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I pakken

Støvsuger Dysons omnidirektionelle 
Fluffy™ -mundstykke
Skabt til hårde gulve. Glider 
i alle retninger - fremad, 
bagud, endda sidelæns.

Stang

Oplader
Oplader din støvsuger med eller 
uden dockingstationen.

Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.

Du kan købe yderligere tilbehør på www.dyson.dk.

Kombinationsværktøj
To værktøjer i ét – Wide 
Nozzle og børste for 
hurtigt skift mellem 
rengøringsopgaver i dit 
hjem eller din bil.

Motoriseret miniværktøj
Motoriseret børstestang 
koncentreret i et 
mindre mundstykke 
for at fjerne genstridigt 
snavs fra madrasser, 
polstring og trapper.

Bordpladeværktøj
Konstrueret til 
rengøring af 
køkkenborde, borde  
og hårde overflader.

Spalteværktøj med  
indbygget lys
Spalteværktøj med 
indbygget LED-lys letter 
rengøring i smalle, 
mørke områder, så du 
kan se, hvor du rengør.

 

http://www.dyson.dk


Sådan kommer du i gang

Tænd/sluk-knap
Vi har fjernet aftrækkeren,  
så du nemt kan skifte hånd, 
mens du rengør omkring 
forhindringer. 

Power modes
Tryk på knappen for at skifte 
mellem Power modes.

Eco mode
Den optimale balance  
mellem kraft og driftstid.

Max mode
Leverer maksimal kraft.
Til intensiv rengøring af snavs,  
der har sat sig fast.

Dysons omnidirektionelle 
Fluffy™ -mundstykke
Skabt til hårde gulve. 
Glider i alle retninger - 
fremad, bagud, endda 
sidelæns.



Oplad maskinen

For den bedste oplevelse anbefaler vi at oplade din maskine og eventuelle 
ekstra batterier helt, så snart du åbner kassen og efter hver rengøring.

LED-lyset på enden af håndtaget blinker, når strømmen er lav, og det er tid  
til at oplade batteriet.

Tilslut opladeren direkte til ladepunktet på basen af håndtaget på din maskine. 
Du kan også forbinde til din dock som vist i installationsvejledningen, der fulgte 
med din dock.

LED-lyset på enden af håndtaget pulserer med et blåt LED-lys under opladning, 
og lyset slukker, når det er fuldt opladet.

Det kan tage op til fire timer at oplade dit batteri helt. Dit batteri er designet til  
at blive efterladt i opladeren.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende  
temperatur er under 5°C (41°F). Dette er designet for at beskytte både  
motoren og batteriet.

Du kan hjælpe med at forlænge batteriets levetid ved at lade din maskine køle  
af, før den genoplades.

Udskift dit click-in-batteri

Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi, at du udskifter  
batterierne for at opretholde en jævn ydelse.

Sådan fjerner du batteriet
Tryk på batterifrigørelsesknappen på håndtaget og skub batteriet  
ud af din maskine.

Oplad batteriet.

Genmontér batteriet
Placer dit batteri mod håndtaget og skub det ind.
Skub, indtil det klikker på plads.



Tøm beholderen

Tøm din beholder, så snart snavset når MAX-markeringen.
Du skal muligvis rense filteret oftere, hvis du bruger din 
maskine med en fuld beholder.

Fjern stangen
Tryk på den røde stangfrigørelsesknap øverst på stangen  
og træk stangen væk fra beholderen.

Frigiv snavset
Hold din støvsuger over en skraldespand. 

Tryk på den røde beholderudløserknap og pas på ikke at trykke  
på tænd/sluk-knappen. Bunden af beholderen åbnes, og dækslet  
vil glide ned inde i beholderen og tørre snavs væk.

Hvis beholderen ikke åbnes, skal du kontrollere, at beholderens udløserknap  
er skubbet helt ned.

Sådan fjernes beholderen til tømning:
Hvis beholderen ikke tømmes helt, skal du fjerne beholderen og tømme  
for snavs.

Tryk på den røde knap, der er placeret på beholderen, for at frigøre 
beholderen og skubbe den af skinnen.

Minimér støvkontakt
Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern 
beholderen forsigtigt, forsegl posen og smid den ud.

Saml din maskine igen
Hvis du har fjernet beholderen, skal du skubbe den tilbage på skinnen.  
Sørg for, at beholderen og låget er sikkert på plads.

Skub beholderbunden opad, indtil beholderen og låget begge klikker  
på plads. Genmontér stangen.

