The manufacturer accepts no liability for damage caused by 

improper use.

Safety instructions

• The appliance corresponds to protection Class I and may only be 
connected to a plug with a protective conductor that has been 
installed properly. When connecting the appliance to the mains, 
make sure that the mains voltage is correct. You can find more 
information about this on the rating plate.

• The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed 
when correctly earthed. It is essential that this standard safety 
requirement is met. If in any doubt, please have the household 
wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer 
cannot be held liable for the consequences of an inadequate 
earthing system (e.g. electric shock).

CAUTION: RISK OF FIRE!
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SAFETY INSTRUCTIONS

 � The electrical safety of this tumble dryer can only be guaranteed 
when correctly earthed. It is essential that this standard safety 
requirement is met. If in any doubt, please have the household 
wiring system tested by a qualified electrician. The manufacturer 
cannot be held liable for the consequences of an inadequate 
earthing system (e.g. electric shock).

!  Warning!

Electric shock hazard

• Before connecting the tumble dryer, ensure that the connection 
parameter on the rating plate (fuse rating, voltage and frequency) 
match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a 
qualified electrician.

• Do not pull the power cord forcefully. Please grasp the mains plug 
instead

• Do not plug/draw the mains plug with wet hands.
• Do not bend, clamp or damage the power cord and the power plug.
• If the power cable is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

• Warning: The appliance must not be supplied through an external 
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is 
regularly switched on and off by a utility.

• Do not connect the appliance to the mains electricity supply by an 
extension lead, multi-socket adapter or similar.

• The accessibility of the plug must always be ensured, in order to 
disconnect the tumble dryer from the mains.

• If the appliance appears high temperature abnormally, please draw 
the mail plug immediately.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Injury danger

• The appliance must not be installed behind a lockable door, a 
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of 
the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble 
dryer door is restricted.

• Do not disassemble or install the dryer without any instruction or 
supervision.

• Do not stack this dryer on washing machine without stacking 
kits. (If you want to stack this dryer on a washing machine, please 
purchase the independent parts. Installation shall be done by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to 
avoid any hazards.)

• Do not lean on the opened door of the dryer.
• Condensed water is not drinking water. It can cause health 

problems in both people and animals if consumed.

Damage danger

• Do not overload the machine. Follow the recommended maximun 
load volume. 
See the related chapter in the user manual. 

• Do not operate the dryer without the door filter and the base filter.
• Do not dry the clothes before being spun.
• Do not expose the dryer directly under the sun.
• Do not install the dryer in humid and drenching environment.
• While cleaning and maintenance, please do remember to pull out 

the power plug and do not directly clean the dryer with water.
• The appliance should not be overturned during normal use or 

maintenance.
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Explosion & Fire danger

• Please do not dry the clothes with any flammable substances such 
as kerosene or alcohol. Otherwise, there may be explosion.

• The appliance contains an environmentally friendly but flammable 
R290 refrigerant. Keep away from open flame and other sources of 
ignition.

• The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been 
used for cleaning.

• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil, 

acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, 
waxes and wax removers should be washed in hot water with an 
extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer. 

• Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof 
textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with 
foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

• Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by 
the fabric softener instructions.

• Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when 
exposed to the heat inside the tumble dryer. The items become 
warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates 
heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough 
to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can 
prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

• Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
• Fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been 

contaminated by hair care products, should be avoided in the 
tumble dryer. If it is not possible ,then wash them first with hot 
water and extra detergent.

• Openings must not be obstructed.
• The lint trap has to be cleaned frequently.
• Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: RISK OF FIRE!
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SAFETY INSTRUCTIONS

!  Warning!
Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle 
unless all items are quickly removed and spread out so that the 
heat is dissipated.

Safety with children

• This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not 
be done by children without supervision.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

• Children of less than 3 years should be kept away from the dryer, 
unless continuously supervised.

• Always close the door after use. In this way you will avoid the 
danger of:
1. Children climbing onto or into the dryer or hiding things in it.
2. Pets or other small animals climbing into it.
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Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to the environment 
or human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources. To return your used device, please 
use the return and collection systems or contact the 
retailer where the product was purchased. They can take 
this product for environmental safe recycling.

Disposal of packaging material

•  The packaging is designed to protect the appliance from damage 
during transportation. The packaging materials are environmentally 
friendly and should be recycled. Recycling the packaging can reduce 
the use of raw materials in the manufacturing process and the 
amount of waste in landfill sites.

Model Rated capacity
GLXD082HP 8.0kg

SAFETY INSTRUCTIONS
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INSTALLATION

■  Product Description

  Note!
 � The product line chart is for reference only, please refer to real product as 
standard.

Accessories

The following parts are optional for specific models. If your dryer 
has the following parts, please ware gloves to install them as per the 
instructions below,

Top board
Control panel

Door

Air inlet

Maintenance cover

Water container

Power Cord

Drum

Door filter

Connector

Condensing 
Drain Hose

Hose Holder

Owner’s 
manual
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Transport
Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. Do not move the machine 
using the door as handle. If the dryer can’t be transported erectly, the dryer can be 
tilted to right less than 30°.
Risk of injury and damage!
Improper handling of the appliance may result in injury.
• The appliance is very heavy. Never transport or carry the appliance alone; always 

with the assistance of another person.
• Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, 

e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
• Do not use the open door as a handhold.
• Remove all package material before using the appliance.
• Before setting up the tumble dryer, check it for any externally visible damage. Do 

not install or use a damaged tumble dryer.
• Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost occurring. At 

temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate 
properly. There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in 
the pump and hoses.

Installation Position 
!  Warning!

• Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts 
and suffocate. Do not allow children to play with the packaging.

• The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or 
a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a 
way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

• Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood 
or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the 
operation of the appliance.

INSTALLATION

■ Installation

Pull up the upper 
drain hose

Connect the external
drain hose to the water
pump

Put the external drain hose into the 
floor drain (be careful not to bend 
the external drain hose)
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INSTALLATION
1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to 

your washing machine.
2. Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. (If you want to 

stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. 
Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons to avoid any hazards.)3. The tumble dryer must be 
installed in a clean place, where dirt does not accumulate. Air must be able to 
circulate freely around the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air 
intake grilles at the back of the machine. 4. To keep vibration and noise 
within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and 
stable surface.

5. The feet must never be removed.

Level Adjusting
Once you have selected the operating posistion of the 
machine, check that the dryer is absolutely level with the aid 
of a spirit level. If it is not, adjust the feet by hand or using a 
tool.

Power Supply Connection
1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric 

specification.
2.  Do not connect the dryer with the power connection board, a universal plug or 

socket, do not use multi-plug adapters and extension cables. 
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OPERATION

■ Quick Start 
 Note!

Before using, make sure the tumble dryer is installed correctly.

Before Drying

Plug in

Drying

After Drying
Buzzer beep and “0:00” on display.

Open the door 
and take out 

laundry

Pull out the 
container

Pour out 
condensate 

water

Clean the filter Power off

 Note!
 � If the socket with a switch is used, please press the switch to turn off the 
power directly.

On Select 
program

Select function 
or default

Start

Load Close  
the door
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OPERATION

■ Before Each Drying 
 Note!

• Leave it to stand for 2 hours after transporting.Before using the dryer for the 
first time, use a soft fabric to clean the drum inside.
1. Put some clean rags into the drum.
2. Plug the power, press [0n/0ff].
3. Select the [Refresh] Programme, press [Start/Pause] button.
4. After finishing this programme, please follow the “cleaning and care “ 

(refer to page 21) to clean the filter door.
• During drying, the compressor and the water will generate some noise 

which is entirely normal.

I. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed 
shortens the drying time and reduces the energy consumption.

2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the 
appropriate drying programme.

