SWITCHING ON
1. Remove the power adapter from the box and attach it to both the
dehumidifier and main wall socket.
2. Switch the dehumidifier ON using the ON/OFF switch. The green LED will
illuminate and you should feel a light breeze blowing out of the dry air outlet.
3. To switch OFF, press the ON/OFF switch again.

REMOVING THE WATER TANK
The dehumidifier can collect up to 250ml (9oz) of water per day and the tank has
a maximum capacity of 500ml (18oz). When the tank is full, the LED will turn
YELLOW and the unit will turn off. When full, turn OFF the dehumidifier and
simply pull the water tank out gently to empty and then carefully slot back in.

CLEANING
Ensure the dehumidifier is OFF and unplugged from the wall socket and use a
soft cloth to gently clean away any dust or debris from the outside of the unit and
air inlets.

WARNING
1. Ensure the dehumidifier's ON/OFF switch is OFF when the unit is not in use.
2. DO NOT place the Power Adapter in a wet or damp place and ensure it is in a
wellventilated area.
3. Keep the front air inlets and top air outlets free from being blocked.
4. ALWAYS keep the dehumidifier in an upright position to avoid leakages.
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WARRANTY TERMS
Covers all products purchased by Puredry Hellas EU or any of its official resellers in
Greece.
The warranty covers the repair or replacement (spare parts and labor) of components that
the Manufacturer or its Dealer has identified as defective, specifying that this repair or
replacement may be done with new spare parts, new parts or remanufactured parts after
assessment of the Manufacturer. Shipping costs are not covered by the warranty.
The warranty for the duration of its validity covers the cost of supply of any defective
spare
part as well as the cost of restoration work of the product. It is clarified that the warranty
does not extend in any way to the obligation to replace the device or refund.
For the correct, efficient and safe operation of electrical appliances, it is recommended as
a good practice to clean and maintain them at regular intervals depending on their use by
specialized and certified technicians.
Does not cover:
Accidental damage, sabotage, defects caused by normal wear and tear, including wear of
consumable parts, ie parts that require periodic replacement during normal use of the
system.
- Fractures, tears, scratches, dents, scratches or discolored covers or plastic parts, broken
plastic parts on the doors or other aesthetic damage. Damage caused by use in
combination with another product.
- Use of the System other than that provided for, including, indicatively, the non-use of the
System according to the accompanying user manual.
- Damage caused by accident, abuse, misuse, contact with liquid, fire, earthquake,
incorrect or inadequate maintenance or calibration, negligence or other external causes.
- Damage caused by connection to a voltage other than that indicated on the nameplate of
the appliance and / or to an unplugged socket.
- Shipping costs arising from the transfer of the product to and from the customer at the
premises of Puredry or its authorized partner.
- Damage and / or damage to the environment caused by smoke, dust, dirt, soot or other
external factors Damage resulting from incorrect transport or packaging when the System
is returned to the Dealership or an authorized center.
- Damages caused by service or repairs or other modifications of the System that
were not performed by the Delegation or an authorized center.
- Damage caused by repairs or parts replacement that should not be done by the
customer, which you have done.
Puredry reserves the right to determine the manner, place and time of repair of
the faults at its absolute discretion, depending on the specific characteristics of
each case. The means and costs of transportation to and from Puredry technical
support points, as well as the possible insurance of the products, are the choice
and responsibility of the customer. The products travel under the responsibility of
the customer, the Puredry Hellas EE Company does not bear any responsibility for
any damages caused during transport.
Products that remain repaired in the service of the stores beyond the fifteen (15)
calendar days from the notification of the customer, in order for him to receive
them, will be charged with storage costs.
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EINSCHALTEN
1. Nehmen Sie das Ladenetzteil aus der Box und schließen Sie es am
Entfeuchter und an der Steckdose an.
2. Schalten Sie den Entfeuchter mit dem Ein/Aus Schalter ein. Das grüne
LED-Licht wird aufleuchten und Sie sollten spüren, wie Luft aus der
Austrittsöffnung für trockene Luft strömt.
3. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein/Aus Schalter.

WASSERTANK ENTNEHMEN
Der Entfeuchter kann bis zu 250 ml (9oz) Wasser am Tag aufnehmen und der
Tank hat eine maximale Kapazität von 500 ml (18oz). Wenn der Tank voll ist, wird
das LED-Licht gelb aufleuchten und das Gerät wird anhalten. Wenn der Tank voll
ist, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Wassertank zur Entleerung
heraus und legen Sie ihn dann vorsichtig wieder ein.