Rengør beholderen

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke 
rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Rengør beholderen
Hvis det er nødvendigt at rengøre beholderen, skal du tømme den som  
vist i afsnittet ‘Tøm beholderen’.

Tryk på den røde knap, der er placeret på beholderen, for at frigøre 
beholderen og skubbe den af skinnen.

Rengør kun beholderen med en fugtig klud.

Sørg for, at beholderen og tætningerne er helt tørre, før de sættes på igen.

Genindsæt beholderen
Sæt “rygraden” på beholderskinnen.

Luk beholderen ved at skubbe beholderbunden opad, indtil beholderen  
og beholderbunden klikker på plads.



Sådan vasker du filteret

Vask dit filter mindst en gang om måneden for at opretholde en optimal ydeevne.

Sørg for, at filteret er helt tørt, før det sættes på igen.

Drej filteret af
Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, 
pudsemidler eller luftfriskere.

Drej filteret mod uret og træk det væk fra din maskine.

Før du vasker filteret, skal du banke let på det over en skraldespand for at fjerne løst støv 
og snavs.

Vask filteret
Vask filterets yderside ved at gnide med fingrene for at fjerne snavs.

Skyl forsigtigt det indvendige filter uden at lade det fyldes op med vand.

Gentag disse trin, indtil vandet løber klart igennem.

Ryst og tør
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Tøm filteret og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.

Fortsæt med at ryste, indtil der ikke kommer vand ud af filteret.

Placér filteret med enden opad, som vist.

Lad filteret tørre i mindst 24 timer et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler, mikroovn eller i nærheden af åben ild.

Vigtigt: dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine 
kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

Genmontér dit filter
For at genmontere dit filter skal du skubbe det på håndtaget og dreje det med uret, indtil 
det klikker på plads.

Dit filter kan have brug for hyppigere vask, hvis du støvsuger fint støv, bruger Max mode 
ofte eller bruger maskinen med beholderen fuld.



Vask børstestængerne

For at opretholde optimal ydelse skal du regelmæssigt kontrollere og vaske 
børstestængerne.

Fjern børstestængerne

clikclik
Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke 
rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets frigørelsesknap for at fjerne det fra stangen.

Træk børstestængerne af endekappen og sæt endekappen til side; vask den ikke.

Vask og tør børstestænger
Hold dine børstestænger under koldt rindende vand og gnid forsigtigt for 
at fjerne fnug eller snavs. Fortsæt med at vaske, indtil vandet løber klart 
igennem.

Stil børstestængerne oprejst og lad tørre i mindst 24 timer.

Udskift børstestængerne

clik

clik

Sørg for, at børstestængerne er helt tørre inden genmontering.

Hver børstestang er konstrueret til at svare til en bestemt position på endekappen. 
Det er vigtigt, at begge børstestænger er monteret i den korrekte position.  
Skub de samlede børstestænger tilbage i mundstykket.

Skub endekappen indtil den klikker sikkert tilbage til den lukkede position.

Mundstykkets hylster kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

clikclik



Rengør dit værktøj

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke 
rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ende.

Sørg for, at dit værktøj er helt tørt inden brug.

Spalteværktøj  
med indbygget lys

Kombinationsværktøj Bordpladeværktøj



Fjern blokeringer

Hvis din maskine registrerer en blokering, vil motoren pulsere seks gange. 
Du kan ikke bruge din maskine, før blokeringen er fjernet.

Hvis du forsøger at bruge din maskine, når motoren pulserer, vil den stoppe 
automatisk.

Lad din maskine køle af, før du leder efter blokeringer, og sørg for ikke  
at røre tænd/sluk-knappen for din egen sikkerheds skyld.

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer. 
Vær forsigtig med ikke at røre tænd/sluk-knappen og vær opmærksom  
på skarpe genstande.

Lad din maskine køle ned, før du tjekker for blokeringer.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for blokeringer, da dette kan medføre 
personskade.



Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt regelmæssigt 
at rengøre den og tjekke for blokeringer.

Pas på din maskine
Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig, fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i mundstykket, værktøjerne samt maskinens hoveddel.

Vask dit filter regelmæssigt og lad det tørre helt.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Pas på dit batteri
Brug Eco mode eller Med mode for at få den bedste ydeevne og levetid fra dit batteri.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 
5°C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

Dine serienumre
Du kan registrere din maskine ved hjælp af serienummeret, som du finder  
i bunden af din maskine.

Du finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader. Brug dit 
serienummer til at registrere dig.
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