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Daľšie informácie a podporu získate:
Online:
www.dyson.sk
Na telefonnom čísle:
SK: 041 29 01 224
ČR: 491 512 083
Pondělí - pátek: 8:00 - 16:30

Apple a logo Apple sú obchodné značky spoločnosti Aplle Inc., registrované v USA a iných 
krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných 
krajinách. Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.
Slovná známka a loga Bluetooth  sú ochranné známky spoľočnosti Bluetooth SIG, Inc. a 
akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoľočnosti Dyson je licencované.

®

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť 
čističku vzduchu kombinovanú s 
teplovzdušným ventilátorom

Všetko dokonale pod kontrolou
vďaka aplikácii Dyson Link

Podrobné postupy, nastavenie
a podpora.

Nastavte, kedy a ako sa čistička
vzduchu kombinovaná s 
teplovzdušným ventilátorom spustí.

Monitorovanie a záznam kvality 
vzduchu prostredníctvom vizuálnych 
aktualizácií.

Automatické zabezpečenie aktuálnosti 
zásluhou najnovších upgradov 
softvéru.

Stiahnite si aplikáciu Dyson Link
Aplikáciu Dyson Link si môžete stiahnuť z obchodov App Store alebo Google Play.
Spustite aplikáciu a podľa pokynov na displeji mobilného zariadenia si vytvorte 
nový účet.
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Táto ilustrácie slúži len ako príklad.

Spotrebič sa môže v drobných 
detailoch líšiť od ilustrácií.

Zaregistrovať sa po telefóne 
Zavolajte na našu špecializovanú 
zákaznícku linku.

Zaregistrovať sa online 
Navštívte našu webovú stránku, 
zaregistrujte tu vaše diely
a získajte záruku na prácu. 
www.dyson.co.uk/register 
www.dyson.ie/register

Zaregistrovať sa pomocou 
smartphone
Stiahnite si aplikáciu Dyson Link a v 
rámci inštalácie budete prevedení 
registrácií.

Registrácia

Po registrácii bezplatnej dvojročnej
záruky vám budú podľa záručných
podmienok hradené diely k spotrebiču
Dyson a súvisiace práce (okrem filtrov) po dobu
2 rokov od dátumu nákupu.

Výrobné číslo nájdete na spodnej strane 
spotrebiča.

Poznačte si sériové číslo pre budúce použitie.

3 jednoduché spôsoby 
registrácia dvojročnej záruky
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DÔLEŽITÉ  POKYNY

VAROVANIE
SPOTREBIČ AJ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
OBSAHUJÚ MAGNETY.
1. Kardiostimulátory a defibrilátory môžu byť 

ovplyvnené silným magnetickým poľom. Ak 
máte vy alebo niekto vo vašej domácnosti 
kardiostimulátor alebo defibrilátor, nenoste 
diaľkový ovládač vo vrecku a nezdržujte sa 
dlhšiu dobu v blízkosti spotrebiča.

2. Kreditné karty a počítačové pamäte médiá 
môžu byť ovplyvnené magnety a mali by byť 
uchovávané mimo dosahu diaľkového 
ovládača a spotrebiča.

OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:
3. Niektoré súčasti tohto spotrebiča môžu byť 

veľmi horúce a spôsobiť polálení. Osobitnú 
pozornosť treba venovať tam, kde sú prítomné 
deti a zraniteľné osoby.

4. Tento spotrebič spoločnosti Dyson môžu 
používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými 
schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí a 
skúseností, iba ak sú pod dozorom alebo 
poučené zodpovednou osôb o bezpečnom

5.

používaniu a možných rizikách. Deti si nesmie
so spotrebičom hrať. Čistenie a užívateľská 
údržba spotrebiča nesmie byť vykonávaná deťmi 
bez dozoru.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať / 
vypínať spotrebič, iba ak je umiestnený alebo 
nainštalovaný v zamýšľanej normálnej 
prevádzkovej polohe a deti sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o jeho bezpečnom použití a 
pochopili možné riziká. Deti vo veku od 3 do 8 
rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť 
ani vykonávať užívateľskú údržbu.

6. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmie priblížiť k 
spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

7. Tento spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod 
elektrickou zásuvkou.

8. Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti
vane, sprchy ani bazénu.

9. Spotrebič nezakrývajte, aby sa neprehrial.
10. Ak je napájacia šnúra poškodená, musí ju 

vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho servisný 
zástupca alebo osoby s rovnakou kvalifikáciou, 
aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

11. Nepoužívajte spotrebič v malých 
miestnostiach, v ktorých sa nachádza osoby, 
ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, 
pokiaľ nie je zaistený trvalý dohľad.
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12. Aby sa znížilo riziko požiaru, udržujte textílie, 
závesy či iný horľavý materiál vo vzdialenosti 
minimálne 1 meter od výstupu vzduchu.

13. Nepoužávejte vonku alebo na mokrých 
povrchoch a nedotýkajte sa žiadnej časti 
spotrebiča alebo zástrčky mokrými rukami.

14. Udržujte spotrebič mimo dosahu horľavých 
kvapalín, výparov, osviežovačov vzduchu a 
éterických olejov.

15. Vždy pripájajte priamo do zásuvky v stene.
Nikdy nepoužívajte s predlžovacím káblom, 
preťaženie môže mať za následok prehriatie a 
vznietenie kábla.

16. Nepoužívajte tento spotrebič, ak bol poškodený 
alebo ponorený do vody.

17. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo javí 
viditeľné známky poškodenia.

18. Udržujte tento spotrebič a kábel mimo 
vyhrievané povrchy. Neumiestňujte kábel pod 
nábytok alebo spotrebiča.

19. Nevkladajte žiadne predmety do štrbiny 
oválneho vzduchového prostence, pretože by 
mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

20. Pri prenášaní držte spotrebič vždy za základňu, 
nie za oválny vzduchový prstenec.

23. Nebezpečenstvo poleptania chemickou látkou
a udusenia. Batérie uchovávajte mimo dosahu 
detí. Tento spotrebič obsahuje lítiovú 
gombíkovú/mincovú batériu. Nová alebo použitá 
lítiová gombíková/mincová batéria môže po 
prehltnutí či vniknutí do tela spôsobiť vážne 
poleptanie vnútorných orgánov a do 2 hodín 
privodiť smrť. Vždy pevne zaistite priehradku na 
batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak sa 
domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií 
alebo ich vloženie do niektorej časti tela, ihneď 
vyhľadajte lekársku pomoc.

21. Spotrebič vždy používajte na pevnom 
vodorovnom povrchu.

22. Ak je medzi zástrčkou a zásuvkou vôle alebo je 
zástrčka veľmi horúca, môže byť potrebná 
výmena zásuvky. Overte potrebu výmeny 
zásuvky s kvalifikovaným elektrikárom.
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Spotrebič uchopte 
oboma rukami za jeho 
spodnú časť a opatrne ho 
vyberte z krabice.

Nechytajte spotrebič za 
oválny prstenec.

Na oboch stranách krytu posuňte 
tlačidla smerom nadol.

Kryt a do neho zasunuté HEPA 
filtre sa uvoľní.

Z krabice vyberte uhlíkové 
filtre a odstráňte z nich 
ochranné obaly.

Oba uhlíkové filtre pripevnite 
na spotrebič.

Kryty umiestnite na spodnú časť
a jemne na ne zatlačte, kým 
nebudete počuť cvaknutie.

Diaľkový ovládač položte na 
hornú časť spotrebiča tlačidlami 
nadol.

Zapojte do zásuvky a zapnite.

Zostavenie 
spotrebiča
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Ovládanie

Hlavný
vypínač

Hlavný
vypínač

Ovládanie
naklonenia

Rýchlosť 
prúdenia 
vzduchu

Automatický
režim

Časovač

Osciláce

Nočný režim

Smer prúdenia
vzduchu

Režim chladenia

Ovládanie kúrenia

Informačná
ponuka

Pri aktívnom priebežnom 
monitorovaní bude spotrebič
zhromažďovať informácie o kvalite 
vzduchu, teplote a vlhkosti, ktoré sa
budú zobrazovať na LCD displeji a
v aplikáci Dyson Link.

