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Dear Consumer,

Please refer to this manual, to obtain full eiffciency of 
the dehumidifier, through the guidelines included in the 
following pages and make savings via clever use of this 
device.
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Puredry's Sophia PD2419 dehumidifier is distinguished 
among its class, by its excellent perfomance, quiet 
operation and double air inlets, which guarantee 
efficiency regarding humidity issues.

Congratulations on your choice!
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1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

l No children under the age of 8 should be permitted to operate this electric device. Be 
certain, that children, handicapped people, or people with the lack of knowledge and 
experience, must be supervised, depending the situation, by persons responsible for 
their well-being and do not undertake procedures such as the cleaning or the 
maintenance  of this device. 
l It is important that adequate supervision is provided and no minors are left 
unattended with this device.
l This dehumidifier is for domestic and small oiffce use only. Do not use this device for 
commercial, industrial or marine use, and in areas with wet surfaces such as restrooms or 
shower rooms.
l This device should always be kept in an upright position to avoid any damage.
 All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operationg should be
closed. 
 If water leakage appears within the unit, turn thr unit off and disconnect the power
cord.
 Befoe moving, unplug the device and manage to keep it in a vartical position in order to
safely be transferred from one area to another.
 Be sure to empty the water whenever the water tank is full or when the device will not
be used for a prolonged time.
 Always empty the water tank before storing the unit.
When the unit has been switched off and instantly switched on, keep in mind that, for
operational reasons, there is a 3 minute delay in order ro regain normal operation.
 If the unit is misplaced or tipped, unplug the power cord immediately. Make sure the
unit is completely dry bedore resuming operation.
 Disconnect the devide, in unnormal sounds, odors or smoke occur.
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons to avoid a hazard. Never attempt to dismantle, repair, or 
modify the device.
 Do not attempt to repair, dismantle or modify this appliance, Contact your authorized
service technician for repair or maintenance of this device.
 Do not operate or stop the unit by switching the power supplt on or off.
 Do not insert any objects in the unit's air inlet and exhaust as this may cause damage to
the device.
 Do not place heavy objects on the power cord. Make sure that the cord is not
compressed.
 Do not place cord under any obstacles (carpets rugs ir runners etc). Cord should be
arranged awat from areas where accidental tripping may occur.
 Casters should be able to move comfortably over the obstacle. Be extra cautious while
moving over carpets, since any extra force may cause the tipping of the unit, or the spilling 
of any water collected in the bucket.
 Do not sit or climb on the device
 Do not place the unit in direct sunlight or near other heating devices.
 Do not use the unit near heat sources, chemicals, radiators or else.
 Do not remove water tank while the device is in use.
 Do not use the device without the air filter. Dirt and lint may clog the unit thus reducing
it's performance.
 Do not drink or use the collected water of the unit for any purpose.
 Do not use the unit with wet hands.
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2. ELECTRICAL INFORMATION

The nameplate, with all the electrical and technical data of this appliance, is located on the 
rear panel.
l The appliance should be installed in accordance with national wiring regulations. 
l Be sure the device is grounded properly. Proper grounding is important as it minimizes 
the chance of electric shock or fire. The power cord is equipped with a grounding
plug for protection against electric shock hazards.
l The device must be used in a properly grounded wall socket. If the specific socket you 
intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, 
have a qualiifed electrician install the proper receptacle.
l Ensure the wall socket is still accessible after the installation of the dehumidifier.
l Do not use extension cords or adapter plugs with this device.
l To avoid personal injury, always disconnect the power supply of the device, before 
maintenance.
l The unit’s circuit board (PCB) has an included safety fuse for overcurrent protection. You 
may find the specifcations of the fuse, marked on the circuit board, for example: T 3.15A/250V 
(or 350V), etc.

Power off the dehumidifier before removing the plug. 

3.  SOCIABLE REMARKS
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of equipment no longer used: 
Please follow the instructions below, when using this dehumidiifer in European countries. 
l This appliance requires special treatment for disposal. In the European Union, electronic 
equipment must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally 
in accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and Council of 27th 
January 2003 concerning old electrical and electronic equipment.
The disposal of this unit should follow all legal requirements and should not be disposed 
as unsorted municipal waste.  
The hazardous substances can leak into the ground water supply thus entering the food 
chain, endangering your health and the environment.
l Fluorinated Greenhouse Gasses are contained in hermetically sealed equipment. For 
speciifc information regarding the type the amount and the CO2 equivalent in tons, please 
refer to the relevant labels of the unit.
l There are several alternative solutions for disposal:

A) Your local municipality has established free collection systems for electronic
waste.
B) Your local retailer upon purchase of a new product.
C) The manufacturer may accept the old appliance for disposal.
D) Old appliances sometimes contain valuable resources for scrap metal dealer..
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   To connect or disconnect the device hold ith ̀ one hand the socket and pull ith ̀ the 
other.



Model PD 2419 Sophia

Do not remove the device from the plug 
while operating. Also do not pull the plug 
from the cable.

4. NOTES BEFORE OPERATION

Before cleaning, please make sure that the 
dehumidifier is unplugged.

Avoid any contact with the device if you 
have wet hands.

Please be sure that the plug that you put 
the device is grounded.

Keep the air inlet and outlet unblocked.

Do not put anything on the product. Also 
please do not sit or stand on the product.

Do not put the device close to flammable 
materilas or in flammable areas.

If you have any questions or you believe 
something is wrong please contact with 
the manufacture company.

EN6
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Continous 
Drainage

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

Please refer to the electronic 
warranty instructions,  

in the last page (English 
section) of this manual.

Instruction Manual

Compressor 
Dedumidifier

4.2 PRESENTATION

Color box



Installation tips

2) Place the unit in an area
where    the   temperature 
levels   will  not  fall bellow 5ºC   
(41ºF)   There   is   a possibility   
the   coils   will collect frost at 
temperatures    that    are under  
5ºC   (41ºF),   which may   result   
in   low performance.

3) Ensure the pre filter is clean. Place in right
position the HEPA&Carbon filter.

1) Do not block or restrict
the airlfow around the unit. Make 
sure the air inlet exhaust grills are 
not obstructed. Allow 20cm of 
clearance around the unit and 
40cm above.

4)) Place unit in vertical operating position
and allow 2 hours before initial use in
order to avoid malfunctions.

5)) Before the initial operation, please
check, if the water level switch,
located within the water bucket
area, is in the right position.

