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Na embalagem

O seu aspirador estará equipado com uma ou mais 
destas escovas – nem todas estarão incluídas.

Aspirador com bateria 
de encaixe

Escova de limpeza com luz
A escova com luz revela 
as partículas de pó nos 
pavimentos duros.

Escova Digital Motorbar™ 
A tecnologia DLS™ da Dyson monitoriza  
a resistência da barra de escovas e adapta  
a potência entre os diferentes tipos de  
pavimento. Com um pente antiemaranhamento 
que remove automaticamente os cabelos  
da escova de limpeza.

Bateria de encaixe adicional

Tubo Carregador
Carrega o aspirador, 
com ou sem suporte de 
carregamento.

Suporte de parede
O aspirador Dyson sem fios encaixa no 
suporte de carregamento de parede, para 
ficar pronto para a próxima limpeza.

Alguns acessórios podem não estar incluídos.

Pode adquirir acessórios adicionais em www.dyson.pt

Acessório multifunções
Dois acessórios num 
só – bocal largo  
e escova – para mudar 
rapidamente entre 
tarefas de limpeza  
e aspirar pó em  
casa e no automóvel.

Acessório para zonas 
estreitas
Concebido para 
limpezas precisas em 
esquinas e recantos ou 
em espaços estreitos 
difíceis de alcançar.

Mangueira extensível
Acrescenta até 61 cm 
de alcance flexível  
a qualquer acessório, 
para limpar em locais 
altos ou baixos da casa 
ou do automóvel.

Acessório para 
cabelos
A barra de escovas cónica 
antiemanharamento tem 
um movimento em espiral 
que envia os cabelos 
para o depósito. Limpeza 
motorizada para espaços 
pequenos.

Adaptador zonas 
baixas
Dobra-se para alcançar 
confortavelmente zonas 
baixas. Concebido  
para limpar debaixo  
de móveis, ajustando  
o ângulo do tubo  
até 90°.

Tubo com luz para 
espaços estreitos
O acessório para 
zonas estreitas com 
luzes LED permite 
alcançar espaços 
escuros e apertados  
e ver onde está  
a limpar.

Escova macia para o pó
Com uma saia de 
cerdas de nylon 
macias para aspirar 
suavemente o pó de 
superfícies e objetos 
delicados.

Escova para  
a sujidade difícil
As cerdas rígidas em 
nylon soltam a sujidade 
incrustada em carpetes 
grossas, áreas muito 
movimentadas e interiores 
de automóveis.

Adaptador Up Top
Dobra-se e fixa-se em 
diferentes ângulos. 
Adapta-se a qualquer 
acessório compatível 
para uma limpeza eficaz 
em áreas da casa difíceis 
de alcançar.

Acessório para tecidos 
e colchões
Remove o pó, 
a sujidade e os 
alergénios de  
colchões e estofos.

Clip para tubo
Fixa-se ao tubo do 
aspirador para segurar 
acessórios.
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Começar

Modos de potência
O seu aspirador tem três modos de potência, 
adequados a diferentes tarefas. Mude rapidamente 
de potência usando um único botão.

Modo Eco
Tempo de autonomia máxima, para 
limpezas mais prolongadas de toda a casa.

Modos Auto e Médio
O equilíbrio perfeito entre potência e autonomia. 
Encaixe a escova ou o acessório para cabelos 
para ativar o modo Auto. A potência de sucção 
adapta-se automaticamente à quantidade de pó.

Modo Boost
Concebido para uma limpeza 
profunda da sujidade entranhada.

Ligar e desligar a iluminação
Apague o acenda a luz com o botão 
de deslizamento na escova.

Produto de Classe 1 – seguro 
para pessoas e animais 
domésticos. Evite olhar 
diretamente para a luz.

