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Tak fordi du vælger at købe  
en Dyson luftrensende og  
luftfugtende ventilator.

Hav fuld kontrol med Dyson Link-appen.

Få en trin-for-trin-guide til opsætning og support.
Kontroller hvordan og hvornår din Dyson luftrensende og luftfugtende  
ventilator fungerer.
Overvåg luftkvalitet med visuelle opdateringer.
Opdaterer automatisk din maskine med de seneste softwareopdateringer.

Download Dyson Link-appen
Download Dyson Link-appen fra App store eller Google Play.
Åbn appen og følg instruktionerne på skærmen for at oprette en ny konto.

Apple og Apple-logoer er varemærker som tilhører Apple Inc. og er registrerede i USA og i andre lande. 
App Store er et servicemærke af Apple Inc, registreret i USA og andre lande.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.

Aktivering af din garanti
Vi holder ikke op med at bekymre os om vores maskiner, selvom de nu er dine.

Når du har aktiveret din gratis to-års garanti dækkes din Dyson luftrenser og 
luftfugter både i forhold til arbejdet, der skal udføres, samt dele (eksklusiv filtre  
og fordamper) i to år fra købsdatoen. Vilkårene for garantien gælder.

Selv når din garantiperiode er udløbet, er vi stadig klar til at hjælpe.

Gratis Dyson-dele og arbejde
Simpel udskiftning af dele
Ekspertråd. Syv dage om ugen.
Instruktionsvideoer og hjælpsomme tip

Dit serienummer finder du på mærkepladen, som sidder i bunden  
af din maskine.

Notér dit serienummer til senere brug.

Denne illustration er kun et eksempel.
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Montering af din maskine

Brug begge hænder til at gribe fat om bunden,  
og løft Dyson luftrensende og luftfugtende 
ventilator ud af boksen.

Løft ikke maskinen i loopforstærkeren. 

Tryk udløserknappen ned til dækslerne på begge 
sider af maskinen for at frigøre dækslerne.

Når dækslerne er fjernet, vil inderdøren, hvor 
fordamperen sidder, gå op.

Fjern al beskyttende emballage fra fordamperen.

Tryk fordamperen på plads i din maskine indtil 
den sidder sikkert fast.

Luk inderdøren, og sørg for at den klikker  
sikkert på plads. 

Sæt dækslerne på plads ved basen, og tryk 
forsigtigt til de klikker sikkert på plads.

Placer fjernbetjeningen på toppen af maskinen, 
så knapperne vender nedad. Tilslut strømmen,  
og tænd for maskinen.

Fyldning af vandtanken

MAX-niveau

Før du fjerner vandtanken, skal du sikre,  
at auto-fugteren er slukket eller at  
vandtanken er tom.

Tryk udløserknapperne ned til vandtanken  
på siderne af de maskine.

Træk vandtanken ud af din maskine.

Bær vandtanken i håndtaget hen til hanen,  
og klik hætten af. 

Fyld vandtanken til det maksimale niveau  
med koldt vand fra hanen.

Sæt hætten på igen og fastgør den med clipsene. 

Skub vandtanken tilbage ind i din maskine  
til den klikker sikkert på plads.
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Sådan anvender du din maskine

Knap til  
Clean-cyklus

Standby

Udløserknapper  
til dæksler

Udløserknap  
til vandtank

Standby

Auto purify mode

Luftstrømshastighed

Oscillation

Sleep timer

Informationsmenu

Auto humidify

Luftfugtighedsstyring

Luftstrømsretning

Night mode

Kontinuerlig 
overvågning

Kontinuerlig 
overvågning  
tændt/slukket

Wi-Fi-tilslutning

Når kontinuerlig overvågning er tændt, vil din 
Dyson luftrenser og luftfugter indsamle data om 
luftkvalitet, -temperatur og -fugtighed, som vises  
på LCD-skærmen og i Dyson Link-appen.

Kontinuerlig overvågning er slukket som standard. 
Når du tænder for denne funktion, vil den altid være 
aktiveret til du slukker den igen.

Tryk og hold Auto purify mode-knappen på 
fjernbetjeningen inde i fem sekunder for at tænde 
kontinuerlig overvågning. LCD-skærmen indikerer, 
når kontinuerlig overvågning er tændt eller slukket.

Wi-Fi er tændt som standard. Hvis du vil slukke  
eller tænde Wi-Fi-funktionen, tryk og hold  
Standby-knappen på din maskine inde i fem 
sekunder.
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Informationsmenu

Tryk på denne knap for at scrolle gennem 
informationerne som overvåges af din  
Dyson luftrenser og luftfugter.

Displayet viser Information om luftkvalitet, 
temperatur, luftfugtighed, filtre og 
fordampningsniveau.

Når en bestemt forureningstype får luftkvaliteten 
til at falde, vises et ikon for det forurenende stof  
på LCD-skærmen.