EN8



5. DEHUMIDIFIER SPECIFICATIONS

Model PD 2419 Sophia
Dehumidification Capacity (Liters/24 Hours) *24

Voltage/ Frequency (V/Hz) 220~240 / 50

Consumption (W) **235/280

Noise Level (dB(A)) (SLOW/HIGH) 37/39

Air Output m3/h 340

Water Tank (L) 5

Dimensions (ΠxΒxΥ) (mm) 355*220*565

Net weight / Gross weight (kg) 12/13

Lenght of Drain Horse (m) 2 

Lenght of Power Cord (m) 1.94

Type ***Compressor

Operation Temperature Range (°C) 3-40

Consumption values may vary depending on the relative humidity in the room of 
operation.
**30W Consumption during the fan operation. 
The   fan  only  operation   is   a    function   that  cannot   be manually  selected.  It is 
automatically selected when the moisture content in the room is lower than that set 
by the MODE button.
When  Low  Fan  Speed  is  set,  the  consumption  can  reach  a  maximum  of 240W, 
regardless of the mode (MODE) that has been selected.
When the Medium or High Fan Speed is set, the consumption may reach a 
maximum of 265W. The deviation rate of the above values is +/- 5.

***The dehumidifier Puredry PD2419 Sofia is specially design to operate with the 
new technology R-290 refrigerant, which is enviromental friendly.

*Choosing the correct dehumidifier should be based on the following:
l The size of the room 
l The room temperature
l The relative humidity
l The room insulation
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6. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER

Air Outlet

Removable 
water tank

Control Panel

Casters 
This unit has  preinstalled 
casters, positioned on 
the bottom four corners 
of the unit.

EN10

Water 
Tank

Power 
Supply Cord

Handle

LED Indicator

Air Inlet

Continuous
Drainage



7. CONTROL PANEL • INDICATORS

LED INDICATOR

When the user set the room humidity level, the led display shows the users 
choice. When the user set the timer, the diplay show the hours.

EN 11

MODE LOCK HUM

SLEEP/RESETTIMERSPEED Sofia PD2419

POWER

When the user press the HUM SET button for 4 seconds, the LED display shows the 
room temperature and the indicator turns on.

When the water tank is full, this indicator will turn on to remind the user that the 
water tank is full and it must  be empty.

When the user set the humidity level, this indicator turns on. This indicator is also 
on when the product shows the room humidity level.

TEMPERATURE INDICATOR

TANK FULL INDICATOR

HUMIDITY INDICATOR

AUTO INDICATOR

The AUTO indicator turns on, when the user select this mode from the MODE 
button.
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The DRYER indicator turns on, when the user seLect this mode from the MODE 
button.

DRYER INDICATOR

Press the SPEED button to select the fan speed between the low speed andthe 
high speed. With HIGH speed the dehumidification runs faster, with LOW speed 
the noise level is low.

When the user set the high fan speed this indicator turns on. When the machine 
speed change this indicator turns off.

SPEED BUTTON

HIGH FAN SPEED INDICATOR 

CONTROL PANEL LOCK INDICATOR

When the panel lock is enabled, this indicator will light up. No button is working. 
When the user disable the panel lock, all buttons are working and the indicator 
shut down.

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

When the humidity is bellow 45%, the LED color becomes blue.

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

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

COLOR LED INDICATOR

8. CONTROL PANEL • FUNCTIONS

By pressing the ''POWER'' button the dehumidifier turns on or off. The ''POWER'' 
button and the display will turn on. The default mode is in 50% relative humidity 
level, using the high fan speed.

ON/OFF



CHILDREN LOCK BUTTON

HUMIDITY SET BUTTON

TIMER BUTTON
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Press this button to set the humidity level. The user can set the level between 
30%-80% by step 5%. While the adjustment is taking place, the count after 80% 
returns to 30%. Press and hold this button for 4 second, and the room 
temperature will apear.

By pressing this button for 4 seconds, the Lock panel function enables. In this 
function no button is working. In order to return to the previous state, hold the 
Lock button for another 4 seconds.

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 30 minutes. The the timer set value is 
"00", it means that the Timer is disabled.

MODE SELECTION

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 button. 
After 5 seconds of inaction the setting is saved.
DRYER MODE
When the 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 operates continuously, despite the relative humidity level of the room.
For drying clothes place the dehumidifier in a small room nearby the clothes rack 
and close the door. The machine should be at a distance of 40-50cm from the 
clothes rack and not beneathe them. For a quick result, clothes should be wringed 
out good.

SLEEP mode / RESET mode button

By pressing this button, the SLEEP function is activated. The dehumidifier operates 
in LOW fan speed, and adjust the relative humidity between 57%-63%. It is no 
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.



SAVE ENERGY FUNCTION

When the machine is switched on for the first time, the product 
should entry the energy saving 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 select the relative humidity levels 
of the room. When relative humidity target has been reached, both  
compressor and fan stops operating. After 30 minutes, the fan 
starts only, operating for 5 minutes to check the humidity levels. If 
the humidity increased the dehumidifier start 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 that the user sets) the product will operate only the fan.

EN14

HEPA&CARBON FILTER

High quality HEPA and Active Carbon air filter
2 in 1 air filter, necessary for those who suffer from allergies, this HEPA filter is 
laboratory checked to hold up to 99,97% from air pollutants ( with size up to 0.1 
microns), including harmful micro-particles (PM1), bacterias, pollen and microbes. 
At the same time the Carbon filter drains unpleasant odors, toxic gases, harmful 
smoke from cigarettes, color paint vapors etc.



9. WATER TANK  & DRAIN HOSE

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

1. Using the water bucket
When the water tank is full, the alarm will beep and the water full indicator     will turn on.

• Slowly remove the bucket. Grip the handle with caution, and carefully pull outwards so
the water does not overflow. Do not place the tank on a floor that its not straight or
levelness . Doing so the tank will fall and the water will be spilled on the floor.

• Empty the water from the tank and place it again in to the device. The water tank,
must be securely and properly placed, for the dehumidifier to operate.

• When the water tank is re-installed the unit will automatically restart.

Caution! Clean the water tank with clean water if it is needed to. Do not use hot water 
or chemicals.

• When you remove the tank, do not touch any parts
inside the unit, as you may damage the device.

• Be sure to gently place the tank into the dehumidifier.

• Do  not  drink  or  use  the  collected  water  from  the
device

• Wipe any excess water on, or in, the unit when
removing the tank.

15EN



Caution: water hose should never be bend or twisted!

2. Continuous draining
Water automatically can be emptied into a floor drain by attaching the unit 
with a water hose. 

• Remove the water tank and attach the drain hose to a suitable
drainage facility. Make sure the hose is attached securely to avoid any
leaks and place it as deep as possible to ensure the right drainage.