3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc.
4. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
5.   Sew in or remove underwiring from bras.
6. Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up 

inside them.
7. Leave jackets open and undo any long zips so that textiles dry evenly.
8. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
9. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
10. Keep the area around the tumble dryer clean. Coal dust or flour may cause an 

explosion.
II. The door shall be opened only after the programme of the tumble dryer is 

finished to avoid being scalded by hot steam or over heated drying machine.
12. Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension 

of drying time and increase of energy consumption.
13. Do not dry clothes after dry-clean process.
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The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Note!
 � Do not put more load than recommended.
 � Do not dry dripping wet laundry. The dryer might get damaged

Only dry laundry suitable for tumble drying. You can advise the laundry care labels 
on the clothes for the following symbols:

Suitable for tumble drying

Normal drying process: Drying in the tumbler is possible under normal load and 
temperature 80°.

Mild drying process: Caution is appropriate when tumble drying. Select mild 
process with reduced thermal action.

Do not tumble dry: Articles unsuitable for drying in the tumbler. 

OPERATION

Sweaters
(mixed 800g)

Jackets
( cotton 800g )

Jeans
(800g)

Bath Towels
(cotton 900g )

Single 
bedsheets

(cotton 600g )

Work clothes
( 1120g)

Pyjamas
( 200g)

Shirts
(cotton 300g )

Shirts
(cotton 180g )

Underwear
(cotton 70g )

Socks
(mixed-weave 

50g )
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OPERATION

■ Control Panel
Model: GLXD082HP 8kg

Jeans

Bed Linen

Synthetics

8kgGLXD082HP

3’’3’’
Time

Special CottonMy Cycle

Sports Iron

Cool

Warm

Refresh

Wool

Standard

Extra

Standard

Extra

Shirts

Mix

Delicate

120min

90min

60min

30min

➊ On/Off
Product is switched on or off.

➋  Start/Pause 
Press the button to start or pause the 
drying cycle.

➌ Option
This allows you to select an additional 
function and will light when selected

➍  Display 
The display shows the settings, 
estimated remaining time and 
changes in the status of your dryer

➎ Programmes
Available according to laundry type

■ Display
Child lock

Remaining Time indicator/Error message

Clean filters (warning)

 Empty water container (warning)

Intensity

My Cycle
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■ Option

 
Delay
This function is used for delaying the start of the drying programme 
up to 24 hours. When the delayed programme starts, the time starts to 
countdown on the display and the delay icon blinks.
1 . Load your laundry and make sure the machine door is closed.
2. Press the [On/Off]button,then use the programme selector knob to 

select the desired programme.
3. You can additionally select the [Anti-Crease] function according to 

your need.
4. Press the [Delay] button.
5. Repeatedly to press the [Delay] button to select the desired delay 

time.
6. After the [Start/Pause] button is pressed, the Dryer is at the running 

condition. The drying procedure will be automatically performed 
when the delay time is over.

7. If you press the [Start/Pause] button again, the delay function will be 
paused.

8. If you want to cancel the “Delay” function, please press the [On/Off] 
button.

 
Time
When the [Time] programme is selected, the [Time] button can be used 

to adjust the drying time in 10 min. steps.

 Intensity
You can adjust the dryness level of the laundry by pressing the [intensity] 

button. There are four grades.
1. The intensity function can be activated only before the programme 

starts.
2. Press the [Intensity] button repeatedly to increase the drying grade.
3. Except the [Cotton Iron], [Delicate], [Wool], [Time] programme, all the 

other programmes can be adjusted with the [Intensity] function.

OPERATION
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OPERATION

Anti-Crease
At the end of the drying cycle, the anti-crease time is 60 minutes (default) 
or 30min 90min 120 minutes (selected). This function prevents the laundry 
from creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase. 
Except [Cool], [Wool] and [Refresh], all the other programmes have this 
function.

My Cycle
Used to define and save your favourite programme, which is used 
frequently.
1. Select the desired programme and other drying functions.
2. Press and hold the [Intensity] for 3 seconds until the beep sounds and 

the desired programme has been saved.
3. Turn the programme selector to the [My Cycle] position, then you can 

start your favourite programme. If you want to change the [My Cycle] 
settings, repeat the steps (1) and (2).

Child Lock
1. This machine incorporates a special child safety lock, which can 

prevent children from carelessly pressing buttons or making the 
faulty operation.

2. When the drying cycle is running, press the [Anti-Crease] and [Time] 
buttons at the same time for 3 seconds to start child lock function.

3. When child lock function is set, the display will show Child lock icon 
and all button are deactivated, except [On/Off]  button.

4. To deactivate the child lock function, the [Anti-Crease]  and [Time] 
buttons shall be pressed at the same time for 3 seconds.
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■ Programmes
Programme selector
1.  When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select 

the desired programme.
2. Select the [Delay] , [Time] , [Intensity] , [Anti-Crease] functions for additional 

options.
3. Press the [Start/Pause] button.
4. Press the [On/Off] button after the programme has comlpeted.

Programme start
The drum will rotate after the programme starts. The cycle phase LED in the display
will light up and the remaining programme time will be displayed.

Programme end
1. The drum will stop rotating after the programme ends. The display will show 

M0:00M, also the cycle phase LED showing "End" and related LED will illuminate. 
The dryer will start Anti-crease function if user doesn't remove the load. (Refer to 
page 17). Please press [On/Off] button after unloading the tumble dryer to cut off 
power and pull out the plug.

2. Deal with the problems according to "Trouble Shooting" section, if there is an 
unexpected stop during the drying procedure or the dryer shows an Error Code 
(Refer to page 26). 

OPERATION
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OPERATION

■  Drying Programmes Table

Programme Max
Load Application/Properties Delay Time

Cotton
Extra

8.0kg

For single or multi-layered cotton laundry to be dried 
completely for direct storage. Drying level: Extra dry.

Y NStandard For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely 
for direct storage.

Iron For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.

Delicate 1.0kg For delicate laundry that is suitable for drying or laundry 
adviced to be hand washed at low temperature. Y N

Mix 3.5kg For mixed fabrics cotton and synthetics. Y N

Synthetics
Extra

3.5kg

For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried 
completely.

Y N
Standard To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as 

easy care shirts, baby cloths or socks.

Wool 1.0kg To refresh you wool items and make them more fresh and 
fluffy. Y N

Special

Jeans 4.0kg To dry jeans or leisure clothes that are spun at high speed in 
the washing machine.

Y N

Bed Linen 4.0kg To dry bed linen, bed sheets or other large items.

Sports 3.0kg To dry sportswear and thin fabrics from polyesther, which are 
not ironed.

Shirts 1.0kg

For easy care laundry, such as shirts and blouses equipped 
with anti-crease functionality to minimize the ironing effort.
Place clothes loosely in the dryer. Once dried, remove quickly 
and hang it on a clothes hanger.

My Cycle — Define and save your favourite programme. Y —

Time

Warm —

To dry individual items or complete the drying process of 
multi-layer fabrics with different drying behavior, such as 
jackets, pillows or voluminous items. Min 10 min. to max. 120 
min.(in 10 min. steps)

Y YCool — To air items without heating. Min. 10 min to max. 30 min.(in 10 
min. steps)

Refresh 1.0kg
To refresh clothes kept at closed environment for a long time 
or to remove odors.
Min. 20 min to max. 150 min.(in 10 min. steps)

 Note!
Note for Test Institutes: 
Test programme in accordance with Regulation 392/2012/EU for energy 
labelling, measured in accordance with EN 61121 and suitable for drying 
normal cotton load at rated load capacity.
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■ Consumption Data1

Model Program capacity
Spin Speed /

Residual
Humidity

Drying
Time

Energy
Consumption

GLXD082HP

Cotton Standard 8kg 1000rpm / 60% 175min 1.90kWh

Cotton Standard 4kg 1000rpm / 60% 105min 1.10kWh

Synthetic Standard 3.5kg 800rpm / 40% 60min 0.60kWh

 Note!
• Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. It is 

advised choose Cotton Extra programme or use “Intensity” function.
• Since uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, 

it is better to choose the appropriate time drying programme to completely 
dry them if some parts of the clothes are still damp after programme 
finishes.

1 All data are measured in accordance with EN 61121. 
The actual consumption may differ from the values given in the table, 
depending on the amount of the laundry, type of fabric, residual moisture 
and any additional functions selected.

OPERATION
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MAINTENANCE

■ Cleaning and Care
Empty the water container
1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensate 

water into the basin.
3. Install the water container.