Ako predvolená možnosť je priebežné
monitorovanie vypnuté. Po zapnutí 
je priebežné monitorovanie neustále 
aktívne.

Zapnutie/vypnutie priebežného 
monitorovania:

Na diaľkovom ovládači držte po dobu 
5 sekúnd stlačené tlačidlo 
"Automatický režim" ("Auto mode"). 
Na LCD displeji sa zobrazí informácia 
o zapnutí alebo vypnutí
priebežného monitorovania.

Diaľkový
ovládač

Priebežné 
monitorovanie
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Pripojenie k aplikácii 
Dyson Link

Apple a logo Apple sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka 
služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.
Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.
Slovná známka a logá Bluetooth  sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto 
značiek zo strany spoločnosti Dyson je licencované.

®

Spotrebič zapojte do zásuvky a zapnite ho.

Ubezpečte sa, že je vaše mobilné zariadenie 
zapnuté, pripojené k Wi-Fi a kompatibilné 
s aplikáciou Dyson Link. Ďalej sa presvedčte, že 
je bezdrôtová technológia Bluetooth® zapnutá.

Ak ešte nemáte aplikáciu Dyson Link, stiahnite 
si ju z App Store alebo z Google Play.

Otvorte si aplikáciu Dyson Link. Ak ešte nemáte 
zriadený užívateľský účet, založte si nový podľa 
poskytnutého návodu.

Návod na spárovanie aplikácie Dyson Link
s vaším spotrebičom sa zobrazí na displeji.

Aplikácia Dyson Link umožňuje skrze mobilné zariadenie 
ovládať, načasovať, sledovať a nastaviť Váš spotrebič.

Wi-Fi je v predvolenom nastavení zapnutá. Ak chcete Wi-Fi 
zapnúť alebo vypnúť, stlačte na spotrebiči tlačidlo 
hlavného vypínača a 5 sekúnd ho podržte.

Teraz si môžete pomocou aplikácie Dyson 
Link vytvoriť vlastné nastavenie a sledovať 
dáta, ktoré aplikácia vygeneruje. Vďaka 
tejto aplikácii môžete spotrebič ovládať 
aj načasovať a tiež si môžete stiahnuť jej 
najnovšiu verziu.

Ak aplikáciu Dyson Link nemožno stiahnuť, 
presvedčte sa, že ste pripojení k Wi-Fi. 
Pokiaľ spotrebič nemožno spárovať, 
ubezpečte sa, že je na mobilnom zariadení 
zapnuté rozhranie Bluetooth .®

Ak budú problémy so sťahovaním aplikácie 
alebo so spárovaním spotrebiča
aj naďalej pretrvávať, obráťte sa prosím na 
zákaznícku linku spoločnosti Dyson.
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Informačná ponuka

Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať 
informáciami, ktoré spotrebič monitoruje. 

Zobrazuje informácie o kvalite vzduchu, teplote, 
vlhkosti a úrovniach filtrov.

Keď nejaká škodlivina spôsobí pokles kvality 
vzduchu, zobrazí sa na LCD displeji príslušný 
symbol. 
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Kvalita vzduchu v miestnosti -
12 sekúnd
Sledujte graf, ktorý zobrazuje
informácie o kvalite vzduchu za
posledných 12 sekúnd.

Kvalita vzduchu v miestnosti -  
24 hodín
Sledujte graf, ktorý zobrazuje

kvalite vzduchu zainformácie o 
posledných 24 hodín.

Polétavé částice (PM2,5)
Mikroskopické částice o velikosti
do 2,5 mikrometrů, které poletují
ve vzduchu. Mezi tyto částice patří
kouř, bakterie a alergeny.

Polétavé částice (PM10)
Větší mikroskopické částice
o velikosti do 10 mikrometrů,
které poletují ve vzduchu. Mezi tyto
částice patří prach, plíseň a pyl.