• The dehumidifier should be placed on a flat surface in an upright position.

• Place the end of the hose into the drain and make sure that the water flows
naturally. For correct drainage, make sure the hose stays below the level of
the drain hose outlet.

When the continuous drainage feature is not being used, 
remove the drain hose from the drain hose outlet.

10. STORAGE
When unit is inactive for an extended period of time please make sure you follow 
the instructions below, for an appropriate storage of your appliance:

• Turn unit off allowing one day before storage.
• Remove the drain hose (if attached).

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

GR16

• Store the dehumidifier in upright position, in a dry, well ventilated area and
avoid direct sunlight.



NOTE: Do not use water to clean the Hepa&Carbon filter.      
Clean it carefully with a vacuum cleaner.

11.MAINTENANCE & CLEANING

Before performing any maintenance or cleaning of the dehumidifier, make sure 
that it is unplugged.
l  Cleaning the filter:
Use water and mild detergent to clean the dehumidifier.

• Do not use abrasive cleaning agents or solvents; use a brush or vacuum
attachments

• Do not use a dishwasher to clean the filter.

• Do not apply any water directly on or into the device while cleaning, as it may
cause rust, insulation deterioration or electrical shock.

• Allow the filter to completely dry before re-installing.

The filter should 
be checked and 
cleaned 
every  5 days.

EN 17

l Hepa & Carbon filter replacement:
The Hepa & Carbon filter is optional, it should be replaced after 3-4 months of use, it 
depends on the house air pollutant. It must be replaced with an authentic Puredry's 
filter for maximum results.



12.  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
& TROUBLESHOOTING

Are dehumidifiers 
costly?

For about the first month of use, the dehumidifier operates 
intensively. This will gradually decrease within time, since the 
dehumidifier will have been calibrated in its working 
environment. Condensed households may sometime be 
significantly expensive to heat. The use of a dehumidifier 
may lower energy cost.

Where should the 
dehumidifier be 
placed ideally?

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 operatio..

Can the filter be 
replaced by another 
HEPA type filter?

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

Which is the 
appropriate room 
humidity level?

Maintaining a proper home humidity level is essential for your 
well-being and that of your household. Extreme fluctuations 
cause adverse effects on both; low humidity may cause 
respiratory problems and damage on wooden doors, windows, 
and furniture, and make you vulnerable to electric shocks due 
to increased static electricity. On the other hand, high humidity 
may promote mold growth, serving as breeding grounds 
for various bacteria and resulting in poor health and also a 
damaged home. The ideal humidity levels fluctuate between 
50% to 60%.

Why does 
condensation persist 
on windows even 
with dehumidifier’s 
use?

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.

Can i wash 
the Hepa&Carbon 
filter?

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

EN18
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How much time is 
needed to dry my 
clothes?

The exact time needed to dry clothes depend 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.

Why does the 
dehumidifier 
continue its 
operation even 
though the desired 
humidity level has 
been reached?

When the dehumidiifer reaches its set point it will continue 
operating until humidity level reaches the desired setting with 
a tolerance of 2-5%, then the compressor will stop operating 
and soon after the fan will stop operating also.

The dehumidifier is 
not a chilling 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 reality, it is at the same room-temperature but with 
less humidity.

The unit does not start
l Make sure the dehumidifier’s plug is placed completely into the socket. 
l Check the house fuse/circuit breaker box.
l Check whether the power cord is damaged.
l Check the water bucket, if it is full, empty it.
l Check if the dehumidifier has reached its preset level.
l Make sure the water bucket is positioned properly.
l Room temperature is lower or higher than the advised operational range. 
l Check whether the humidity level has been set in high level.

Dehumidifier does not dry the air as efficient 
l Make sure that the dehumidifier has been operating enough time to remove the 
moisture. 
l Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the 
dehumidifier.

l The humidity selector may not be set low enough.
l Make sure you have cleaned the filter as suggested. Clogged filter may result in 
reduced performance.
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l All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shuted. 
l Room temperature is below the advised operational range.
l There is a kerosene heater or something giving off water vapor in the room.
l The room that the device is placed is bigger than suggested.
l The humidity level is too high.

The unit makes a loud noise when operating 
l The air iflter is clogged.
l The device is tilted instead of being in an upright position.
l The floor surface is not flat.

Frost build up on coils
l This is normal. This unit is supplied with an Auto defrost feature.

Drain hose water leakage 
l Check the correct installation of the drain hose.
l Check for any blockage or damage of the drain hose.

Understanding Error and Protection codes
Error Codes:
CL- When the room temperature is below <5°C, the code CL appears. At this state the 
compressor does not work, but the other functions works normally.

LO- When the relative humidity is below 20* RH, the code LO appears. At this state 
the compressor does not work, but the other functions works normally.
HI- When the relative humidity is above 95% RH, the code HU appears. At this state 
both the compressor and the other functions works normally

NOTE: 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.

In the event of any of the above-mentioned malfunctions, turn 
off the unit, and check for any obstructions. Restart the unit, if 
the malfunction persists, turn off the unit and unplug. Contact 
the manufacturer or a qualified technician for service.

20

CH- When the room temperature is above >38°C, the code CH appears. At this state the
compressor does not work, but the other functions works normally.

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



13. Warranty Terms
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Silver Warranty 2 Years

All Puredry Hellas EE products have a Silver two-year warranty, from the date of 
purchase.
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 transport 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.
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- 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 replacement parts 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 
defects at its sole 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.

Platinum Warranty 5 years

All Household Dehumidifiers of the Company Puredry Hellas EE that have been acquired 
after 1/6/2018 have the right to have the Platinum Five Year Warranty, from the date of 
purchase. Necessary condition for the activation of the Five-Year Warranty is the 
completion and submission, within thirty (30) days from the date of purchase, of the 
relevant electronic form available on the website: https://puredryhellas.com/eggυiseis/. In 
addition, it is possible to post the completed form in the accompanying user manual 
(Manual).
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 guarantee.

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:

- Devices that have been acquired before 1/6/2018 are covered by a 2-year warranty from 
the date of purchase.