REINIGUNG
Stellen Sie sicher, dass der Entfeuchter ausgeschaltet und abgesteckt ist.
Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Staub oder Schmutz von der Oberfläche
und Luftöffnungen zu entfernen.

WARNUNG
1. Stellen Sie sicher, dass der Entfeuchter ausgeschaltet ist, wenn er nicht in
Betrieb sein soll.
2. Platzieren Sie das Ladenetzteil NICHT an einem nassen oder schmutzigen Ort
und stellen Sie sicher, dass es an einem gut belüfteten Ort ist.
3. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht.
4. Lassen Sie den Entfeuchter IMMER in einer aufrechten Position, um
Undichtigkeit zu verhindern.
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ALLUMAGE
1. Retirez l'adaptateur de courant du carton et connectez-le au
déshumidificateur et à la prise murale principale.
2. Allumez le déshumidificateur en positionnant l'interrupteur ON / OFF sur ON.
La LED verte s'allumera, et vous pourrez sentir un léger courant d'air sortir de
la prise d'air sec.
3. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur l'interrupteur ON / OFF.

RETIRER LE RÉSERVOIR D'EAU
Le déshumidificateur peut collecter jusqu'à 250 ml (9oz) d'eau par jour et le
réservoir a une capacité maximale de 500 ml (18oz). Quand le réservoir est plein,
la LED s'allumera en JAUNE, et l'unité s'éteindra. Une fois plein, éteignez le
déshumidificateur et retirez doucement le réservoir d'eau, videz-le, et remettez-le
soigneusement en place.

NETTOYAGE
Assurez-vous que le déshumidificateur est éteint et débranché de la prise murale,
puis utilisez un chiffon doux pour nettoyer doucement la poussière et tout débris
qui se trouverait dans l'unité ou dans les arrivées d'air.

AVERTISSEMENT
1. Assurez-vous que l'interrupteur ON / OFF du déshumidificateur se trouve sur
OFF quand vous n'utilisez pas l'unité.
2. NE placez PAS l'Adaptateur de courant dans un endroit humide ou détrempé,
et assurez-vous qu'il se trouve dans une zone bien aérée.
3. Veillez à ce que les arrivées d'air du devant et du dessus ne soient pas
bloquées.
4. Maintenez TOUJOURS le déshumidificateur debout pour éviter les fuites.
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ACCENSIONE
1. Rimuovere l’adattatore di corrente dalla confezione. Collegare un’estremità al
deumidificatore e l’altra alla presa a muro principale.
2. Accendere il deumidificatore su ON utilizzando l’interruttore ON/OFF. Il LED
verde si illuminerà e si dovrebbe avvertire un leggero ronzio proveniente
dall’uscita dell’aria secca.
3. Per spegnere con OFF, premere nuovamente l’interruttore ON/OFF.

RIMOZIONE DEL SERBATOIO D’ACQUA
Il deumidificatore può raccogliere fino 250ml (9oz) d’acqua al giorno e il serbatoio
ha una capacità massima di 500ml (18oz). Quando il serbatoio si riempie, il LED
diventa GIALLO e il dispositivo si spegne. Quando è pieno, spegnere il
deumidificatore con OFF: basta rimuovere con delicatezza il serbatoio dell’acqua
per svuotarlo, quindi inserirlo nuovamente con attenzione.

PULIZIA
Assicurarsi che il deumidificatore sia impostato su OFF e scollegato dalla presa a
muro e utilizzare un panno morbido per rimuovere con delicatezza eventuale
polvere o depositi di sporcizia dall’esterno del dispositivo e dall’ingresso dell’aria.

AVVERTENZE
1. Assicurarsi che l’interruttore ON/OFF del deumidificatore sia impostato su
OFF quando il dispositivo non è in uso.
2. NON posizionare l’Adattatore di Corrente in luogo bagnato o umido e
assicurarsi che si trovi in una zona ben ventilata.
3. Non ostruire gli ingressi frontali dell’aria e le uscite superiori dell’aria.
4. Mantenere SEMPRE il deumidificatore in posizione verticale per evitare
perdite.
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ENCENDIDO (ON)
1. Retire el adaptador de alimentación de la caja y colóquelo en el
deshumidificador y en la toma de corriente de pared.
2. Encienda el deshumidificador (ON) usando el interruptor ON/OFF. El LED
verde se iluminará y notará una ligera brisa que sopla hacia fuera de la salida
de aire seco.
3. Para apagarlo, pulse el interruptor ON/OFF de nuevo.