Prchavé organické zlúčeniny
Prchavé organické zlúčeniny 
spravidla zahŕňajú pachy, ktoré 
môžu byť potenciálne škodlivé.
Tieto pachy sa vyskytujú u čistiacich 
prostriedkov, farieb a nového 
bytového vybavenia.

Vnútorná teplota
Sledujte teplotu v miestnosti 
a udržujte príjemné prostredie.

Wi-Fi
Stav súčasného pripojenia k Wi-Fi.

Filtre
Zobrazuje zostávajúcu životnosť 
jednotlivých filtračných jednotiek. 
Keď bude filtračná jednotka 
potrebovať vymeniť, displej vám 
to pripomenie.

Vlhkosť vzduchu v miestnosti 
Množstvo vodnej pary vo vzduchu sa 
zobrazuje ako percento maximálnej 
možnej vlhkosti pri súčasnej teplote.

Oxid dusičitý a oxidujúce plyny.
Tieto potencionálne škodlivé plyny 
sa do vzduchu dostávajú spaľovaním, 
napr. spaľovaním plynu pri varení 
alebo z výfukových emisií z 
dopravných prostriedkov.
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Automatický režim

Keď spotrebič nastavíte na Automatický režim, 
zabudované snímače inteligentne prispôsobí 
nastavenie spotrebiča kvalite vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič pozastaví činnosť, 
akonáhle sa dosiahne cieľovej kvality vzduchu. 
Po poklese úrovne kvality vzduchu sa jeho 
činnosť opäť obnoví.

Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia 
vzduchu sa bude zvyšovať, kým sa nedosiahne 
cieľové kvality vzduchu a teploty.

Nočný režim: spotrebič bude využívať iba 
úroveň rýchlosti prúdenie vzduchu od 1 do 4.
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Kúrenie

Stlačením tlačidla môžete nastaviť 
požadovanú teplotu miestnosti.

Akonáhle bude táto teplota 
dosiahnutá, činnosť spotrebiča 
sa pozastaví.

Stlačením tlačidla "Režim chladenia" 
("Cooling mode") môžete spotrebič 
prepnúť z režimu vykurovania na 
režim chladenia.

Aktuálna teplota
miestnosti

Režim chladenia

Cieľová teplota
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Oscilácia

Po stlačení tlačidla bude vzduch 
cirkulovať okolo miestnosti a môžete 
prechádzať nastaveniami oscilácie 
od 0 ° do 350 °.

V aplikácii Dyson Link si môžete 
osciláciu nastaviť podľa vlastných 
potrieb.
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Prúdenie vzduchu

Tlačidlom "Rýchlosť prúdenia 
vzduchu" ("Airflow speed") môžete 
regulovať rýchlosť prúdenia 
vzduchu.

Tlačidlom "Smer prúdenia 
vzduchu" ("Airflow speed") môžete 
meniť smer prúdenia vzduchu 
odpredu dozadu. Spotrebič bude 
pokračovať v čistení vzduchu v 
oboch nastaveniach.

Režim kúrenie bude fungovať len
v prípade, že smer prúdenia 
vzduchu bude nastavený dopredu. 
Pokiaľ dôjde k zmene nastavenia 
smeru prúdenia vzduchu
dozadu, spotrebič sa prepne do 
režimu chladenia.
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Časovač

Spotrebič sa po uplynutí zvolenej 
doby automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť čas, pomocou 
tlačidla môžete prechádzať 
možnosťami času. Po aktivácii 
môžete vybraný čas zobraziť 
stlačením tlačidla "Časovač" ("Sleep 
timer").

Ak chcete časovač vypnúť stlačte 
tlačidlo "Časovač" ("Sleep timer") 
dvakrát.
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Manual

AUTO mode

1-10
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Nočný režim

V nočnom režime bude spotrebič 
naďalej monitorovať a reagovať 
na zmeny v kvalite vzduchu a 
teplote, ale bude pri tom využívať 
iba najtichšie nastavenie - a so 
stmavenými LCD displejom.

Starostlivosť a údržba

Aby ste zaistili čo najlepšiu činnosť spotrebiča, je dôležité 
ho pravidelne čistiť a kontrolovať, či nedochádza k upchatiu.