!  Warning!
• Empty the water container after each use. Once the water container is filled 

completely, the programme will be paused and the “  ” icon will light. After 
the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing  
[Start/Pause] button.

• Do not drink the condensate water.
• Do not use the dryer without the water container.

Clean the filters
This dryer has a primary door lint filter and a base filter in front of the heat 
exchanger for additional protection. Make sure you clean the door filter after each 
cycle. The base filter need to be cleaned after five continuous drying cycles.

Clean the door filter
1. Open the door.
2. Take out the door filter.
3. Open the filter and remove the fluff on the filter, You 

can clean it in running water.
4. Dry the door filter thoroughly before installing it back.

 Note!
• Take notice of the correct orientation before 
to insert the door filter.

Door filter
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MAINTENANCE

Clean the base filter
1. Open the cover.
2. Unlock locking levers and grasp the filter handle.
3. Remove the base filter and clean it.
If there is too much lint on the filter, clean it in water. 

Dry the filter thoroughly before installing it back.
4. Clean the rubber sealing, both at the filter and 

handle.
5. Re-insert the filter.
6. Lock both locking levers and make sure that they 

are in correct lock position.
7. The cover will be successfully closed when you will 

hear a click sound.

 Note!
• The fluff accumulated on the filter will block the air circulation. Not cleaning 

the filter regularly will increase drying time and energy consumption.
• Disconnect the power cord before cleaning!
• Do not operate the dryer without the filter!

Clean the heat exchanger
!  Warning!

Do not touch the heat exchanger with your bare hands.  
You may be injured.

• As necessary, approx. once every 6 months, remove 
the fluff from the heat exchanger using a vacuum 
cleaner with a dusting brush attached.

• Clean the heat exchanger without applying any 
pressure. Otherwise the heat exchanger could be 
damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are 
damaged or bent.
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MAINTENANCE

Clean Tumble dryer
!  Warning!

• Disconnect the power cord before cleaning!
• Clean the dryer with a wet cloth which is only damped by clean 

water.
• Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-

purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and 
other parts.

• Please wear gloves when cleaning.

• Prepare a wet cloth damped by clean water.
• Clean the door, especially the inside window.
• Clean the sealing around the door opening.
• Clean the humidity sensor inside the drum.
• Take out all the filters, clean the sealing and airflow openings.
• Before starting the dryer, dry all parts with a soft cloth.
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■ Trouble Shooting
The start of the appliance does not work or it stops during operation. First try to find 
a solution to the problem. If not, contact the service centre.

Description Reason Solutions

“E32” Humidity sensor error
Please contact your 
local service center if the 
problem occurs.

“E33” Temperature sensor error

‘’Ε82’’ Communication error

!  Warning!
• Only authorised technicians can carry out repairs.
• If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the 

service.

 Note!
After the check, activate the appliance. If the problem occurs again, contact the 
service.

MAINTENANCEMAINTENANCE
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 Trouble Shooting

•  Only authorised technicians can carry out repairs.
•  If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call 
    the service.

Warning!！！

Many malfunctions and faults that might occur in daily operation can be easily 
remedied. Time and money will be saved because a service call won't be needed. 
The following guide may help you to find the reason for a malfunction and correct it.

Note!
    Before you call the service, please check if you have dealt with the problems yourself 
    consulting the user instructions.

“ ” E32

“ ”E33

Display Reason Solutions   

Humidity sensor error

Temperature sensor error

Please contact your local 

 problem  occurs.
service center if the

Water pump failure or water
level sensor failure

Container is full Empty container 
 “    “
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MAINTENANCE

Problem Solution

Display is not on

 � Check if the power supply works.
 � Check if the mains plug is inserted.
 � Check the selected programme.
 � Press the [On/Off] button.

•  “  ” is lighting

 � Check the water container. If it’s full, please pour 
out the condensate water and restart the dryer. 
If the container is not full please restart the dryer 
directly.

 � If the “  “ icon is still lighting after you have 
finished the first two steps, please call the 
service.

• “  ” is lighting • Clean the lint filter.

Dryer does not start

 � Connect the tumble dryer to the mains.
 � Turn on the tumble dryer.
 � Check the door is closed.
 � Check the programme is set.
 � Press the [Start/Pause] button.

Degree of dryness was not 
reached or drying time too 
long

 � Clean lint filter and heat exchanger.
 � Empty the water container.
 � Check the drain hose.
 � Check installation place is appropriate.
 � Keep the air inlet clean.
 � Use higher drying intensity level programme or 
time programme.

There are humming noises  �  The compressor is operating. These noises are 
quite normal and do not indicate a fault.

The dryer switches off at 
the end of the programme

 � The dryer switches off automatically for energy 
saving. This is not an error but a normal function.

!  Warning!
If you cannot deal with the problems by yourself and need help
• Press the [ ] button.
• Pull out the mains plug and call the service.
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Power supply 220-240V-,50Hz
Rated power 800W

Standard Water Pressure 0,05MPa~1MPa

Model Drying 
capacity (kg)

Dimensions 
(LxDxH) mm

Net Weight 
(kg)

Rated 
Power (W)

Galaxy GLXD082HP 8 650x595x845 49 800

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
Hermetically sealed.

 Note!
• The rated capacity is the maximum capacity to be dried at one time. Make 

sure that the dry clothes which are loaded into the appliance do not exceed 
the rated capacity.

• Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost 
occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not 
be able to operate properly.

• There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the 
pump, hoses and / or condensate water container.

MAINTENANCE

■ Technical Specifications
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MAINTENANCE

■ Product Fiches
Model GLXD082HP

Rated Capacity 8kg

Dryer Type Condenser

Energy efficiency class A++

Weighted annual energy consumption (AE )1 234.2kWh/year

Automatic or non-automatic Automatic

EU Ecolabel N/A

Weighted energy consumption of the standard cotton programme at full 
and partial load 1.44kWh

Energy consumption of the standard cotton programme at full load 1.90kWh

Energy consumption of the standard cotton programme at partial load 1.10kWh

Power consumption of the off-mode (Po) 0.4W

Power consumption of the left-on mode (Pl) 0.8W

Duration of the left-on mode 10 min

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and 
partial load 135min

Programme time of the standard cotton programme at full load 175min

Programme time of the standard cotton programme at partial load 105min

Condensation efficiency class A (most efficient) to G (least efficient) B

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load 81%

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at 
partial load 81%

Weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at 
full and partial load 81%

Sound power level for the standard cotton programme at full load 69dB

Remarks:
1 Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton 
programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. 
Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used The 
‘standard cotton programme1 used at full and partial load is the standard drying 
programme to which the information in the label and the fiche relates, that this 
programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most 
efficient programme in terms of energy consumption for cotton. 
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All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual 
shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations 
and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information. 
The design and the specifications of the product for reasons, such as product 
improvement, are subject to change without any prior notice. 
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local 
Distributor for further details.

Scan here to download the latest version of this manual. 
www.inventorairconditioner.com/media-library
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Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l Fill all the fields as shown below

þonce the warranty submission has been completed a confirmation message will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Follow the next quick steps to activate your warranty: 

STEP 1 �
Visit our website via the link:  

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor  

or by scanning the QR code, as follows:  

STEP 2 
Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’s details”: 

STEP 4
 Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled 
in - please also check your spam folder. 

STEP 5
Inventor warranty is now valid! 

STEP 3
Click SEND button at the end of the submission form:

þonce the warranty submission has been completed a confirmation 
message will be sent to your email

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l Fill all the fields as shown below

þonce the warranty submission has been completed a confirmation message will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by 

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

■  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληροφορίες από αυτό το εγχειρίδιο
θα πρέπει να ακολουθούνται για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
πιθανής πυρκαγιάς, έκρηξης ή και ηλεκτροπληξίας, καθώς και για την
αποτροπή υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή απώλεια ζωής.
Επεξήγηση των συμβόλων:

!  Προειδοποίηση!
Aυτό το σύμβολο δείχνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό
ή ακόμα και στον θάνατο.

