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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V 
TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI
Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ
Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a 
síťový adaptér, jsou-li k dispozici.
OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič firmy Dyson mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými a rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě,
že jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající
se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a uživatelská údržba
zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti
je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
nebudou s tímto spotřebičem hrát.

3. Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití. Údržbu provádějte pouze dle pokynů
uvedených v tomto návodu k použití nebo dle rady zákaznické linky společnosti Dyson.

4. Vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokrých místech.
5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokrýma rukama.

6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí
jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se
zabránilo nebezpečí.

7. Pokud přístroj nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo
upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

8. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou
linku společnosti Dyson. Zařízení sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k
úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte šňůru před
kontaktem s rozžhavenými plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani ji neveďte kolem ostrých
hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj
šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes přívodní kabel.

10. Přístroj neodpojujte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.

11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde

mohou být tyto kapaliny přítomny.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od

pohyblivých částí a otvorů, jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani
uším a nedávejte si je do úst.

Nepoužívejte v blízkosti 
otevřeného ohně.

Neskladujte blízko 
zdrojů tepla.

Nevysávejte vodu ani 
jiné kapaliny.

Nevysávejte 
hořící předměty.

Pokud je přístroj v 
provozu, nedávejte ruce 
do blízkosti kartáče. 

Nepokládejte na vařič 
ani do jeho blízkosti.

15. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané;
odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.

16. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Dyson.
17. Přístroj použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach a pokud má správně

umístěné filtry.
18. V období delší nečinnosti a před prováděním údržby nebo servisu přístroj vytáhněte ze zásuvky.
19. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
20. Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento přístroj venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3

metrů od bazénu. Nepoužívejte ho na mokrých površích a nevystavujte ho vlhkosti, dešti ani sněhu.
21. Pro nabíjení tohoto přístroje Dyson používejte pouze nabíječky Dyson. Používejte pouze baterie

Dyson: jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit tak úraz osob a poškození.
22. VAROVÁNÍ PŘED POŽÁREM – Tento výrobek nepokládejte na vařič ani jiný horký povrch či do

jeho blízkosti a tento přístroj nespalujte, ani když je silně poškozený. Akumulátor by se mohl vznítit
nebo explodovat.

23. Když připojujete nebo odpojujete motorizovaný kartáč, vždy přístroj nejdříve vypněte.
24. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU – Nepoužívejte na filtr(y) tohoto přístroje žádný vonný

nebo parfémovaný produkt. O chemikáliích v takových produktech je známo, že jsou hořlavé a
mohou způsobit vznícení přístroje.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
TENTO TYP PŘÍSTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

www.robotworld.cz 1



3.5 hrs

clik

clik clik clik

clik

Úklidové režimy

Nabíjení Světelná kontrolka v průběhu nabíjení

hts during use
uchtanzeige bei Gebrauch
ces durante el uso
yants pendant l’utilisation
ie durante l’utilizzo

Režim MAX

Sací režim 2

Sací režim 1
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Otevření odpadní nádobky

Světelné kontrolky diagnostiky

Světelná kontrolka v průběhu používání LED kontrolka

See 'Using your Dyson appliance'.
Siehe „Benutzung Ihres Dyson Gerätes“.
Ver 'Cómo utilizar su aparato Dyson'.
Voir « Utilisation de votre appareil Dyson ».
Vedere 'Uso dell'apparecchio Dyson'.
Zie 'Uw Dyson apparaat gebruiken'.
Zobacz „Obsługa urządzenia Dyson”.
См. «Эксплуатация устройства Dyson».
Glejte 'Uporaba vaše naprave Dyson'.

Maximale zuigkracht
Maksymalna siła ssani
Режим максимальной 
мощности всасывани
Sesanje z največjo moč

Zuigstand 2
Tryb ssania 2
Режим 2 всасывания
Način sesanja 2

Zuigstand 1
Tryb ssania 1
Режим 1 всасывания
Način sesanja 1
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Vizuální kontrola před spuštěním
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DŮLEŽITÉ!

Filtry je nutné pro správný chod Vašeho vysavače umýt ve studené vodě 
nejméně jednou měsíčně. Před tím, než znovu vložíte filtr do tyčového 
vysavače, se ujistěte, že je zcela suchý.

OMYVATELNÝ FILTR
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Návod na očištění, anebo výměnu "Podlahové hubice  s rotačním kartáčem na koberce"

Návod na očištění, anebo výměnu "Mini hubice s motorovým rotačním kartáčem



předpisy nebo normami (státními nebo místními).
Společnost Dyson doporučuje, abyste při instalaci dokovací stanice používali 
ochranný oděv, brýle a materiály.

