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Obrigado por optar pela
compra de um purificador
termoventilador da Dyson.
Assuma o controlo total com
a aplicação Dyson Link.
Obtenha suporte e
instalação detalhados.

Transferir a aplicação
Dyson Link

Transfira a aplicação Dyson Link da Loja de Aplicações ou Google Play.
Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para criar uma conta nova.

Controle como e quando funciona o
seu purificador termoventilador.
Monitorize e registe a qualidade do
ar através de atualizações visuais.
Mantenha-se atualizado
automaticamente com as
atualizações de software
mais recentes.

Para mais informações e apoio:
On-line:
www.dyson.pt/support
Pelo telefone:
800 784 354

Apple e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e
noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros
países.
Google Play e o logótipo da Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
Bluetooth® e o seu logótipo são marcas comerciais da Bluetooth SIG,Inc. e qualquer uso destas
marcas por Dyson esta realizado sob licença.
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Registro

Após registar a sua garantia de
2 anos gratuita, o seu aparelho
da Dyson estará coberto quanto a
peças e mão-de-obra (excluindo
filtros) durante 2 anos a contar da
data de compra, sujeito aos termos
da garantia.
Pode encontrar o número de série
na base da placa do produto.

3 maneiras fáceis de registar a
sua garantia gratuita de 2 anos

Registre-se com o seu
smartphone
Transfira a aplicação Dyson Link
e será orientado no registo como
parte da configuração.

Registre-se por telefone
Ligue para o nosso Serviço de Apoio
ao Cliente.
800 784 354

Anote o seu número de série para consulta futura.

Alguns pormenores poderão diferir ligeiramente
dos que aqui se apresentam.

Registre-se online
Visite o nosso website para
registrar on-line a sua garantia
completa para peças e mão-deobra.
www.dyson.pt/ajuda/registe

Conectar à aplicação
Dyson Link

A aplicação Dyson Link permite-lhe controlar,
programar, monitorizar e personalizar as definições
para o seu aparelho a partir do seu dispositivo móvel.
O Wi-Fi está ativado por predefinição. Para ativar ou
desativar o Wi-Fi mantenha premido o botão "Ligar/
desligar" no aparelho, durante 5 segundos.

Conecte o aparelho a uma tomada elétrica e
acenda-o.
Verifique se o seu dispositivo móvel é
compatível com a aplicação, está ligado a
uma rede Wi-Fi e com a tecnologia sem fios
Bluetooth ® ativada.
Se ainda não tem a aplicação Dyson Link, vai
precisar de descarrega-la da App Store ou
Google Play.
Abra a aplicação Dyson Link e siga as
instruções para criar uma conta nova, se
ainda não tiver uma.
Siga as instruções no ecrã para emparelhar o
seu aparelho com a aplicação Dyson Link.

Agora poderá utilizar a aplicação Dyson
Link para criar definições personalizadas,
monitorizar as informações do aparelho,
controlar o aparelho, programar a utilização
e também manter-se a par das atualizações
do sistema.
Se tiver problemas ao transferir a aplicação
Dyson Link ou a emparelhar o seu dispositivo;
primeiro verifique se está ligado a uma rede
Wi-Fi e se a tecnologia sem fios Bluetooth®
está ativada no seu dispositivo móvel e
tente novamente.
Se continuar a ter problemas a transferir a
aplicação ou a emparelhar o seu dispositivo,
contacte a Linha de Assistência da Dyson.