!  Προσοχή!
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό,
σε υλικές ζημιές ή και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος

 Σημείωση!
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελαφρύ
τραυματισμό.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προβλεπόμενη χρήση

 � Αυτό το στεγνωτήριο προορίζεται για στέγνωμα οικιακών ρούχων 
που έχουν πλυθεί 
με νερό. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση 
και δεν είναι κατάλληλο για κοινόχρηστη χρήση (δηλαδή από 
αρκετές οικογένειες σε πολυκατοικία).

 � Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε 
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

 � Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση
 � Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα ζημιά σε περιουσία ή ακόμη και σωματική βλάβη.

 � Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση.”

Οδηγίες Ασφαλείας

 � Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας Ι και μπορεί να 
συνδεθεί μόνο σε βύσμα με προστατευτικό αγωγό 
που έχει εγκατασταθεί σωστά. Κατά τη σύνδεση της 
συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου 
είναι σωστή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 � Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου εγγυάται μόνο όταν 
γειωθεί σωστά. Είναι σημαντικό αυτό πληρούνται όλα οι απαιτήσεις 
ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλώ να εξεταστεί το 
οικιακό σύστημα καλωδίωσης από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο 
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις συνέπειες μιας ανεπαρκούς 
γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). 

!  Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

 � Πριν συνδέσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι 
σύνδεσης (βαθμολογία ασφάλειας, τάση και συχνότητα) ταιριάζουν 
με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

 � Μη τραβάτε με δύναμη το καλώδιο του ρεύματος. Κρατήστε πρώτα 
το βύσμα δικτύου.

 � Μην συνδέετε / τραβάτε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
 � Μην λυγίζετε, σφίγγετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας 
και τη πρίζα.

 � Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του σέρβις 
ή εξιδικευμένους τεχνικούς για την αποφυγή κινδύνου.

 � Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω 
μιας εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης 
ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό μέσο.

 � Μην συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω καλωδίου 
επέκτασης, προσαρμογέα πολλαπλών υποδοχών ή παρόμοιο 
τρόπο.

 � Η πρόσβαση στο βύσμα πρέπει πάντα να διασφαλίζεται,  για να 
αποσυνδέσετε το στεγνωτήριο από το δίκτυο όταν χρειαστεί.

 � Εάν η συσκευή εμφανίσει ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, 
αφαιρέστε την αμέσως από το ρεύμα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Κίνδυνος τραυματισμού

 � Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που 
κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή μια πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη 
πλευρά σε αυτή του στεγνωτηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε  το 
άνοιγμα της πόρτας στεγνωτηρίου να είναι περιορισμένο

 � Μην αποσυναρμολογείτε και μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο 
χωρίς καμία οδηγίες ή επίβλεψη.

 � Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο χωρίς 
τον ειδικό εξοπλισμό. (Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αυτό το 
στεγνωτήριο πάνω σε κάποιο πλυντήριο, παρακαλώ αγοράστε 
τα απαραίτητα εξαρτήματα. Η εγκατάσταση γίνεται από τον 
κατασκευαστή, τον αγοραστή ή εξειδικευμένο τεχνικό για την 
αποφυγή τυχόν κινδύνων.)

 � Μην ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα του στεγνωτηρίου.
 � Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα υγείας τόσο στους ανθρώπους όσο και στα 
ζώα εάν καταναλωθεί.

 Κίνδυνος ζημιάς

 � Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Ακολουθήστε τον προτεινόμενο 
μέγιστο όγκο φόρτωσης. Δείτε το σχετικό κεφάλαιο στο εγχειρίδιο 
χρήσης.

 � Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς τα φίλτρα της βάσης και 
της πόρτας

 � Μην στεγνώνετε τα ρούχα πριν τη διαδικασία στεγνώματος.
 � Μην εκθέτετε το στεγνωτήριο απευθείας κάτω από τον ήλιο.
 � Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε υγρό και βρεγμένο περιβάλλον.
 � Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, μην ξεχνάτε να αφαιρείτε 
τη συσκευή απο το ρεύμα και  να μην ψεκάζετε απευθείας το 
στεγνωτήριο με νερό.

 � Η συσκευή δεν πρέπει να αναποδογυρίζεται κατά την κανονική 
χρήση ή συντήρηση.
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Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς

• Μην στεγνώνετε τα ρούχα με εύφλεκτες ουσίες όπως κηροζίνη ή 
αλκοόλ. Διαφορετικά, εκεί μπορεί να είναι έκρηξη.

• Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν βιομηχανικές 
χημικές ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό.

• Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
• Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, 

αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη,αφαιρετικά προιόντα λεκέδων, 
τερεβινθίνη, κεριά και προιόντα για αφαίρεση κεριών πρέπει να 
πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού 
πριν μπουν στο στεγνωτήριο.

• Αντικείμενα όπως το αφρώδες ελαστικό (σε μορφή latex), 
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα από 
καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν μαξιλαράκια 
από αφρώδες καουτσούκ, δεν πρέπει να στεγνώνονται στο 
στεγνωτήριο.

• Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προιόντα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται από τις οδηγίες στη συσκευασία 
του μαλακτικού.

• Ρούχα με υπολείμματα από λάδι μπορεί να αναφλεγούν, ειδικά 
όταν εκτεθούν σε πήγες υψηλής θερμότητας όπως αυτές μέσα 
στο στεγνωτήριο. Αν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα 
ρούχα υπερθερμαίνονται, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη τους. Η 
συσσώρευση, στίβαξη ή αποθήκευση τέτοιων ρούχων μπορεί 
να εμποδίσει τη διαφυγή της θερμότητας και να δημιουργήσει 
κίνδυνο πυρκαγίας.

• Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες 
και σπίρτα.

• Τα υφάσματα που περιέχουν φυτικά ή μαγειρικά έλαια ή έχουν 
μολυνθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πρέπει να 
αποφεύγονται στο στεγνωτήριο. Εάν δεν είναι δυνατό, πλύνετε 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

πρώτα με ζεστό νερό και επιπλέον απορρυπαντικό. Αυτό θα 
μειώσει, αλλά δεν εξαλείψει ολοκληρωτικά τον κίνδυνο.

• Τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται.
• Το φίλτρο που παγιδεύει το χνούδι πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
• Το χνούδι δεν πρέπει να συσσωρεύεται γύρω από το 

στεγνωτήριο.

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη διακόπτετε ποτε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου πριν από 
το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα 
τα ρούχα και τα απλώσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να 
διαχέεται η θερμότητα.

Ασφάλεια με παιδιά

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, ψυχική ή 
διανοητική υγεία ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει 
δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

•  Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
παίζουν με τη συσκευή.

•  Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά απο τη 
συσκευή εκτός εάν επιβλέπονται.

•  Κλείνετε πάντα την πόρτα μετά τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αποφύγετε το κίνδυνο: 
1. Τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο ή 

κρύβουν πράγματα μέσα σε αυτό.
2. Κατοικίδια ή άλλα μικρά ζώα να ανεβαίνουν σε αυτό.
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Συσκευασία / Παλιά συσκευή!

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν 
δεν πρέπει να ανακυκλώνετε μαζί με άλλα οικιακά 
απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί 
πιθανή ζημιά στοπεριβάλλον ή για την ανθρώπινη 
υγεία από ανεξέλεγκτηαπόρριψη των απορριμμάτων, 
ανακυκλώστε υπεύθυνα γιατην προώθηση της 
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης .Για ναεπιστρέψετε 
τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, επικοινωνήστεμε τον 
έμπορο λιανικής πώλησης όπου το προϊόναγοράστηκε, 
καθώς μπορούν να πάρουν το προϊόν οι ίδιοιγια την 
ασφαλή ανακύκλωση.

Απόρριψη υλικού συσκευασίας

•  Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από 
ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς 
το περιβάλλον και πρέπει να ανακυκλώνονται. 
Η ανακύκλωση της συσκευασίας μπορεί να μειώσει τη χρήση 
πρώτων υλών υλικά στη διαδικασία κατασκευής και το ποσό 
αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Μοντέλο Ονομαστική χωρητικότητα
GLXD082HP 8.0kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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INSTALLATION

■  Περιγραφή προιόντος

 Σημείωση!
 � Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το 
πραγματικό προϊόν

Παρελκόμενα

Τα παρακάτω παρελκόμενα είναι προαιρετικά για συγκεκριμένα 
μοντέλα. Εάν το στεγνωτήριό σας διαθέτει τα ακόλουθα 
παρελκόμενα, φορέστε γάντια για να τα εγκαταστήσετε σύμφωνα με 
τις οδηγίες.

