
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον 
αφυγραντήρα και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειασθεί να το συμβουλευτείτε 

στον μέλλον

250ml (550ft³) Mini Dehumidifier  | Model Mini-D

INSTRUCTION MANUAL 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
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General Information

Puredry Mini-D is a mini rechargable dehumidifier which is designed to 
give solutions to small and very small rooms, as an example, in a closet which the 
humidity problem is huge, and the production of mouldness is unhampered 
causing problem to the clothes. Considering that the wardrobe doors are closed, 
one normal dehumidifier cannot give solution to that problem because the 
closet air cannot be recycled. With the placement of Mini-D inside the closet, the 
near space will dry, preventing the mouldness to be created. Our solution is one 
Mini-D for one closet and two for a double one.

How It Works

Puredry Mini-D is a small cartridge full of silicon dioxide balls, the material is 
often found in small white sachets with products such as shoes and bags. The 
silicon dioxide is usually used as a natural humidity absorber which does not 
demand electric supply to operate.

Just put the cartridge inside the place you want to keep dry, and the produc will 
start operating instantly.

When the product reaches the maximum dehumidifiring capacity, the screen on 
the top part will change color from yellow to green. In that case you have to 
remove the product and connect it to the electrical supply plug which is sealed in 
the package. This enables a heating plate in the center of the cassette that heats 
the silica gel and thus releases the moisture and rejuvenates the gel, it changes 
color and becomes orange again, so it is ready to be used again. This whole 
procedure can repeat itself thousand times.

All Mini-Ds concludes EU plug in. As a result you can take them with you when you 
travel, in your caravan or on your cavations.
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Basic Details

 No need for electrical supply while operating.
 Rechargable, as a cellphone.
 Secure, clean and natural procedure of drying the air.
 the indicator change color when it is full.
 Using color change from orange to green, the safest way in global market.

 It replaced old models with color change from pink to blue which cobalt chloride is
added to silical gel.

 Place it in a closet to stop the unpleasant smells on clothes.

 Blocking the development of mouldness in small rooms,closets and drawers.

 Stop oxidation in toolboxes
 Protect your photographic equipment and photos.
 Thousands of uses at home, in a boat, in a caravan,
 Popular in museums for window and storage cabinets
 It will last for many years

Technical Details

8-11ozs />250ml 
Zero
EU Plun In
 23,5W for the recharge 
About 24-48 ώρες 

Export Percentage 
Noise Level 
Supply 
Power Consumption 
Recharge Time
Dimensioins(L-H-T) mm  
Weight

190 x 125 x 55 
730g 

The rechargable mini dehumidifiers are in market several years, but here in 
Puredry Hellas we are grateful and proud to be the  first ones using the 
100% secure color change from yellow to green. Older models uses the 
change from pink to blue color  to which cobalt chloride is added to the silica gel. 

Unfortunately, cobalt chloride is a carcinogen that is dangerous to humans 
and very toxic to aquatic organisms and can cause long-term adverse 
effects on the environment when discharged. We recommend that you do not 
buy any unit that uses pink in a blue color change because now you can make the 
right and 100% safe choice.



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.

Technical Details
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ΓΕΝΙΚΑ

Ο Αφυγραντήρας Puredry Mini-D είναι ένας μικρός επαναφορτιζόμενος 
αφυγραντήρας που έχει σχεδιαστεί για να δίνει λύσεις σε μικρούς και πολύ 
μικρούς χώρους, για παράδειγμα, μια εντοιχισμένη ντουλάπα σε ένα βορεινό 
τοίχο που αντιμετωπίζει σχεδόν πάντα προβλήματα υγρασίας, με συνέπεια να 
δημιουργείτε μούχλα και δυσάρεστες οσμές στα ρούχα. Δεδομένου ότι οι πόρτες 
της ντουλάπας είναι  κλειστές ένας συμβατικός αφυγραντήρας δεν 
μπορεί να βοηθήσει, διότι δεν υπάρχει ανταλλαγή αέρα ανάμεσα στο εσωτερικό 
της ντουλάπας και το υπνοδωμάτιο. 
Με την τοποθέτηση ενός αφυγραντήρα Mini-D στην ντουλάπα ο χώρος γύρω από 
τα ρούχα θα στεγνώσει και θα εμποδίζεται η ανάπτυξη μούχλας. 
Η πρότασή μας είναι ένα Mini-D για μία ντουλάπα και δύο για μια διπλή 
ντουλάπα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Puredry Mini-D είναι μια μικρή κασέτα γεμάτη μπαλάκια διοξειδίου του 
πυριτίου, είναι το υλικό που βρίσκεται συχνά σε μικρά άσπρα σακουλάκια με 
προϊόντα όπως παπούτσια και τσάντες. Διοξειδίο του πυριτίου χρησιμοποιείται 
επειδή είναι ένας φυσικός απορροφητής υγρασίας και δεν απαιτεί ενέργεια (τάση) 
για να λειτουργήσει.