Indendørs luftkvalitet – 12 sekunder
Overvåg den nuværende luftkvalitet med en graf, 
som viser data for de sidste 12 sekunder.

Indendørs luftkvalitet – 24 timer
Overvåg den nuværende luftkvalitet med en  
graf, som viser data fra de sidste 24 timer.

Indendørs luftfugtighed
Mængden af vanddamp i luften vises i procent 
af den maksimale luftfugtighed ved den givne 
temperatur.

Svævestøv (PM2.5)
Mikroskopiske partikler med en størrelse op  
til 2.5 mikrometer er i luften, som vi indånder.   
Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.

Svævestøv (PM10)
Større mikroskopiske partikler med en størrelse  
op til 10 mikrometer findes i luften, vi indånder. 
Dette inkluderer støv, mug og pollen.

Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser
Disse potentielt skadelige gasser slippes ud  
i luften ved forbrænding, for eksempel fra gas 
som brændes ved madlavning eller fra bilers 
udstødningsgas.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)
VOC’er er er typisk lugt, der kan være  
potentielt skadelige. Disse kan findes  
i rengøringsprodukter, maling og nye  
møbler. Disse findes i rengøringsprodukter,  
maling og nye møbler.

Indendørs temperatur
Overvåg omgivelsestemperaturen for  
at opretholde et komfortabelt miljø.

Fordamper
Statussen vil vise mængden af kalkaflejring,  
der er i fordamperen, og når en Deep  
clean-cyklus er nødvendig.

Filtre
Den resterende filterlevetid vises på  
LCD-skærmen og viser, hvornår dit filter  
skal udskiftes.

Wi-Fi
Den nuværende status til  
Wi-Fi-netværket.
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Auto purify 
mode

Auto humidify 
mode

Oscillation

Indstil din Dyson luftrenser og 
luftfugter til Auto humidify mode 
og de indbyggede sensorer justerer 
intelligent maskinens indstillinger 
efter luftfugtigheden i rummet.

Luftkvalitet: Din maskine vil gå på 
pause, når den ønskede luftkvalitet 
er opnået, og tænder igen, når 
kvaliteten daler.

Luftstrømshastighed: 
luftstrømshastigheden vil stige 
indtil den ønskede luftkvalitet og 
temperatur er opnået.

Night mode: din maskine vil kun 
bruge luftstrømshastighed fra 1-4.

Indstil din Dyson luftrenser og 
luftfugter til Auto humidify mode 
og de indbyggede sensorer justerer 
intelligent maskinens indstillinger 
efter luftfugtigheden i rummet.

Hvis du vil slukke for Auto 
humidify mode eller ændre 
luftfugtighedsniveauet manuelt, 
trykker du på knappen for 
luftfugtighedsstyring.

Tryk på oscilleringsknappen og vælg 
en oscilleringsvinkel på 0°, 45° , 90° 
eller Breeze mode.

Brug din Dyson Link-app til personlig 
indstilling.
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Luftstrømshastighed 
og -retning

Sleep timer Night mode

Tryk på knappen for luftstrømshastighed for 
eller sænke luftstrømshastigheden.

Tryk på knappen for luftstrømsretning for  
at ændre retningen på luftstrømmen fra 
fronten til bagsiden af maskinen.

Skift retning på luftstrømmen efter dine 
personlige ønsker og behov.

Vælg luftstrømsretningen Fan mode for en 
rensende og afkølende luftstrøm fra fronten 
af maskinen.

Vælg luftstrømsretningen Diffused mode for  
at få en luftstrøm fra bagsiden, som renser 
luften uden at afkøle.

Din maskine vil fortsætte med at rense og 
fugte luften ved begge indstillinger.

Brug Dyson Link-appen for at tilpasse 
indstillinger til luftstrømshastigheden  
og - retningen.

Din Dyson luftrenser og luftfugter slukker 
automatisk efter den valgte tid.

Sådan indstiller du tiden: Tryk på knappen for  
at scrolle gennem de forskellige tidsalternativer. 
Når du har aktiveret timeren, tryk på Sleep  
timer-knappen en gang for at se den valgte tid.

Sådan afbryder du Sleep timer-tilstanden: Tryk 
på Sleep timer-knappen, scroll valgmulighederne 
igennem, og vælg afbryd.

I Night mode fortsætter din Dyson luftrenser 
og luftfugter med at overvåge og reagere på 
ændringer i luftkvalitet og -temperatur, dog kun 
med de mest støjsvage indstillinger - og med 
LCD-skærmen dæmpet.

Hvis du har valgt Auto purify mode eller Auto 
humidify mode, vil Night mode reducere 
luftstrømshastigheden til 1-4. Du kan manuelt 
ændre luftstrømshastighedsindstillingen fra 1-10 
ved at trykke på Luftstrømshastighedsknappen.

Tilpas indstillingerne for Night mode  
i Dyson Link-appen.



8

Vigtigt: Sluk ikke maskinen og fjern ikke stikket 
fra maskinen, da rengøringsinstruktionerne 
vises på LCD-skærmen.

