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I pakken
Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.  
Du kan købe yderligt tilbehør på Dyson.dk

Støvsugerens hoveddel High Torque XL-mundstykke
Ekstrabredt High Torque XL-mundstykke 
på 30 cm med Dyson DLS™   
(Dynamic Load Sensor)-system.

Laser Slim Fluffy™-mundstykke
En nøjagtigt vinklet laser gør  
usynligt støv synligt på hårde gulve.

Dockingstation
Din Dyson-støvsuger 
indsættes i den  
vægmonterede 
dockingstation, klar til  
næste rengøring.

Oplader
Oplader din støvsuger, 
med eller uden 
dockingstationen.

Ekstra click-in-batteri

Stang

Hair screw-værktøj
Anit-tangle konisk 
børstestang sender 
hår ind i beholderen. 
Motoriseret rengøring til 
mindre områder.

Kombinationsværktøj
To værktøjer i ét - børste 
og Wide Nozzle. For let at 
skifte mellem opgaver.

Spalteværktøj
Designet til præcis rengøring 
omkring kanter og i smalle 
sprækker.

Blød støvbørste 
Indesluttet af bløde 
nylonbørster for blid, 
støvsugeassisteret 
rengøring af sarte 
genstande og overflader.

Børste til indgroet snavs
Stive nylonbørster fjerner 
indgroet snavs fra grove 
tæpper, områder med høj 
trafik og bilinteriør.

Stangklemme 
Sæt på din støvsugerstang 
for at holde værktøj.

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

Soft roller-mundstykke
Designet med blødt, 
vævet nylon og antistatiske 
kulfibertråde til hårde gulve.

Forlængerslange
Tilføjer op til 61 cm fleksibel 
rækkevidde til ethvert 
tilbehør til rengøring højt 
oppe eller lavt nede i dit 
hjem eller din bil.

Fleksibelt spalteværktøj 
Strækker og bøjer.  
Til steder i dit hjem  
og din bil, hvor det er 
svært at komme til.

Gulvdockingstation
Fritstående dockingstation 
i aluminium, designet til at 
opbevare og oplade dine 
Dyson Outsize-støvsuger 
og -tilbehør.

http://Dyson.dk
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Sådan samler du din maskine

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

Hvordan man kommer i gang

Oplad begge batterier helt før 
brug for første gang.

Power modes
Din maskine har tre Power 
modes til forskellige opgaver. 
Skift nemt mellem Power 
modes med en enkelt knap.

Maksimal driftstid 
til længerevarende 
rengøringsopgaver  
i dit hjem.

Den optimale balance mellem styrke og driftstid.  
Sæt High Torque-mundstykket på for at aktivere Auto 
mode. Dyson DLS™-teknologi ændrer automatisk 
motorhastigheden mellem gulvtyper.

Intensiv rengøring ved 
indgroet snavs.

Pas på dine gulve

Kontroller, at undersiden af mundstykket eller 
værktøjet er rent og fri for genstande, der kan 
forårsage skader.

Inden du støvsuger dit gulv og tæpper, 
bør du tjekke producentens anbefalede 
rengøringsinstruktioner.

Børstestangen på din maskine kan beskadige 
visse tæppetyper og gulve. Nogle tæpper 
vil fnugge, hvis du anvender en roterende 
børstestang, når du støvsuger. Hvis dette 
sker, anbefaler vi at støvsuge uden det 
motoriserede gulvmundstykke og konsultere din 
tæppeforhandler.

klik klikklik
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LCD-skærmen

Indstillinger
Styr indstillingerne på din maskine ved hjælp af knappen.

For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på knappen og 
holde den nede, indtil menuskærmen vises. Tryk for at scrolle 
gennem de tilgængelige indstillinger.

Ændr sprog Ændr 
alarmindstillinger

Nedtælling af 
driftstid

Batterilevetid

For at ændre sproget på din skærm 
skal du trykke på knappen og holde 
den nede, indtil sproglisten vises. 
Slip knappen.

Tryk på knappen for at scrolle 
gennem sproglisten til dit foretrukne 
sprog. Tryk på og hold knappen 
nede, indtil nedtællingen slutter.

Et grønt flueben vises på skærmen 
for at markere, at dit sprogvalg  
er fuldført.

Slip knappen under nedtællingen 
for at annullere dit valg.

Du kan slå advarsel om 
motorpulsering fra. Din motor 
pulserer ikke længere, men 
advarselsoplysninger vises fortsat 
på LCD-skærmen, når din maskine 
har brug for din opmærksomhed.