Επάνω κάλυμμα
Πίνακας ελέγχου

Πόρτα

Είσοδος αέρα

Καπάκι συντήρης

Δοχείο νερού

Καλώδιο ρεύματος

Κάδος

Φίλτρο 
πόρτας

Σύνδεσμος

Εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστράγγισης

Στήριγμα 
σωλήνα

Εγχειρίδιο 
κατόχου
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Μεταφορά
Μετακινήστε το προσεκτικά. Μην πιάσετε εμφανή μέρη του μηχανήματος. Μην 
μετακινείτε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας την πόρτα ως λαβή. Εάν το στεγνωτήριο 
δεν μπορεί να μεταφερθεί όρθια, το στεγνωτήριο μπορεί να γείρει προς τα δεξιά σε 
κλήση λιγότερο από 30 °
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς!
Ο ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
•  Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή μόνοι σας πάντα 

με τη βοήθεια άλλου ατόμου.
•  Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια στη διαδρομή μεταφοράς και στη θέση εγκατάστασης, 

π.χ. ανοίξτε τις πόρτες και καθαρίστε αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα.
• Μην χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα ως χειρολαβή.
•  Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
•  Πριν εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο, ελέγξτε το για τυχόν εξωτερικές ορατές 

ζημιές. Μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε φθαρμένο στεγνωτήριο.
•  Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού.  

Σε θερμοκρασίες γύρω από το σημείο ψύξης, το στεγνωτήριο ενδέχεται να 
μην μπορεί να λειτουργήσει καταλλήλως. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς εάν το 
συμπυκνωμένο νερό αφεθεί να παγώσει στην αντλία και στους σωλήνες.

Θέση εγκατάστασης 
!  Προειδοποίηση!

• Τα παιδιά μπορεί να μπλεχτούν στη μεμβράνη συσκευασίας ή να καταπιούν 
μικρά κομμάτια και να πνιγούν. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευασία.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, 
συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του 
στεγνωτηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του 
στεγνωτηρίου να είναι περιορισμένο.

•  Μην περιορίζετε την απόσταση από το δάπεδο με χαλιάλωρίδες ξύλου ή 
παρόμοια υλικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας που 
θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
■ Eγκατάσταση 

Τραβήξτε προς τα 
πάνω τον σωλήνα 
αποστράγγισης.

Συνδέστε τον εξωτερικό 
σωλήνα αποστράγγισης 
στην αντλία νερού

Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα 
αποστράγγισης στην αποχέτευση. 
Προσέξτε να μην λυγίσετε τον σωλήνα 
αποστράγγισης.
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EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Συνιστάται, για τη διευκόλυνσή σας, το μηχάνημα να βρίσκεται κοντά το 

πλυντήριο σας.
2. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο χωρίς 

τον ειδικό εξοπλισμό. (Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω 
σε κάποιο πλυντήριο, παρακαλώ αγοράστε τα απαραίτητα εξαρτήματα. 
Η εγκατάσταση γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αγοραστή ή εξειδικευμένο 
τεχνικό για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.) 

3.  Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε καθαρό μέρος, όπου δεν 
συσσωρεύεται βρωμιά. 
Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Μην 
φράζετε το μπροστινό μέρος 
εισόδου αέρα ή τις γρίλιες εισαγωγής αέρα στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

4. Για να περιορίσετε τους κραδασμούς και τον θόρυβο στο ελάχιστο επίπεδο 
όταν χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο, πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και 
επίπεδη επιφάνεια.

5. Τα πόδια δεν πρέπει ποτέ να αφαιρεθούν.

Ρύθμιση επιπέδου
Μόλις επιλέξετε τη μόνιμη θέση λειτουργίας του, ελέγξτε το
το στεγνωτήριο είναι απόλυτα επίπεδο με τη βοήθεια ενός αλφαδιού.
Εάν δεν είναι, ρυθμίστε τα πόδια με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο.

Σύνδεση τροφοδοτικού
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού είναι ίδια με 

την ηλεκτρική προδιαγραφή.
2. Μην συνδέετε το στεγνωτήριο με την πλακέτα σύνδεσης 

τροφοδοσίας, με ένα γενικό βύσμα ή υποδοχή. Μην 
χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών βυσμάτων 
και καλώδια επέκτασης.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Γρήγορη εκκίνηση
 Σημείωση!

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά.

Πριν το στέγνωμα

Σύνδεση στο 
ρεύμα

Στέγνωμα

Μετά το τέλος του στεγνώματος
Ηχητική ειδοποίηση και ένδειξη ‘’0:00’’ στην οθόνη.

ανοίξτε τη πόρτα 
και βγάλτε τα 

ρούχα

αφαιρέστε 
το δοχείο

αδειάστε το 
νερό

καθαρίστε το 
φίλτρο

αποσυνδέστε

 Σημείωση!
 � Εάν χρησιμοποιείτε πρίμε με διακόπτη, πατήστε το διακόπτη για να 
διακοπεί η παροχή ρεύματος.

έναρξη επιλογή 
προγράμματος

επιλογή 
λειτουργίας

επιλογή 
λειτουργίας

Τοπέτηση 
ρούχων

Κλείσιμο πόρτας
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πριν τη πρώτη χρήση
 Σημείωση!

• Αφήστε το να παραμείνει για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε ένα 
μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το κάδο στο εσωτερικό.

1. Βάλτε μερικά καθαρά πανιά στο κάδο.
2. Συνδέστε το ρεύμα, πατήστε [On / Off]
3. Επιλέξτε το Πρόγραμμα [Ανανέωση],, πατήστε το κουμπί [Έναρξη / Παύση]
4.  Αφού ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα, ακολουθήστε τον “”καθαρισμό 

και φροντίδα για να καθαρίσετε το φίλτρο της πόρτας.
 � Κατά το στέγνωμα, ο συμπιεστής και το νερό θα προκαλέσουν θόρυβο 
που είναι απολύτως φυσιολογικό.”

1. Πριν από το στέγνωμα, στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο. Υψηλή ταχύτητα 
περιστροφής μειώνει το χρόνο στεγνώματος και εξοικονομεί ενέργεια.

2. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με 
τον τύπο υφάσματος και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος.

3. Πριν από το στέγνωμα, κλείστε τα φερμουάρ, τα άγκιστρα και τις οπές, τα 
κουμπιά, δέστε τις υφασμάτινες ζώνες  κ.λπ.

4. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τσέπες όπως αναπτήρες και σπίρτα.
5. Ράψτε ή αφαιρέστε τις μπανέλες από τα σουτιέν.
6. Κλείστε τα παπλώματα και τις θήκες μαξιλαριών για να αποφύγετε την 

αναδίπλωση μικρών αντικειμένων μέσα τους.
7. Αφήστε τα μπουφάν ανοιχτά και ξεσφίξτε τυχόν μακριά φερμουάρ, ώστε τα 

υφάσματα να στεγνώσουν ομοιόμορφα 8. Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα 
ρούχα, γιατί μπορεί εύκολα να τσαλακωθούν.

