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Estamos aqui para 
ajudar:

Transferir a aplicação 
Dyson Link
A aplicação Dyson Link permite-lhe controlar, monitorizar e 
obter atualizações automáticas para o robô Dyson 360 Eye™ 
através do seu dispositivo móvel.

Procure a aplicação Dyson Link mais recente na Loja de 
Aplicações ou Google Play.

Câmara de 
navegação

Sensores
Rolamentos

Botão de 
alimentação

Conjunto do ciclone 
(ciclone, capa do 
ciclone e depósito 
transparente)

Pega

Botão de 
desengate do 
conjunto do 
ciclone

Porta USB (por trás da 
tampa do pós-filtro)

Robot

Na caixa

Ficha

Suporte

Contactos de 
carregamento

Miras do 
suporte

Indicador de 
alimentação 
ligada

Tomada

Tomada

Arrumação 
do cabo

Sítio web de suporte:

www.dyson.pt/support/robots

 
Sítio do proprietário do robô:

www.dyson.pt/robot-owners

 
Perguntar à Dyson:

www.youtube.com/AskDyson

On-line
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PARA REDUZIR O RISCO DE 
INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO 
OU FERIMENTOS:

1. Este aparelho da Dyson pode 
ser utilizado por crianças a 
partir dos 8 anos de idade, 
e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou de raciocínio 
reduzido ou falta de experiência 
e conhecimento, apenas se estão 
a ser supervisionadas ou foram 
previamente instruídas, de forma 
segura, relativamente ao uso 
do aparelho por uma pessoa 
responsável, e compreendam os 
perigos envolvidos. A limpeza e a 
manutenção pelo utilizador não 
devem ser efetuadas por crianças 
sem supervisão.

2. Não permita que seja utilizado 
como brinquedo. Será 
necessária especial atenção 
quando for usado por, ou 
próximo de, crianças e animais. 

Deve vigiar as crianças para 
garantir que não brincam com 
o aparelho. Não permita que 
crianças ou animais se sentem 
no aparelho.

3. Utilize-o apenas conforme descrito 
neste Manual de Operação da 
Dyson. Não execute qualquer 
tarefa de manutenção diferente 
da mostrada neste manual, 
na aplicação Dyson Link, no 
website da Dyson ou conforme 
aconselhada pela Linha de 
Assistência da Dyson.

4. Se o aparelho não estiver a 
funcionar como deveria ou se 
sufreu um impacto violento, uma 
queda ou outros danos, bem 
como se deixou-o no exterior 
ou mergulhado em água, não 
o utilize e contacte a Linha de 
Assistência da Dyson. 

5. Se existir um problema com o 
seu aparelho Dyson, consulte 
as informações de diagnóstico 

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES
ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E 
SINAIS DE ALERTA NESTE MANUAL E NO APARELHO 
Quando utilizar um aparelho elétrico, deve sempre seguir precauções básicas, 
incluindo as seguintes:

AVISO
Estes avisos aplicam-se ao aparelho, suporte de carregamento e carregador.
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neste manual, no website da 
Dyson e na aplicação Dyson 
Link. Se for necessária reparação 
ou manutenção, contacte a 
Linha de Assistência da Dyson, 
para que possamos analisar as 
opções possíveis. Não desmonte 
o aparelho porque uma 
remontagem incorrecta pode 
resultar em um choque elétrico 
ou incêndio.

6. Adequado APENAS para locais 
secos. Não o utilize no exterior ou 
em superfícies molhadas, ou onde 
o contacto com, ou imersão em, 
água seja uma possibilidade.

7. Não instale, carregue ou utilize 
este aparelho no exterior, numa 
casa de banho ou a menos de 
3 metros de uma piscina. Não o 
utilize em superfícies molhadas, 
nem o exponha a humidade, 
chuva ou neve.

8. Não ponha o aparelho em 
funcionamento onde possa 
apanhar água.

9. Não derrame água no aparelho.
10. Não toque em nenhuma parte 

do carregador, suporte de 
carregamento ou aparelho com as 
mãos molhadas.

11. Não utilize o aparelho se o cabo 
ou a ficha estiverem danificados. 
Se o cabo fornecido estiver 
danificado, terá de ser substituído 
pela Dyson, por um agente de 
reparações ou por pessoas com 
qualificações semelhantes, para 
evitar perigos.

12. Certifique-se de que o cabo está 
colocado de forma a evitar que 

o pisem, que tropecem nele, o 
aparelho passe por cima ou que o 
sujeitem a qualquer tipo de danos 
ou pressão.

13. Não desligue o carregador 
puxando pelo cabo. Para desligar, 
agarre o carregador, não o 
cabo. Não se recomenda a 
utilização de uma extensão.

14. Tire a ficha da tomada do suporte 
de carregamento quando não for 
usado durante longos períodos e 
antes de serviços de manutenção 
ou de assistência.

15. Não use o aparelho onde pode 
aspirar líquidos inflamáveis ou 
combustíveis, como gasolina, 
nem o utilize em áreas onde 
tais líquidos ou os seus vapores 
possam estar presentes.

16. Não use o aparelho onde pode 
aspirar líquidos inflamáveis ou 
combustíveis, como gasolina, 
nem o utilize em áreas onde 
tais líquidos ou os seus vapores 
possam estar presentes.

17. Não use o aparelho numa área 
onde existam lareiras abertas, 
velas acesas ou objectos frágeis 
no chão a ser limpo ou onde 
existam velas em castiçais, mesas, 
etc. em que o aparelho possa 
bater ou colidir acidentalmente.

18. Antes da utilização, remova todos 
os cabos elétrico e outros objectos, 
que podiam ficar emaranhados 
no aparelho, da área a ser limpa.

19. Certifique-se de que todas as 
pessoas em casa sabem quando a 
máquina é utilizada, em particular 
quando usa a função de limpeza 
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programada disponível através da 
aplicação Dyson Link.

20. Não ponha o aparelho em 
funcionamento numa divisão 
onde um bebé ou criança estejam 
presentes e sem vigilância.

21. Risco de queda: Não use o 
aparelho em qualquer área onde 
possa aceder a escadas ou uma 
varanda, etc. Não use em espaços 
altos ou estreitos, como uma 
estante ou escadas.