Mede as partículas de pó 
microscópicas
Um sensor piezo mede e conta 
continuamente as partículas de pó. 
Encaixe a escova ou o acessório para 
cabelos e utilize no modo Auto para 
aumentar automaticamente a potência 
de sucção quando for necessário.
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O ecrã LCD

O ecrã LCD apresenta o desempenho e as informações de contagem de 
partículas, incluindo modo de limpeza selecionado, autonomia restante  
e informações sobre manutenção do filtro e obstruções.

Controle as definições do aspirador através do botão de seleção.  
Para aceder ao menu de definições, mantenha premido o botão até 
aparecer o ecrã do menu. Toque para percorrer as opções disponíveis.

Gráfico e contagem de partículas
Selecione para ligar ou desligar a medição e a contagem de partículas. 
Desligue a medição e a contagem de partículas para impedir que  
o aspirador ajuste automaticamente a potência de sucção e desligue o gráfico.

O ajuste automático entre pavimentos duros e carpetes continuará ativo, desde 
que utilize a escova Digital Motorbar™.

Ajustar a sensibilidade da potência de sucção reativa
Utilize o botão de seleção para alterar a sensibilidade da contagem 
de partículas. Esta ação irá alterar a forma como o aspirador reage 
automaticamente às partículas de pó detetadas.

Para obter mais vídeos de suporte e informações para o seu  
aspirador, visite a página online: www.dyson.pt/support

Alterar o idioma
Para alterar o idioma do ecrã, mantenha premido o botão até a lista de idiomas 
aparecer. Solte o botão.

Toque no botão para percorrer a lista de idiomas até chegar ao idioma 
pretendido. Mantenha premido o botão até a contagem decrescente terminar.

Vai aparecer um sinal de visto de cor verde para indicar que a seleção de idioma 
foi concluída.

Para cancelar a sua seleção, solte o botão durante a contagem decrescente.

Alterar definições de alerta
Pode desativar a vibração de alerta do motor. O motor deixará de vibrar, 
mas as informações de alerta do tempo de autonomia continuarão a ser 
apresentadas no ecrã LCD quando o aparelho precisar da sua atenção.

Desativar os alertas não desativa a vibração de alerta de obstrução. Isto visa 
assegurar que as obstruções são removidas, evitando danos no seu aspirador.

Toque para percorrer as opções do menu de definições. Selecione  
a opção “Alertas”.

Percorra o menu para selecionar a ativação ou desativação dos alertas. 
Mantenha o botão premido até a contagem decrescente terminar e um sinal  
de visto aparecer no ecrã. Para cancelar a sua seleção, solte o botão durante  
a contagem decrescente
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Contagem decrescente do tempo de autonomia
Quando for necessário carregar a bateria, o aparelho irá vibrar três vezes  
e será apresentado um ícone de tempo de autonomia baixo no ecrã.

Quando a bateria estiver vazia, aparece no ecrã um símbolo vermelho de aviso.

Quando o gráfico e a contagem de partículas estiverem ativados, o tempo 
de autonomia baixo será apresentado em âmbar. No modo Boost, aparece 
em vermelho.

Estado da bateria
Para obter o melhor desempenho e durabilidade da bateria, utilize  
o modo Eco ou Auto/Médio.

Alertas
Alertas que poderá ver:

Filtro – o filtro não está encaixado corretamente ou precisa de ser limpo.

Obstrução – o aparelho tem uma obstrução que deve ser removida.

Sair do menu de definições
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Cuidar do pavimento

Verifique se a parte inferior da escova ou do acessório está  
limpa e se não existem objetos que possam provocar danos.

Antes de aspirar pavimentos, tapetes e carpetes, verifique as  
instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante.

A barra de escovas do aspirador pode danificar determinados tipos 
de carpetes e pavimentos. Se utilizar uma barra de escovas rotativa 
para aspirar, algumas carpetes podem desfiar-se. Se isso acontecer, 
recomendamos que aspire sem o acessório motorizado para pavimentos  
e que consulte o fabricante do pavimento.

