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Obrigado por ter 
adquirido um ventilador 
purificante Dyson.

Ative já a sua garantia

Continuamos a cuidar dos nossos aparelhos após a sua venda.  
Mesmo depois de a garantia terminar, continuaremos ao seu dispor  
para lhe prestar assistência.

Benefícios exclusivos para proprietários
Peças e mão de obra Dyson gratuitos
Substituição sem problemas
Conselhos de especialistas
Vídeos de explicação e dicas úteis

Como podemos ajudar?
Resolver um problema
Obtenha dicas e guias
Saiba mais sobre a tecnologia Dyson e outros aparelhos Dyson

Apoio ao cliente Dyson
Caso tenha dúvidas ou questões sobre o seu ventilador 
purificante Dyson, contacte a linha de apoio ao cliente  
Dyson com os números de série e dados sobre a data  
e o local de compra ou contacte-nos através do Website  
da Dyson.
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Direção do fluxo de ar
Para mudar a direção do fluxo de ar,  
coloque a sua mão no refletor.

Faça deslizar o refletor para longe de si para 
movimentar o fluxo de ar para cima.

Faça deslizar o refletor na sua direção  
para movimentar o fluxo de ar para baixo.

O seu controlo remoto pode ser arrumado, 
magneticamente, na parte da frente do seu 
ventilador purificante Dyson.

Ligue o aparelho à tomada e carregue no botão 
que se encontra na parte de trás do aparelho.

Começar

Velocidade  
do fluxo de ar

Oscilação

Informação sobre o filtro

Potência

Temporizador de espera

Prima o botão de oscilação no controlo remoto 
para circular o ar em toda a divisão. 

Prima o botão de oscilação novamente para 
desligar a oscilação.

O seu ventilador purificante Dyson  
ligar-se-á automaticamente depois  
do período de tempo selecionado.

Para configurar o tempo: prima o botão  
do temporizador de espera para explorar  
as opções de tempo.
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Substituir o filtro

1 2 3 4

Cuidar do seu aparelho

Limpar o ventilador purificante Dyson

Limpeza regular
Escove a parte exterior do aparelho com uma 
escova suave para remover detritos da rede.

Utilize um pano macio, seco e sem pelos para 
limpar a bola e o refletor.

Limpeza profunda
Quando substituir o filtro, faça uma limpeza 
profunda ao aparelho.

Depois de remover o filtro, use um acessório 
flexível para zonas estreitas Dyson Flexi  
(ou um pincel limpo com o cabo longo)  
para remover detritos da base do aparelho.

Carregue nos botões laterais  
em simultâneo para libertar a bola.

Levante o filtro usado com a ajuda 
das abas.

Insira o novo filtro. Empurre firmemente a bola para 
a encaixar, certificando-se de que 
ouve um clique quando esta estiver 
devidamente posicionada.

Códigos de erro 
Se o aparelho mostrar um código de erro,  
experimente desligar e voltar a ligá-lo.  
Se esta ação não limpar o código de erro,  
contacte o apoio ao cliente Dyson.
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Para garantir sempre o melhor desempenho do ventilador 
purificante Dyson, é importante limpá-lo regularmente  
e verificar se existem obstruções.

Não utilize o aparelho sem o filtro.

Para garantir sempre o melhor desempenho do ventilador 
purificante Dyson, é importante limpá-lo regularmente  
e verificar se existem obstruções.
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