
Puredry Famous Series 
PDD 8L Save Energy

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση 
του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Puredry, πραγματικά το 
εκτιμούμε 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο Puredry PDD 8L Famous Save Energy

Ποσοστό Εξαγωγής 8L/day (20℃ 60%RH)

Τάση Λειτουργίας AC 220-240V 50Hz 

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος 650 W  

Φίλτρο Αέρα Ναι

2L

Μέγιστη Στάθμη θορύβου ≤46dB(A)

Ψυκτικό Υγρό Όχι

Ιονιστής Ναι 

Διαστάσεις: Μήκος*Πλάτος*Υψος 351*180*500 mm

Βάρος 6,3kg

Ναι

Δοχείο συλλογής

Μεταβλητός Υγροστάτης

Χρονοδιακόπτης

Ταχύτητες αέρα

Ναι

Ναι
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1. Κινητή Περσίδα

2. Πινακας Ελέγχου

3. Είσοδος Αέρα

4. Φίλτρο Εισόδου Αέρα

5. Έξοδος Αέρα

6. Δεξαμενή Νερού

7. Χερούλι Μεταφοράς

8. Βάση

9. Στόμιο Μόνιμης Αποχέτευσης

10. Σωλήνα Αποχέτευσης

11. Καλώδιο Φις Παροχής Ρεύματος
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Περιγραφή Προϊόντος 
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Πίνακας Ελέγχου

Εκκίνηση

Επιλογή Ταχύτητας Ανεμιστήρα 

Επιλογή ΕπιπέδουΥγρασίας 

Επιλογή Κατεύθυνσης Αέρα 

Χρονοδιακόπτης 

Επιλογή Ιονιστή Προειδοποίηση 

Βλάβης

Γεμάτο Δοχείο Νερού 8.

Power Ανάβει/σβήνει τη συσκευή. Όταν ο αφυγραντήρας τοποθετηθεί στην πρίζα, ο πίνακας ελέγχου

θα αναβοσβήσει και ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί. Πατήστε το κουμπί και ο 
αφυγραντήρας θα ενεργοποιηθεί, ξαναπατήστε το κουμπί και ο αφυγραντήρας θα 
απενεργοποιηθεί.

Tank Full  
(πλήρες δοχείο)

Ανάβει όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε ή όταν το δοχείο δεν είναι 
τοποθετημένο σωστά.

7 8
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Fault Ανάβει όταν ο αφυγραντήρας διαγνώσει κάποιο λάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανάβει 
διότι η είσοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη, αυτό οδηγεί στην υπερθέρμανση του 
εσωτερικού του αφυγραντήρα. Καθαρίστε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας δεν είναι 
δίπλα σε κάποια πηγή θερμότητας ή είναι σκεπασμένος και θέστε ξανά τον αφυγραντήρα σε 
λειτουργία μετά από 10 λεπτά.

Fan

(ανεμιστήρας)

Πιέζοντας το μπουτόν Fan (ανεμιστήρας) μεταβαίνετε σε τρεις ταχύτητες λειτουργίας του 
ανεμιστήρα,        Χαμηλή,             Μεσαία,                   Μέγιστη. 
Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα. 
Για συντήρηση του χώρου για έως 50 τ.μ.επιλέξτε την Sleep λειτουργία με κατανάλωση 
μόλις 330w, για έως 70 τ.μ. την Μεσαία, για έως 100 τ.μ., γρήγορα αποτελέσματα και την 
λειτουργία στεγνώματος των ρούχων τη Μέγιστη .

Mode Επιλογή 40%
Λειτουργεί τον αφυγραντήρα έως ότου επιτευχθεί σχετική υγρασία κάτω από 40%, στη 
συνέχεια η συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν 
επιτευχθεί τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart 
Save Energy λειτουργία. Τα επίπεδα ΣΥ αυτά είναι αρκετά χαμηλά και δεν ενδείκνυται  για 
οικιακή χρήση διότι στα επίπεδα αυτά δημιουργείτε ξηρολαιμία και πιθανή ρινική αιμορραγία

Επιλογή 50%
Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω απο το 50%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις 
περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Όταν η υγρασία είναι κάτω απο το 50% ΣΥ τότε η 
συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν επιτευχθεί 
τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart Save 
Energy λειτουργία.

