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Começar

Ecrã LCD em tempo real
O ecrã LCD envia dados 
sobre a qualidade do ar 
interior em tempo real.

Botão de alimentação
Prima para ligar e desligar.

Sensor de CO2

Deteta e comunica os níveis 
de CO2 e notifica o utilizador 
quando excedem os volumes 
recomendados.

Filtro 360° HEPA H13

Filtro de oxidação 
catalítica seletiva

Filtro de carbono

Rodas ocultas
Fácil de manobrar  
e especialmente desenhado 
para superfícies duras.



Montar o aparelho

Usando as duas mãos, pegue na base do produto e retire-o  
da caixa.

O seu purificador vem equipado com um filtro HEPA, um filtro 
de carbono e um filtro catalítico permanente. Os filtros já vêm 
instalados no aparelho.

Retire o amplificador cónico da caixa e coloque-o por cima  
do aparelho.

Rode o amplificador cónico até ouvir o clique, que confirma 
que encaixou completamente.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.

Colocar o aparelho

O aparelho vem equipado com rodas para ser mais fácil  
de manobrar.

Coloque o aparelho ao nível do chão.

Para uma purificação mais eficaz, coloque o aparelho numa 
extremidade da divisão, a uma distância mínima de 1 metro 
da parede, com o amplificador cónico a apontar para o ponto 
mais afastado, ao longo da parede.

Pode posicionar o aparelho na diagonal relativamente  
à divisão.



Utilizar o aparelho

Potência e velocidade do fluxo de ar
Prima o botão de alimentação no ecrã para ligar o aparelho.

Prima novamente o botão de alimentação para ativar  
a velocidade 1 do fluxo de ar.

Prima o botão de alimentação uma segunda vez para ativar  
a velocidade 2 do fluxo de ar.

Mantenha premido o botão de alimentação no ecrã para 
desligar o aparelho.

Monitorizar o CO2

O ecrã LCD apresenta a definição do modo de potência e o nível 
de CO2 na divisão, mostrando os valores em tempo real.

Baixo nível de CO2

Os níveis de CO2 são seguros.
Nível médio de CO2

Os níveis de CO2 aumentaram. É aconselhável 
tomar medidas, como abrir uma porta ou janela.

Elevado nível de CO2

Os níveis de CO2 aumentaram para níveis 
preocupantes. É aconselhável tomar medidas, 
como abrir uma porta ou janela.



Substituir o filtro HEPA

Remova o amplificador cónico
Faça deslizar o botão de segurança localizado na parte de trás do 
amplificador cónico para desbloquear. Retire o amplificador cónico 
do aparelho.

Retire a cobertura exterior da base do aparelho.

Retirar o filtro
O filtro HEPA está localizado na cobertura exterior. Pressione os botões 
de segurança do filtro localizados no aro interior e retire a cobertura 
exterior do filtro.

Elimine o filtro.

Instalar um filtro novo
Remova o filtro de substituição da sua embalagem.  
Coloque o filtro na base do aparelho.

Coloque a cobertura exterior sobre o filtro e pressione até  
ouvir um clique que indica que está devidamente encaixado.

Coloque o amplificador cónico no aparelho e rode-o até 
encaixar com um clique.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.



Substituir o filtro de carbono

Remova o amplificador cónico
Faça deslizar o botão de segurança localizado na parte de trás 
do amplificador cónico para desbloquear. Retire o amplificador 
cónico do aparelho.

Retire a cobertura exterior da base do aparelho.

Retirar o filtro
O filtro de carbono está enrolado no corpo principal do aparelho. 
Retire os quatro clips em direção a si para libertar o filtro.

Elimine o filtro.

Instalar um filtro novo
Remova o filtro de substituição da sua embalagem. Coloque o filtro 
na base do aparelho.

Enrole o filtro em torno do corpo principal do aparelho, encaixe os 
clips e puxe-os para bloquear o filtro.

Volte a colocar a cobertura exterior na sua posição na base  
do aparelho.

Coloque o amplificador cónico no aparelho e rode-o até encaixar 
com um clique.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.



Cuidar do aparelho

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

Limpeza do aparelho
Se o aspirador tiver pó, limpe-o com um pano húmido e sem pelos.

Verifique a entrada do sensor na parte esquerda do 
amplificador cónico e retire todos os vestígios de pó  
e detritos.

Verifique se há pó e detritos na cobertura exterior e no 
amplificador cónico.

Use uma escova suave para remover pó e detritos.

Não use detergentes ou produtos de polimento para 
limpar aparelho.
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