22. Mantenha os pêlos, as roupas 
folgadas, os dedos e todas 
as partes do corpo afastados 
das aberturas e das peças em 
movimento, como os rolamentos e 
a escova.

23. Não introduza nenhum objeto 
nas aberturas. Não o use se 
alguma abertura estiver obstruída; 
mantenha as aberturas livres de 
pó, cotão, cabelos e tudo o que 
possa reduzir o fluxo de ar.

24. Não toque nos pontos de 
carregamento no aparelho ou no 
suporte de carregamento com 
qualquer objeto.

25. Não use o aparelho sem que o 
depósito transparente e os filtros 
estejam colocados.

26. Não obscureça os sensores ou 
sistema de visão.

27. Não coloque nada em 
cimado aparelho.

28. Transporte o aparelho apenas 
pelas pegas de cada lado.

29. O aparelho e o suporte de 
carregamento devem ser 
alimentados com a sua Tensão 
Extra Baixa de Segurança 

nominal. Utilize apenas o 
adaptador de alimentação da 
Dyson e a bateria fornecida 
com o produto. Outros tipos de 
bateria podem explodir causando 
ferimentos nas pessoas e danos.

30. Utilize apenas acessórios e peças 
de substituição recomendados 
pela Dyson.

31. AVISO DE INCÊNDIO 
– Não coloque este produto em 
cima ou perto de um fogão ou 
qualquer outra superfície quente 
e não incinere este aparelho, 
mesmo que esteja bastante 
danificado. A bateria pode 
incendiar ou explodir.

LEIA E 
GUARDE ESTAS 
INSTRUÇÕES
ESTE APARELHO DESTINA-
SE EXCLUSIVAMENTE AO 
USO DOMÉSTICO
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Instalação Carregamento Preparar a divisão
Abra o suporte completamente a 
90º e coloque-o contra a parede.
Ligue o cabo de carregamento em 
qualquer um dos lados do suporte.
Verifique se o suporte tem 
energia, indicada por uma luz azul 
no suporte.
Arrume o cabo em excesso 
enrolando-o em redor da ficha.
Certifique-se de que não há objetos 
num raio de aproximadamente 
50 cm do suporte.

1 2 3

Coloque o robô no suporte com o 
depósito transparente virado para 
a parede.
A luz da bateria, localizada 
no botão de alimentação 
piscará, ficando fixa quando 
completamente carregada.

O seu robô limpa usando uma 
aspiração potente:
 – Retire tapetes finos ou objectos 
soltos que possam ser sugados, 
limitando o movimento.

 – Arrume obstáculos, como ataca-
dores de sapatos ou cabos finos, 
que possam ficar emaranhados 
na escova.

 – Limpe os derramamentos de 
líquidos ou objetos afiados que 
possam causar danos no robô.

O seu robô usa sensores de 
infravermelhos para detetar 
desníveis:
 – Verifique se não existe confusão, 
como malas ou sapatos a 10 cm 
de algum desnível na divisão.

O seu robô utiliza uma câmara 
para navegar:
 – Providencie iluminação adequa-
da para o robô navegar durante 
a limpeza.

Ficha

Cabo

Suporte

Cabos

Revistas

Saco

Sapatos

Telecomandos

Derramamentos

Início rápido

Indicador de 
alimentação ligada



281

Início rápido

Limpeza Actualizar o 
seu robô

Obter a Aplicação 
Dyson Link

4 5 6

Prima o botão de alimentação. 
O robô começará a limpar todo 
o espaço acessível recarregando 
no seu suporte sempre 
que necessário.

Para garantir que aproveita ao 
máximo o seu robô, atualize-o com 
o software mais recente.
 
Para se registar para atualizações 
automáticas, ligue o seu robô 
usando a aplicação Dyson Link.
 
Para se atualizar sem usar a 
aplicação, transfira o software mais 
recente de:
www.dyson.pt/support/robots

Para programar limpezas, ver 
mapas de sessões de limpeza 
prévias, diagnosticar avarias e 
atualizar automaticamente o 
software no seu robô, transfira a 
aplicação Dyson Link gratuitamente 
na Loja de Aplicações ou 
Google Play.

Consulte a página "Instalar a 
aplicação Dyson Link" neste guia 
do utilizador para as instruções de 
instalação.

Sem 
cabos

Desobstruir 
pavimentos

Desobstruir 
bordas
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Aplicação Dyson Link

Reveja os dados das últimas 
cinco limpezas realizadas 
pelo robô, incluindo um 
mapa de limpezas das áreas 
abrangidas na sua casa.

Escolha quando o seu 
robô limpa programando 
a hora e o dia das sessões 
de limpeza.

Explore tecnologias 
importantes no interior do 
seu robô Dyson 360 Eye™ 
e aceda ao suporte de 
resolução de problemas.Dê um nome ao seu robô, 

controle notificações, 
configure definições e 
verifique a versão de 
software do seu robô.

Funcionalidade

A aplicação Dyson Link permite-lhe controlar, 
programar e monitorizar o seu robô Dyson 360 Eye™ 
mesmo quando não está em casa.
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Anote o número de série do robô 
– precisará deste número para 
identificar a rede Wi-Fi do seu robô 
durante a ligação. Este pode ser 
encontrado na parte de trás deste 
guia do utilizador ou por trás do 
depósito transparente no robô.

Anote o código do robô - precisará 
do código para ligar o seu robô. 
Este pode ser encontrado na parte 
de trás deste guia do utilizador ou 
por trás do depósito transparente 
no robô.

Procure a aplicação Dyson 
Link mais recente na Loja de 
Aplicações ou em Google Play.

Conexão: Parte 1
Antes de começar

Palavra-passe do 
Wi-Fi doméstico

Número de série 
do robô

Código do robô

Descarregue 
a aplicação

Verifique o 
seu Wi-Fi

Certifique-se 
de que tem 
as seguintes 
informações:

1 2 3

Verifique se o seu suporte está 
instalado apenas a uma curta 
distância do seu router Wi-Fi e se 
está ligado.
 
Certifique-se de que o seu 
dispositivo está na mesma rede à 
qual quer ligar o seu robô.
 