Carregar o aspirador

É importante carregar totalmente o seu novo aspirador antes de o usar 
pela primeira vez e depois de cada serviço de limpeza. Esta necessidade 
deve-se ao facto de a bateria e o algoritmo do sistema de monitorização 
“aprenderem” com o tempo, pelo que carregar totalmente o aparelho ajuda 
a calcular e apresentar com mais precisão a autonomia restante.

Ligue diretamente ao carregador ou coloque o aspirador no suporte de 
carregamento.

Os LED azuis, um de cada lado da bateria, ficarão intermitentes durante  
o carregamento.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, ambos os LED acedem 
durante 5 segundos.

Quando o ecrã indicar 100%, a bateria estará totalmente carregada.

O aparelho não funcionará nem carregará se a temperatura ambiente  
for inferior a 5 °C (41 °F). Isto serve para proteger o motor e a bateria.

Trocar a bateria de encaixe

Se tiver baterias de encaixe adicionais, recomendamos que vá alternando 
as baterias para que mantenham um desempenho uniforme.

Remover a bateria
Pressione o botão de desbloqueio da bateria na pega e faça deslizar 
a bateria para a remover do aspirador.

Carregue a bateria.

Voltar a colocar a bateria
Alinhe a bateria com a pega e faça-a deslizar para encaixar.  
Empurre com firmeza até encaixar com um clique.
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Esvaziar o depósito

Esvazie logo que a sujidade atinja o nível MAX. Não o encha demasiado. 
Utilizar o aparelho com sujidade acima da linha MAX pode afetar  
o desempenho e exigir uma lavagem mais frequente do filtro.

Remova o tubo
Prima o botão de desbloqueio vermelho que se encontra na parte superior 
do tubo e retire o tubo do depósito.

Despeje a sujidade
Segure o aspirador sobre o caixote do lixo, apontando para baixo.

Empurre firmemente a pega vermelha de desbloqueio do depósito.  
O depósito irá deslizar para baixo, limpando a caixa à medida que  
se vai movimentando. A base do depósito abre.

A base do depósito só abrirá se a pega vermelha for empurrada até ao fundo.

Minimize o contacto com o pó
Ajuste um saco para resíduos à prova de pó à volta do depósito enquanto  
o esvazia. Remova cuidadosamente o depósito, feche bem o saco  
e elimine-o com o lixo doméstico.

Feche o depósito
Empurre a base do depósito no sentido ascendente até o depósito  
e a respetiva base encaixarem com um clique.

Limpar o depósito

Remova o depósito
Se for necessário limpar o depósito, esvazie-o conforme demonstrado na 
secção “Esvaziar o depósito”.

Para remover o depósito do aspirador, pressione o botão vermelho localizado 
na calha do depósito e faça-o deslizar sobre a calha.

Utilize um pano húmido e que não largue pelos para limpar o depósito.

Certifique-se de que o depósito e os vedantes estão completamente secos 
antes de os voltar a colocar.

Volte a colocar o depósito
Introduza o veio na calha do depósito.

Empurre a base do depósito para cima até o depósito estar devidamente fechado e encaixado.

Não é seguro lavar o depósito na máquina da loiça e não se recomenda a utilização de 
detergentes, abrilhantadores ou ambientadores, uma vez que tal poderá danificar o aparelho.
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Remover obstruções

Desligue o aspirador do carregador antes de procurar obstruções.  
Tenha cuidado para não tocar no interruptor e esteja atento a objetos afiados.

Deixe o aparelho arrefecer antes de procurar obstruções.

Não utilize o aspirador enquanto estiver a procurar obstruções, uma vez  
que tal poderá provocar danos.

Se o aparelho detetar uma obstrução, o motor vibrará e não  
o conseguirá utilizar até a obstrução ser removida.

O aparelho desliga-se automaticamente se o tentar utilizar enquanto  
o motor estiver a vibrar.

Verifique o corpo principal
Remova o depósito e verifique se existem obstruções no corpo principal  
do aparelho.

Certifique-se de que quaisquer obstruções são totalmente removidas  
e de que todas as peças estão devidamente encaixadas antes de  
utilizar o aparelho. 