VYSÁVÁNÍ
• Vyjměte přístroj z dokovací stanice.
• Zkontrolujte, zda je spodní strana čisticí hlavice nebo nástavce čistá a bez cizích 

předmětů, které by mohly způsobit poškození.
Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro 
čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny.
Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy koberců a podlah. Některé koberce 
se mohou při vysávání s použitím rotujícího kartáče třepit. Jestliže se to stane, 
doporučujeme vysávat bez hubice s motorovým rotačním kartáčem a konzultovat 
to s výrobcem koberce.

SVĚTLA BĚHEM NABÍJENÍ

SVĚTLA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

DIAGNOSTIKA POMOCÍ KONTROLEK

LED INDIKÁTORY FILTRU A UCPÁNÍ

VYSYPÁNÍ NÁDOBY NA PRACH
• Nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – nádobu 

nenechte přeplnit.
• Před vysypáváním průhledné nádoby na prach se ujistěte, že je spotřebič odpojen 

od nabíječky. Dejte pozor, ať nestisknete spouštěcí tlačítko.
• Při vyprazdňování neposuňte spínač do polohy ZAPNUTO.
• Sací trubici odmontujete tak, že stisknete červené tlačítko pro uvolnění a trubici 

vytáhnete z nádoby.
• Uvolnění nečistot:

 – Držte přístroj nádobou na prach dolů.
 – Silně stiskněte červené tlačítko pro uvolnění nádoby na prach.
 – Nádoba se bude posouvat dolů a současně očistí kryt.
 – Pak se otevře dno nádoby.
 – Dno nádoby se neotevře, pokud červené tlačítko není zcela stlačeno.

Aby se při vyprazdňování minimalizoval kontakt s alergeny, vložte průhlednou 
nádobu na prach do igelitového sáčku, ten pevně uzavřete a nádobu vysypte. 
Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte. Sáček utěsněte 
a vyhoďte.

ČIŠTĚNÍ PRŮHLEDNÉ NÁDOBY NA PRACH
(VOLITELNĚ)
Pokud je nutné vyčistit průhlednou nádobu na prach:

• Postupujte podle pokynů v části „Vyprazdňování průhledné nádoby na prach“.
• Stisknutím červeného tlačítka na vodítku nádoby na prach uvolněte nádobu a 

stáhněte ji z vodítka.
• Průhlednou nádobu na prach čistěte pouze vlhkým hadříkem.
• Před nasazením se přesvědčte, že průhledná nádoba na prach a těsnění jsou 

zcela suché.
• Nasazení průhledné nádoby na prach:

 – Nasuňte osu na vodítko nádoby na prach.
Průhlednou nádobu na prach zavřete tak, že zatlačíte její dno nahoru, dokud 
průhledná nádoba na prach a dno nádoby nezaklapnou.
Průhledná nádoba na prach se nesmí umývat v myčce na nádobí a nedoporučuje 
se při jejím čištění používat mycí prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože 
by mohlo dojít k poškození přístroje.

LED INDIKÁTORY FILTRU A UCPÁNÍ
Přístroj je vybaven dvěma kontrolkami, které vás upozorní na nutnost provedení 
jednoduchých úkonů údržby.

• Je-li filtrační jednotka špatně namontovaná, kontrolka filtru začne blikat. Jak 
správně namontovat filtrační jednotku se dozvíte v kapitole „Čištění filtrační 
jednotky“.

• Je-li třeba filtrační jednotku vyčistit, kontrolka filtru bude nepřetržitě svítit. Jak
správně vyčistit filtrační jednotku se dozvíte v kapitole „Čištění filtrační jednotky“.

• Je-li filtrační jednotka ucpaná, rozsvítí se příslušný LED indikátor. Jak správně 
vyčistit ucpaná místa se dozvíte v kapitole „Hledání ucpaných míst“.

OMYVATELNÉ SOUČÁSTI
Ve spotřebiči jsou omyvatelné součásti, které je třeba pravidelně čistit. Dodržujte 
níže uvedené pokyny.

MYTÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
Filtrační jednotku kontrolujte a myjte podle pokynů, aby byl zachován 
výkon přístroje.

• Chcete-li vyjmout filtrační jednotku, otočte ji proti směru hodinových ručiček do 
polohy otevření. Opatrně ji vytáhněte z přístroje.

• Nejprve umyjte vnitřek filtrační jednotky. Držte ji svisle pod proudem studené vody 
a při oplachování ji otáčejte.

• İlk olarak filtre ünitesinin iç kısmını yıkayın; dik bir şekilde soğuk suyun altında tutun 
ve döndürme hareketiyle çalkalayın.