O robô liga-se a redes de 
2,4GHz, que inclui a maioria dos 
routers modernos. Verifique a 
compatibilidade na documentação 
do seu router.
 
Wi-Fi 2,4-2,5 GHz, 0,08 W máx
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
 
Protocolos Wi-Fi suportados
 – IEEE802.11b (não recomendado)
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n (suporte apenas 
para 2,4GHz)

 
Verifique se o Wi-Fi do seu 
dispositivo está ativado e se tem um 
sinal de Wi-Fi forte, por exemplo 
indo ao seu website favorito.
 
Mais informações disponíveis em 
www.dyson.pt/support/robots. 
Se necessitar de assistência, 
contacte a Linha de Assistência da 
Dyson através do 
800 784 354
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Precisa de alguma ajuda?

Luz de Wi-Fi

Registe a 
sua conta

Confirme a 
rede Wi-Fi 
doméstica

Torne o seu robô 
detetável

1 2 3

Conexão: Parte 2 iOS
Ligue o robô ao seu dispositivo iOS e Wi-Fi de casa.

A aplicação recomendará uma rede 
Wi-Fi para ligar o robô.  
 
Esta será a rede à qual o seu 
dispositivo móvel já está ligado. 
Se esta é a rede Wi-Fi a que 
gostaria de ligar o seu robô, 
introduza a sua palavra-passe do 
Wi-Fi.

Pegue e coloque o robô num suporte 
com energia. Passado pouco tempo, 
a luz do Wi-Fi acenderá, o robô 
agora está detetável.

Inicie a aplicação no seu dispositivo 
móvel.  
 
Selecione o seu país. Se já tem uma 
conta da Dyson, selecione "Iniciar 
sessão" e introduza o seu nome de 
utilizador e palavra-passe.  
 
Se é novo, selecione "Registar-se".  
 
Para criar uma conta, preencha 
todos os campos.

Não tem a certeza de que tem uma conta?
Esta é a conta que criou para comprar o seu 
robô em dyson.pt

Não consegue transferir a aplicação para o 
seu dispositivo móvel?
Atualmente, a aplicação Dyson Link está 
disponível apenas para telefones iOS 
e Android. Continuaremos a adicionar 
dispositivos, por isso consulte a loja de 
aplicações no país onde comprou o seu robô.

Não consegue ver a rede de sua casa?
 – Verifique se está a instalar próximo do router 

Wi-Fi de sua casa.
 – Verifique se o router de sua casa está ligado.
 – Verifique se o seu dispositivo móvel está 

ligado ao Wi-Fi, indicado por um ícone 
de sinal Wi-Fi no canto esquerdo superior 
do ecrã.

 – Verifique se a rede de sua casa não está 
ocultada. O separador Ocultar SSID e 
Privacidade não pode ser utilizado para a 
ligação. Verifique se o SSID está visível.

Quer ligar o seu robô a uma rede diferente?
Saia da aplicação Dyson Link, abra a aplicação 
de definições no seu dispositivo móvel e escolha 
Wi-Fi. Ligue à sua rede preferida e volte à 
aplicação Dyson Link.
Verifique se não está ligado a uma rede de 
5 GHz. O seu robô apenas ligará a uma rede 
de 2,4 GHz.

Não consegue ver a luz Wi-Fi?
 – O robô permanecerá detetável durante 

30 minutos, após ter sido colocado no 
suporte com energia.

 – Verifique se o seu suporte tem energia – 
uma luz azul aparecerá no suporte.

 – Pegue e coloque o robô no suporte.
 – Verifique se o robô está a carregar, indicado 

pela luz da bateria no robô.
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Conexão: Parte 2 iOS
Ligue o robô ao seu dispositivo iOS e Wi-Fi de casa.

A ligar (a 
luz de Wi-Fi 
pulsa)

Lige o seu 
robô à rede 
Wi-Fi de sua 
casa e à Dyson

Dê um nome 
ao seu robô e 
commençe!

4 5 6

Não consegue ver o seu robô na lista de 
redes disponíveis?
 – Verifique se a luz do Wi-Fi do seu robô está 

acesa, consulte o passo 3 neste guia.
 – Verifique se o Wi-Fi do seu dispositivo móvel 

está ativado e se está apenas a uma curta 
distância do seu robô.

 – O Wi-Fi do seu robô começa com "360EYE".

Não consegue ligar a sua aplicação ao seu 
robô?
 – Verifique se está apenas a uma curta 

distância do seu robô.
 – Para voltar a ligar o seu telefone ao seu 

robô, repita o passo 4 neste guia.

Não consegue ligar o seu robô ao seu Wi-Fi?
 – O seu Wi-Fi pode não estar a responder.
 – Se ocultou o seu Wi-Fi, torne-o visível.
 – Verifique se não definiu o seu Wi-Fi para 

5 GHz. O seu Wi-Fi precisa de estar 
definido para 2,4 GHz.

Não consegue ligar o seu robô à rede da 
Dyson?
 – A nuvem da Dyson pode não ter sido capaz 

de concluir a sua ligação, volte a tentar.

A luz do Wi-Fi no seu robô piscará, 
enquanto liga. Quando ligado, a luz 
apagará; se o robô falhar a ligação, 
a luz ficará fixa outra vez.

Assim que tiver registado a sua 
propriedade e dado um nome ao 
seu robô, pode começar.Saia da aplicação, vá para as 

definições do seu dispositivo móvel 
e selecione Wi-Fi:  
Escolha a rede do seu Dyson 
360 Eye™  (esta terá "360EYE" e o 
número de série do robô). Quando 
solicitado, introduza o código do 
robô. Este pode ser encontrado na 
parte de trás do guia do utilizador 
ou por trás do depósito transparente 
do seu robô. Agora, volte à 
aplicação Dyson Link.

Lige o seu 
dispositivo móvel 
à rede Wi-Fi do 
seu robô
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1 2 3

Conexão:  
Parte 2 Android
Ligue o robô ao seu dispositivo Android e Wi-Fi de casa.