Deaktivering af advarsler 
deaktiverer ikke advarsler om 
tilstopning. Dette er for at sikre, at 
du fjerner blokeringer og forhindrer 
beskadigelse af din maskine.

Tryk for at scrolle gennem 
indstillingsmenuen. Vælg 
advarselsmuligheden.

Scroll for at vælge til eller fra. Hold 
knappen nede, indtil nedtællingen 
afsluttes, og der vises et flueben 
på skærmen. Slip knappen under 
nedtællingen for at annullere dit valg.

Når batteriet skal oplades, pulserer 
din maskine tre gange, og der  
vises et ikon med lav driftstid  
på skærmen.

Når dit batteri er tomt, vises et rødt 
advarselsikon på skærmen.

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

Sørg for, at begge batterier er opladte.

Forlad 
indstillingsmenuen
For at forlade indstillingsmenuen. 
Tryk for at scrolle gennem 
valgmenuen. Vælg “Forlad menu”.

Advarsler
Når batteriet skal oplades, pulserer 
din maskine tre gange, og et rødt 
advarselsikon vises på skærmen.

De advarsler, du muligvis vil se, er:

Filter - filteret er ikke monteret korrekt 
eller skal rengøres.

Blokering - din maskine har en 
blokering, der skal fjernes.
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Oplad maskinen

Det er vigtigt at oplade din nye maskine 
helt, før du bruger den første gang og efter 
hver rengøring. Dette skyldes, at batteri- og 
overvågningssystemets algoritme ‘lærer’ over 
tid, og fuld opladning af din maskine hjælper 
den med mere nøjagtigt at beregne og vise den 
resterende driftstid.

Tilslut til opladeren enten direkte eller i dockingstationen.

De blå lysdioder på begge sider af batteriet blinker under opladning.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser begge lysdioder i 5 sekunder.

Dit batteri er fuldt opladet, når displayet viser 100 %.

Din maskine fungerer ikke, hvis den omgivende temperatur er under  
10 °C (50 ° F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet. 

Udskift dit click-in batteri 

Hvor du har ekstra batterier, anbefaler vi, at 
du udskifter batterierne for at opretholde en 
jævn ydelse.

Fjern et batteri
Hold din hånd under batteriet for at 
støtte det.

Tryk på den røde 
batterifrigørelsesknap, og skub 
batteriet ud af håndtaget.

Sæt batteriet til opladning.

At installere et batteri
Skub batteriet på håndtaget, indtil 
det klikker sikkert på plads.

4,5 timer klikklik
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Tøm beholderen

Tøm så snart snavs når  
MAX-niveauet - overfyld ikke. 
Brug af maskinen, når snavs er 
over MAX-linjen, kan få snavs 
til at nå filteret, og hyppigere 
vedligeholdelse er påkrævet.

Vær forsigtig med ikke at trække 
i strømaftrækkeren, mens den 
gennemsigtige beholder er åben 
for tømning.

klik

klik

1 2 3

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

For at frigøre snavs:
Hold maskinen over skraldespanden i en 
nedadgående position.

Tryk hårdt på den røde beholderfrigørelsesknap. 
Beholderen glider ned og rengør dækslet på 
vejen, og beholderbasen åbnes.

Beholderens bund åbnes ikke, hvis den røde 
beholderfrigørelsesknap ikke trykkes hele vejen ned.
 

For at minimere støv-/allergenkontakt under  
tømning skal du dække den klare beholder med  
en støvtæt pose, mens du tømmer. Fjern forsigtigt 
den klare beholder fra posen. Forsegl posen tæt  
og bortskaf den.

Vær forsigtig med ikke at trække i strømaftrækkeren, 
mens den gennemsigtige beholder er åben for tømning.

Luk beholderen:
Skub beholderbasen opad, indtil den klare beholder 
og basen klikker på plads.

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 den, og skub den  
væk fra skinnen.

Rengør kun beholderen med en fugtig klud.

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

For at genmontere beholderen skal du indsætte 
bagskinnen på beholderen.

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

Beholderen kan ikke vaskes i opvaskemaskine, 
og det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, 
poleringer eller luftfriskere til rengøring af 
beholderen, da dette kan beskadige din maskine.

klik

klik
klik

klik

klikklik

klik
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Vask filteret

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

LCD-displayet advarer dig, når filterenheden skal 
vaskes. Vi anbefaler, at du vasker dit filter mindst en 
gang om måneden, eller når din maskine advarer dig.

21 3 4

Fjern filterenheden ved at dreje den 
mod uret. Træk den forsigtigt væk  
fra maskinen.

Bank let på filterenheden for  
at fjerne overskydende støv  
og snavs inden vask.