• Opakujte omývání vnitřku a vnějšku filtrační jednotky, dokud voda nezůstane čistá.
• Jemně na filtrační jednotku poklepejte, abyste odstranili přebytečnou vodu, a 

nechte ji vyschnout koncem s filtrem dolů.
• Nechejte filtrační jednotku alespoň 24 hodin volně, aby zcela vyschla.
• Zkontrolujte filtrační jednotku, zda je zcela suchá.
• Při vkládání zpět vraťte filtrační jednotku do polohy otevření a otáčejte s ní ve směru 

hodinových ručiček, dokud nezaklapne.
Pokud vysáváte jemný prach nebo používáte hlavně maximální sací výkon, 
pravděpodobně bude zapotřebí filtrační jednotku umývat častěji.
Nedávejte filtrační jednotku do myčky na nádobí, pračky, sušičky, trouby, 
mikrovlnné trouby ani do blízkosti otevřeného ohně.

UCPÁNÍ – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
• Tento spotřebič je vybaven automatickou pojistkou.
• Pokud se nějaká část spotřebiče zablokuje, může se spotřebič automaticky vypnout.
• K tomu dojde potom, co motor několikrát zapulzuje (tj. rychle za sebou se zapne a 

vypne) a rozsvítí se LED indikátor ucpání.
• Nechte spotřebič vychladnout než začnete hledat ucpaná místa.
• Před hledáním ucpaných míst se ujistěte, že je spotřebič odpojen od nabíječky. 

Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
• Před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte veškeré překážky.
• Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět 

na svém místě.
• Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

HLEDÁNÍ UCPANÝCH MÍST
Motor bude pulzovat a LED indikátor ucpání se rozsvítí, když dojde k zablokování. 
Podle pokynů uvedených níže vyhledejte cizí předmět:

• Před hledáním ucpaných míst se ujistěte, že je spotřebič odpojen od nabíječky. 
Dejte pozor, ať nestisknete spouštěcí tlačítko.

• Při hledání ucpaných míst spotřebič nezapínejte. Nerespektování těchto pokynů 
může vést k úrazu osob.

• Při hledání ucpaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré předměty.

Nabíjení, nízká úroveň nabití

Nabíjení, střední úroveň nabití

Nabíjení, téměř nabito

Plně nabito

Závada baterie – volejte zákaznickou 
linku společnosti Dyson

Závada hlavního tělesa – volejte zákaznickou 
linku společnosti Dyson

Závada nabíječky – volejte zákaznickou 
linku společnosti Dyson

Vysoká úroveň nabití

Střední úroveň nabití

Nízká úroveň nabití

Vybito, je nutno nabít

Indikátor ucpání

Filtrační jednotka není správně namontovaná

Viz část o baterii

Filtrační jednotku je třeba vyčistit

CZ

JAK SPOTŘEBIČ DYSON POUŽÍVAT
NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ“ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE DYSON.

INSTALACE ÚCHYTU NA STĚNU
• Vybalte dokovací stanici, zástrčku a leták s pokyny k instalaci.
• Vyberte místo pro dokovací stanici a přesvědčte se, že přímo za místem montáže 

není žádné potrubí (plyn, voda nebo vzduch), elektrické kabely, dráty nebo 
kabelové vedení.

• Postupujte podle pokynů na letáku k instalaci.
• Zaklapněte nástavce na příslušné místo.
• Umístěte přístroj do dokovací stanice.
• Zapojte dokovací stanici a zapněte nabíjení.
• Před prvním použitím bude nutné přístroj plně nabít.

Dokovací stanice musí být namontována v souladu s nařízeními a platnými 
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• Chcete-li zkontrolovat, zda hlavní těleso přístroje není ucpané, vyjměte průhlednou 
nádobku na prach podle pokynů v části o čištění průhledné nádobky na prach 
a odstraňte překážku.

• Pokud se vám nepodaří odstranit překážku z čisticí hlavice, bude nutné vyjmout 
kartáč. Pomocí mince uvolněte pojistku, vysuňte kartáč z čisticí hlavice a odstraňte 
překážku. Kartáč znovu nasaďte a upevněte dotažením pojistky. Před spuštěním 
přístroje se ujistěte, zda je pojistka pevně dotažena.

• Tento spotřebič používá kartáč s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s kůží mohou 
způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem si omyjte ruce.

• Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět 
na svém místě.

• Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

NABÍJENÍ A SKLADOVÁNÍ
• Tento spotřebič se vypne, pokud je teplota baterie nižší než 3 °C. Toto opatření je 

navrženo k ochraně motoru a baterie. Spotřebič nenabíjejte a ani neskladujte v 
prostorách s teplotou nižší než 3 °C.

• Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji ihned po vybití, ale nechte ji 
nejprve několik minut vychladnout.