Apple e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.
Google Play e o logótipo da Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
Bluetooth® e o seu logótipo são marcas comerciais da Bluetooth SIG,Inc. e qualquer uso destas marcas
por Dyson esta realizado sob licença.
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INSTRUÇÕES
IMPORTANTES
AVISO
O APARELHO E O COMANDO CONTÊM
ÍMANES.
1. Os "pacemakers" e desfibriladores podem ser
afetados por fortes campos magnéticos. Se
alguém em sua casa tiver um "pacemaker" ou
desfibrilador, evite colocar o comando num
bolso ou perto do dispositivo.
2. Os cartões de crédito e os sistemas de
armazenamento eletrónico também podem
ser afetados pelos ímanes e devem manter-se
afastados do comando e da parte superior
do aparelho.
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO,
CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS:
3. Algumas peças deste aparelho podem ficar
muito quentes e causar queimaduras. Tem de
prestar especial atenção se crianças e pessoas
vulneráveis estiverem presentes.
4. Este aparelho da Dyson pode ser utilizado
por crianças a partir dos 8 anos, e mais, e
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou falta de experiência
e conhecimento, apenas se tiverem sido
supervisionadas ou instruídas por uma pessoa
responsável relativamente à utilização do
aparelho de forma segura, e compreendam
os perigos envolvidos. As crianças não
devem brincar com o aparelho. A limpeza e
a manutenção pelo utilizador não devem ser
realizadas por crianças sem supervisão.
5. As crianças com 3 anos e menos de 8 anos só
devem ligar/desligar o aparelho, desde que
este tenha sido colocado ou instalado na sua
posição de funcionamento normal pretendida,
se tiverem sido supervisionadas ou instruídas
sobre a utilização do aparelho de uma forma
segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças com 3 anos e menos de 8 anos não
devem ligar, regular e limpar o aparelho nem
realizar a manutenção do utilizador.
6. As crianças com menos de 3 anos devem
ser afastadas, a não ser que estejam sob
vigilância contínua.
7. O aparelho não deve ser colocado por baixo de
uma tomada.
8. Não utilize este aparelho junto a uma banheira,
chuveiro ou piscina.
9. Para evitar sobreaquecimento,
não cubra o aparelho.

10. Se o cabo de alimentação estiver danificado,
terá de ser substituído ou reparado pelo
fabricante, pelo representante de assistência
técnica ou por pessoas igualmente qualificadas,
para evitar perigos.
11. Não utilize este aparelho em divisões pequenas
onde se encontram pessoas incapazes de
sair pelo seu próprio pé, a não ser que seja
providenciada supervisão constante.
12. Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os
têxteis, cortinas ou outro material inflamável
a uma distância mínima de 1 metro da saída
de ar.
13. Não o utilize no exterior ou em superfícies
molhadas, nem manuseie qualquer peça do
aparelho ou ficha com as mãos molhadas.
14. Mantenha o aparelho afastado de líquidos
inflamáveis, vapores, ambientadores e
óleos essenciais.
15. Ligue sempre a ficha diretamente numa
tomada. Nunca utilize cabos de extensão
porque uma sobrecarga pode resultar no
sobreaquecimento do cabo e incêndio.
16. Não utilize este aparelho, se foi danificado ou
submerso em água.
17. Não utilize este aparelho se sofreu uma queda
ou se tem sinais visíveis de danos.
18. Mantenha este aparelho e o cabo afastados
de superfícies quentes. Não posicione o cabo
debaixo de móveis ou aparelhos.
19. Não introduza qualquer objeto na abertura do
amplificador da circulação do ar, porque isso
pode causar choque elétrico.
20. Transporte sempre este aparelho pela base,
não pelo amplificador da circulação do ar.
21. Utilize sempre o aparelho em modo vertical e
numa superfície estável.
22. Se houver uma má ligação entre a tomada e a
ficha ou a ficha ficar muito quente, a tomada
pode precisar de ser substituída. Peça a um
eletricista qualificado para substituir a tomada.
23. Perigo de Asfixia e Queimadura Química.
Mantenha as pilhas afastadas das crianças.
Este produto contém uma pilha em forma
de moeda/botão de lítio. Se uma pilha
nova em forma de moeda/botão de lítio for
engolida ou entrar no corpo, pode causar
graves queimaduras internas e levar à morte
em menos de 2 horas. Mantenha sempre
completamente fechado o compartimento das
pilhas. Se o compartimento das pilhas não
fechar bem, deixe de usar o produto, remova as
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pilhas e mantenha-o afastado das crianças. Se
achar que as pilhas podem ter sido engolidas
ou colocadas no interior de qualquer parte do
corpo, procure ajuda médica imediatamente.
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Montagem

Utilize ambas as mãos para
tirar o aparelho da caixa,
tendo o cuidado de segurar
só pela base do aparelho.
Não tire pelo amplificador
da circulação do ar.

Deslize os botões em ambos os
lados da capa.
A capa soltar-se-á com os filtros
HEPA de fibra de vidro presos.