9. Μην στεγνώνετε τα είδη που περιέχουν ελαστικό ή παρόμοια ελαστικά υλικά.
10.  Κρατήστε καθαρή την περιοχή γύρω από το στεγνωτήριο. Η σκόνη  μπορεί να 

προκαλέσει έκρηξη.
11.  Η πόρτα ανοίγει μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στεγνωτηρίου 

για να αποφύγετε να καείτε με ζεστό ατμό ή από το θερμαινόμενο στεγνωτήριο.
12.  Καθαρίστε το φίλτρο απο τυχόν χνούδι και αδειάστε το δοχείο νερού μετά 

από κάθε χρήση για να αποφύγετε την επέκταση του χρόνου στεγνώματος και 
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

13.  Μην στεγνώνετε τα ρούχα μετά τη διαδικασία στεγνού καθαρισμού.
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Το βάρος αναφοράς των στεγνών ρούχων (βάρος ανά είδος)

 Σημείωση!
 � Μην τοποθετείτε περισσότερο φορτίο από ό, τι προτείνεται
 � Μην στεγνώνετε βρεγμένα ρούχα που στάζουν. Το στεγνωτήριο μπορεί να 
υποστεί ζημιά

Μόνο στεγνά ρούχα είναι κατάλληλα για το στεγνωτήριο. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τις ετικέτες περιποίησης ρούχων στα ρούχα για τα ακόλουθα 
σύμβολα.

Κατάλληλο για στεγνωτήριο

Κανονική διαδικασία στεγώματος: Το στέγνωμα είναι δυνατό υπό κανονικό 
φορτίο και θερμοκρασία 80 °.

Ήπια διαδικασία στεγώματος: Προσοχή κατά το στέγνωμα. Επιλέξτε ήπια 
διαδικασία με μειωμένη θερμική δράση.

Μην στεγνώνετε: Είδη ακατάλληλα για στέγνωμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πουλόβερ
(ανάμεικτα 

800g)

Μπουφάν
( βαμβακερά 

800g )

Jeans
(800g)

Πετσέτες 
μπάνιου

(βαμβακερά 
900g )

Σεντόνια
(βαμβακερά 

600g )

Work clothes
( 1120g)

Πιτζάμες
( 200g)

Πουκάμισα
(βαμβακερά 

300g )

Μπλουζάκια
(βαμβακερά 

180g )

Εσώρουχα
(βαμβακερά 

70g )

Κάλτσες
(μικτή ύφανση 

50g )
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας ελέγχου
Model: GLXD08HP 8kg

GLXD082HP

120min

90min

60min

30min

➊ Τερματισμός/Απενεργοποίηση
Το προϊόν είναι εκτός λειτουργίας 
πλύσης

➋  Έναρξη/Παύση 
Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή 
να διακόψετε τη λειτουργία

➌ Ρύθμιση
Πιέστε το κουμπί για επιλογή της 
αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή 
ένδειξη ανάβει όταν επιλεχθεί

➍  Οθόνη 
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον 
υπολειπόμενο χρόνο και διάφορα 
μηνύματα για τη λειτουργία της 
συσκευής.

➎ Προγράμματα
Περιστρέψτε για την επιλογή 
προγράμματος σύμφωνα με το είδος 
των ρούχων

■ Οθόνη
Παιδικό κλείδωμα

Δείκτης εναπομείνοντος χρόνου/ Τεχνικό πρόβλημα

Καθαρισμός φίλτρων (προειδοποίηση)

Άδειασμα κάδου νερού (προειδοποίηση)

Ένταση

Αγαπημένο
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■ Επιλογή
Καθυστέρηση
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για καθυστέρηση της έναρξης 
του προγράμματος στεγνώματος έως και 24 ώρες. Όταν ξεκινά το 
καθυστερημένο πρόγραμμα, ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα 
στην οθόνη και το εικονίδιο καθυστέρησης αναβοσβήνει.
1. Φορτώστε τα ρούχα σας και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του 

μηχανήματος είναι κλειστή.
2. Πατήστε το κουμπί [On / Off], και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 

το κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό 
πρόγραμμα.

3. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε τη λειτουργία [Αποφυγή 
ζαρώματος].

4. Πατήστε το κουμπί [Καθυστέρηση].
5. Επαναλαμβανόμενα για να πατήσετε το κουμπί [Καθυστέρηση] to για 

να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης.
6. Αφού πατήσετε το κουμπί [Έναρξη / Παύση], το στεγνωτήριο 

βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Η διαδικασία στεγνώματος θα 
εκτελείται αυτόματα όταν τελειώσει ο χρόνος καθυστέρησης.

7. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί [Έναρξη / Παύση], η λειτουργία 
καθυστέρησης θα τεθεί σε παύση.

8. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία “Καθυστέρηση”, πατήστε το 
κουμπί [Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση]. 

Χρόνος
Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα [Χρόνος], το κουμπί [Χρόνος] μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για προσαρμογή του χρόνου στεγνώματος σε 10 
λεπτά.  

Ένταση
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο στεγνότητας των ρούχων πατώντας 
το κουμπί [Ένταση].
Υπάρχουν τέσσερις βαθμοί.
1.  Η λειτουργία έντασης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την 

έναρξη του προγράμματος.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [Ένταση] για να αυξήσετε τον 

βαθμό στεγνώματος.
3. Εκτός από το πρόγραμμα [Σιδέρωμα], [Ευαίσθητα], [Μάλλινα], 

[Χρόνος], όλα τα άλλα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν με 
τη λειτουργία [Ένταση].

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αποφυγή ζαρώματος
Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ο χρόνος του προγράμματος είναι 60 
λεπτά (προεπιλογή) ή 30, 90, 120 λεπτά (επιλεγμένο). 
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τα ρούχα να ζαρώνουν. Τα ρούχα μπορούν 
να αφαιρεθούν κατά τη λειτουργία αποφυγής ζαρώματος. 
Εκτός από τα [Κρύο], [Μάλλινα] και [Φρεσκάρισμα], όλα τα άλλα 
προγράμματα έχουν αυτήν τη λειτουργία. 

Αγαπημένο
Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την αποθήκευση του 
αγαπημένου σας προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται πιο συχνά.
1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και άλλες λειτουργίες 

στεγνώματος.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Ένταση] για 3 δευτερόλεπτα 

έως ότου ακούσετε το μπιπ και αποθηκευτεί το επιθυμητό σας 
πρόγραμμα.

3. Γυρίστε την επιλογή  προγράμματος στη θέση [Ο κύκλος μου], και 
μετά μπορείτε να ξεκινήσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα. Αν 
θέλετε αλλάξτε τις ρυθμίσεις [Ο κύκλος μου], επαναλάβετε τα βήματα 
(1) και (2).

Κλείδωμα για παιδιά
1. Αυτό το μηχάνημα ενσωματώνει μια ειδική κλειδαριά ασφαλείας για 

παιδιά, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα παιδιά από το απρόσεκτο 
πάτημα κουμπιών ή να κάνουν καμία λάθος ενέργεια.

2. Όταν εκτελείται ο κύκλος στεγνώματος, πατήστε τα κουμπιά 
[Αποφυγή ζαρώματος] και [Χρόνος] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα 
για εκκίνηση λειτουργίας κλειδώματος παιδιών.

3. Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία παιδικού κλειδώματος, στην 
οθόνη θα εμφανίζεται το εικονίδιο παιδικού κλειδώματος και όλα τα 
κουμπιά είναι απενεργοποιημένα, εκτός από αυτό κουμπί.

4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος παιδιών, 
πατήστε τα κουμπιά [Αποφυγή ζαρώματος] και [Χρόνος] ταυτόχρονα 
για 3 δευτερόλεπτα.
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■ Προγράμματα
Επιλογή προγραμμάτων
1. Όταν φωτίζει η οθόνη LED, περιστρέψτε το κουμπί προγράμματος για να 

επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες [Καθυστέρηση], [Χρόνος], [Ένταση], [Αποφυγή 

ζαρώματος] για επιπλέον επιλογές.
3. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη / Παύση].
4. Πατήστε το κουμπί [On / Of] μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη προγράμματος
Ο κάδος θα ξεκινήσει τη περιστροφή μετά την έναρξη του προγράμματος. Στην 
οθόνη LED θα εμφανιστεί η φάση του κύκλου και ο υπολειπόμενος χρόνος τους 
προγράμματος

Λήξη προγράμματος
1. Ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά τη λήξη του προγράμματος. Η 

οθόνη θα εμφανίσει” “0:00”. Επίσης, η φάση του κύκλου που δείχνει “ Τέλος” θα 
εμφανιστεί στη LED οθόνη. Το στεγνωτήριο θα ξεκινήσει η λειτουργία [Αποφυγή 
ζαρώματος] εάν ο χρήστης δεν αφαιρέσει το φορτίο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17). 
Πατήστε το κουμπί [On / Off] μετά την εκφόρτωση του στεγνωτηρίου για να 
διακόψετε την τροφοδοσία και βγάλτε το βύσμα.

2. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα σύμφωνα με την ενότητα “Αντιμετώπιση 
προβλημάτων”, εάν υπάρχει απροσδόκητη διακοπή κατά τη διαδικασία 
στεγνώματος ή το στεγνωτήριο εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■  Πίνακας προγραμμάτων στεγνώματος

Πρόγραμμα Μέγιστο 
φορτίο Εφαρμογή / Ιδιότητες

Χρονο-
καθυστέ-

ρηση
χρό-
νος

Βαμβακερά
Extra

8.0kg

Για απλά ή με πολλές στρώσεις βαμβακερά ρούχα. Τα στεγνώνει 
εντελώς για άμεση αποθήκευση. Επίπεδο στεγνώματος: Πολύ στεγνό.

Y NStandard Για απλά βαμακερά υφάσματα. Παραμένουν υγρά  για σιδέρωμα

Σιδέρωμα Για απλά βαμακερά υφάσματα. Παραμένουν υγρά  για σιδέρωμα

Ευαίσθητα 1.0kg Για ευαίσθητα ρούχα που είναι κατάλληλα για στέγνωμα ή πλύση 
στο χέρι σε χαμηλή θερμοκρασία Y N

Ανάμεικτα 3.5kg Ανάμεικτα βαμβακερά και συνθετικά Y N

Συνθετικά
Extra

3.5kg
Για παχιά συνθετικά υφάσματα. Στεγνώνουν πλήρως.

Y N
Standard Για λεπτά συνθετικά υφάσματα, τα οποία δεν είναι σιδερωμένα, 

όπως πουκάμισα, παιδικά ρούχα ή κάλτσες.

Μάλλινα 1.0kg Για να ανανεωθούν τα μάλλινα σας και να γίνουν πιο φρέσκα και 
φουντωτά. Y N

Special

Jeans 4.0kg Για να στεγνώσετε τα jeans ή ρούχα δραστηριοτήτων, που 
περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο

Y N

Λευκά είδη 4.0kg Για κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, παπλώματα

Αθλητικά 3.0kg Για να στεγνώσετε αθλητικά είδη και λεπτά υφάσματα από 
πολυεστέρα, που δεν χρειάζονται σιδέρωμα

Πουκάμισα 1.0kg

Για εύκολο ρούχα, όπως μπλουζάκια και μπλούζες. Εφαρμόζεται η 
λειτουργία αποφυγής ζαρών για ελαχιστοποίηση της προσπάθειας 
σιδερώματος. Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά στο στεγνωτήριο. 
Μόλις στεγνώσουν, αφαιρέστε γρήγορα και κρεμάστε τα σε 
κρεμάστρες ρούχων

Αγαπημένο — Ορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα Y —

Time

Ζεστό —

Για να στεγνώσετε μεμονωμένα αντικείμενα ή να ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία στεγνώματος σε υφάσματα πολλαπλών στρωμάτων με 
διαφορετική συμπεριφορά στεγνώματος, όπως μπουφάν, μαξιλάρια 
ή ογκώδη αντικείμενα. Ελάχιστο 10 λεπτά έως το μέγιστο 120 λεπτά

Y YΚρύο — Αερίζονται τα ρούχα χωρίς θερμότητα. Ελάχιστο 10 λεπτά έως το 
μέγιστο 30 λεπτά

Φρεσκάρι-
σμα 1.0kg

Για να ανανεώσετε τα ρούχα που διατηρούνται σε κλειστό 
περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για να αφαιρέσετε 
οσμές. Ελάχ. 20 λεπτά έως το μέγιστο 150 λεπτά 

 Σημείωση!
Σημείωση για ιδρύματα δοκιμών: 
Πρόγραμμα δοκιμών έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012 / ΕΕ για την 
ενεργειακή επισήμανση, μετριέται σύμφωνα με το EN 61121 και είναι κατάλληλο 
για στέγνωμα κανονικού φορτίου σε ονομαστική χωρητικότητα φορτίου. 
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■ Δεδομένα κατανάλωσης1

Μοντέλο Πρόγραμμα Χωρητικότητα

Ταχύτητα  
περιστροφής /
Υπολειπόμενη  

υγρασία

Χρόνος  
στεγνώματος

Κατανάλωση 
ενέργειας

GLXD082HP

Βαμβακερό 
standard 8kg 1000rpm / 60% 175min 1.90kWh

Βαμβακερό 
standard 4kg 1000rpm / 60% 105min 1.10kWh

Συνθετικό standard 3.5kg 800rpm / 40% 60min 0.60kWh

 Σημείωση!
• Τα παχιά ή υφάσματα με πολλές στρώσεις, π.χ. σακάκια κ.λπ., δεν είναι 

εύκολο να στεγνώσουν. Συνιστάται να επιλέξτε το πρόγραμμα Extra Cotton 
ή να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ”Ένταση”.

• Επειδή τα παχιά και τα υφάσματα με πολλές στρώσεις δεν στεγνώνουν 
εύκολα, είναι καλύτερο για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου 
στεγνώματος, για να τα στεγνώσετε εντελώς αν υπάρχουν μέρη των 
ρούχων είναι ακόμη υγρά μετά το τέλος του προγράμματος.

1 Όλα τα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121. 
Η πραγματική κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που 
δίνονται στον πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο 
του υφάσματος, την υπολειμματική υγρασία και επιλεγμένες πρόσθετες 
λειτουργίες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Καθαρισμός και φροντίδα
Άδεισμα του δοχείου νερού
1. Βγάλτε και κρατήστε το δοχείο νερού με δύο χέρια.
2. Γείρετε και αδειάστε το δοχείο νερού
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πάλι στη θέση του.

!  Προειδοποίηση!
• Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις γεμίσει το δοχείο 

νερού εντελώς, το πρόγραμμα θα τεθεί σε παύση και θα ανάψει το εικονίδιο 
“   ”. Μόλις το δοχείο αδειάζει, το στεγνωτήριο μπορεί να ξαναρχίσει 
πιέζοντας Κουμπί [Έναρξη / Παύση].

• Μην πίνετε το νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το δοχείο νερού. 

Καθαρισμός των φίλτρων
Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει ένα φίλτρο πόρτας και ένα φίλτρο βάσης μπροστά 
από τον εναλλάκτη θερμότητας για πρόσθετη προστασία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
καθαρίσει το φίλτρο της πόρτας μετά από κάθε κύκλο. Το φίλτρο της βάσης πρέπει 
να καθαρίζεται μετά από κάθε πέμπτο πρόγραμμα στεγνώματος.

Καθάρισμα του φίλτρου πόρτας
1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βγάλτε το φίλτρο.
3. Ανοίξτε το φίλτρο και αφαιρέστε το χνούδι, μπορείτε να 

το καθαρίσετε σε νερό.
4. Στεγνώστε καλά το φίλτρο πριν να το εγκαταστήσετε 

ξανά. 

 Σημείωση!
•  Προσέξτε τον σωστό προσανατολισμό πριν 

εισαγάγετε το φίλτρο της πόρτας. 

Door filter
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα του φίλτρου βάσης
1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Ξεκλειδώστε τους μοχλούς ασφάλισης και πιάστε το 

φίλτρου.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το. 

Εάν υπάρχει πολύ χνούδι στο φίλτρο, καθαρίστε 
το με νερό. Στεγνώστε καλά το φίλτρο πριν από την 
τοποθέτηση.

4. Καθαρίστε τη λαστιχένια στεγανοποίηση, τόσο στο 
φίλτρο όσο και στη λαβή.

5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.
6. Κλειδώστε τους δύο μοχλούς ασφάλισης και  

βεβαιωθείτε ότι το οι μοχλοί είναι στη σωστή θέση.
7. Το κάλυμμα θα έχει κλείσει σωστά όταν ακούσετε τον ήχο κλικ.