RETIRAR EL TANQUE DE AGUA
El deshumidificador puede recoger hasta 250 ml (9oz) de agua al día y el tanque
tiene una capacidad máxima de 500 ml (18oz). Cuando el depósito esté lleno, el
LED se volverá amarillo y la unidad se apagará. Cuando esté lleno, apague (OFF)
el deshumidificador y simplemente tire del tanque de agua con suavidad para
vaciarlo y a continuación colóquelo de nuevo con cuidado.

LIMPIEZA
Asegúrese de que el deshumidificador está apagado y desconectado de la toma
de corriente y utilice un paño suave para limpiar cuidadosamente cualquier
residuo o polvo del exterior de la unidad y de las entradas de aire.

PRECAUCIÓN
1. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF del deshumidificador está en OFF
cuando la unidad no esté en uso.
2. NO coloque el adaptador de alimentación en un lugar húmedo o mojado y
asegúrese de que está en un área bien ventilada.
3. Mantenga totalmente desbloqueadas las entradas de aire frontales y las
salidas de aire superiores.
4. Mantenga el deshumidificador SIEMPRE en posición vertical para evitar
fugas.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή με τον αφυγραντήρα και με την πρίζα.
2. Ενεργοποιείστε τον αφυγραντήρα από το κουμπί ON/OFF. Το πράσινο
LED να ανάψει και ο αφυγραντήρας θα ανακυκλώνει αέρα.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα πατήστε το κουμπί OFF.

ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
Ο αφυγραντήρας μπορεί να συλλέξει μέχρι 250ml (9oz) νερού ημερισίως και
το δοχείο νερού έχει χωρητικότητα 500ml (18oz). Όταν το δοχείο νερού
γεμίσει, η ένδειξη LED θα γίνει κίτρινο χρώμα και ο αφυγραντήρας
σταματήσει τη λειτουργία του. Αδειάστε το δοχείο συλλογής νερού και
τοποθετήστε το προσεκτικά στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι κλειστός και βγάλτε το καλώδιο από
την πρίζα. Με ένα μαλακό πανί καθαρίστε προσεκτικά τον αφυγραντήρα από
σκόνη και σωματίδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Μην βρέξετε τον μετασχηματιστή και μην τον τοποθετήσετε σε υγρό
περιβάλλον.
2. Η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
είναι καλυμμένες.
3. Το προϊόν θα πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένο σε όρθια θέση για την
σωστή λειτουργία του και την αποφυγή διαρροής νερού.
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο
μεταπωλητή της στην Ελλάδα.
Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση (ανταλλακτικά και εργατικά) των εξαρτημάτων που ο
Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η επισκευή ή
αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα
ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Το κόστος των μεταφορικών δεν καλύπτεται από
την εγγύηση.
Η εγγύηση καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού
ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η
εγγύηση δεν εκτείνεται επ’ ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.
Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο
καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από
εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
Δεν καλύπτει:
- Τυχαία βλάβη, δολιοφθορά, ελαττώματα που προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς,
συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των αναλώσιμων μερών, δηλαδή των μερών που απαιτούν περιοδική
αντικατάσταση κατά τη φυσιολογική χρήση του συστήματος.
- Σπασίματα, σχισίματα, γρατσουνιές, βαθουλώματα, χαραγμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα ή πλαστικά
μέρη, σπασμένα πλαστικά τμήματα στις θύρες ή άλλη αισθητική βλάβη. Βλάβη που προκαλείται από τη χρήση
σε συνδυασμό με άλλο προϊόν.
- Χρήση του Συστήματος διαφορετική από την προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη
χρήσης του Συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που το συνοδεύει.
- Βλάβη που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό,
εσφαλμένη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, αμέλεια ή άλλες εξωτερικές αιτίες.
- Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της
συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).
- Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον πελάτη στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.
- Ζημίες ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, αιθάλη ή άλλους
εξωτερικούς παράγοντες Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή
του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος που δεν
εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από τον πελάτη, τις
οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.
Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την
απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς
από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων,
είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η
Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.
Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα
επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.
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