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 as intended, including, for example, not using 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 transport 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 improper 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 
defects at its sole 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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Activate your Warranty

l Fill all the fields as shown below

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

l  Visit our web site and activate your warranty via the below link .

https://www.puredryhellas.com/egguiseis
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άριστες αποδόσεις του στην αφύγρανση του χώρου, 
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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συ-
σκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρί-
ας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους 
και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
l Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
l Αυτός ο αφυγραντήρας αποτελεί προϊόν οικιακής χρήσης και μόνο. Μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξωτερικούς χώρους, σκάφη ή μέρη με έντονη 
παρουσία νερού, όπως μπάνια και τουαλέτες.
l Η συσκευή θα πρέπει πάντα να τοποθετείται σε όρθια θέση για την αποφυγή βλαβών.
l Διατηρήστε κλειστά όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου, όπου λειτουργείτε τον
αφυγραντήρα.
l Σε περίπτωση που εισέλθει νερό στη συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως τον αφυγραντή-
ρα και αποσυνδέστε τον από τη παροχή ρεύματος.
l Προτού μετακινήσετε τη συσκευή από το ένα μέρος στο άλλο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγρα-
ντήρας παραμένει σε όρθια θέση.
l Αδειάστε το δοχείο νερού, όποτε αυτό γεμίσει, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν θα χρη-
σιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
l Να αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
l Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας απενεργοποιηθεί και τεθεί αμέσως σε λειτουργία ξα-
νά, θα υπάρχει καθυστέρηση 3 λεπτών στην εκκίνηση για λόγους ασφαλείας. 
l Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας πέσει ή αναποδογυρίσει, απενεργοποιήστε και απο-
συνδέστε τον από το ρεύμα αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πλήρως προ-
τού την επανεκκινήσετε.
l Αποσυνδέστε τον αφυγραντήρα, σε περίπτωση που ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή 
εξέρχονται μυρωδιές και καπνός.
l Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμε-
σα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν 
πιθανά ατυχήματα.
l Μην επιχειρήσετε ποτέ να επέμβετε και να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινω-
νήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό για την συντήρηση και επισκευή της μονάδας.
l Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντας ή αποσυνδέοντας την από 
τη πρίζα.
l Μην εισάγετε αντικείμενα στην εξαγωγή και εισαγωγή αέρα της συσκευής, καθώς υπάρχει 
πιθανότητα βλάβης.
l Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο δεν συμπιέζεται.
l Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από μοκέτες, καθώς υπάρχει πιθανότητα 
υπερθέρμανσης.
l Η συσκευή φέρει ροδάκια για την εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση. Χρειάζεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή όταν μετακινείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια 
και αναποδογυρίσει ο αφυγραντήρας, αδειάζοντας το νερό που βρίσκεται στο δοχείο περι-
συλλογής. 
l Μην κάθεστε ή σκαρφαλώνετε πάνω στη συσκευή.
l Μην επιτρέπετε την απευθείας έκθεση του αφυγραντήρα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλ-
λες πηγές θερμότητας.
l Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, 
εύφλεκτα υλικά ή φωτιά.
l Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
l Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα χωρίς φίλτρο. Σκόνη και χνούδια θα συσσωρευτούν στη 
συσκευή και θα μειώσουν την απόδοσή της.
l Μην πίνετε και μην χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται από τον αφυγραντήρα.
l Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ετικέτα των τεχνικών και ηλεκτρολογικών χαρακτηριστικών του αφυγραντήρα, βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής.
l Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
l Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρ-
καγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλε-
κτροπληξίας.
l Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδέσετε τον 
αφυγραντήρα δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ή διακόπτη, απευ-
θυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
l Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα θα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
l Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.
l Για την αποφυγή τραυματισμού, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη συ-
ντήρηση.
l Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς να τρα-
βάτε το καλώδιο.
l Η πλακέτα (PCB) της μονάδας διαθέτει μια ασφάλεια για προστασία από υπερένταση. Οι προ-
διαγραφές της ασφάλειας επισημαίνονται στην πλακέτα, όπως για παράδειγμα: T 3.15A / 250V 
(ή 350V), κλπ.

Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα πριν αποσυνδέσετε 
από τη πρίζα.

3.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

l Εναλλακτικές λύσεις απόρριψης ορίζονται όπως παρακάτω:

A) Έχουν συσταθεί ειδικά συστήματα περισυλλογής ηλεκτρονικών
αποβλήτων, όπου μπορούν να απορριφθούν οι συσκευές χωρίς
επιβάρυνση.

B) Κατά τη προμήθεια ενός νέου προϊόντος μπορείτε να επιστρέψετε
στον προμηθευτή σας την παλιά συσκευή χωρίς επιβάρυνση.
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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 ηλε-κτρονικού 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 Συμβουλί-ου 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 συ-γκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την 
ποσότητα του ισοδυνάμου CO2, ανατρέξ-τε στην ετικέτα που φέρει η μονάδα.



Μοντέλο PD 2419 Sophia

Μην αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα 
την ώρα που λειτουργεί. Μην τραβάτε το 
καλώδιο  τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πρωτού καθαρίσετε τον αφυγραντήρα 
βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος και 
βρίσκεται εκτός πρίζας.

Αποφύγετε   την   επαφή   με   το   προϊόν με 
βρεγμένα χέρια. 

Να είστε πάντα βέβαιοι ότι η πρίζα που 
χρησιμοποιείτε είναι γειωμένη. Μην 
συνδέσετε το προϊόν σε πολύπριζο.

Κρατήστε την είσοδο και έξοδο του αέρα 
ελεύθερη χωρίς φραγμούς.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον 
αφυγραντήρα. Επίσης, μην στηρίζεστε και 
μην κάθεστε πάνω στο προϊόν.

Μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά ή σε εύφλεκτες περιοχες.

Για οποιαδήποτε απορία ή δυσλειτουργία 
αντιμετωπίσετε επικοινωνήστε άμεσα με τον 
κατασκευαστή

GR28

Δ) Τα μεταλλικά εξαρτήματα των παλιών προϊόντων, μπορούν να 
πωληθούν σε επαγ-γελματίες.

Γ) Ο κατασκευαστής μπορεί να παραλάβει την παλιά συσκευή προς 
απόρριψη χω-ρίς επιβάρυνση.
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Για την υποβολή της εγγύησης θα 
πρέπει να συμπληρώσετε τον 
Σειριακό Αριθμό (SN) που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής

Στη τελευταία σελίδα  
(ελληνικό μέρος) αυτού του 
εντύπου θα βρείτε οδηγίες 

σχετικά με την υποβολή της 
εγγύησης

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



2 ̀ Τοποθετήστε το προϊόν σε  
μέρος  όπου  η θερμοκρασία 
του χώρου δεν είναι κάτω από  
15ºC . Υπάρχει πιθανότητα 
μειωμένης απόδοσης όταν η 
συσκευή λειτουργεί σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 
κάτω από 15ºC.

3) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι
καθαρό και το φίλτρο Hepa & Carbon
σωστά τοποθετημένο.

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

4)) Πριν από την πρώτη εκκίνηση του
αφυγραντήρα, τοποθετήστε τη
συσκευή σε κάθετη   θέση  για   2
ώρες, προς αποφυγή δυσλειτουργίας.

5)) Πριν από την πρώτη εκκίνηση του
αφυγραντήρα, ανοίξτε το δοχείο νερού
ώστε να βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση
του φλοτέρ.
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Μοντέλο PD 2419 Sophia
Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) *24

Τάση/ Συχνότητα (V/Hz) 220~240 / 50

Κατανάλωση (W) **240/280

Στάθμη Θορύβου (dB(A)) (Χαμ./Μέση/Υψ.) 37/39

Παροχή Αέρα m3/h 340

Δοχείο Νερού (L) 5

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm) 355*220*565

Καθαρό Βάρος / Μεικτό Βάρος (kg) 12/15

Μήκος Aγωγού Αποστράγγισης (m) 2 

Μήκος Καλωδίου Τροφοδοσίας (m) 1.94

Τύπος ***Compressor

Θερμοκρασία Χώρου (°C) 3-40

Οι τιμές κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους καθώς εξαρτώνται άμμεσα 
από το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου στον οποίο λειτουργούν.
**30W Κατανάλωση, όταν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας.
Η λειτουργία του ανεμιστήρα δεν επιλέγεται χειροκίνητα. Εφαρμόζεται αυτόματα 
όταν ο αφυγραντήρας δεν έχει ενεργοποιήσει την smart save energy λειτουργία του.
Όταν ο χρήστης επιλέξει την χαμηλή ταχύτητα, η κατανάλωση είναι 240W, 
ανεξάρτητα από όποια λειτουργία mode έχει επιλέξει ο χρήστης.
Όταν ο χρήστης επιλέξει την υψηλή ταχύτητα, η κατανάλωση είναι 280W. Η 
διαφορά στις παραπάνω τιμές κατανάλωσης είναι +/- 5%.

***Ο αφυγραντήρας Puredry PD2419 Sofia είναι ειδικά σχεδιασμένος για να 
λειτουργεί με το ψυκτικό υγρό νέας τεχνολογίας R-290, το οποίο είναι φιλικό ως 
προς το περιβάλλον.

*H σωστή επιλογή αφυγραντήρα βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες:
l Το μέγεθος του δωματίου
l Τη θερμοκρασία του χώρου
l Τη σχετική υγρασία
l Τη μόνωση του χώρου
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6. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί ρύθμισης της υγρασίας, η οθόνη δείχνει την 
τιμή που ορίζει ο χρήστης. Όταν χρησιμοποιεί τον χρονοδιακόπτη, εμφανίζει 
την τιμή που ορίζει ο χρήστης. 

Όταν ο χρήστης κρατήσει πατημένο το κουμπί HUM SET για 4 δευτερόλεπτα, η 
οθόνη δείχνει την θερμοκρασία του χώρου.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Όταν ο χρήστης θέτει τα επίπεδα σχετικής υγρασίας του χώρου, αυτή η ένδειξη 
θα ανάψει. Ανάβει επίσης όταν το προϊόν δείχνει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας 
του χώρου.

Όταν το δοχείο συλλογής νερού γεμίσει, η ένδειξη θα ανάψει και ένας ήχος ''μπιπ'' 
θα ακουστεί, υπενθυμίζοντας στο χρήστη να αδειάσει το δοχείο.
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ΈΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

AUTO INDICATOR

Όταν από την λειτουργία MODE επιλέξετε την λειτουργία AUTO αυτή η ένδειξη θα 
ανάψει.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Το χρώμα της LED ένδειξης αλλάζει ανάλογα με το ποσοστό σχετικής υγρασίας 
του χώρου.

Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι κάτω από 45% το χρώμα γίνεται μπλε. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Όταν από την λειτουργία SPEED επιλέξετε την χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα αυτή 
η ένδειξη θα ανάψει.

Όταν επιλεχθεί η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου, αυτή η ένδειξη θα 
ανάψει. Κανένα πλήκτρο δεν θα δουλεύει. Μόλις η ένδειξη σβήσει, τα πλήκτρα θα 
λειτουργούν κανονικά.

Όταν από την λειτουργία SPEED επιλέξετε την χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα αυτή 
η ένδειξη θα ανάψει.

•

Όταν από την λειτουργία MODE επιλέξετε την λειτουργία στεγν΄ψματος ρούχων 
αυτή η ένδειξη θα ανάψει.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΩΜΜΑΤΟΣ LED

Όταν τα επίπεδα υγρασίας κυμαίνονται από 45% έως 65% το χρώμα γίνεται 
πράσινο. 

•

Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι πάνω από 65% το χρώμα γίνεται κόκκινο.•

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ON/OFF 

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 λειτουργία και στη υψηλή ταχύτητα.



Πατώντας το πλήκτρο LOCK για 4 δευτερόλεπτα  θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα 
του πίνακα ελέγχου. Σε αυτή την λειτουργία δεν δουλεύει κανένα κουμπί. Για να 
επανέλθει στην αρχική του κατάσταση κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK για 
άλλα 4 δευτερόλεπτα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

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 πατημένο για 4 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία 
του χώρου.              30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%-35%...

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

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 δυνατότητα επιλογής από 1-24 ώρες με βήμα ανά μία (1) 
ώρα. Όταν η τιμή ρύθμισης είναι ''00'' σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης δεν έχει 
ενεργοποιηθεί.

Πατώνας το κουμπί MODE ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αυτόματης 
λειτουργίας και της λειτουργίας στεγνώματος ρούχων.
AUTO MODE
. ε 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 από 30%RH έως 
και 80%RH με μεταβολή ανά 5% κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Μετά από 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 LOW και HIGH. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ο συμπιεστής δουλεύει συνεχόμενα, 
ανεξαρτήτως 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 από κάτω τους. Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα καλό θα είναι 
τα ρούχα να έχουν στύψει καλά.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE

SLEEP / RESET Λειτουργία 

Πατώντας το κουμπί, ενεργοποιείται η SLEEP λειτουργία. Ο αφυγραντήρας 
δουλεύει στην χαμηλή σκάλα και κρατά το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου 
μεταξύ 57%-63% RH. Η αλλαγή ταχύτητας του ανεμιστήρα και η επιλογή 
ποσοστού υγρασίας δεν επιτρέπεται. Κρατώντας πατημένο το κουμπί 
ενεργοποιείται η RESET λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται η 
ειδοποίηση αλλαγής του φίλτρου αέρα.