Luz de Wi-Fi

Registe a 
sua conta

Confirme a rede 
Wi-Fi doméstica

Torne o seu robô 
detetável

Não tem a certeza de que tem uma conta?
Esta é a conta que criou para comprar o seu 
robô em dyson.pt

Não consegue transferir a aplicação para o 
seu dispositivo móvel?
Atualmente, a aplicação Dyson Link está 
disponível apenas para telefones iOS 
e Android. Continuaremos a adicionar 
dispositivos, por isso consulte a loja de 
aplicações no país onde comprou o seu robô.

Não consegue ver a rede de sua casa?
 – Verifique se está a instalar próximo do router 

Wi-Fi de sua casa.
 – Verifique se o router de sua casa está ligado.
 – Verifique se o seu dispositivo móvel está 

ligado ao Wi-Fi, indicado por um ícone 
de sinal Wi-Fi no canto esquerdo superior 
do ecrã.

 – Verifique se a rede de sua casa não está 
ocultada. O separador Ocultar SSID e 
Privacidade não pode ser utilizado para a 
ligação. Verifique se o SSID está visível.

Quer ligar o seu robô a uma rede diferente?
 – Pode seleccionar uma rede diferente a partir 

da aplicação.

Não consegue ver a luz Wi-Fi?
 – O robô permanecerá detetável durante 

30 minutos, após ter sido colocado no 
suporte com energia.

 – Verifique se o seu suporte tem energia – 
uma luz azul aparecerá no suporte.

 – Pegue e coloque o robô no suporte.
 – Verifique se o robô está a carregar, indicado 

pela luz da bateria no robô.

A aplicação recomendará uma rede 
Wi-Fi para ligar o robô.  
 
Esta será a rede à qual o seu 
dispositivo móvel já está ligado. 
Se esta é a rede Wi-Fi a que 
gostaria de ligar o seu robô, 
introduza a sua palavra-passe do 
Wi-Fi.

Pegue e coloque o robô num 
suporte com energia. Passado 
pouco tempo, a luz do Wi-
Fi acenderá, o robô agora 
está detetável.

Inicie a aplicação no seu dispositivo 
móvel.  
 
Selecione o seu país. Se já tem uma 
conta da Dyson, selecione "Iniciar 
sessão" e introduza o seu nome de 
utilizador e palavra-passe.  
 
Se é novo, selecione "Registar-se".  
 
Para criar uma conta, preencha 
todos os campos.

Precisa de alguma ajuda?
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4 5 6

A ligar (a 
luz de Wi-Fi 
pulsa)

Lige o seu robô 
à rede Wi-Fi 
de sua casa e 
à Dyson

Dê um nome 
ao seu robô e 
commençe!

Não consegue ver o seu robô?
 – Verifique se a luz do Wi-Fi do seu robô está 

acesa, consulte o passo 2 neste guia.
 – Verifique se o Wi-Fi do seu dispositivo móvel 

está activado e se está apenas a uma curta 
distância do seu robô.

Não consegue ligar a sua aplicação ao seu robô?
 – Verifique se está apenas a uma curta distância 

do seu robô.
 – Verifique se a luz Wi-Fi do seu robô está acesa.

Não consegue ligar o seu robô ao seu Wi-Fi?
 – O seu Wi-Fi pode não estar a responder.
 – Se ocultou o seu Wi-Fi, torne-o visível.
 – Verifique se não definiu o seu Wi-Fi para 

5 GHz.
 – O seu Wi-Fi precisa de estar definido para 

2,4 GHz.

Não consegue ligar o seu robô à rede da Dyson?
A nuvem da Dyson pode não ter sido capaz de 
concluir a sua ligação, volte a tentar.

A luz do Wi-Fi no seu robô piscará, 
enquanto liga. Quando ligado, a luz 
apagará; se o robô falhar a ligação, 
a luz ficará fixa outra vez.

Assim que tiver registado a sua 
propriedade e dado um nome ao 
seu robô, pode começar.Quando solicitado, introduza o 

código do robô. Este pode ser 
encontrado na parte de trás do guia 
do utilizador ou por trás do depósito 
transparente do seu robô.

Lige o seu 
dispositivo móvel 
à rede Wi-Fi do 
seu robô
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Pressione o botão de alimentação 
e o robô começará a limpar todo o 
espaço acessível.

Coloque o robô no suporte. 
Certifique-se de que o suporte tem 
energia e o robô está a carregar.

O robô voltará ao suporte para 
carregar quando a bateria 
estiver fraca.

Modos de limpeza

Assim que estiver 
recarregado, o 
robô continuará 
automaticamente 
com a sessão 
de limpeza.

Para ligar, prima o botão 
de alimentação até as luzes 
azuis acenderem.

Para desligar, prima o botão até as 
luzes apagarem.

Para pausar, prima o botão. A luz 
de pausa piscará. Volte a premi-lo 
para continuar a limpeza.

Luzes

Ligar/desligar/pausar

Modo de recarregamento automático: O robô 
limpa todo o espaço acessível, recarregando-se 
no seu suporte sempre que necessário.

1 2 3

Carregamento.
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Modos de limpeza

Pressione o botão de alimentação e 
o robô começará a limpar o espaço 
acessível que consegue alcançar 
com apenas uma carga.

Coloque o robô no chão, 
não no suporte.

O robô não recarregará quando a 
bateria estiver fraca, mas voltará ao 
seu ponto de partida e se desligará.

Realizar 
uma limpeza.

Voltar para  
carregamento.

Carregar (durante 
uma limpeza).

LimpezaStandby

Carregado.Carregamento.

Modo de carga única: O robô limpa 
o espaço acessível que consegue 
alcançar com apenas uma carga.

321
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Compreender e otimizar 
o seu robô

Aspiração Navegação Procedimento 
de limpeza

O seu robô usa uma escova 
de largura total e um motor 
digital Dyson para fornecer uma 
limpeza potente.

O seu robô usa um sistema de visão 
de 360° para ter uma imagem 
panorâmica total da divisão.

O seu robô faz um mapa da sua 
casa numa grelha de quadrados 
e limpa-a usando um padrão 
sistemático de limpeza.

Retire objetos finos, leves ou 
soltos que possam ser sugados e 
prejudicar o movimento.
 
Se ocorrer uma obstrução, o 
robô tentará eliminá-la reduzindo 
a aspiração durante um 
curto período.
 