Tire os filtros de carbono
da caixa e remova a
embalagem protetora.
Fixe ambos os filtros de carbono
no aparelho.

clik

Posicione a capa na base
e empurre suavemente até
encaixar com segurança na
devida posição.
Coloque o telecomando no
topo do aparelho com os botões
virados para baixo.
Volte a ligar à tomada e ligue
o aparelho.

Controlos

Monitorização
contínua

Comando

Botão Ligar/
Desligar

Botão Ligar/
Desligar

Menu
Informação

Velocidade do
fluxo de ar

Controlo do
aquecimento

Modo Auto

Modo de arrefecimento

Ligar/desligar
oscilação

Direção do
fluxo de ar

Temporizador
de espera

Modo noturno

Com a monitorização contínua
ativada, o seu aparelho recolherá
informações sobre a qualidade do
ar, temperatura e humidade, que
são mostradas no ecrã LCD e na
aplicação Dyson Link.
Por predefinição, a monitorização
contínua está desativada. Uma vez
ativada, a monitorização contínua
está sempre ativa.
Para ativar/desativar a
monitorização contínua:
Mantenha premido o botão do
modo automático no comando
durante 5 segundos para a ativar.
O ecrã LCD indicará quando
a monitorização contínua está
ativada ou desativada.

Controlo da
inclinação
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Menu Informação

Pressione este botão para
percorrer as informações a serem
monitorizadas pelo seu aparelho.
São mostradas informações sobre
a qualidade do ar, temperatura,
humidade e níveis dos filtros.
Quando um poluente provoca
a queda da qualidade do ar, o
símbolo relevante aparecerá no
ecrã LCD.

Qualidade do ar interior 12 segundos
Monitorize a qualidade do ar atual
com um gráfico que mostra os
últimos 12 segundos de dados.

Qualidade do ar interior 24 segundos
Monitoriza a qualidade do ar com
um gráfico que mostra as últimas
24 horas de dados, atualizado a
intervalos de quinze minutos.

Partículas (PM2,5)
Monitoriza a presença de partículas
microscópicas até 2,5 mícrones
de tamanho, suspensas no ar que
respiramos. Estas incluem fumo,
bactérias e alergénios.

Partículas (PM10)
Monitoriza a presença de
partículas microscópicas maiores
até 10 mícrones de tamanho,
suspensas no ar que respiramos.
Estas incluem pó, bolor e pólen.

Compostos orgânicos voláteis
Os COV são normalmente odores
que podem ser potencialmente
nocivos. Estes podem ser
encontrados em produtos de
limpeza, tintas e móveis novos.

Dióxido de azoto e outros
gases comburentes
Estes gases potencialmente
nocivos são libertados no ar por
combustão, por exemplo o gás de
queima quando cozinhamos e nas
emissões de escape dos veículos.

Temperatura interior
Monitorize a temperatura
ambiente para ajudar a manter um
ambiente confortável.

Humidade interior
Apresenta a quantidade de vapor
de água no ar, mostrada como
percentagem da humidade máxima
possível à temperatura atual.

Filtros
Mostra a duração restante para
cada unidade do filtro. Quando
a unidade do filtro precisa de ser
substituída, o aparelho lembrarlhe-á.
108

Wi-Fi
Mostra o estado atual da ligação à
rede Wi-Fi.
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Modo Auto

Defina o seu aparelho para o
modo Auto e os sensores a bordo
ajustarão inteligentemente as
definições do aparelho de acordo
com a qualidade do ar.
Qualidade do ar: o seu aparelho
pausará quando a qualidade do
ar alvo for alcançada, ligando
novamente quando os níveis de
qualidade do ar baixarem.
Velocidade do fluxo de ar:
a velocidade do fluxo de ar
aumentará até a qualidade do
ar e a temperatura alvo tiverem
sido alcançadas.
Modo noturno: o seu aparelho
funcionará apenas com
velocidades de fluxo do ar de 1 a 4.

Aquecimento

Prima o botão para definir a
temperatura ambiente desejada.
O aparelho pausará quando
a temperatura definida tiver
sido alcançada.
Prima o botão do modo de
Arrefecimento para mudar o seu
aparelho do modo de Aquecimento
para o modo de Arrefecimento.