Výmena filtrov:
Displej spotrebiče a aplikácie oznámi, že je potrebné vymeniť 
filtre.

Nové filtre si môžete objednať prostredníctvom aplikácie 
Dyson Link alebo na webe www.dyson.com. Vaše nové filtre 
doručíme spoločne s inštrukciami, pre ďalšie otázky 
a videá navštívte naše webové stránky.

Bez vložených filtrov spotrebič nepoužívajte. Pred čistením 
alebo výmenou filtra odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Kódy chýb:
Pokiaľ spotrebič zobrazí kód chyby, skúste ho vypnúť a potom 
znova zapnúť. Ak sa tým kód chyby nevymaže kontaktujte 
spoločnosť Dyson.

Ďalšie informácie a podporu týkajúce sa starostlivosti 
a údržby spotrebiča či výmeny filtrov nájdete v aplikácii Dyson 
Link alebo na našom webe na adrese www.dyson.com.
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• Spotrebič je možné ovládať prepojením s aplikáciou Dyson Link.

PRIPOJENIE APLIKÁCE DYSON LINK
• K tomu, aby aplikácia Dyson Link fungovala, musíte mať aktívne pripojenie k 

internetu a mobilné zariadenia sa spustenú aplikácií.
•

•

•

Podporované Wi-Fi protokoly:
– IEEE802.11a
– IEEE802.11b (Neodporúča sa)
– IEEE802.11g
– IEEE802.11n

Pohotovostný sieťový režim: 0,9 W

VYMĚNITEĽNÉ SÚČASTI 

VÝMENA BATÉRIE

POZOR
• Odskrutkujte skrutku krytky batérie na diaľkovom ovládači. Uvoľnite základňu a vytiahnite 

batériu.
• Batérie nevkladajte obrátene ani je neskratujte.
• Batérie sa nepokúšajte rozoberať ani ich nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa.
• Pri inštalácii novej batérie postupujte podľa pokynov výrobcu batérie (typ batérie CR 2032).
• Skrutku na diaľkovom ovládači zakaždým naskrutkujte späť. V časti s výstrahami si tiež 

prečítajte informácie o nebezpečenstvách spojených s používaním batérií.

NEUMYVATEĽNÉ FILTRAČNÉ JEDNOTKY
• Tieto filtračné jednotky sú neumývateľné a nerecyklovateľné.
• Postup pre výmenu filtračných jednotiek zobrazuje nasledujúci obrázok.
• V prípade, že včas nevymeníte filter, môže dôjsť k zmenám výkonu a vzhľadu 
spotrebiča.
• Nové filtračné jednotky možno zakúpiť na stránke www.dyson.cz/support.

AUTOMATICKÝ REŽIM
• Po prvom použití spotrebiča je potrebné 6 dní na to, aby sa skalibroval senzor. Počas tejto 

doby môže byť spotrebič citlivejší na prchavé organické látky (napríklad vôňa), ako je 
obvyklé.

• Počas prvého použitia, keď sa kalibrujú senzormi, môže spotrebičmi trvať až 60 minút než 
zobrazia údaje o VOC a NO2.

AUTOMATICKÉ POISTKY
•

•

Tento spotrebič je pre vašu bezpečnosť vybavený automatickými poistkami, ktoré sa 
aktivujú v prípade prevrátenia alebo prehriatia spotrebiča. Pokiaľ dôjde k aktivácii poistiek, 
odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Pred ďalším zapnutím 
spotrebiča skontrolujte a odstráňte akékoľvek blokovanie a uistite sa, že je spotrebič 
umiestnený na pevnom a rovnom povrchu.
V režime kúrenia sa spotrebič automaticky vypne po 9 hodinách nepretržitej prevádzky. 
Ak chcete spotrebič opäť spustiť, stlačte tlačidlo "Zapnutie / vypnutie úsporného režimu"
("Standby ON / OF") na diaľkovom ovládaní alebo priamo na spotrebiči, alebo ho opäť 
spustite prostredníctvom aplikácie Dyson Link.