SAVE ENERGY FUNCTION

Όταν το προϊόν μπαίνει σε λειτουργία χειροκίνητα, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί η save energy λειτουργία. Για να πραγματοποιηθεί αυτό 
θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει τη λειτουργία στεγνώματος ρούχων 
για 5-10 δευτερόλεπτα έως ο συμπιεστής ξεκινήσει να λειτουργεί. 
Έπειτα, ρυθμίζει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας που επιθυμεί. Όταν ο 
αφυγραντήρας ρίξει το ποσοστά σχετικής υγρασίας στο επιθυμητό, 
σταματάει εντελώς την λειτουργία του. Έπειτα, μετά από 30 λεπτά ο 
ανεμιστήρας θα ξεκινήσει και το μηχάνημα θα ανακυκλώνει αέρα 
μετρώντας τα επίπεδα σχτικής υγρασίας για 5 λεπτά. Εάν το επίπεδο 
σχετικής υγρασίας έχει ξεπεράσει το επιθυμητό, ο αφυγραντήρας 
ξεκινάει αμέσως την λειτουργίας του. Εάν όχι, μπαίνει σε αναμονή για 
άλλα 30 λεπτα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την άμεση 
αντιμετώπιση της υγρασίας με την λιγότερη δυνατόν κατανάλωση.

Κατά την διάρκεια στην οποία ο αφυγραντήρας μετράει τα ποοστά σχετικής υγρασίας 
του χώρου, λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας με κατανάλωση ρεύματος (30W).
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HEPA&CARBON ΦΙΛΤΡΟ

Υψηλής ποιότητας φίλτρο HEPA & φίλτρο ενεργού άνθρακα
2 σε 1 φίλτρο απαραίτητο για αυτούς που υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα, 
αυτό το φίλτρο Hepa είναι εργαστηριακά ελεγμένο ότι κακρατά το 99,97% των 
βλαβερών μικροσωματιδίων στον αέρα (μεγέθους έως και 0,1 microns), 
συμπεριλαμβανομένων ψιλής σκόνης (PM1), γύρης, βακτηριδίων, μικροβίων και 
ρύπων, συγχρόνως το Carbon φίλτρο απορροφά δυσάρεστες οσμές, τοξικά αέρια, 
βλαβερό χημικό καπνό από το τσιγάρο, αναθυμιάσεις μπογιάς κτλ.



9. ΔOΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ & ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Υπάρχουν δυο τρόποι απομάκρυνσης του νερού που συλλέγεται. Προτού αδειάσετε το 
δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη μονάδα από 
το ρεύμα.  

1. Χρήση του Δοχείου Νερού
Όταν ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος και το δοχείο νερού γεμάτο, η 
ενδεικτική λυχνία    θα ανάψει.

• Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού και με ασφάλεια αδειάστε το νερό. Μην
προσπαθήσετε να ακουμπήσετε το δοχείο στο έδαφος, καθώς το κάτω μέρος του είναι
ανισόπεδο και υπάρχει κίνδυνος να χυθεί το νερό.

• Αφότου αδειάσετε το νερό επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο είναι πλήρως στεγνό και σωστά τοποθετημένο προτού επανεκκινήσετε
τον αφυγραντήρα.

• Όταν επανατοποθετηθεί το δοχείο νερού στη σωστή θέση, ο αφυγραντήρας θα
ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Σε καμία περίπτωση μην 
χρησιμοποιήσετε καυτό νερό ή χημικά καθαρισμού.

• Όταν αφαιρείτε το δοχείο, μην ακουμπάτε τα
εσωτερικά μέρη του αφυγραντήρα, καθώς μπορεί να
προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

• Τοποθετήστε με ασφάλεια και χωρίς πίεση το
δοχείο στη συσκευή.

• Μην πίνετε το νερό που συλλέγεται και μην το
χρησιμοποιείτε για άλλου είδους ενέργειες.

• Στεγνώστε επαρκώς το νερό που μπορεί να έχει
απομείνει στο δοχείο νερού ή σε άλλο σημείο του
αφυγραντήρα.
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Προσοχή: Δεν θα πρέπει να τεντώνετε ή να λυγίζετε 
τον αγωγό αποστράγγισης!

2. Συνεχής Αποστράγγιση
Με τη χρήση του αγωγού αποστράγγισης, το νερό μπορεί να διοχετεύεται 
αυτόματα στο σιφόνι δαπέδου του χώρου. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε την τρύπα.
Αφαιρέστε το δοχείο νερού και εφαρμόστε το ένα άκρο του αγωγού
αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής, οδηγώντας το στο σιφόνι.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει επαρκώς και τοποθετήσει σωστά τον αγωγό
στη έξοδο αποστράγγισης του αφυγραντήρα, για αποφυγή διαρροών.

• Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια.

• Όταν οδηγείτε τον αγωγό αποστράγγισης στο σιφόνι, βεβαιωθείτε ότι ο
αγωγός δεν ξεπερνά το ύψος του σημείου εξόδου αποστράγγισης και δεν
συμπιέζεται. Εξασφαλίστε  τη φυσική ροή του νερού κατά την απομάκρυνσή
του.

Όταν δεν γίνεται χρήση της συνεχούς αποστράγγισης, 
αφαιρέστε τον αγωγό από τη συσκευή. 

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αποθήκευσης της 
•συσκευής:
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αναμένεται ένα 24ωρο προτού την

αποθηκεύσετε.
• Αφαιρέστε τον αγωγό αποστράγγισης (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος).

• Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη του αφυγραντήρα, όπως το δοχείο νερού και
το φίλτρο αέρα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίσετε το φίλτρο Hepa&Carbon με νερό.      
Καθαρίστε τα μόνο με ελαφρύ τίναγμα ή ηλεκτρική σκούπα.

11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Προτού προβείτε στη συντήρηση ή τον καθαρισμό του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.  

l  Καθαρισμός φίλτρου:
Χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή.

• Μην  χρησιμοποιείτε  λευκαντικά  ή  στιλβωτικά  μέσα.  Χρησιμοποιήστε   μαλακό,
καθαρό πανί ή μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό.

• Μην    χρησιμοποιείτε    πλυντήριο  πιάτων  για   τον    καθαρισμό    του    φίλτρου.

