








l The unit’s circuit board (PCB) has an included safety fuse for overcurrent protection. 
You may find the speciifcations of the fuse, marked on the circuit board, for example: 
T 3.15A/250V (or 350V), etc.

l To connect or disconnect the device hold with one hand the socket and pull with the 
other.



Please be sure that the plug that you put 
the device is grounded. Do not use adapter 
plug.



For warranty purposes, please 
note the SN (serial number). The 
SN is labeled at the rear of the 
device.



4) Before the initial operation place the 
device in vertical possition and let it sit for 
2 hours to avoid malfunctions. 

5)) Before the initial operation, please 
check, if the water level switch, 
located within the water tank area, 
is in the right position.
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***The dehumidifier Puredry PD2419 Sofia is specially designed to operate with the 
new technology refrigerant R-290 , which by the European regulation 517/2014 (EU) 
is enviromental friendly.

The fan operation cannot be maually selected to operate the fan only. It operates 
automatically during the smart save energy program. When the medium or high fan 
speed set the cosuption is 235W in which the compressor operates too. The 
deviation rate of consuption varies according to the temprature and the humidity.







The LED color changes, according to the relative humidity level of the room.

When the humidity level is between 45% and 65%, the LED color becomes green. 

When the humidity level is above 65% the LED color becomes red.•

•

•
When the humidity level is below 45%, the LED color becomes blue



By pressing the mode button, the user choose between auto mode or dryer mode. 
AUTO MODE
In this mode the relative humidity level is 50% and the fan operates at high speed 
mode. Press the HUM set button to adjust the relative humidity level to your 
preference between 30% and 80% by 5% step each time you press the HUM set
button. After 5 seconds of inaction the setting is saved.
DRYER MODE
When this function is selected, the fan operates in high speed mode. The user cannot 
change the fan speed between LOW and HIGH. During this function the compressor 
operate continuously, despite the relative humidity level of the room. 
For drying clothes place the dehumidifier in a small room nearby tha clothes racand 
close the door. The machine should be at a distance of 40-50cm from the clothes rack 
and not beneath them. For a quick result, clothes should be wringed out good.

Press this button to set the humidity level. The user can set the level between 
30%-80% by 5% step . While tha adjustment takes place, the count after 80% returns to 
30%.       30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70-%-75%-80%-30%-35%....

Press the ''Timer'' button to set the time which the dehumidifier will start or end its 
operation. The Timer indicator and the screen will light up. The user can set the time 
between 1-24 hours with step every 60 minutes. When the timer set value is "00", it 
means that the Timer is disabled.

By pressing this button, the SLEEP function is activated. The dehumidifier operates in 
LOW fan speed, and keeps the relative humidity levels between 57%-63%. It is not 
allowed to change the fan speed or the relative humidity level.
By pressing and holding the SLEEP button, the RESET function is activated. In this way 
the Filter change indicator is reset.



When the machine is switched on for the first time, the product should 
get  in the energy save operation. In order to do that, the user must 
select the dryer mode for 5-10 seconds until the compressor turns on. 
Next the user selects the relative humidity levels of the room. When 
relative humidity target has been reached, both  compressor and fan 
stop operating. After 30 minutes, the fan starts only, operating for 5 
minutes to check the humidity levels. If the humidity increased the 
dehumidifier starts to operate again both of compressor and fan. If not, 
it continue to not operate (standby) for another 30 minutes. With this 
smart save energy operation, the dehumidyfier drops as soon as 
possible the humidity levels with the lower possible power consumption.

In any case that the compressor does not start from the beginning (lower room 
humidity than the user sets) the product will operate only the fan.



There are two ways to remove collected water. Before you empty  the water tank, make 
sure that you have turned off and disconected the device from the power supply.



Turn the unit off and let it sit for one day before storage.

Clean the removable parts of the device, like the water bucket and the air filter.





For optimal results, it is suggested that the dehumidifier is 
placed in a central area. Doors within the household should be 
open in order for the dehumidiifer to enhance its operation.

The dehumidifier’s filter cannot be replaced by any other type 
of filter since it is specifically designed to operate with this 
unit. Ask for the original Puredry's filter.

When the desired humidity level is reached, there is a 
possibility of partial humidity formation on windows. This 
occurs due to the temperature variation between the window 
and the external weather conditions. Operating the 
dehumidiifer should significantly reduce condensation 
formation on window.

You can not wash the HEPA&Carbon filter. That is because 
the carbon will lose it's nature restraint to chemicals, 
unpleasant smells, and smoke from cigarettes.



The exact time needed to dry clothes depends on many 
factors, the room's temperature, the humidity level, the 
moisture of the clothes etc., so there is no standard time 
since of these variable factors mentioned above.

The dehumidifier 
is not a cooling
device. What
could be the
cause of cold air
being extracted? 

The dehumidifier operates by intaking condensed air 
removing any moisture and sending it back in the area it 
operates. If you are standing near the dehumidiifer while 
operating you may feel that the air coming out of the fan is 
cooler due to the diffusion, in reality it is at the same room-
temperature but with less humidity.

Why does the
dehumidifier not
stoping when in
Dryer mode?

When the dehumidifier is in "Dryer" mode , it will keep 
operating without stoping the compressor in purpose of fight 
against the humidity in the room so they will dry out 
efficiently.

Make sure you have cleaned the filter as suggested. Clogged filter may result in 
reduced performance.



There are heat devices or devices that produce vapor in the room.

The air filter is clogged.

LO- When the relative humidity is below <20°C RH, the code LO appears. At this 
state the compressor does not work, but the other functions works normally.