1-10

Temperatura
alvo

Temperatura
ambiente atual

Modo de
arrefecimento
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Oscilação

Pressione o botão para circular o ar
na divisão e percorrer as definições
de oscilação de 0° a 350°.
Personalize as suas definições de
oscilação na aplicação Dyson Link.

Fluxo de ar

Pressione o botão de velocidade
do fluxo de ar para aumentar e
diminuir a velocidade do fluxo
de ar.
Pressione o botão da direção do
fluxo de ar para alterar a direção
do fluxo de ar de frente para trás. O
aparelho continuará a purificar em
ambas as definições.

1-10

O modo de aquecimento apenas
funcionará quando a direção do
fluxo de ar está definida para a
frente. Se o fluxo de ar é alterado
para trás, o aparelho mudará para
o modo de arrefecimento.
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Temporizador

O aparelho desligará
automaticamente após o período
de tempo selecionado.
Para definir o tempo: prima o
botão para percorrer as opções do
tempo. Logo que esteja ativado,
prima o botão do temporizador
de espera uma vez para mostrar o
tempo selecionado.
Para cancelar o temporizador
de espera: pressione o botão do
temporizador de espera duas vezes.

Modo noturno

Cuidados e
manutenção

No modo Noturno, o seu
aparelho continuará a
monitorizar e a responder a
alterações na qualidade do ar
e temperatura, mas utilizando
apenas as suas definições
mais silenciosas – e com o ecrã
LCD obscurecido.

Para obter sempre o melhor desempenho do seu
aparelho, é importante limpar e verificar regularmente
as obstruções.

1-4

AUTO mode

1-10
Manual

Mudar os filtros:
O ecrã no aparelho e a aplicação indicarão quando
mudar os filtros.
Encomende novos filtros na aplicação Dyson Link ou
em www.dyson.com. Os seus filtros novos vêm com
instruções, entre online para mais vídeos e suporte.
Não utilize o aparelho sem os filtros colocados.
Desligue o aparelho da tomada antes da limpeza ou
troca dos filtros.
Códigos de erro:
Se o seu aparelho mostra um código de erro, tente
desligá-lo e depois voltar a ligá-lo. Se isto não eliminar
o código de erro, contacte o Serviço de Apoio ao
Cliente da Dyson.
Para mais informações e suporte sobre os cuidados e
manutenção do seu aparelho e substituição dos filtros
vá à aplicação Dyson Link ou
Online:
www.dyson.pt/support
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Informação adicional