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

• Βεβαιωθείτε   ότι  το  φίλτρο  έχει  στεγνώσει πλήρως προτού το επανατοποθετήσετε
στη συσκευή.

Το φίλτρο πρέπει 
να ελέγχεται και  
να καθαρίζεται 
κάθε 5 μέρες.
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Το φίλτρο Hepa & Carbon είναι προεραιτικό, θα χρειαστεί αντικατάσταση μετά 
από χρήση 3-4 μηνών, ανάλογα με τους ρύπους της οικίας. Θα πρέπει να 
αντικαταστήσετε το φίλτρο με γνήσιο της Puredry για άριστα αποτελέσματα.

l  Αντικατάσταση φίλτρου Hepa & Carbon:
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12.  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι αφυγραντήρες 
είναι ενεργοβόρες 
συσκευές?

Τον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα, θα 
παρατηρήσετε την έντονη λειτουργία του. Με το πέρασμα 
των ημερών αυτό θα ελαττωθεί καθώς θα έχει μειωθεί το 
επίπεδο υγρασίας στο χώρο. Στις οικιακές εφαρμογές όπου 
τα έξοδα θέρμανσης είναι υψηλά, με την χρήση του 
αφυγραντήρα εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας και 
μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ποιο μέρος 
ενδείκνυται για  
την τοποθέτηση 
της συσκευής?

Για δραστικά αποτελέσματα, προτείνεται η τοποθέτηση του 
αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο όπως το χολ ενός 
σπιτιού. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές και η υγρασία του 
περιβάλλοντα χώρου θα μειωθεί αποτελεσματικά.

Μπορεί το 
φίλτρο αέρα να 
αντικατασταθεί 
με κάποιο άλλο?

Όχι, το φίλτρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Ποιο είναι το 
ιδανικό επίπεδο 
υγρασίας στον 
χώρο?

Το προτεινόμενο επίπεδο υγρασίας στο χώρο βρίσκεται 
μεταξύ 50% με 60%. Αυτό το επίπεδο σχετικής υγρασίας, 
εξασφαλίζει απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα σε 
εσάς και την οικογένειά σας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
αλλεργιών ή ασθενειών και συνεισφέρει στη σωστή 
διατήρηση του χώρου σας, όσον αφορά τα χρώματα των 
επίπλων, τις γυψοσανίδες και κάθε άλλο εξοπλισμό που είναι 
επιρρεπής στις καταστροφικές επιπτώσεις της υψηλής 
υγρασίας.

Γιατί συνεχίζει να 
εμφανίζεται στα 
παράθυρα υγρασία, 
ενώ χρησιμοποιώ 
τον αφυγραντήρα?

Όταν στο χώρο επιτευχθεί η επιθυμητή σχετική υγρασία, 
υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει να εμφανίζεται υγρασία 
στα παράθυρα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της διαφοράς 
της εξωτερικής θερμοκρασίας με αυτή του δωματίου. 
Συνεχίστε να λειτουργείτε τον αφυγραντήρα και όταν αυξηθεί 
η εξωτερική θερμοκρασία, τα παράθυρα θα καθαρίσουν 
πλήρως.

Μπορώ να 
καθαρίσω με 
νερό το 
φίλτρο 
HEPA&Carbon

Όχι, διότι ο άνθρακας θα χάσει την ιδιότητα του να 
κατακρατεί δυσάρεστες μυρωδιές και χημικά από τσιγάρο. 
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10. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Οι αφυγραντήρες 
είναι ενεργοβόρες 
συσκευές?

Τον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα, θα
παρατηρήσετε την έντονη λειτουργία του. Με το πέρασμα των
ημερών αυτό θα ελαττωθεί καθώς θα έχει μειωθεί το επίπεδο
υγρασίας στο χώρο. Στις οικιακές εφαρμογές όπου τα έξοδα
θέρμανσης είναι υψηλά, με την χρήση του αφυγραντήρα
εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των
λειτουργικών εξόδων.

Ποιο μέρος
ενδείκνυται για 
την τοποθέτηση 
της συσκευής?

Για δραστικά αποτελέσματα, προτείνεται η τοποθέτηση του
αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο όπως το χολ ενός σπιτιού.
Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές και η υγρασία του περιβάλλοντα
χώρου θα μειωθεί αποτελεσματικά.

Μπορεί το 
φίλτρο αέρα να 
αντικατασταθεί με 
κάποιο άλλο όπως 
τύπου HEPA κ.ο.κ?

Όχι, το φίλτρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Ποιο είναι το 
ιδανικό επίπεδο 
υγρασίας στον 
χώρο?

Το προτεινόμενο επίπεδο υγρασίας στο χώρο βρίσκεται
μεταξύ 45% με 55%. Αυτό το επίπεδο σχετικής υγρασίας,
εξασφαλίζει απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα σε
εσάς και την οικογένειά σας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη
αλλεργιών ή ασθενειών και συνεισφέρει στη σωστή διατήρηση
του χώρου σας, όσον αφορά τα χρώματα των επίπλων, τις
γυψοσανίδες και κάθε άλλο εξοπλισμό που είναι επιρρεπής
στις καταστροφικές επιπτώσεις της υψηλής υγρασίας.

Γιατί συνεχίζει να 
εμφανίζεται στα 
παράθυρα υγρασία, 
ενώ χρησιμοποιώ 
τον αφυγραντήρα?

Όταν στο χώρο επιτευχθεί η επιθυμητή σχετική υγρασία,
υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει να εμφανίζεται υγρασία
στα παράθυρα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της διαφοράς
της εξωτερικής θερμοκρασίας με αυτή του δωματίου.
Συνεχίστε να λειτουργείτε τον αφυγραντήρα και όταν αυξηθεί
η εξωτερική θερμοκρασία, τα παράθυρα θα καθαρίσουν
πλήρως.

Γιατί δεν μπορώ 
να ρυθμίσω το 
επίπεδο υγρασίας 
από το πάνελ 
χειρισμού?

Για να μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα υγρασίας μέσω
των πλήκτρων «+» και «-», πιέστε αρχικά το πλήκτρο “Mode”
και σιγουρευτείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη κάποια
από τις λειουργίες Dryer, Cont. και Smart. Για να μπορείτε
να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας μέσω των
πλήκτρων «+» και «-», θα πρέπει οι λειτουργίες Dryer, Cont.
και Smart να είναι απενεργοποιημένες.

Πόσος χρόνος 
απαιτείται  
για το στέγνωμα 
των ρούχων?