Se o robô ficar preso num 
obstáculo: elimine o obstáculo, 
coloque o robô o mais perto 
possível do local onde pegou nele 
(idealmente, num local que o robô 
já tenha limpo) e prima o botão de 
pausa para continuar a limpeza.

O robô navega identificando 
características no seu campo de 
visão e detetando-as à medida que 
se move.
 
Para melhorar a capacidade de 
navegação do robô, providencie 
iluminação adequada e consistente 
durante a duração da limpeza.
 
Com pouca luz, o robô 
complementará a iluminação 
ambiente com faróis 
de infravermelhos.
 
Para manter o desempenho da 
navegação, limpe a câmara e 
os faróis regularmente. Consulte 
a secção "Limpeza da ótica" 
neste manual.
Por razões de segurança, os 
sensores de desníveis são muito 
sensíveis. O seu robô pode confundir 
superfícies escuras com desníveis e 
consequentemente não as limpará.

A grelha nem sempre alinha com 
as bordas da divisão, o robô pode 
limpar noutra divisão antes de voltar 
para limpar áreas que falhou.
 
Se o seu robô teve problemas em 
navegar para uma área, ou se está 
a demorar demasiado a limpar, da 
próxima vez tente mudar o suporte 
de sitio. Isto realinhará os limites 
da grelha com a sua casa e pode 
melhorar o desempenho.
 
Para visualizar o procedimento 
de limpeza do robô e ver mapas 
de limpezas concluídas, ligue 
o seu robô usando a aplicação 
Dyson Link.
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O seu robô usa sensores de 
infravermelhos para identificar 
obstáculos, detetar desníveis e 
os limites do espaço de limpeza. 
Depois grava-os no seu mapa.

Quando começa a partir do 
suporte, o seu robô voltará para 
recarregar a meio da limpeza antes 
de retomar automaticamente e 
concluir a limpeza.

Se não quiser que o robô aceda a 
uma área, providencie uma barreira 
física, como uma porta fechada.
 
Remova toda a confusão a 10 cm de 
desníveis, pois pode interferir com 
os sensores de desníveis.
 
O robô detetará ocasionalmente 
alguns obstáculos empurrando-
os: retire todos os objetos frágeis 
do chão.

O seu robô identifica a localização 
do suporte usando a câmara de 
360°: verifique se o suporte está 
bem iluminado e colocado numa 
área aberta, sem confusão.
 
O seu robô alinha o seu mapa com 
a sua orientação inicial no suporte: 
coloque o suporte numa superfície 
nivelada e firme, aberto contra 
a parede.
 
Se o seu robô está com problemas 
em voltar ao suporte, tente mudar 
a localização do suporte antes da 
próxima limpeza.

O seu robô é alimentado por um 
conjunto de pilhas de iões de lítio.
 
Tempo de carga: 2 horas e 
45 minutos
Tempo de funcionamento: 
45 minutos
 
Os tempos de carga e 
funcionamento do robô são 
aproximados, pois dependem de 
muitos fatores incluindo a carga 
restante na bateria, temperatura de 
operação e a idade da bateria.
 
O tempo de funcionamento também 
será influenciado pela disposição da 
sua casa e o tipo de superfície do 
chão a ser limpo.
 
Para otimizar o tempo que passa 
a limpar, o tempo de carga do seu 
robô será menor quando recarregar 
no seu suporte a meio da limpeza.
 
Não tem de aguardar que a bateria 
do robô esteja completamente 
carregada antes de iniciar uma 
limpeza, mas se pedir uma limpeza 
quando a bateria do robô está 
demasiado fraca aparecerá uma luz 
"Voltar ao suporte".
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Esvaziamento do depósito 
transparente
Para esvaziar o depósito durante uma limpeza, pressione 
o botão de alimentação para pôr o robô em pausa. 
Assim que tiver terminado, reponha o robô no mesmo 
local no chão, prima o botão de alimentação para 
retomar a limpeza.

Quando a sujidade alcança a marca 
MAX (máximo), é altura de esvaziar 
o depósito transparente.

Certifique-se de que o depósito 
transparente é esvaziado antes de 
cada utilização.

Pressione o botão de desengate 
do conjunto de ciclones.

Tire o ciclone do depósito 
transparente.
 
Esvazie o conteúdo num caixote do 
lixo.
Para minimizar o contacto com pó/
alérgenos quando estiver a esvaziar, 
envolva o depósito transparente 
num saco de plástico e proceda ao 
esvaziamento.

1 2 3

Limpar o depósito 
transparente
Limpe o depósito transparente 
apenas com água fria.
Certifique-se de que o depósito 
transparente está totalmente seco 
antes de voltar a colocá-lo.
Limpe a rede do ciclone com um 
pano ou uma escova seca para 
remover pêlos e pó.
Não mergulhe totalmente o ciclone 
em água, nem verta água sobre ele.

Depósito 
transparente

Ciclone

Capa do 
ciclone
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Para realizar a manutenção da escova ou das lagartas 
durante uma limpeza, pressione o botão de alimentação 
para pôr o robô em pausa. Quando estiver pronto, 
reponha o robô no mesmo local no chão, prima o botão 
de alimentação para retomar a limpeza.

Manutenção da escova 
e dos rolamentos

Com uma moeda, rode o fecho 
da escova no sentido contrário ás 
agulhas do relógio.

Retire a escova.
Remova todos os detritos com a 
mão.
Coloque a escova.
Rode no sentido ás agulhas do 
relógio para fechar.

Com cuidado, coloque o robô 
virado ao contrário sobre uma 
superfície macia. Remova todos os 
detritos com a mão.

1 2 3
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Lavagem e secagem dos filtros
Pré-filtro do motor
Lave o pré-filtro do motor, pelo menos, de seis em seis 
meses, de acordo com as instruções abaixo, para manter 
o desempenho.

Pressione o botão de desengate 
do ciclone e retire a unidade do 
ciclone.
 
Tire o pré-filtro.

Lave o filtro só com água fria. Não 
o lave com água quente ou com 
detergentes.

Abane o filtro para remover detritos 
ou água em excesso.
 
Repita o ciclo lavar/abanar até a 
água estar limpa.

