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Sådan samler du din maskine

Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i den 
nederste del.

Løft ikke maskinen ud ved at holde i loopforstærkeren.

Saml din maskine med de medfølgende filtre.

Dyson Purifier Cool Auto React
Leveres med HEPA- og kulfilter.

Skub dit HEPA+kulfilter ind i det udvendige dæksel og placér det på den 
nederste del. Skub, indtil begge udvendige dæksler klikkes sikkert på plads.

Dyson Purifier Cool Auto React
Leveres med separate HEPA- og kulfiltre.

Skub kulfiltrene på plads på maskinen.

Skub HEPA-filteret ind i det udvendige dæksel. Genmontér de udvendige 
dæksler på den nederste del, og skub, indtil de klikkes sikkert på plads.

Dyson Purifier Cool Formaldehyd
Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+kulfilter.

Skub det katalytiske filter på plads på maskinen.

Skub dit HEPA+kulfilter ind i det udvendige dæksel, og placér det på den 
nederste del. Skub, indtil begge de udvendige dæksler klikkes på plads.

Sådan kommer du i gang

Anbring fjernbetjeningen 
på toppen af maskinen med 
knapperne vendt nedad.

Sæt ledningen i stikket, og tænd.

Fjernbetjening

Standby tænd/sluk

Standby tænd/sluk

Luftstrømshastighed

Oscillation tænd/sluk

Informationsmenu

Auto mode

Luftstrømsretning

Night mode

Clik

Clik

Clik

Clik

Clik

Clik

Clik

Clik



Strøm og kontinuerlig overvågning

Standby tænd/sluk
Tryk på standby tænd/sluk-knappen på din Dyson luftrensende ventilator 
eller fjernbetjening for at stoppe din maskine. Maskinen vil fortsætte med  
at overvåge luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvågning
Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når funktionen er 
aktiveret, vil den altid være aktiv, indtil du igen deaktiverer funktionen.

Er den kontinuerlige overvågning aktiveret, vil Dysons luftrensende ventilator 
indsamle oplysninger om luftkvalitet, temperatur og fugtighed, som vises på 
LCD-skærmen.

Kontinuerlig overvågning
Tryk og hold knappen Auto mode nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder 
for at aktivere den. LCD-skærmen indikerer, om den kontinuerlige 
overvågning er aktiveret eller deaktiveret.



Informationsmenu

Tryk på denne knap for at scrolle igennem de data, der overvåges af din 
Dyson luftrensende ventilator.

Oplysninger om luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed og filterniveauer vises 
på LCD-skærmen.

Når en bestemt type forurenende stof 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, 
der viser data for de seneste 12 sekunder.

Luftbårne partikler (PM10)
Større mikroskopiske partikler på op til  
10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. 
Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.

Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser
Disse potentielt skadelige gasser udsendes 
i luften ved forbrænding, f.eks. afbrænding 
af gas i forbindelse med madlavning og 
udstødningsgasser fra køretøjer.

Indendørs luftfugtighed
Mængden af  vanddamp i luften,  
vist i procenter.

Formaldehyd (HCHO)
Et almindeligt indendørs forurenende stof. 
Det kan frigøres gennem mange år fra 
møbler, gulve og lim.

Partikler (PM2,5)
Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, 
som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer 
røg, bakterier og allergener.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)
VOC’er er typisk lugte, som er  
potentielt skadelige. Disse kan findes  
i rengøringsprodukter, maling og møbler.

Indendørs temperatur
Overvåg den omgivende temperatur  
for at opretholde et behageligt miljø.

Filtre
Den resterende filterlevetid vises 
på LCD-skærmen og indikerer, 
hvornår det er tid til at skifte filter.



Auto mode

Indstil din Dyson luftrensende ventilator til Auto mode. Så vil de indbyggede 
sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til 
luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når målværdien for luftkvaliteten er 
nået, og starter igen, når luftkvalitetsniveauet falder.

Luftstrømshastighed: Luftstrømshastigheden stiger, indtil målværdien for 
luftkvalitet og temperatur er nået.

Luftstrømshastighed og -retning

Tryk på knappen Airflow speed for at øge eller sænke luftstrømshastigheden.

Tryk på knappen Airflow direction for at ændre luftstrømsretningen fra foran 
til bagpå.

Skift luftstrømsretningen efter behov.

Vælg Airflow direction til Fan mode for luftstrøm foran, der renser og afkøler.

Svingning

Tryk på oscillationsknappen for at cirkulere luften rundt i rummet og scroll 
gennem oscillation-indstillingerne fra 0° til 350°.

Night mode og Sleep timer

I Night mode fortsætter din Dyson luftrensende ventilator med at 
overvåge og reagere på ændringer i luftkvaliteten, men kun med 
maskinens mest støjsvage indstillinger – og med en dæmpet LCD-skærm.

Tryk på Night mode- og Sleep timer-knappen for at scrolle gennem 
tidsindstillingerne.



Skift dit HEPA+kulfilter

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende 
ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid 
til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din 
fjernbetjening.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool Auto React
Leveres med HEPA- og kulfilter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af 
din maskine for at frigøre det udvendige dæksel. Skub fanerne ned for at 
fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne 
klikkes på plads.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge 
klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles,  
og din maskine er klar til brug.

5  
sek



Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende 
ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid 
til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din 
fjernbetjening.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool Auto React
Leveres med separate HEPA- og kulfiltre.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af 
din maskine for at frigøre filterdækslerne. Skub fanerne ned for at fjerne 
HEPA-filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne 
klikkes på plads.

Hvis du vil skifte kulfilteret på din maskine, skal du fjerne filteret fra soklen på 
din maskine og indsætte det nye filter.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge 
klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA-filterlevetiden
Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles,  
og din maskine er klar til brug.

Nulstilling af kulfilterlevetiden
Tryk og hold oscillationsknappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles,  
og din maskine er klar til brug.

5  
sek

5  
sek



Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre  
med et katalytisk filter

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende 
ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid 
til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din 
fjernbetjening.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool Formaldehyd
Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+kulfilter.

Du behøver ikke at udskifte dit katalytiske filter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din 
maskine for at frigøre det udvendige dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne klikkes 
på plads.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge klikkes 
sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra 5, filterets levetid nulstilles,  
og din maskine er klar til brug.

5  
sek



Vedligehold din maskine

Hvis du vil sikre dig, at din Dyson luftrensende ventilator yder sit bedste, 
er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for blokeringer.

Rengøring af maskinen
Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på filteret og i den lille  
lysåbning inde i loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Fejlkoder
Hvis maskinen viser en fejlkode, prøv da at slukke for den og tænde for den igen. 
Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte Dysons kundeservice.

Gå online for mere information og support til din maskine:  
www.dyson.dk/support

http://www.dyson.dk/support
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