 Απαραίτητος χρόνος για το στέγνωμα των ρούχων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως τη θερμοκρασία του 
δωματίου, το επίπεδο της υγρασίας, την υγρασία των 
ρούχων κλπ., επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια.  

Γιατί συνεχίζει 
να λειτουργεί ο 
αφυγραντήρας ενώ 
έχει επιτευχθεί το 
επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας?

Όταν ο αφυγραντήρας φτάσει το επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας που έχει οριστεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι 
να επιτευχθεί περίπου ένα 2-5% χαμηλότερο ποσοστό 
υγρασίας από το ορισμένο.  Ο συμπιεστής θα σταματήσει να 
λειτουργεί και μετά από λίγο θα σταματήσει τη λειτουργία 
του και ο ανεμιστήρας. 

Ο αφυγραντήρας 
δεν είναι συσκευή 
ψύξης. Που μπορεί 
να οφείλεται ότι 
εξάγει κρύο αέρα?

Η λειτουργία του αφυγραντήρα βασίζεται στην εισαγωγή του 
αέρα και την εξαγωγή του στο χώρου, αφού έχει εξαλειφθεί η 
υγρασία. Σε περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στον 
αφυγραντήρα κατά τη λειτουργία του, μπορεί να αισθανθείτε 
ένα κρύο ρεύμα να εξέρχεται λόγω της διάχυσης του αέρα. 
Στη πραγματικότητα ο αέρας αυτός είναι ίδιας θερμοκρασίας 
με του δωματίου, αλλά χωρίς υγρασία. 

Γιατί ο αφυγραντήρας 
δεν σταματάει όταν 
βρίσκεται σε 
λειτουργία"Dryer" ?

O αφυγραντήρας όταν βρίσκεται σε κατάσταση "Dryer", θα 
λειτουργήσει χωρίς να σταματήσει την λειτουργία του 
συμπιεστή με σκοπό να καταπολεμηθεί η υγρασία στον 
χώρο και να στεγνώσουν τα ρούχα επαρκώς. 

Ο αφυγραντήρας δεν εκκινεί
l Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
l Ελέγξτε τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού σας.
l Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει καταστραφεί.
l Ελέγξτε το δοχείο νερού - αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
l Ελέγξτε αν ο αφυγραντήρας έχει φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας.
l Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο.
l Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από το προτεινόμενο θερ-
μοκρασιακό εύρος.
l Ελέγξτε αν το επίπεδο υγρασίας έχει ρυθμιστεί υπερβολικά υψηλά.

Ο αφυγραντήρας δεν απορροφά επαρκώς την υγρασία
l Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας έχει λειτουργήσει αρκετό χρονικό διάστημα για να κα-
ταπολεμήσει επαρκώς την υγρασία.
l Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες και έπιπλα δεν εμποδίζουν και δεν φράζουν την εισαγωγή και 
εξαγωγή του αέρα.
l Ελέγξτε εάν έχετε ρυθμίσει αρκετά χαμηλά το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. 
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχή-
μα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.  

l Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το φίλτρο αέρα όπως συνιστάται. Σκόνες και χνούδια,         
που συγκεντρώνονται στο φίλτρο, μειώνουν την απόδοση της συσκευής.
l Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα στο χώρο είναι κλειστά.
l Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη από το προτεινόμενο εύρος λειτουργίας. 
l Υπάρχουν θερμαντικές συσκευές στο χώρο ή συσκευές που παράγουν υδρατμούς.
l Ο χώρος που τοποθετείτε τη συσκευή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προτείνεται. 
l Το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι υπερβολικά υψηλό.

Ο αφυγραντήρας παράγει έντονο θόρυβο κατά τη λειτουργία του
l Δεν έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα.
l Η συσκευή δεν βρίσκεται σε όρθια θέση όπως συστήνεται.
l Το δάπεδο που έχετε τοποθετήσει τη μονάδα είναι ανισόπεδο.

Εμφάνιση πάγου στο στοιχείο
l Είναι απόλυτα φυσιολογικό.  Ο αφυγραντήρας διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

Κατά τη λειτουργία της συνεχούς αποστράγγισης, μπορεί να 
εμφανιστεί νερό στο πάτωμα

l Ελέγξτε αν ο αγωγός αποστράγγισης έχει εφαρμοστεί σωστά στη συσκευή. 
l Επίσης εάν ο αγωγός αποστράγγισης συμπιέζεται ή έχει καταστραφεί.

Κωδικοί Σφάλματος και Προστασίας
Κωδικοί Σφάλματος:

CL- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από <5°C, 
κατά την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή. 

CH- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μεγαλύτερη από 
>38°C κατά την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή.  
LO- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η υγρασία του χώρου είναι κάτ. από <20% RH, κατά 
την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή.
HI- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η υγρασία του χώρου είναι πάνω από >95% RH, κατά 
την οποία όλες οι λειτουργίες καθώς και ο συμπιεστής λειτουργούν κανονικά.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
δυσλειτουργίες, απενεργοποιήστε τη μονάδα αμέσως. 
Προχωρήστε σε επανεκκίνηση της μονάδας και σε περίπτωση 
που το πρόβλημα παραμείνει, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
και αποσυνδέστε την. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με 
ειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

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

GR 43

Silver Εγγύηση 2 ετών

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Puredry Hellas EE έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την 
ημερομηνία αγοράς.
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.
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- 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.

Platinum Εγγύηση 5 ετών

Όλοι οι Οικιακοί Αφυγραντήρες της Εταιρίας Puredry Hellas EE που έχουν αποκτηθεί μετά 
της 1/6/2018 έχουν την δυνατότητα να έχουν την Platinum Εγγύηση Πέντε Ετών, από την 
ημερομηνία αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Πενταετούς 
Εγγύησης είναι η συμπλήρωση και υποβολή, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία αγοράς, της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον 
δικτυακό τόπο: https://puredryhellas.com/eggυiseis/ . Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα 
ταχυδρομικής αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου που βρίσκεται στο συνοδευτικό 
εγχειρίδιο χρήσης(Manual).
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:

- Συσκευές που έχουν αποκτηθεί πριν της 1/6/2018 καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση 
απο την ημερομηνία αγοράς.

- 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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Υποβολή Εγγύησης

l  Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω 
του παρακάτω link.

https://www.puredryhellas.com/egguiseis

l Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

þΜόλις υποβάλετε την αίτηση, θα σταλεί στο email σας μήνυμα επιβεβαίωσης.
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