Verifique o tubo e a escova
Veja se existem obstruções no tubo.

Veja se existem obstruções na escova, seguindo as instruções para remover 
a barra de escovas, se necessário.

Volte a montar o aparelho
Volte a encaixar devidamente todas as peças antes de utilizar o aparelho.

A remoção de bloqueios não está abrangida pela garantia.



Remover obstruções da  
escova Digital Motorbar™
A escova Digital Motorbar™ não possui uma barra lavável. Para manter um 
desempenho ideal, verifique regularmente a barra de escovas e remova  
quaisquer obstruções. 

Certifique-se de que o aspirador está desligado e que não está conectado  
ao carregador.

Remova a barra de escovas
Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina da loiça nem use detergentes, 
abrilhantadores ou ambientadores.

Pressione o botão de desbloqueio da escova na extremidade do tubo. Ponha a escova  
de cabeça para baixo.

Utilize uma moeda para desbloquear a tampa de proteção da extremidade.

Rode a tampa e retire-a da barra de escovas. Não lave a tampa.

Retire a barra de escovas da escova de limpeza.

Procure obstruções
Retire todos os detritos da barra de escovas.

Verifique o interior da escova e retire quaisquer detritos ou obstruções.

A escova Digital Motorbar™ e a barra de escovas não são laváveis.  
Limpe com um pano húmido e que não largue pelos.

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina da loiça nem use 
detergentes, abrilhantadores ou ambientadores.

Volte a colocar a escova
Volte a colocar a tampa de proteção da extremidade na barra  
e insira-a novamente na escova.

Rode a tampa da extremidade para a posição de bloqueio.

A escova não é lavável e só deve ser limpa com um pano húmido  
e que não largue pelos.



Remover obstruções do  
acessório para cabelos
O acessório para cabelos não possui uma barra de escovas lavável. Para manter  
um desempenho ideal, verifique regularmente a barra de escovas e remova  
quaisquer obstruções.

Certifique-se de que o aparelho está desligado do carregador e tenha cuidado  
para não tocar no botão de alimentação.

Remova a parte exterior da escova e a barra de escovas
Retire o acessório para cabelos do tubo ou do aspirador.

Puxe a placa da base para abrir. Puxe a alavanca vermelha para 
desbloquear a parte exterior da escova da escova.

Retire a parte exterior da escova do corpo principal do acessório.

Procure obstruções
Puxe firmemente a barra de escovas para a remover do corpo principal.

Verifique e retire quaisquer obstruções das três peças do acessório  
para cabelos.

O acessório para cabelos não é lavável. Limpe com um pano húmido  
e que não largue pelos.

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina da loiça nem use 
detergentes, abrilhantadores ou ambientadores.

Volte a montar o acessório para cabelos
Volte a colocar a barra de escovas na posição correta e pressione 
firmemente até ficar encaixada com um clique.

Verifique se a alavanca de bloqueio vermelha está na posição de 
desbloqueio. Alinhe a parte exterior da escova com a guia do  
corpo principal. Empurre até encaixar com um clique.

Empurre a alavanca vermelha de bloqueio até ficar encaixada com um 
clique e feche a placa da base.



Lavar o filtro

Para manter a sucção ideal, lave o filtro pelo menos uma vez por mês.

Para obter mais vídeos de suporte e informações para o seu 
aspirador, visite a página online: www.dyson.pt/support

Rode o filtro para o retirar
Rode o filtro no sentido anti-horário e retire-o do aparelho.

Bata levemente com o filtro
Antes de o lavar, bata levemente com o filtro no caixote do lixo  
para remover pó e detritos soltos.

Lave o filtro
Lave com água morna da torneira, esfregando o filtro gentilmente  
com os dedos para remover a sujidade.

Encha e agite
Coloque a mão numa das extremidades do filtro.

Encha o filtro com água morna da torneira.

Coloque a mão sobre a extremidade aberta do filtro e agite com  
firmeza para remover a sujidade e os detritos presos.