Τοποθετήστε την κασέτα μέσα στο χώρο που θέλετε να διατηρήσετε στεγνό και θα 
αρχίσει να λειτουργεί αμέσως.

Όταν έχει απορροφήσει όλη η υγρασία που μπορεί, η οθόνη στο πάνω μέρος της 
μονάδας θα αλλάξει χρώμα από πορτοκαλί σε πράσινο. 
Θα πρέπει να το απομακρύνετε από το χώρο και να το συνδέσετε στην πρίζα 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται στη συσκευασία. Αυτό 
ενεργοποιεί μια θερμαντική πλάκα στο κέντρο της κασέτας που θερμαίνει το 
πυριτικό πήγμα και έτσι απελευθερώνει την υγρασία και αναζωογονεί το 
πήκτωμα, αυτό αλλάζει χρώμα και γίνετε πάλι πορτοκαλί,  έτσι είναι έτοιμο να 
χρησιμοποιηθεί ξανά.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί χιλιάδες φορές. 

Όλα τα Mini-Ds παρέχονται με φις Ευρωπαϊκό ώστε να μπορείτε να το πάρετε 
μαζί σας στα ταξίδια σας και να το χρησιμοποιήσετε στο τροχόσπιτο ή το σπίτι 
σας για διακοπές. 
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Βασικά Χαρακτηριστικά

 Δεν απαιτείται  ισχύ για την αφύγρανση
 Επαναφορτίζεται όπως ένα κινητό τηλέφωνο
 Ασφαλής, καθαρός και φυσικός τρόπος για να στεγνώσετε τον αέρα
 Ο δείκτης αλλάζει χρώμα όταν είναι πλήρης
 Χρησιμοποιεί αλλαγή χρώματος από πορτοκαλί σε πράσινο  το ασφαλέστερο

στην παγκόσμια αγορά
 Αντικαθιστά τα παλιά μοντέλα με αλλαγή χρώματος  από μπλε σε ροζ που

χρησιμοποιούσαν καρκινογόνο χλωριούχο κοβάλτιο.
 Χρησιμοποιήστε το σε μια ντουλάπα για να σταματήσει τη μυρωδιά από τα

ρούχα σας
 Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας σε μικρούς χώρους  ντουλάπια κουζίνας,

μπάνιου κλπ.
 Σταματήστε την οξείδωση σε κουτιά εργαλείων
 Προστατέψτε τον εξοπλισμό φωτογραφικού υλικού και τις φωτογραφίες σας.
 Χιλιάδες χρήσεις στο σπίτι, σε μια βάρκα, σε ένα τροχόσπιτο, κλπ.
 Δημοφιλή σε μουσεία για βιτρίνες και ντουλάπες αποθήκευσης
 Θα διαρκέσει για πολλά χρόνια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

8-11ozs />250ml μεταξύ των 
φορτίσεων Μηδέν 
Φις σούκο Ευρωπαϊκό 
23,5W για τη φόρτιση 
Περίπου 24-48 ώρες 

Ποσοστό εξαγωγής 
Στάθμη θορύβου 
Τροφοδοσία 
Κατανάλωση ρεύματος 
Χρόνος φόρτισης 
Διαστάσεις (Π-Υ-Π) mm  
Βάρος

190 x 125 x 55 
730g 

Οι Mini-Ds επαναφορτιζόμενοι αφυγραντήρες υπάρχουν στην αγορά εδώ και 
πολλά χρόνια, αλλά στη Puredry Hellas είμαστε περήφανοι γιατί  πρώτοι 
χρησιμοποιήσαμε την ασφαλή 100% αλλαγή χρώματος από πορτοκάλι σε 
πράσινο. Παλαιότερα μοντέλα χρησιμοποιούν το ροζ σε μπλε χρώμα στα οποία 
γίνεται προσθήκη χλωριούχου κοβαλτίου στο πήκτωμα διοξειδίου του πυριτίου.
Δυστυχώς, το χλωριούχο κοβάλτιο είναι μια καρκινογόνος ουσία που είναι 
επικίνδυνη για τον άνθρωπο και πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς και 
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν 
απορρίπτονται. Σας συνιστούμε να μην αγοράσετε οποιαδήποτε μονάδα που 
χρησιμοποιεί το ροζ σε μπλε αλλαγή χρώματος διότι τώρα μπορείτε να κάνετε την 
σωστή και 100% ασφαλή επιλογή. 



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.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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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.

mailto:sales@meaco.com
http://www.meaco.com/
http://www.day4energy.gr/
mailto:info@day4energy.gr
http://www.day4energy.gr/
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