CONTROLO SEM COMANDO
• O aparelho pode ser controlado através da aplicação Dyson Link.
CONECTIVIDADE DA APLICAÇÃO DYSON LINK
• Tem de ter uma ligação de Internet ativa para a aplicação Dyson Link funcionar.
• O aparelho pode ligar a redes de 2,4 GHz ou 5 GHz, que incluem os routers mais
modernos. Verifique a compatibilidade na documentação do seu router.
• A aplicação Dyson Link requer um dispositivo iOS com, pelo menos, a versão iOS 10* ou
um dispositivo Android, no mínimo, com a versão 5.
• O seu dispositivo móvel tem de ter suporte para tecnologia sem fios Bluetooth® 4.0
(tecnologia sem fios Bluetooth® Baixa Energia) para estabelecer uma ligação com o
aparelho. Verifique a compatibilidade nas especificações do seu dispositivo.
–– BLE/Wi-Fi 2,4 GHz – 2,5 GHz, 0,1 W máx
–– Wi-Fi 5,170 GHz – 5,835 GHz, 0,1 W máx
–– Protocolos de Wi-Fi suportados:
–– IEEE802.11a
–– IEEE802.11b (não recomendado)
–– IEEE802.11g
–– IEEE802.11n
–– Em espera, ligado em rede: 0,9 W
PEÇAS SUBSTITUÍVEIS
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA
CUIDADO
• Desaparafuse o compartimento da pilha no comando. Solte a base e puxe para remover
a pilha.
• Não instale as pilhas na posição invertida, nem as sujeite a curto-circuito.
• Não tente desmontar as pilhas, nem carregá-las. Mantenha-as afastadas do fogo.
• Siga as instruções dos fabricantes das pilhas quando instalar as novas (tipo de pilha
CR 2032).
• Recoloque sempre o parafuso no comando e consulte o perigo da bateria na secção
de avisos.
UNIDADES DOS FILTROS NÃO LAVÁVEIS
• As suas unidades dos filtros são não laváveis e não recicláveis.
• Para substituir a sua unidade de filtro siga os passos, conforme mostrado.
• A não substituição do filtro quando indicado pode resultar em alterações no desempenho
e aspeto do produto.
• As unidades de filtros novas podem ser compradas em www.dyson.pt/support.
MODO AUTO
• Após a primeira utilização do aparelho é necessário um período de 6 dias para que o
sensor se calibre. Durante este período o aparelho pode estar mais sensível a COV (como
odores) do que o normal.
• Durante a primeira utilização, enquanto os sensores calibram, o aparelho pode levar até
60 minutos para mostrar os dados COV e NO2.
DISJUNTOR AUTOMÁTICO
• Para sua segurança, este aparelho está equipado com disjuntores automáticos que
são acionados se o aparelho tombar ou sobreaquecer. Se estes interruptores forem
acionados, desligue a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer. Antes de voltar a ligar o
aparelho, verifique e elimine as obstruções e garanta que o mesmo está sobre uma
superfície firme e nivelada.
• No modo de aquecimento, o aparelho desligará automaticamente após 9 horas de
utilização contínua. Para reiniciar a máquina, prima o botão Ligar/desligar standby no
comando ou na base, ou reinicie através da aplicação Dyson Link.
INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO À ELIMINAÇÃO DO PRODUTO
• Os produtos Dyson são fabricados com materiais recicláveis de alta qualidade. Recicle,
sempre que possível.
• Elimine ou recicle a bateria de acordo com a legislação ou regulamentação locais.
• Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos
domésticos dentro da União Europeia. Para evitar possíveis danos ambientais ou na
saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle o produto de
forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para
devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte a
loja onde o produto foi adquirido. A loja pode aceitar este produto para uma reciclagem
ambiental segura.
• Mantenha as pilhas usadas afastadas das crianças, porque estas podem ser altamente
prejudiciais caso sejam engolidas.
• As suas unidades dos filtros são não laváveis e não recicláveis.
• Elimine as unidades dos filtros de saída de acordo com a legislação ou
regulamentação locais.
• A bateria deve ser retirada do produto antes da sua eliminação.
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA DYSON
OBRIGADO POR DECIDIR ADQUIRIR UM APARELHO DA DYSON.
Após registrar a sua garantia de 2 anos, o seu aparelho da Dyson estará coberto quanto
a peças e mão-de-obra durante 2 anos a contar a partir da data de compra, sujeito
aos termos da garantia. Se tem dúvidas em relação ao seu aparelho da Dyson, vá a:
www.dyson.pt/support para ajuda, conselhos gerais e informações úteis online sobre
a Dyson.