Repita estes passos até a água sair limpa.

Sacuda e deixe secar
Esvazie o filtro e sacuda-o firmemente para remover o excesso de água.

Continue a sacudir até deixar de sair água do filtro.

Pouse o filtro verticalmente, como indicado.

Coloque o filtro na vertical e deixe-o a secar durante pelo menos 24 horas  
num local quente e bem ventilado.

Não seque o filtro numa máquina de secar, num microondas nem perto de 
uma chama.

Importante: o filtro deve estar completamente seco antes de o voltar a colocar 
no aspirador. A utilização do aspirador com um filtro húmido pode danificar  
o aparelho.

http://www.dyson.pt/support


Lavar o rolo da escova com luz

A escova com luz possui uma barra de escovas lavável. Para manter um 
desempenho ideal, verifique e lave a barra de escovas regularmente.

Certifique-se de que o aparelho está desligado do carregador e tenha 
cuidado para não tocar no botão de alimentação.

Remova a barra de escovas
Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina da loiça nem use 
detergentes, abrilhantadores ou ambientadores.

Pressione o botão de desbloqueio da escova na extremidade do tubo.  
Ponha a escova de cabeça para baixo.

Rode a tampa de proteção da extremidade e puxe a barra de escovas  
para fora.

Retire a tampa da barra de escovas. Não lave a tampa.

Retire a barra de escovas da escova de limpeza.

Lave seque a barra de escovas
Passe a barra de escovas por água corrente e esfregue gentilmente para 
remover quaisquer fiapos ou sujidade.

Coloque a barra de escovas em posição vertical, como na ilustração.  
Deixe secar totalmente, pelo menos durante 24 horas.

Volte a colocar a escova
Antes de voltar a colocar a barra de escovas, certifique-se de que está 
completamente seca.

Volte a encaixar a tampa de proteção da extremidade na barra de escovas.

Enfie a barra na escova de limpeza. Empurre para baixo a tampa de 
proteção da extremidade para voltar a bloquear a barra de escovas.

Limpe a lente ótica
Para manter um desempenho ideal, mantenha a lente ótica limpa. Limpe  
a lente apenas quando a escova não estiver encaixada no aspirador.

Utilize um pano macio, seco e que não largue pelos para limpar a lente.
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Limpar os acessórios

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina da loiça nem use detergentes, 
abrilhantadores ou ambientadores.

Limpe com um plano húmido e que não largue pelos, sem tocar na extremidade do conector.

Certifique-se de que os acessórios estão completamente secos antes de os utilizar.

Acessório 
multifunções

Acessório para  
zonas estreitas

Mangueira  
extensível

Tubo com luz para 
espaços estreitos

Adaptador  
zonas baixas

Escova macia  
para o pó

Escova para  
a sujidade difícil

Adaptador  
Up Top

Acessório para 
tecidos e colchões
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Cuidar do seu aspirador

Para garantir o melhor desempenho do aparelho, é importante limpá-lo 
regularmente e verificar se existem obstruções.

Manutenção do aparelho
Se o aspirador tiver pó, limpe-o com um pano húmido e que não largue pelos.

Verifique se existem obstruções na escova, nos acessórios e no corpo principal do aspirador.

Lave o filtro com regularidade e deixe-o secar totalmente.

Não use detergentes nem abrilhantadores para limpar o aparelho.

Manutenção da bateria
Para obter o melhor desempenho e durabilidade da bateria, utilize o modo  
Eco ou Auto/Médio.

O aparelho não funcionará nem carregará se a temperatura ambiente for inferior  
a 5 °C (41 °F). Isto serve para proteger o motor e a bateria.

Os seus números de série
Encontrará os números de série no aspirador, na bateria e no carregador. 
Utilize o número de série para registar o seu produto.

Para obter mais vídeos de suporte e informações para o seu 
aspirador, visite a página online: www.dyson.pt/support

http://www.dyson.pt/support
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