Dodatočné informácie
OVLÁDANIE BEZ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

–
–

–
INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII
• Spotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov.

Po skončení životnosti spotrebič zlikvidujte zodpovedne, a ak je to možné, nechajte 
ho recyklovať.

• Batériu zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi či nariadeniami.
• Toto označenie znamenie, že by tento elektrospotrebič nemal byť v krajinách EÚ

likvidovaný s domovým odpadom. Aby nedochádzalo k možnému poškodeniu životného 
prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne 
elektrospotrebiče recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné využívanie materiálov. 
O vrátení použitého elektrospotrebiče využite systémy vrátenia a zberu alebo sa spojte 
s predajcom, u ktorého ste elektrospotrebič zakúpili. Tieto miesta môžu elektrospotrebič 
odobrať k ekologicky bezpečnej recyklácii.

• Použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože aj tie môžu byť po prehltnutí 
nebezpečné.

• Tieto filtračné jednotky sú neumývateľné a nerecyklovateľné.
• Opotrebované filtračné jednotky zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi

a normami.
• Pred likvidáciou elektrospotrebiče z neho vyberte batériu.

Spotrebič sa môže pripojiť k 2,4GHz alebo 5GHz WiFi sieťam, čo zahŕňa najmodernejšie 
smerovača. Skontrolujte kompatibilitu v dokumentácii k smerovaču.
Aplikácia Dyson Link vyžaduje mobilné zariadenia iOS s verziou systému iOS najmenej 10 
alebo mobilné zariadenia so systémom Android vo verzii aspoň 5.
Aby mohlo vaše mobilné zariadenie nadviazať spojenie so spotrebičom, musí podporovať 
®Bezdrátovou technológiu Bluetooth 4.0 (bezdrôtová technológia Bluetooth Low Energy).® 
Skontrolujte kompatibilitu podľa špecifikácií mobilného zariadenia.
-BLE / Wi-Fi 2,4GHz 2,4835GHz, max. 0,1 W
-Wi-Fi 5,150GHz 5,725GHz, max. 0,1 w
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ZÁKAZNÍCKA LINKA SPOLOČNOSTI DYSON
ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI ZAKOUPIT SPOTREBIČ DYSON
Spoločnosť Dyson poskytuje na tento spotrebič dvojročnú záručnú dobu. Ak máte nejaké 
otázky týkajúce sa spotrebiče Dyson, navštívte stránku www.dyson.cz/support s online 
nápovedou, všeobecnými tipy a užitočnými informáciami o spoločnosti Dyson. Môžete tiež 
kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti Dyson a oznámiť sériové číslo spotrebiča a 
informácie o mieste a dátume zakúpenia.
Výrobné číslo nájdete na spodnej strane spotrebiča.

Ak vyžaduje spotrebič Dyson nejakú opravu, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson, 
aby sme vás mohli informovať o dostupných možnostiach. Ak je váš spotrebič Dyson v záruke 
a oprava je krytá zárukou, bude oprava úplne bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA AKO MAJITEĽ SPOTREBIČA DYSON
Aby sme vám mohli zabezpečiť rýchly a efektívny servis, zaregistrujte sa ako majiteľ 
spotrebiča Dyson. Môžete tak urobiť štyrmi spôsobmi.

Týmto potvrdíte vlastníctvo svojho spotrebiča Dyson pre prípad poistnej udalosti a 
umožníte nám kontaktovať vás v prípade potreby.

LIMITOVANÁ DVOJROČNÁ ZÁRUKA

PODMIENKY LIMITOVANEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI DYSON V DĹŽKE 2 ROKOV

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE
• Náhradné filtračné jednotky. Na filtračné jednotky spotrebiča sa záruka nevzťahuje. 

Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu spotrebiča, pokiaľ k 
poruche došlo v dôsledku týchto situácií:

• Poškodenie spôsobené tým, že nebola vykonávaná odporúčaná údržba spotrebiča.
• Náhodné poškodenie, závady spôsobené nedbalým používaním alebo nedbalou údržbou, 

nesprávnym používaním, v dôsledku zanedbania, nedbalého prevádzky alebo 
manipuláciou so spotrebičom v rozpore s návodom na použitie spotrebiča Dyson.