Επιλογή 60%
Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω από το 60%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις 
περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Στην λειτουργία αυτή υπάρχει κίνδυνος σε μεγάλα 
σπίτια να υγροποιήσουν κάποια παράθυρα ή τοίχοι σε απομακρυσμένα από την συσκευή 
δωμάτια. Είναι ιδανική υγρασία αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά με αναπνευστικά 
προβλήματα άσμα, βρογχιολίτιδα κ.τ.λ.

Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για το στέγνωμα των ρούχων. Για μέγιστη απόδοση 
τοποθετείστε τον αφυγραντήρα σε όσο το δυνατόν μικρό δωμάτιο με την πόρτα και τα 
παράθυρα κλειστά. Ο αφυγραντήρας θα στεγνώνει συνεχώς προκειμένου να επιτύχει μια 
σχετική υγρασία την τάξεως του35%. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική όταν έχουμε να 
στεγνώσουμε για πρώτη φορά μια οικία ή ένα χώρο μετά από πλημμύρα 

Επιλογή

Ion

(ιονιστής)

Λειτουργία του ιονισμού. 
Για να διαλέξετε τον ιονισμό πατήστε το κουμπί ION και η ένδειξη λειτουργίας θα 
ενεργοποιηθεί. Ανιόντα ανανεώνουν τον αέρα. 

Timer

Swing
 

Επιλογή Swing.
Πατώντας το πλήκτρο μετακινούνται οι περσίδες αέρα απο 45-90 μοίρες, πατήστε και 
επιλέξτε την θέση παρέχοντας καλύτερη διάχυση του αέρα στον χώρο 

Χρονοδιακόπτης 
Ο χρονοδιακόπτης σβησίματος της συσκευής σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον 
αφυγραντήρα για 1, 2, 4 ή 8 ώρες πριν τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας.  
Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία όταν στεγνώνετε  ρούχα και θέλετε να σταματήσει η 
λειτουργία της συσκευής  ας πούμε μετά από 2 ώρες στεγνώματος.
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 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα επίπεδο και σταθερό στο έδαφος. Αφήστε κενό 20 εκατοστών περιμετρικά 
της συσκευής. Διαλέξτε ένα μέρος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας καθώς και έκθεσης στον ήλιο. 
Προτείνεται ένα μέρος κοντά σε πρίζα γείωσης. Έπειτα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα υγρασίας, ρυθμίστε την  
επιθυμητό ποσοστό υγρασίας  χώρου και ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να δουλεύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φωτάκι δεν ανάψει, ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι σωστά τοποθετημένη. Βγάλτε την 
προσεκτικά και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της.
Συμφώνα με τα επίπεδα σχετικής υγρασίας στο χώρο, ενεργοποιήστε την ταχεία η αργή λειτουργία.

Αδειάστε την δεξαμενή νερού τακτικά. Όταν γεμίσει το δοχείο ο αφυγραντήρας θα σταματήσει αυτόματα την 
λειτουργία του και το λαμπάκι ένδειξης γεμάτης δεξαμενής νερού θα ανάψει. Υπάρχει δυνατότητα μόνιμης 
αποχέτευσης με σωλήνα που παρέχετε στην συσκευασία

1)
2)

Τραβείξτε το προσεκτικά

3)
Αδειαστε την δεξαμενή νερού

4)
Τοποθετηστε την ξανά πίσω στη θέση της.
Ο αφυγραντήρας μπορεί να απορρίπτει νερό 
συνεχόμενα με σωλήνα  διαμέτρου 10 χιλιοστών.

 Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία επιλέγουμε τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας, ο αφυγραντήρας 
λειτουργεί και στεγνώνει τον υγρό αέρα. 
Μόλις τα επιθυμητά επίπεδα σχετικής υγρασίας επιτευχθούν ο αφυγραντήρας σταματά την λειτουργία 
αφύγρανσης και λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά για να ελέγξει ότι αυτή όντως είναι σε επιθυμητά 
επίπεδα, έπειτα σταματά και την λειτουργία του ανεμιστήρα για 30 λεπτά, μετά την παύση των 30 λεπτών 
λειτουργεί τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να ελέγξει τα επίπεδα σχετικής υγρασίας. Αν τα επίπεδα σχετικής 
υγρασίας έχουν αυξηθεί πάνω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε αρχίζει να λειτουργεί και πάλι έως ότου 
τα επιτύχει. Εάν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε ο 
αφυγραντήρας θα σταματήσει και πάλι την λειτουργία του για άλλα 30 λεπτά. Με την έξυπνη αυτή λειτουργία 
(smart save energy), που οι αφυγραντήρες Puredry διαθέτουν, εξοικονομείτε σε βάθος χρόνου πολλά 
χρήματα.

Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία

 Ο αφυγραντήρας desiccant απορροφά τον αέρα από τον χώρο, τον φιλτράρει με το φίλτρο αέρα και τον 
οδηγεί σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο ζεόλιθου, ο οποίος απορροφά το νερό από τον αέρα και τον στεγνώνει. 
Ο δίσκος ζεόλιθου έχει τώρα διαποτιστεί με νερό και πρέπει να στεγνώσει. Μία θερμαντική, πηγή που 
βρίσκεται στη βάση του αφυγραντήρα, φυσάει θερμό και στεγνό αέρα πάνω στο δίσκο ζεόλιθου, εξαλείφοντας 
την υγρασία. Ο δίσκος ζεόλιθου είναι τώρα στεγνός και έτοιμος να απορροφήσει τους υδρατμούς στον 
επόμενο κύκλο, ο ζεστός, υγρός αέρας καταλήγει σε μια μεταλλική επιφάνεια που συμπυκνώνει την 
υπερβολική υγρασία και οι σταγόνες νερού καταλήγουν στο ειδικό εσωτερικό δοχείο. 

Πώς λειτουργεί ο αφυγραντήρας

Η θερμότητα που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της αφύγρανσης, μαζί με το στεγνό αέρα που 
εξέρχεται του αφυγραντήρα είναι  10-12°C θερμότερος απ’ ότι ο αέρας που εισήλθε στον 

αφυγραντήρα.

Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (smart save energy)

Αδειάζοντας την δεξαμενή νερού - Μόνιμη αποχέτευση

Αυτόματη απενεργοποίηση

Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν ηλεκτρικές αντιστάσεις. Για αποφυγή υπερθέρµανσης η συσκευή είναι 
εφοδιασµένη µε διακόπτη ανίχνευσης αναποδογυρίσµατος της συσκευής ώστε να διακόπτετε η λειτουργία της 
αυτόματα όταν πέσει κάτω.  Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φις από 
την πρίζα αλλά μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό 
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Αποθήκευση αφυγραντήρα

Εάν ο αφυγραντήρας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο:

1. Αδειάστε το δοχείο νερού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μέσα νερό - υγρασία

2. Αποσυνδέστε τη μονάδα και διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και εγκαταστήστε το ξανά.

4. Αποθηκεύστε το αφυγραντήρα σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ακραίες
θερμοκρασίες και η υπερβολική σκόνη.

Αντικατάσταση και συντήρηση φίλτρου αέρα

 Ελέγχετε το φίλτρο αέρα τακτικά, τουλάχιστον κάθε 48 ώρες λειτουργίας. 
Καθαρίστε το αν έχει λερωθεί.
Εάν οι δρόμοι του αέρα μετά το φίλτρο είναι γεμάτοι, ο αφυγραντήρας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει σωστά, απαιτείτε συντήρηση από ειδικευμένο 
προσωπικό. Κρατήστε το φίλτρο αέρα από την χειρολαβή και τραβήξτε το 
προς τα έξω.
Για τον καθαρισμό του φίλτρου χρησιμοποιήστε καθαριστικό η ξεπλύνετε 
ελαφρός με νερό, στεγνώστε το με μαλακό πανί, μη το στεγνώνετε με 
πιστολάκι θερμού αέρα.
Μην ξεχάσετε να βάλετε το φίλτρο αέρος πίσω στη θέση του.

Καθαρισμός συσκευής
 Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα.
Αδειάστε την δεξαμενή νερού.
Καθαρίστε τον αφυγραντήρα με ένα μαλακό πανί, και με λίγο απορρυπαντικό εάν χρειαστεί. Μην 
χρησιμοποιήσετε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη και τα λοιπά.
Αφήστε τον αφυγραντήρα να στεγνώσει μια ώρα πριν τον βάλλετε ξανά στην πρίζα μετά από καθαρισμό. 
Μην ρίχνετε νερό στην μονάδα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη 
ζημία στη μονάδα.

Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φις από την πρίζα αλλά 
μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό 

Για την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε 2-3 ημέρες.

χ





ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι αφυγραντήρες της σειράς Puredry Famous έρνπλ δύν ρξόληα εγγύεζε

από ηελ εκεξνκελία αγνξάο . 

Όια ηα πιηθά ή θαηαζθεπαζηηθά ειαηηώκαηα ζα επηζθεπαζηνύλ ρσξίο ρξέσζε. 

Δθαξκόδεηαη ην αθόινπζν : 

1.Σπρόλ επηζθεπέο ή αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο

δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. 

2. Η εγγύεζε ζα ιήμεη εάλ έρνπλ γίλεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, δελ έρνπλ γλήζηα εμαξηήκαηα

έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί ή αλ ν αθπγξαληήξαο έρεη επηζθεπαζηεί από ηξίηνπο .

3. Δμαξηήκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά , όπσο ην θίιηξν αέξα, δελ θαιύπηνληαη

από ηελ εγγύεζε . 

4. Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πξσηνηύπνπ  αλαιινίσηε, θαη ζθξαγίδεηαη

κε ηελ εκεξνκελία απόδεημεο αγνξάο.

5. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ελέξγεηεο πνπ απνθιίλνπλ από απηέο

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε ή από ακέιεηα.

6. Όιεο νη αμηώζεηο γηα απνδεκίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνζεηηθή δεκία, δελ πθίζηαηαη.

Γηα λα απνθύγεηε ηα πεξηηηά έμνδα, ζαο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην ηνπ 

ρξήζηε γηα πξώηε θνξά. 

Δάλ απηό δελ παξέρεη κηα ιύζε, θαιέζηε μας ζην ηειέθσλν: +30 25211 03265 25210 55992 
mob. 6981665010 στη Puredry Hellas  ζα ραξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε .

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

Σα παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή . 

Η εν λόγω ςιμανςθ υποδεικνφει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα ςε όλθ 

τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ. Προκειμζνου να αποφευχκοφν ενδεχόμενεσ βλαβερζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία 

από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων, ανακφκλωςθ υπεφκυνα, ϊςτε να βοθκιςετε ςτθν βιϊςιμθ επαναχρθςιμοποίθςθ των 

υλικϊν πόρων. Για να επιςτρζψετε χρθςιμοποιείται ςυςκευι ςασ, χρθςιμοποιιςτε τα ςυςτιματα επιςτροφισ και ςυλλογισ ι 

επικοινωνιςτε με το κατάςτθμα από όπου αγοράςατε το προϊόν. Μποροφν να πάρουν το προϊόν αυτό για τθν περιβαλλοντικι 

αςφαλι ανακφκλωςθ. 
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Αυτός ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί 
και εισαχθεί στην Ελλάδα απο την  εταιρία 

Puredry Hellas EE

PUREDRY HELLAS EE 

Παγγαίου 48,  Αρκαδικός, 

Δράμα T.K. 66131 Ελλάδα

Telephone: 

Email: 

Website: 

+30 25211 03265  +30 25210 55992 

info@puredryhellas.com

service@puredryhellas.com 

www.puredryhellas.com 

Στην Puredry Hellas είμαστε εηδηθνί ζηνπο αθπγξαληήξεο, ζα θαισζνξίζνπμε ηα ζρόιηα θαη ηηο 
εξσηήζεηο ζαο ζρεηηθά κε απηόλ ηνλ αθπγξαληήξα. Αλ παξνπζηαζηεί έλα ζθάικα θαηά ηα πξώηα 

δπν έηε, ζα παξαθαινύζακε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο θαη αλ δελ κπνξέσουμε λα δηνξζώσουμε ην

πξόβιεκα από ην ηειέθσλν, ζα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πάξνπκε ηνλ αθπγξαληήξα από 
εζάο, γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Παξαθαινύκε θπιάμηε ην θνπηί κεηαθνξάο γη’ απηή ηελ πεξίπησζε. 

Παρακαλοφμε καταγράψτε τθν θμερομθνία αγοράσ και το 

κατάστημα απ' όπου αγοράςατε τον αφυγραντιρα εδϊ.

Ηκεξνκελία αγνξάο…………………..………….. 

…………………………………………………….. 
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