 Σημείωση!
• Το χνούδι που συσσωρεύεται στο φίλτρο θα εμποδίσει την κυκλοφορία 

του αέρα. Ο μη τακτικός καθαρισμός του φίλτρου θα αυξήσει τον χρόνο 
στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας. Αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό!

•  Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο! 

Καθαρισμός του εναλλακτή θερμότητας
!  Προσοχή!

Μην ακουμπάτε τον εναλλακτή θερμότητας με γυμνά χέρια 
καθως μπορεί να τραυματηστείτε.

• Όπου είναι απαραίτητο, περίπου. μία φορά κάθε 6 
μήνες, αφαιρέστε το χνούδι από τον εναλλακτή με 
ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα σκονίσματος.

• Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να 
ασκήσετε πίεση. Διαφορετικά ο εναλλάκτης μπορεί να 
υποστεί ζημιά. Το στεγνωτήριο δεν θα στεγνώνει εάν 
τα πτερύγια ψύξης είναι κατεστραμμένα ή λυγισμένα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός στεγνωτηρίου
!  Προσοχή!

• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον 
καθαρισμό!

• Καθαρίστε το στεγνωτήριο με ένα υγρό πανί με καθαρό νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά, 

καθαριστικά γυαλιού ή καθαριστικά για όλες τις χρήσεις. Αυτά 
θα μπορούσαν να καταστρέψουν το πλαστικό επιφάνειες και 
άλλα μέρη.

• Φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε 

• Προετοιμάστε ένα υγρό πανί βρεγμένο με καθαρό νερό.
• Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό παράθυρο.
• Καθαρίστε τη στεγανοποίηση γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
• Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας μέσα στον κάδο.
• Βγάλτε όλα τα φίλτρα, καθαρίστε τα ανοίγματα στεγανοποίησης και ροής αέρα.
• Πριν ξεκινήσετε το στεγνωτήριο, στεγνώστε όλα τα μέρη με ένα μαλακό πανί. 
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■ Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν λειτουργεί ή σταματάει να λειτουργεί ξαφνικά. Δοκιμάστε πρώτα να 
βρείτε μια λύση στο πρόβλημα. Εάν δεν βρείτε, επικοινωνήστε με το σέρβις

Περιγραφή Αιτία Λύση

“E32” Βλάβη αισθητήρα υγρασίας

Καλέστε το 
εξουσιοδοτημένο σερβις“E33” Βλάβη αισθητήρα 

θερμοκρασίας

‘’Ε82’’ Βλάβη επικοινωνίας

!  Προσοχή!
 � Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν επισκευές
 � Εάν η οθόνη LED εμφανίζει άλλη ειδοποίηση και το στεγνωτήριο δεν 
λειτουργεί, καλέστε το σέρβις.

 Σημείωση!
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα ξανά 
εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρόβλημα Λύση

Δεν λειτουργεί η οθόνη

 � Ελέγξτε τη παροχη ρεύματος. 
 � Ελέγξτε αν η συσκευή έχει συνδεθεί στη πρίζα.
 � Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
 � Πιέστε το πλήκτρο

•  “  ” ανάβει η ένδειξη

 � Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, αδειάστε 
το συμπυκνωμένο νερό και επανεκκινήστε το 
στεγνωτήριο. Εάν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, 
επανεκκινήστε το στεγνωτήριο απευθείας.

 � Εάν το εικονίδιο «  » εξακολουθεί να ανάβει αφού 
ολοκληρώσετε τα δύο πρώτα βήματα, καλέστε την 
υπηρεσία σέρβις.

• “  ” ανάβει η ένδειξη  � Καθαρίστε το φίλτρο

Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά

 � Ανάψτε το στεγνωτήριο. 
 � Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κλειστή. 
 � Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει πρόγραμμα.
 � Πιέστε το πλήκτρο.

Το ρούχα δεν είναι στεγνά 
ή η διάρκεια στεγνώματος 
είναι μεγάλη

 � Καθαρίστε το φίλτρο και τον εναλλάκτη 
θερμότητας. 

 � Αδειάστε το δοχείο νερού.
 �  Ελέγξτε το σωλήνα αποστράγγισης. 
 � Ελέγξτε αν η θέση τοποθέτησης τη συσκευής είναι η 
κατάλληλη. 

 � Μην εμποδίζετε την είσοδο άερα. 
 � Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη ένταση ή 
διάρκεια.

Υπάρχουν θόρυβοι  � Ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτοί οι θόρυβοι είναι 
αρκετά φυσιολογικοί και δεν υποδεικνύει σφάλμα.

Το στεγνωτήριο 
απενεργοποιείται στο 
τέλος του προγράμματος

 � Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα 
για οικονομία. Αυτό δεν είναι σφάλμα αλλά μια 
κανονική λειτουργία

!  Προσοχή!
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα μόνοι σας και χρειάζεστε 
βοήθεια:
• Πατήστε το κουμπί [On / Off].
• Βγάλτε το βύσμα και καλέστε την υπηρεσία σέρβις.
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Παροχή ρεύματος 220-240V-,50Hz
Ονομαστική ισχύς 800W

Τυπική πίεση νερού 0,05MPa~1MPa

Μοντέλο Χωρητικότητα 
ρούχ. (kg)

Διαστάσεις 
(ΠxΒxY) (mm)

Καθαρό βάρος 
(kg)

Ονομαστική 
ισχύς (W)

Galaxy GLXD082HP 8 650x595x845 49 800

 Σημείωση!
• Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη χωρητικότητα που μπορεί να 

στεγνώσει ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγνά ρούχα που φορτώνονται 
στη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.

•  Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε δωμάτιο όταν υπάρχει κίνδυνος 
παγετού. Το στεγνωτήριο ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει 
καταλλήλως.

•  Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς εάν το νερό μείνει να παγώσει στην αντλία, στους 
σωλήνες και / ή στο δοχείο νερού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Tεχνικές προδιαγραφές



59

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος
Μοντέλο GLXD082HP
Χωρητικότητα 8kg
Τύπος στεγνωτήρα Condenser
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας1 234.2kWh/year
Αυτόματο ή μη-αυτόματο Automatic
EU Ecolabel N/A
Κατανάλωση ενέργειας στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και 
μερικό φορτίο 1.44kWh

Κατανάλωση ενέργειας στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες 
φορτίο 1.90kWh

Κατανάλωση ενέργειας στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό 
φορτίο 1.10kWh

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 0.4W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής 0.8W
Διάρκεια της λειτουργίας αναμονής 10 min
Σταθμισμένη διάρκεια στεγνώματος του τυπικού προγράμματος για 
βαμβακερά με πληρες και μερικό φορτίο 135min

Χρόνος στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 175min

Χρόνος στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο 105min
Κλάση αποτελεσματικότητας συμπύκνωσης υδρατμών σε κλίμακα από το Α 
(βέλτιστη απόδοση) εως το G (χειρότερη απόδοση) B

Μέση αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο τυπικό πρόγραμμα 
για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 81%

Μέση αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο τυπικό πρόγραμμα 
για βαμβακερά με μερικό φορτίο 81%

Σταθμισμένη αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο τυπικό 
πρόγραμμα για βαμβακερά με πληρες και μερικό φορτίο 81%

Επίπεδο θορύβου στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 69dB

Remarks:
1  Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος, βασισμένη σε 160 κύκλους στεγνώματος  ου τυπικού 
προγράμματος για βαμβακερά σε πλήρες και μερικό φορτίο, συμπεριλαμβανομένης 
και της κατανάλωσης σε κατάσταση χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο, εξαρτάται απο τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Το πρόγραμμα 
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά που χρησιμοποιήθηκε σε πλήρες και μερικό φορτίο, 
ειναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος το οποίο αφορούν οι πληροφορίες της 
ετικέτας και του δελτίου προιόντος. Αυτο το πρόγραμμα είναι ιδανικό για στέγνωμα 
βρεγμένων βαμβακερών και είναι το περισσότερο αποδοτικό.
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Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως 
προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι 
προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. 
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον 
αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη 
έκδοση.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. 
www.inventoraircondition.gr/media-library
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Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. 
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