For at sikre, at Dyson luftrenser og luftfugter 
altid yder sit bedste, er det vigtigt at udføre 
regelmæssige dybderengøringer for at fjerne 
eventuelle kalkaflejringer.

Din maskine advarer dig, når det er nødvendigt  
at køre en Clean-cyklus.

Hvis du er forbundet med Dyson Link-appen,  
vil du få en notifikation her.

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-
skærmen på din maskine advare dig, og knappen 
for Clean-cyklussen vil lyse op. 

Tryk på knappen for Clean-cyklussen på fronten 
af din maskine, og dine instruktioner vises på 
LCD-skærmen.

Tryk udløserknapperne til dækslerne ned for  
at fjerne dækslerne. Inderdøren vil da åbne  
sig. Læg dækslerne til side mens du udfører  
Clean-cyklussen.

Tryk vandtankens udløserknapper ned på  
siderne af din maskine. Træk vandtanken  
ud af din maskine og klik hætten af.

Fjern fordamperen fra din maskine, placer den  
i vandtanken, og sæt hætten tilbage på plads.

Bær vandtanken i håndtaget til vandhanen.

Fyld vandtanken halvt op til det maksimale niveau 
med koldt vand fra vandhanen.

Maksimalt 
niveau

Mål 150 g citronsyre af og hæld det i vandtanken. 
Ryst forsigtigt til al citronsyren er opløst.

Fyld vandtanken til det maksimale niveau  
med koldt vand fra hanen. Sæt hætten  
på igen og fæstn den med hætteclipsene.  
Tør overskydende vand af for at undgå spild.

Dybderengøring  
af din maskine
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Dybderengøring  
af din maskine –
fortsat

Maksimalt 
niveau

Skub vandtanken tilbage i maskinen, og sørg for, 
at den sidder ordentligt på plads.

Tryk på knappen for Clean-cyklus, når det  
vises på LCD-skærmen.

Clean-cyklussen begynder og LCD-skærmen  
viser et nedtællingsur.

Når LCD-skærmen viser, at Clean-cyklussen er 
gennemført, trykkes vandtankens udløserknapper 
ned på siderne af din maskine. Træk vandtanken 
ud af din maskine. Bær vandtanken i håndtaget 
hen til vandhanen.

Klik hætten af, tag fordamperen ud af  
vandtanken, og skyl den i koldt vand fra hanen. 
Tør overskydende vand af for at undgå spild,  
og sæt fordamperen til side.

Skyl vandtanken i koldt vand under hanen.  
Tør indersiden af tanken for at fjerne  
eventuelle rester.

Fyld vandtanken til det maksimale niveau.  
Fjern al overskydende vand, og sæt hætten  
tilbage på plads igen. Og sørg for hætteclipsene 
er ordentligt fastgjort.

Skub fordamperen tilbage i maskinen,  
og sørg for, at den sidder godt på plads. 

Luk inderdøren, og sæt dækslerne på plads igen.

Skub vandtanken tilbage i maskinen, og sørg for, 
at den sidder ordentligt på plads.

Hvis du vil afbryde Clean-cyklussen, kan du trykke 
og holde knappen for clean-cyklussen inde i fem 
sekunder.



10

Skift af filtre

LCD-skærmen på din maskine vil advare dig,  
når du skal skifte filtrene.

Hvis du er forbundet til Dyson Link-appen, 
modtager du en notifikation her.

Gå til shop.dyson.dk/filter-luftrensere for  
at købe nye filtre.

Tryk udløserknapperne til dækslerne ned 
på begge sider af din maskine for at frigøre 
dækslerne.

Tryk på fanerne på toppen og bunden af 
dækslerne for at frigøre filtrene.

Smid dine brugte filtre i skraldespanden.

Fjern al emballage fra de nye filtre.

Skub filtrene ind i dækslerne til fanerne  
på toppen og i bunden klikker på plads.

Placer dækslerne på basen og skub forsigtigt  
til de klikker sikkert på plads.

Tilslut din maskine til en stikkontakt, og tryk på 
Standby-knappen på bagsiden af din maskine.

Vigtigt:
Tryk og hold Standby-knappen på 
fjernbetjeningen nede.

LCD-skærmen på din maskine vil tælle ned  
fra fem og afslutte med standardskærmen.

Filterniveauet vil nu være nulstillet,  
og maskinen er klar til brug. 

Vedligeholdelse 
af din maskine

For at sikre, at din Dyson luftrenser og luftfugter 
altid yder sit bedste, er det vigtigt at rengøre og 
kontrollere for blokeringer regelmæssigt.

Hvis støv samler sig på overfladen af din maskine, 
skal du tørre støvet af din loopforstærker, dæksler 
og andre dele med en ren og tør klud.

Se om der er blokeringer i luftindtag på  
dækslet og i de små åbninger på indersiden  
af loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og rester.

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler 
til at rengøre din maskine.
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