Em alternativa, ligue para a Linha de Assistência da Dyson com o seu número de série e
informações sobre o local e a data de compra do aparelho.
Pode encontrar o número de série na base da placa do produto.
Se o seu aparelho da Dyson precisar de assistência técnica, ligue para a Linha de Assistência
da Dyson, para que possamos analisar as opções possíveis. Se o seu aparelho da Dyson
ainda estiver ao abrigo da garantia e a reparação estiver coberta, esta será isenta de custos.
REGISTRE-SE COMO PROPRIETÁRIO DE UM APARELHO DA DYSON
Para nos ajudar a garantir que obtém um serviço pronto e eficiente, registre-se como
proprietário de um aparelho da Dyson. Há três formas de o fazer:
• Telefone para a Linha de Assistência da Dyson através do 800 78 43 54.
• Smartphone. Transfira a aplicação Dyson Link e será levado para o registo como parte
da configuração.
Isto confirmará a propriedade do seu aparelho da Dyson, em caso de perda a comunicar ao
seguro, e permitir-nos-á contactá-lo se necessário.
GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS
TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS DA DYSON
O QUE ESTÁ COBERTO
• A reparação ou substituição do seu aparelho da Dyson (à discrição da Dyson) caso
se verifique que possui defeito devido a materiais defeituosos, mão-de-obra ou
funcionamento no espaço de 2 anos a contar da data de compra ou de entrega (caso
alguma das peças já não se encontre disponível ou tenha sido descontinuada, a Dyson
substitui-la-á por uma peça de substituição funcional).
• Se este aparelho for vendido fora da UE, esta garantia será apenas válida se o aparelho
for instalado e utilizado no país em que foi vendido.
• Se este aparelho for vendido na UE, esta garantia será apenas válida (I) se o aparelho for
utilizado no país em que foi vendido ou (II) se o aparelho for utilizado na Áustria, Bélgica,
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha ou Reino Unido e o mesmo modelo
deste aparelho for vendido com a mesma tensão nominal, no país relevante.
O QUE NÃO ESTÁ COBERTO
• Substituição das unidades dos filtros. As unidades dos filtros do aparelho não estão
cobertas pela garantia.
A Dyson não garante a reparação ou substituição de um produto em que o defeito seja
resultado de:
• Danos causados pela não execução da manutenção recomendada do aparelho.
• Danos acidentais, avarias causadas por utilização ou cuidados negligentes, utilização
indevida, negligência, utilização ou manuseamento imprudente da unidade, que não
estejam em conformidade com o Manual de Instruções da Dyson.
• Utilização do produto para fins que não sejam o uso doméstico.
• Utilização de peças não montadas ou instaladas em conformidade com as instruções
da Dyson.
• Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes Dyson genuínos.
• Falho na instalação (excetuando no caso de ter sido instalado pela Dyson).
• Reparações ou alterações executadas por outros que não a Dyson ou os seus
representantes autorizados.
• Obstruções – Consulte a secção “Cuidados e manutenção” e imagens neste Manual de
Instruções da Dyson para informações sobre como procurar e eliminar obstruções.
• Desgaste normal (por exemplo, fusível, etc.).
• Redução no tempo de descarga da bateria devido à idade ou utilização da bateria
(quando aplicável).
Se tiver dúvidas quanto à cobertura da sua garantia, contacte a Linha de Assistência
da Dyson.
RESUMO DA COBERTURA
• A garantia entra em vigor a partir da data de compra (ou na data de entrega, caso esta
seja posterior).
• Tem de fornecer prova de compra/entrega (tanto a original, como no caso de qualquer
subsequente) antes que possa ser executado qualquer trabalho no seu aparelho da
Dyson. Sem essa prova, qualquer trabalho executado ou peças fornecidas serão
cobráveis. Guarde o seu recibo ou guia de entrega.
• Todos os trabalhos serão executados pela Dyson ou pelos seus
representantes autorizados.
• Todas as peças substituídas pela Dyson tornar-se-ão propriedade da mesma.
• A reparação ou a substituição do seu aparelho da Dyson ao abrigo da garantia não
alargará o período de garantia.
• A garantia proporciona benefícios que são adicionais a quaisquer direitos legais que
possa ter como consumidor e não afetará os mesmos.
PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas quando registar o seu Produto
Dyson ou a Aplicação Dyson Link.
Ao registar o seu Produto Dyson:
• Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas para registar o seu produto
e permitir-nos suportar a sua garantia.
AO REGISTRAR-SE ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DYSON LINK
Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas para registrar a Aplicação
Dyson Link; isto permite-nos ligar com segurança o seu produto à sua instância
da Aplicação.
• Quando se registar, terá a oportunidade de escolher se gostaria de receber
comunicações da nossa parte. Se optar por receber comunicações da Dyson, enviar-lhe-
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emos detalhes de ofertas especiais e notícias das nossas inovações mais recentes. Nunca
venderemos as suas informações a terceiros e apenas utilizaremos informações que
partilhe connosco conforme definido pelas nossas políticas de privacidade, que estão
disponíveis no nosso website: privacy.dyson.com
INFORMAÇÃO DE CONFORMIDADE
Por este meio, Dyson declara que este equipamento de rádio de controlo ambiental está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE, está disponível no seguinte
endereço de internet:
www.dyson.pt/support/compliance

113

12.09.2018 12:51 - C96840-HP04_OPMAN_EU_X527-OPMAN-TEXT_15_4c0s