E2- This error code appears when the humidity and temperature sensor has been 
damaged. Turn off the product and contact the technical department of the 
company immidiately.









Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς 
να τραβάτε το καλώδιο.
Η πλακέτα (PCB) της μονάδας διαθέτει μια ασφάλεια για προστασία από υπρταση. Οι 
προ-διαγραφές της ασφάλειας επισημαίνονται στην πλακέτα, όπως για παράδειγμα: T 
3.15A / 250V (ή 350V), κλπ.

Απόρριψη του αφυγραντήρα που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά:
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη απόρριψη του 
αφυγραντήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Αυτή η συσκευή χρίζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά 
απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 
και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορ-ρίπτετε τον αφυγραντήρα με τρόπο αντίθετο των 
νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ου-σίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του 
υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώ-ντας σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία και το περιβάλλον.
 Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά κλειστούς εξοπλισμούς. Για 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα του ισοδυνάμου 
CO2, ανατρέξτε στην ετικέτα που φέρει η μονάδα.
 Εναλλακτικές λύσεις απόρριψης ορίζονται όπως παρακάτω:







1) Μην φράζετε και μην 
εμποδίζετε την κυκλοφορία του 
αέρα γύρω από τον 
αφυγραντήρα. Βεβαιωθείτε ότι 
η είσοδος και η
έξοδος  του αέρα
πραγματοποιείται αβίαστα και
εξασφαλίστε 20cm ελεύθερου
χώρου περιμετρικά της 
συσκευής και 40cm από πάνω.

2)   Τοποθετήστε το προϊόν σε  
μέρος  όπου  η θερμοκρασία 
του χώρου δεν είναι κάτω από  
5ºC. Υπάρχει πιθανότητα 
μειωμένης απόδοσης όταν η 
συσκευή λειτουργεί σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 
κάτω από 5ºC.
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Ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να επιλεγεί για να λειτουργεί ατομικά από τον χρήστη. 
Λειτουργεί αυτόματα κατά την διάρκεια του smart save energy προγράμματος. Όταν ο 
χρήστης επιλέξει την υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, στην οποία λειτουργεί και ο 
συμπιεστής, η κατανάλωση είναι 235W. Οι καταναλώσεις ενδέχεται να αυξομειώνονται 
ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία που επικρατούν στον χώρο.

***Ο αφυγραντήρας Puredry PD2419 Sofia είναι ειδικά σχεδιασμένος για να 
λειτουργεί με το ψυκτικό υγρό νέας τεχνολογίας R-290, το οποίο βάση του 
Ευρωπαϊκού κανονισμού 517/2014 (ΕΕ) είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον.







Πιέστε το πλήκτρο “Power” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
αφυγραντήρα. Το πλήκτρο “Power” και η οθόνη θα ανάψουν. Η αρχική ρύθμιση είναι 
στο 50% σχετική υγρασία λειτουργίας και στη υψηλή ταχύτητα.



Πιέστε το πλήκτρο HUM για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας με εύρος 
30%RH έως 80%RH με μεταβολή ανά 5% κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Πιέστε 
και κρατήστε αυτό το κουμπί για 4 δευτερόλρπτα και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία 
χώρου.         30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%-35%.........    

Πατώνας το κουμπί MODE ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αυτόματης 
λειτουργίας και της λειτουργίας στεγνώματος ρούχων.
Auto mode
Σε αυτή τη λειτουργία, το ποσοστό σχετικής υγρασίας αρχικά είναι ρυθμισμένο στο 
50% και η ταχύτητα του ανεμιστήρα στο High. Πιέστε το πλήκτρο HUM για να 
ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο σχετικής υγρασίας με εύρος απο 30%RH έως και 
80%RH με μεταβολή ανά 5% κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. 
Μετά απο 5 δευτερόλεπτα αδράνειας η ρύθμιση αποθηκεύεται
Dryer mode 
Σε αυτή τη λειτουργία η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι στο HIGH. Ο χρήστης δεν 
μπορεί να επιλέξει την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ του LOW και HIGH. Κατα 
τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ο συμπιεστής δουλεύει συνεχόμενα,
ανεξαρτήτος του ποσοστού σχετικής υγρασίας του χώρου.  
Για την λειτουργία στεγνώματος ρούχων τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα 
μικρό δωμάτιο επιλέξτε την λειτουργία στεγνώματος ρούχων και κλείστε την 
πόρτα. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 40-50 εκατοστών 
από τα ρούχα και όχι απο κάτω τους. Για πιο γρήγορο απότέλεσμα καλό θα είναι 
τα ρούχα να έχουν στύψει καλά.

Πιέστε το πλήκτρο "Timer" για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση ή την 
αυτόματη απενεργοποίηση του αφυγραντήρα. Η ένδειξη "Timer" και η οθόνη θα 
ανάψουν. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλογής απο 1-24 ώρες με βήμα ανά μια 
(1) ώρα. Όταν η τιμή ρύθμησης είναι "00" σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης δεν έχει 
ενεργοποιηθεί.









Μην   ρίχνετε   απευθείας νερό   στη   συσκευή  για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να   
καταστραφούν   οι   μονώσεις   και   να   προκληθεί   ηλεκτροπληξία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίσετε το φίλτρο Hepa&Carbon με νερό.      
Καθαρίστε το μόνο με ελαφρύ τίναγμα ή ηλεκτρική σκούπα.







Ε2- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν ο αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας έχει 
υποστεί βλάβη. Απενεργοποιήστε το προϊόν και καλέστε αμέσως το τεχνικό τμήμα της 
εταιρείας.






