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Tak, fordi du har valgt 
at købe en luftrensede 
ventilator fra Dyson.

Aktivér din garanti nu

Vi stopper ikke med at bekymre os om vores maskiner,  
selvom de nu bor hos dig.  
Selv efter garantien er udløbet, står vi klar til at hjælpe.

Eksklusive ejerfordele
Gratis reservedele og arbejdsløn
Ubesværet udskiftning
Ekspertrådgivning. Syv dage om ugen
Sådan-videoer og nyttige tips

Hvordan kan vi hjælpe?
Løs et problem
Få råd og vejledning
Læs mere om Dyson-teknologi og andre Dyson-maskiner

Dyson-kundepleje
Hvis du har spørgsmål til din luftrensende ventilator  
fra Dyson, skal vi bede dig om at ringe til Dysons Helpline  
med dit serienummer og detaljer om, hvor og hvornår  
du købte maskinen, eller du kan kontakte os gennem  
Dysons hjemmeside.
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Luftstrømmens retning
Placer din hånd på kuplen for at skifte  
retningen på luftstrøm.

Skub kuplen væk fra dig for at flytte  
luftstrømmen opad.

Skub kuplen hen mod dig selv for at flytte 
luftstrømmen nedad.

Fjernbetjeningen kan opbevares ved hjælp 
af magneter på forsiden af din luftrensede 
ventilator fra Dyson.

Sæt til og tryk på tænd/sluk-knappen  
på bagsiden af maskinen.

Hvordan man 
kommer i gang

Luftstrømshastighed
Svingninger

Filterinformation

Strømforsyning

Søvntimer

Tryk på svingningsknappen på fjernbetjeningen 
for at fordele luften rundt i rummet. 

Tryk på svingningsknappen igen for at slukke  
for svingninger.

Din luftrensede ventilator fra Dyson vil automatisk 
slukke efter den forudindstillede tidsperiode.

Sådan indstilles tiden: tryk på Søvn-timerknappen 
for at bladre gennem mulighederne.
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Udskiftning af filteret

1 2 3 4

Pas på din maskine

Rengøring af din luftrensede ventilator fra Dyson

Rengør regelmæssigt
Børst ydersiden af maskinen med en blød børste 
for at fjerne snavs fra nettet.

Brug en blød, tør og fnugfri klud til at rengøre 
bolden og kuplen.

Rengør i dybden
Rengør maskinen grundigt, når du udskifter filteret.

Når filteret er fjernet, skal du bruge et fleksibelt 
fugemundstykke fra Dyson (eller en lang,  
ren malerbørste) for at fjerne snavs fra bunden  
af maskinen.

Tryk på sideknapperne på samme 
tid for at frigive bolden.

Løft det gamle filter ud ved hjælp  
af dets faner.

Indsæt det nye filter. Skub bolden på plads,  
og sørg for, at den klikker  
på plads.

Fejlkoder
Hvis maskinen viser en fejlkode, prøv da at slukke 
for den og tænde for den igen. Hvis dette ikke løser 
problemer, skal du kontakte Dysons kundepleje.
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Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre maskinen  
og tjekke for tilstopninger for at få det bedst  
mulige ud af din luftrensende ventilator fra Dyson.

Anvend ikke maskinen, uden filteret er på plads.

Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre maskinen 
og tjekke for tilstopninger for at få det bedst 
mulige ud af din luftrensende ventilator fra Dyson.