Deixe secar, ao natural, 
completamente (no mínimo, 
24 horas).
Para voltar a montar: alinhe as 
patilhas no fundo do filtro com as 
ranhuras no robô, depois empurre 
o topo do filtro para a sua posição. 
Deslize a tampa do filtro para baixo.

1 2 3

24
時間以上
24

時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上24

時間以上
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Pós-filtro do motor
Lave o pós-filtro do motor, pelo menos, de seis em seis 
meses, de acordo com as instruções abaixo, para manter 
o desempenho.

Lave o filtro só com água fria. Não 
o lave com água quente ou com 
detergentes.
Abane o filtro para remover detritos 
ou água em excesso.
 
Repita o ciclo lavar/abanar até a 
água estar limpa.

Pressione o botão de desengate do 
filtro e levante a tampa do filtro.
 
Retire o filtro.

Deixe secar, ao natural, 
completamente (no mínimo, 
24 horas).
Para voltar a montar: alinhe as 
patilhas no fundo do filtro com as 
ranhuras no robô, depois empurre 
o topo do filtro para a sua posição. 
Deslize a tampa do filtro para baixo.

1 2 3

24
時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上

24
時間以上

24
時間以上
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Limpeza da ótica
Para conseguir o melhor desempenho de navegação 
do seu robô, limpe a ótica com frequência.

Câmara de navegação

Sensores de detecção de 
desníveis e obstáculos

Faróis (alojados nas 
pegas)

Procure sujidade, impressões digitais 
ou manchas em todas as tampas dos 
sensores e na câmara de navegação. 
Limpe com um pano de microfibra seco 
e macio. Não utilize líquidos de limpeza 
ou sprays de qualquer tipo.
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Atualizações de software
Para garantir que aproveita ao máximo o seu 
robô, atualize-o com o software mais recente.

1 2 3
O progresso da atualização será 
indicado por uma sequência de 
luzes rosa. Não tente interromper a 
sequência de atualização até estar 
concluída. A remoção da bateria 
durante uma atualização poderá 
causar danos irreparáveis.

Assim que estiver concluída, as 
luzes desligarão. O robô está 
pronto para nova utilização.

Ao transferir a aplicação Dyson 
Link, ficará registado para 
atualizações automáticas.

Quando uma atualização ficar 
disponível para o seu robô, será 
transferida automaticamente e 
instalada na próxima oportunidade 
(quando o robô está inactivo, no 
suporte e ligado ao Wi-Fi).

Atualização automática via aplicação Dyson Link

1 2 3
Prima e mantenha o botão de 
alimentação até um anel de luzes 
rosa piscar para indicar que o robô 
iniciou a atualização.

Procure uma atualização do 
software no website da Dyson.
 
Transfira o ficheiro de atualização 
para uma unidade USB sem lhe dar 
nome. A unidade USB tem de ter, 
no mínimo, 256 MB de espaço livre 
e não deve ter outros ficheiros ou 
pastas na mesma.
 
Remova o pós-filtro do robô e insira 
a unidade na porta USB na parte de 
trás da máquina.

O progresso da atualização será 
indicado por uma sequência de 
luzes rosa. Não tente interromper a 
sequência de atualização até estar 
concluída. A remoção da bateria 
durante uma atualização poderá 
causar danos irreparáveis.

Assim que estiver concluída, as 
luzes desligarão. O robô está 
pronto para nova utilização.

Atualização manual via USB
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Se o seu robô ficar preso, afaste-o da obstrução 
e coloque-o próximo para retomar a limpeza. 
 
Procure cabelo enrolado ou detritos na escova 
e retire-os. 
 
Verifique se a escova está montada 
correctamente. 
 
Verifique as rolamentos e retire cabelo enrolado 
e detritos. 
 
Para mais informações, consulte a secção 
"Manutenção da escova e rolamentos".

Resolução de problemas

1 2
Se o seu robô encontrar um 
problema, apresentará um dos 
padrões de iluminação abaixo. 
Siga as instruções para solucionar 
o problema.

Quando o problema tiver sido resolvido, 
reponha o robô no mesmo local no chão, 
prima de novo o botão de alimentação e 
afaste-se para retomar a limpeza.

Verifique se não se formou uma 
vedação entre a escova e a superfície 
de limpeza. 
 
Verifique se a escova está montada 
correctamente. 
 
Se o depósito transparente estiver 
cheio, esvazie-o. 
 
Verifique se a capa do ciclone não está 
tapada ou bloqueada. 
 
Remova o conjunto do ciclone e 
verifique se as saídas de ar por trás do 
mesmo têm obstruções. 
 
Remova a escova e verifique se as 
saídas de ar têm obstruções. 
 
Procure obstruções em ambos os filtros.  
 
Lave ambos os filtros. 
 
Verifique se os filtros estão bem 
colocados.

Saídas de ar Escova/rolamentos

Pós-filtro 
do motor

Pré-filtro 
do motor

Saídas de ar

Escova Escova

Rolamentos
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Na aplicação Dyson Link:
Pode utilizar a aplicação Dyson Link 
para identificar problemas, ver guias 
em vídeo e diagnósticos simples passo-
a-passo para resolver.

A luz vermelha da bateria a piscar indica 
que o seu robô não pode concluir a 
limpeza. Reponha o robô no suporte.

5 luzes vermelhas a piscar indicam que o 
seu robô encontrou uma avaria que não 
pode solucionar. Contacte a Linha de 
Assistência da Dyson.

As luzes rosa indicam que uma 
atualização de software está em curso.

Contactar a Linha 
de Assistência da 
Dyson

Atualizações de 
software

Voltar ao 
suporte

Verifique se a energia vai para o suporte: o 
indicador de alimentação ligada deve acender 
na base do suporte. 
 
Verifique se os contactos de carregamento no 
robô e o suporte estão limpos e não obstruídos. 
 
Verifique se as miras do suporte estão abertas 
corretamente. As miras devem estar paralelas à 
parede e viradas para a divisão. 
 
Verifique se o suporte não foi movido desde 
que o robô começou a limpeza, pois isto pode 
interromper a sequência de mapeamento.

Suporte

Procure sujidade, impressões digitais ou 
manchas em todas as tampas dos sensores e na 
câmara de navegação.  
 