• Použitie spotrebiča na iné účely ako na bežné použitie v domácnosti.
• Použitie komponentov nezmontovaných alebo neinstalovaných v súlade s pokynmi
• spoločnosti Dyson.
• Použitie iných ako originálnych komponentov a príslušenstva značky Dyson.
• Nesprávne montáže (s výnimkou montáže pracovníkom spoločnosti Dyson).
• Opravy či úpravy nevykonaných spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými

poskytovateľmi služieb.
• Upchatie - pri hľadaní upchatých miest a pri následnom odstraňovaní nečistôt 
postupujte podľa pokynov v kapitole "Starostlivosť a údržba" v tomto návode na použitie 
spotrebiča Dyson.
• Bežné opotrebovanie (napr. poistky atp.)
• Zníženie kapacity batérie z dôvodu jej veku alebo opotrebenia (pokiaľ prichádza do 
úvahy). Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, na čo sa vaše záruka vzťahuje, volajte 
zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
• Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodania, pokiaľ k nemu došlo neskôr).
•

•

Pred začatím záručnej opravy je nutné predložiť originály záručného listu a predajného 
dokladu. Bez predloženia týchto dokladov bude oprava účtovaná ako mimozáručná. 
Preto si predajný doklad a záručný list starostlivo uschovajte.
Všetky práce môže vykonávať len spoločnosť Dyson alebo jej autorizovaní poskytovatelia 
služieb.

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri registrácii spotrebiča značky Dyson alebo aplikácie Dyson Link bude nutné, aby ste 
nám poskytli základné kontaktné údaje;
Pri registrácii spotrebiča Dyson:

• Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (podľa uváženia spoločnosti Dyson), ak bude uznaný 
chybným v dôsledku chyby materiálu, vyhotovenie alebo funkcie do 2 rokov od dátumu 
nákupu alebo dodania (ak nebude niektorý diel k dispozícii alebo sa už nebude vyrábať, 
spoločnosti Dyson ho vymení za funkčný náhradný diel).

• Ak bol tento spotrebič predaný v krajine mimo EÚ, táto záruka platí, iba v prípade, že (i) 
spotrebič bude používaný v krajine, kde bol zakúpený.

• Ak bol tento spotrebič zakúpený na území EÚ, táto záruka platí, iba v prípade, že (i) spotrebič 
bude používaný v krajine, kde bol zakúpený, alebo (ii) spotrebič bude používaný v Rakúsku, 
Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku , Taliansku, Holandsku, Španielsku alebo Veľkej Británii 
a príslušný model sa v danej krajine predáva vo verzii pre rovnaké menovité napätie.

• Všetky vymenené súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
• Oprava alebo výmena vášho spotrebiča Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bol 

spotrebič v záručnej oprave.
• Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich zákonných spotrebiteľských práv a 

nijako ich neobmedzujú.

• Bude potrebné, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli 
zaregistrovať váš spotrebič a podporovať na neho záruku.

• Online na webových stránkach www.dyson.cz/register
• Telefonicky na zákazníckej linke spoločnosti Dyson s číslom +420 491 512 083.
• Chytrým telefónom. Stiahnite si aplikáciu Dyson Link a v rámci inštalácie budete prevedení 
registrácií.
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PRI REGISTRÁCII PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE DYSON LINK
Pri registrácii spotrebiča značky Dyson alebo aplikácie Dyson Link bude nutné, aby ste nám 
poskytli základné kontaktné údaje. Budeme tak môcť bezpečne spárovať váš spotrebič
s príslušnou verziou tejto aplikácie.

INFORMÁCIE O ZHODE
Spoľočnosť Dyson týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie pre riadenie protredia 
vyhovuje smernici 2014/53/EU.
Celý text Prehlásenie o zhode EU je k dispozícii na následujúcej internetovej adrese:
www.dyson.com

• Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne oznámenia. 
Ak sa prihlásite k odberu správ od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti
o špeciálnych ponukách a správy o našich novinkách.
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