• Při používání spotřebiče dbejte na to, aby baterie nebyla ničím kryta, bude se lépe 
chladit, což prodlouží její životnost, a udrží vyšší kapacitu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII
• Jestliže baterie potřebuje vyměnit, kontaktuje zákaznickou linku společnosti Dyson.
• Používejte pouze nabíječku Dyson.
• Baterie je uzavřená jednotka a za normálních okolností nepředstavuje žádné 

bezpečnostní riziko. V nepravděpodobném případě úniku kapalin z baterie se 
nedotýkejte kapaliny a dodržujte následující pokyny:

 – Při styku s kůží - může způsobit podráždění. Omýt vodou a mýdlem.
 – Nadýchání - může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte čerstvý vzduch 
a vyhledejte lékařskou pomoc.

 – Při zasažení očí - může způsobit podráždění. Okamžitě vyplachujte oči důkladně 
vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

 – Likvidace - použijte ochranné rukavice a baterii podle předpisů ihned zlikvidujte.

POZOR
Baterie použité v tomto spotřebiči mohou při nevhodném zacházení představovat 
nebezpečí požáru nebo popálení chemikáliemi. Nerozebírejte, nezkratujte, 
nevhazujte do ohně a nedovolte zahřátí nad 60 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

PODPORA ONLINE
• Poskytuje online nápovědu, obecné rady, videa a užitečné informace o 

společnosti Dyson.
www.dyson.cz/support

INFORMACE K LIKVIDACI
• Spotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných 

materiálů. Po skončení životnosti spotřebič zlikvidujte odpovědně, a pokud je to 
možné, nechte jej recyklovat.

• Před likvidací elektrospotřebiče z něj vyjměte baterii.
• Baterii zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
• Opotřebovanou filtrační jednotku zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy 

a normami.
• Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU 

likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození 
životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně 
elektrospotřebiče recyklujte, a podpořte tak udržitelné opakované využívání 
surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče využijte systémy vrácení 
a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. Tato 
místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.

ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLEČNOSTI DYSON
DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPILI SPOTŘEBIČ DYSON. 

Společnost Dyson poskytuje na tento spotřebič 2 dvouletou záruční dobu. Pokud 
máte nějaké dotazy týkající se spotřebiče Dyson, navštivte stránky www.dyson.
cz/support s online nápovědou, všeobecnými tipy a užitečnými informacemi o 
společnosti Dyson.
Můžete také kontaktovat zákaznickou linku společnosti Dyson a sdělit sériové číslo 
spotřebiče a informace o místě a datu zakoupení.
Pokud bude spotřebič Dyson vyžadovat opravu, kontaktujte zákaznickou linku 
společnosti Dyson, abychom vás mohli informovat o dostupných možnostech. 
Pokud je váš spotřebič Dyson v záruce a oprava je kryta zárukou, bude oprava 
zcela bezplatná.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA
PODMÍNKY LIMITOVANÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI DYSON V DÉLCE 2 LET

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA
• Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li 

shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 2 let od 
data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude 
vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).

• Byl-li tento spotřebič prodán v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v 
případě, že spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen.

• Byl-li spotřebič zakoupen na území EU, tato záruka bude platná pouze v případě, 
že (i) spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen, nebo (ii) spotřebič bude 
používán v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku 
nebo Velké Británii a příslušný model se v dané zemi prodává ve verzi pro stejné 
jmenovité napětí.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE
Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, pokud k 
závadě došlo v důsledku:

• Náhodného poškození, závad způsobených nedbalým používáním či péčí, 
nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací se spotřebičem, která není 
v souladu s návodem k použití spotřebiče Dyson,

• Použití spotřebiče pro jiné účely než pro běžné použití v domácnosti,
• Použití součástí nesmontovaných nebo nenainstalovaných v souladu s pokyny 

společnosti Dyson,
• Použití jiných než originálních součástí a příslušenství značky Dyson,
• Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson),
• Oprav či úprav neprovedených společností Dyson nebo jejími autorizovanými 

poskytovateli služeb.
• Ucpání (podrobné informace o hledání a odstraňování blokujících předmětů 

naleznete v návodu k použití spotřebiče Dyson),
• Běžného opotřebení (např. pojistky, kartáče atd.),
• Použití spotřebiče na suť, popel, omítku,
• Snížení kapacity baterie z důvodu jejího stáří nebo opotřebení (pokud přichází v 

úvahu). 
Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, 
kontaktujte prosím zákaznickou linku společnosti Dyson.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo 

později).
• Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a 

prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako 
mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.

• Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní 
poskytovatelé služeb.

• Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem 
společnosti Dyson.

• Oprava nebo výměna vašeho spotřebiče Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, 
po kterou byl spotřebič v záruční opravě.

• Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich zákonných spotřebitelských 
práv a nijak je neomezují.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Při registraci spotřebiče Dyson:

• Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli 
registrovat váš spotřebič a podporovat záruku na něj.

• Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá 
sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám 
zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách. Údaje, 
které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím osobám a budeme je používat pouze 
v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na 
našem webu privacy.dyson.com.
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