Limpe com um pano de microfibra seco e 
macio. Não utilize líquidos de limpeza ou sprays 
de qualquer tipo. 
 
 
Verifique se existe iluminação adequada para o 
robô funcionar em todas as áreas de limpeza, 
incluindo aquelas já limpas.

Óticas

Indicador de 
alimentação 
ligada

Contactos de 
carregamento

Miras do 
suporte
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UTILIZAR O SEU APARELHO DYSON
LEIA AS 'INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES' INCLUÍDAS NESTE MANUAL 
DE INSTRUÇÕES DA DYSON ANTES 
DE PROSSEGUIR.

PREPARAR PARA LIMPEZA
Para garantir o melhor desempenho do seu robô, 
é importante preparar a superfície de limpeza, 
removendo obstáculos como:

• Objectos que possam ficar emaranhados nas 
peças móveis: cabos finos, como cabos de 
auscultadores ou carregadores; atacadores de 
sapatos; artigos de roupa, cortinas ou tecido; 
pontas soltas de tapetes como borlas.

• Superfícies difíceis de aspirar: tapetes finos e 
soltos como tapetes de banheira ou peles de 
animais; tapetes de pêlo muito espessos.

• Objectos que podem causar danos ou obstruções 
se sugados: revistas e jornais; derramamentos de 
líquidos; objectos aguçados.

• Objectos que obscurecem desníveis: sacos ou 
sapatos perto de um desnível.

• Objectos a 10 cm de degraus.
• Para evitar danos em bens, retire todos os objectos 

frágeis, como vasos em pedestais, da superfície 
de limpeza.

• Certifique-se de que as crianças e os animais 
estão afastados da área de limpeza.

• Diga às pessoas do agregado familiar quando o 
robô está a funcionar.

• O sistema de navegação do robô não foi 
concebido para funcionar na escuridão total, 
garanta iluminação adequada em todas as áreas 
de limpeza, incluindo aquelas já limpas. Por 
exemplo, deixe as luzes acesas se a limpeza for 
à noite.

CUIDAR DO SEU APARELHO 
DA DYSON

• Guarde o robô num espaço interior. Não utilize 
nem guarde abaixo de 3ºC (37,4ºF). Certifique-se 
de que o robô está à temperatura ambiente antes 
de o utilizar.

• Limpe o robô apenas com um pano seco. Não 
utilize lubrificantes, agentes de limpeza, produtos 
de polimento ou ambientadores em qualquer 
parte do robô.
Procure sujidade, impressões digitais ou manchas 
em todas as tampas dos sensores e na câmara de 
navegação. Limpe com um pano de microfibra 
seco e macio. Não utilize líquidos de limpeza ou 
sprays de qualquer tipo.

• Verifique regularmente a escova e as lagartas e 
remova quaisquer detritos (tais como cabelo). Os 
detritos deixados na escova e lagartas podem 
causar danos no pavimento, ao aspirar.

• Coloque o robô numa superfície macia, se tiver 
de ser virado quando procura obstruções, etc. Isto 
ajudará a evitar danos na câmara e sensores.

ASPIRAÇÃO
• Antes de aspirar o chão, tapetes ou carpetes, 

consulte as instruções de limpeza recomendadas 
pelo fabricante.

• Antes de aspirar pavimentos bastante polidos, 
como madeira ou linóleo, garanta que a escova 
está livre de objectos estranhos que possam 
deixar marcas.

• Não deve aspirar grandes quantidades de pó fino, 
como poeira de gesso ou farinha.

• Não utilize o robô para apanhar objectos rígidos e 
aguçados, brinquedos pequenos, alfinetes, clipes 
de papel, etc. Estes danificam o robô.

ESVAZIAR O 
DEPÓSITO TRANSPARENTE

• Certifique-se de que o depósito transparente é 
esvaziado antes de cada utilização.

• Esvazie o depósito assim que o pó alcançar 
o nível da marca MAX – não deixe que fique 
demasiado cheio.

LIMPEZA DO 
DEPÓSITO TRANSPARENTE

• Limpe o depósito transparente apenas com 
água fria.

• Limpe a capa do ciclone com um pano ou uma 
escova seca para remover o cotão e pó.

• Certifique-se de que o depósito transparente está 
totalmente seco antes de voltar a colocá-lo.

• Não mergulhe o ciclone completo em água nem 
verta água para os ciclones.

LAVAGEM DOS FILTROS
• Consulte a secção 'Lavar e secar os filtros' e 

lave os filtros regularmente de acordo com as 
instruções para manter o desempenho.

• Poderá ser necessário lavar os filtros com mais 
frequência se aspirar pó fino.

DETEÇÃO DE OBSTRUÇÕES
• Certifique-se de que o robô está fora do suporte 

antes de procurar obstruções. Não o utilize, pois 
pode resultar em ferimentos pessoais.

Informação adicional
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Informação adicional

• Tenha cuidado com os objectos afiados quando 
estiver a procurar obstruções.

• Volte a montar todas as peças com firmeza antes 
de o utilizar.

• A limpeza de obstruções não está abrangida 
pela garantia.

• Este robô tem escovas de fibra de carbono. Tenha 
cuidado quando tocar nelas porque podem causar 
ligeira irritação da pele. Lave sempre as mãos 
após manusear as escovas.

ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE
• Para garantir o melhor desempenho do seu 

robô, certifique-se de que o software do robô 
é actualizado regularmente: Pode fazê-lo 
registando-se para actualizações automáticas 
através da aplicação Dyson Link ou transferindo 
manualmente uma actualização através do seu 
computador. Consulte a secção 'Atualizações de 
software'.

DESACTIVAR O WI-FI
• O seu robô está definido de forma automática 

para enviar periodicamente um sinal wi-fi, 
que pode ser apanhado como uma rede local 
(também chamado modo "PA"). Se quiser, 
este modo pode ser desligado seguindo as 
instruções abaixo.

• Transfira o software "Desactivar o Wi-Fi" do 
website da Dyson para uma unidade USB. 
Certifique-se de que este software é o único item 
na unidade USB e que esta tem, pelo menos, 256 
MB de espaço livre.

• Remova o pós-filtro e a tampa do filtro e 
insira a unidade USB na porta USB. Coloque 
manualmente o robô num suporte com energia e 
certifique-se de que está a carregar.

