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Na embalagem

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

Aspirador

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

Alguns acessórios podem não estar incluídos.

Pode comprar acessórios adicionais em www.dyson.pt.

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

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

Acessório para  
tecidos e colchões Acrescenta até 61 cm 

de alcance flexível 
a qualquer acessório, 
para limpar em locais 
altos ou baixos da casa 
ou do automóvel.

Com um pente 
antiemaranhamento que 
remove automaticamente 
os cabelos da escova 
de limpeza.

Tubo

Miniescova motorizada

O tecido macio de nylon 
remove detritos grandes 
e os filamentos de fibra 
de carbono antiestáticos 
extraem as partículas de pó 
fino dos pavimentos duros.

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

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

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.

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

Acessório multifunções Acessório para zonas 
estreitas

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

Escova Motorbar™ Escova Fluffy™

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Barra de escovas 
motorizada dentro 
de uma escova 
pequena, para aspirar 
sujidade entranhada 
em colchões, estofos 
e escadas.

Escova para 
a sujidade difícil

Mangueira extensível

http://www.dyson.pt


Começar

Carregue no botão de alimentação 
para começar a limpeza

Dois modos de potência
Alterne entre o modo Potente – para 
mais tempo de sucção – e o modo 
de Potência Máxima, para uma 
sucção mais forte. Basta manter 
o botão premido e deslizar para 
um lado ou para o outro. 

Trocar rapidamente de acessórios
Os acessórios de desengate fácil 
encaixam-se com um clique  
e soltam-se rapidamente – basta 
premir o botão de desbloqueio.

Escova Motorbar™
Com um pente 
antiemaranhamento que 
remove automaticamente 
os cabelos da escova 
de limpeza.

Limpar espaços de difícil acesso
Remova o tubo principal e coloque 
o acessório escolhido no tubo de 
entrada para usar o aparelho como 
um aspirador de mão.
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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 deste aspirador pode danificar determinados tipos 
pavimentos. Se utilizar uma barra de escovas rotativa para aspirar, algumas 
carpetes ou tapetes 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

Carregue completamente o aparelho antes da primeira utilização. Ligue 
diretamente ao carregador ou coloque-o no suporte de carregamento.

Atingir uma carga total demora cerca de 4,5 horas. Quando a bateria está 
a carregar, as luzes LED piscam para indicar o nível de carregamento atual. 
Estas luzes desligam-se assim que o aparelho estiver totalmente carregado.

LEDs da bateria em uso 
Em uso, carga elevada.

Em uso, carga média.

Em uso, carga baixa.

Sem carga.

LEDs de carregamento 
A carregar, carga baixa.

A carregar, carga média.

A carregar, quase cheia.

Carga completa.

Falha na bateria.

Falha no carregamento.
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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.

Despeje a sujidade
Retire o tubo do aspirador.

Segure o aparelho sobre o caixote do lixo e puxe a patilha de desbloqueio 
do depósito para cima. O ciclone deslizará para cima e a base do depósito 
abrir-se-á.

Minimize o contacto com o pó
Ajuste o saco para resíduos 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 o ciclone para baixo, fazendo com que deslize até à sua posição.

Empurre a base do depósito para cima até que feche devidamente.
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Limpar o depósito

Esvazie o depósito assim que a sujidade atingir a marca MAX. 
Pode ter de limpar o filtro com maior frequência se utilizar 
o aspirador com o depósito cheio.

Esvazie o depósito
Retire o tubo do aspirador.

Segure o aparelho sobre um caixote do lixo e puxe a patilha de desbloqueio 
do depósito para cima. O ciclone deslizará para cima e a base do depósito 
abrir-se-á.

Remova o ciclone
Puxe a patilha de desbloqueio do depósito para cima. O ciclone deslizará 
para cima e a base do depósito abrir-se-á.

Localize o botão de desbloqueio do ciclone na parte de trás do ciclone 
e pressione-o para remover o ciclone do aparelho.

Remova o depósito
Puxe a patilha vermelha situada na base, faça deslizar o depósito  
para baixo e retire-o. 

Limpe o depósito com um pano húmido e que não largue pelos. 
Não coloque o depósito na máquina da loiça nem use detergentes, 
abrilhantadores ou ambientadores.

Certifique-se de que o depósito está completamente seco antes  
de o voltar a colocar.

Alinhe as calhas do depósito com as ranhuras do corpo principal 
do aparelho e empurre-o para cima até ouvir um clique.

Volte a colocar o ciclone
Faça deslizar o ciclone pelas as ranhuras do corpo principal  
e empurre-o para baixo até estar bem colocado. 

Empurre a base do depósito para cima até que feche devidamente  
com um clique.
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Remover obstruções

O aparelho vem equipado com um desligamento automático. 
Em caso de obstruções, o motor do aparelho vibra e só volta 
a funcionar quando as obstruções forem removidas.

Desligue o aspirador do carregador antes de procurar obstruções. 
Tenha cuidado para não tocar no botão de alimentação 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.



Lavar o filtro A

Remova o filtro
Retire o filtro da parte de cima do ciclone.

Bata levemente para remover o pó e detritos.

Lave o filtro
Com a extremidade aberta para cima, passe o filtro por água corrente 
da torneira até que a água saia limpa.

Vire o filtro ao contrário e bata levemente para retirar o excesso de água.

Deixe correr água sobre o exterior do filtro até que a água saia limpa.

Aperte e torça com as duas mãos para garantir que o excesso de água 
é retirado.

Seque o filtro

Volte a colocar o filtro

Deixe o filtro secar num local quente e bem ventilado, pelo menos durante 24 horas. 

Não seque o filtro na máquina de secar roupa ou 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. 

Alinhe a seta do topo do filtro com o botão de desbloqueio do depósito.

Pressione até ficar bem encaixado.



Lavar o filtro B

Rode o filtro para o retirar

Lave o filtro
Lave o interior do filtro com água fria da torneira e gire-o para se certificar 
de que está completamente limpo.

Repita até a água sair limpa.

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

Continue a sacudir até deixar de sair água do filtro.

Coloque o filtro a secar com a extremidade aberta virada para cima.

Deixe o filtro secar num local quente e bem ventilado, pelo menos durante 
24 horas. 

Não seque o filtro na máquina de secar roupa ou 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. 

Volte a colocar o filtro

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

Sacuda a água

Seque o filtro

Coloque o filtro no aparelho, alinhado na posição aberta.  
Rode no sentido horário até encaixar com um clique.



Remover obstruções  
da escova Motorbar™
A escova 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 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.

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.
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Procure obstruções
Retire todos os detritos da barra de escovas.

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

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

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

Rode a tampa no sentido horário, para a posição de bloqueio.

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

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

Verifique e retire quaisquer obstruções de todas as 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 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.

Procure obstruções

Volte a montar o acessório para cabelos



Lavar a barra 
de escovas Fluffy™
A escova Fluffy™ 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.

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

Remova o máximo de água possível, espremendo a barra de escovas 
com as mãos de uma ponta à outra.

Coloque a barra na vertical, com a extremidade fechada virada para cima. 
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.
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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

Acessório para 
cabelos

Miniescova 
motorizada

Escova macia  
para o pó

Escova para 
a sujidade difícil

Acessório para  
tecidos e colchões

Mangueira  
extensível



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 prolongar a vida da bateria, use o modo 
de sucção Potente.

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
Pode registar o seu aspirador com o número de série que está na base 
do aparelho.

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