• Pressione o botão de alimentação até um anel 
de luzes rosa piscarem, depois solte o botão. O 
software desligará automaticamente o modo wi-fi.

• Assim que estiver concluído, o robô desligará.
• Retire a unidade USB e volte a colocar o filtro 

e a tampa. O robô agora está pronto para 
utilização normal.

ACTIVAR O WI-FI
• Se quer activar o robô para emitir novamente um 

sinal wi-fi, siga os mesmos passos acima, mas 
transfira antes o software "Activar o modo wi-fi" do 
website da Dyson.

REINICIALIZAR O ROBÔ
• Se a propriedade da máquina mudar, pode 

desejar reinicializar o robô para que os 

nomes e as palavras-passe da rede doméstica 
sejam eliminados.

• Para reinicializar o robô, siga os mesmos passos 
que na secção "Desactivar o Wi-Fi", mas antes 
transfira o software "Reinicializar o robô" do 
website da Dyson.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
DA BATERIA

• Se a bateria precisar de ser substituída, entre em 
contacto com a Linha de Assistência da Dyson.

• A bateria é uma unidade selada e, em 
circunstâncias normais, não coloca problemas de 
segurança. No caso improvável em que a bateria 
comece a verter líquido,, não toque no mesma e 
respeite as seguintes precauções:

• O contacto com a pele pode causar irritação. Lave 
com água e sabão.

• A inalação pode causar irritação 
respiratória. Inspire ar fresco e procure 
aconselhamento médico.

• O contacto com os olhos pode causar irritação. 
Lave imediatamente os olhos com água 
abundante durante, pelo menos, 15 minutos. 
Procure cuidados médicos.

• Use luvas para manusear a bateria e envie-a para 
tratamento em conformidade com as normas e os 
regulamentos locais.

CUIDADO:
• A bateria usada neste aparelho pode apresentar 

risco de incêndio ou queimadura química se for 
manuseada indevidamente. Não a desmonte, 
não ponha os contactos em curto-circuito, não a 
aqueça acima de 60˚C (140ºF), nem a incinere. 
Substitua a bateria somente por uma bateria da 
Dyson; a utilização de qualquer outra bateria 
pode apresentar risco de incêndio ou explosão. 
Dê imediatamente o tratamento adequado 
à bateria usada.  Mantenha-a afastada das 
crianças. Não a desmonte nem a elimine através 
da queima.

INFORMAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO
• Os produtos Dyson são fabricados com materiais 

recicláveis de alta qualidade. Quando tiver 
de eliminar este produto, faça-o de forma 
responsável enviando-o para reciclagem onde 
for possível.

• A bateria deve ser retirada do produto antes da 
sua eliminação.

• Elimine ou recicle a bateria de acordo com a 
legislação e regulamentação locais.
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COBERTURA
Para solicitar a cobertura da garantia de 
uma máquina comercializada pela DYSON 
deverá entrar em contacto com o vendedor 
ou diretamente com a DYSON, quer seja por 
e-mail (help@dyson.pt), quer por correio normal 
(Assistência ao Cliente, CPM International 
Telebusiness SL, Edificio Ono, Carrer de Lepant 
350, Planta 1a, 08025 Barcelona, Spain), ou 
então ligando para o telefone 800 784 354.
O consumidor goza dos direitos previsos no 
Decreto-Lei n.º 67/2033, de 8 de Abril, e na 
restante legislação aplicável.  
Antes de usar o serviço de garantia ou de se 
levar a cabo qualquer tipo de reparação no seu 
aspirador, deverá fornecer o número de série 
da máquina, data e lugar de compra,  fatura de 
compra ou o alvará de entrega (cópia e qualquer 
outro documento adicional). Guarde estas 
informações num lugar seguro para se assegurar 
de que dispõe sempre desta informação. Sem 
estes comprovativos, qualquer reparação levada 
a cabo deverá ser paga. Por favor guarde o seu 
recibo de compra, fatura ou nota de entrega.
O seu número de série encontra-se na placa de 
características que está na estrutura principal do 
aparelho por detrás do depósito transparente.
Qualquer componente ou peça substituída 
dentro do período de garantia será propriedade 
da DYSON.

• Caso o produto não esteja em conformidade 
com o presente no contrato, tem o direito a que 
este seja reposto, sem encargos, por meio de 
reparação (incluindo peças e mão-de-obra) ou de 
substituição, à redução adequada do preço ou à 
resolução do contrato de forma gratuita, dentro 
dos 2 anos, a contar da data de compra ou de 
entrega da máquina. 
Poderá optar pela reparação ou a substituição 
do produto, exceto se uma dessas opções for 
objetivamente impossível ou constituir abuso 
de direito.

• Se esta unidade for vendida fora da UE, esta 
garantia será apenas válida se a referida 
unidade for instalada e utilizada no país em que 
foi vendida.

• Se esta unidade for vendida na UE, esta garantia 
será apenas válida (I) se a referida unidade for 
utilizada no país em que foi vendida ou (II) se a 
unidade for utilizada na Áustria, Bélgica, França, 
Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha ou 
Reino Unido e o mesmo modelo desta unidade 
for vendido com a mesma tensão nominal, no 
país relevante.
A troca de peças ou a substituição do produto não 
alargará o período de garantia, mas suspendê-
lo-á enquanto a reparação durar.

PROTECÇÃO 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 REGISTAR ATRAVÉS DA 
APLICAÇÃO DYSON LINK
Vai precisar de nos fornecer informações de 
contacto básicas para registar 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-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. www.dyson.pt/support/
privacypolicy

INFORMAÇÃO DE CONFORMIDADE
Pela presente, a Dyson declara que este produto 
está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 2014/53/UE.
Declaração de Conformidade CE:
http://www.dyson.pt/support/compliance.aspx
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Este aparelho da Dyson utiliza software de 
código-fonte aberto, uma lista completa de 
todas as notificações de software e direitos de 
autor juntamente com as condições de licença 
completas podem ser encontradas em www.dyson.
com/360eyenotice. Podem ser efectuadas alterações 
quando o software do aparelho é actualizado 
remotamente, consulte www.dyson.com/360eyenotice 
para informações actualizadas.