Vask kun filterenheden i koldt vand.

Vask først filterenhedens 
plisserede papirelement; hold 
filterenheden under en kold 
vandhane med skumelementet 
nedad og hæld koldt vand over 
det plisserede papir.

Vask herefter filterenhedens 
skumelement; Hold filterenheden 
under en kold vandhane med 
skumelementet nedad, så 
snavset vand ikke forurener det 
papirelementet. Lad koldt vand løbe 
over indersiden og ydersiden af 
skumelementet, og klem skummet 
forsigtigt for at fjerne snavs.

Gentag vask af begge dele af 
filterenheden, indtil vandet løber 
klart igennem.

Ryst forsigtigt filterenheden for  
at fjerne overskydende vand, og 
lad den dræne med skumdelens 
ende opad.

Lad filterenheden tørre helt i et tørt 
miljø med god luftstrøm i mindst 
24 timer.

Kontroller at filterenheden er helt tør.

for at genmontere, placer 
filterenheden på hoveddelen og drej 
med uret, indtil den klikker på plads.

Filterenheden kan kræve hyppigere 
vask ved støvsugning af fint støv eller 
ved primært brug i Boost mode.

Placer ikke nogen dele af din maskine 
i opvaskemaskine, vaskemaskine, 
tørretumbler, ovn, mikroovn eller  
i nærheden af åben ild.

1 2 3
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Vask High Torque XL-børstestang

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

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren,  
og sørg for ikke at røre ved aftrækkeren.

21 3

Placer ikke børstestangen i opvaskemaskine, 
vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikroovn 
eller i nærheden af åben ild.

Brug kun koldt vand til at vaske 
børstestangen, og brug ikke 
rengøringsmidler.

Løft den røde lås på mundstykket for at 
frigøre børstestangen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

Drej endekappen og fjern fra børstestangen. 
Vask ikke endekappen.

Hold børstestangen under koldt postevand og 
gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Placer børstestangen lodret og lad den tørre 
helt. Sørg for, at børstestangen er helt tør inden 
genmontering.

Mundstykkets hylster kan ikke vaskes og bør kun 
tørres af med en fugtig, fnugfri klud.
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Vask Laser Slim Fluffy™-børstestangen

Laser Slim Fluffy™-mundstykkets børstestang kan vaskes. 
For at opretholde optimal ydelse skal du regelmæssigt 
kontrollere og vaske din børstestang. 

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren,  
og sørg for ikke at røre ved aftrækkeren.

21 3 4

Fjern børstestangen
Placer ikke nogen dele af din 
maskine i opvaskemaskine og 
brug ikke rengøringsmidler, 
poleringsmidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets 
frigørelsesknap i enden af 
stangen. Placer mundstykket  
på hovedet.

Skub endekappen helt op, og træk 
børstestangen ud af mundstykket.

Vask og tør børstestangen
Hold børstestangen under 
rindende vand og gnid forsigtigt 
for at fjerne fnug eller snavs.

Placer børstestangen lodret som 
vist. Lad tørre helt i mindst 24 timer.

Udskift børstestangen
Før du udskifter, skal du tjekke,  
at din børstestang er helt tør.

Genmonter endekappen på 
børstestangen.

Skub børstestangen ind  
i mundstykket. 

Skub endekappen ned igen til 
lukket position.

Rengøring af din laserlinse
For at opretholde optimal ydelse  
skal du holde din laserlinse ren. 
Rengør kun linsen, når mundstykket 
ikke er fastgjort til din maskine.

Brug en blød, tør, fnugfri klud til  
at tørre linsen af.
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Vask Soft roller børstestang

1 2 3
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Vask tilbehør

Spalteværktøj Kombinationstilbehør Hair screw-værktøj 

Placer ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og 
brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Vask med koldt vand fra hanen. 

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

Dit Hair screw-værktøj og dit Spalteværktøj med indbygget lys 
kan ikke vaskes. Tør med en fugtig, fnugfri klud uden at røre 
stikkets ender. 

Brug High Torque 
XL-mundstykket

Dit High Torque XL-mundstykke har en skydeknap til 
at justere mundstykkets sugeevne.

Flyt skydeknappen oven på mundstykket for at 
vælge den ønskede sugning.

+
Maksimal sugeevne til indgroet snavs
Til støvsugning af holdbare gulvbelægninger, hårde gulve og 
meget snavsede tæpper.



Sugeevne til støv og snavs
Til støvsugning af let snavsede tæpper og hårdt gulv.
Til støvsugning af større snavs såsom peanuts eller ris.

–
Sugeevne til tæpper med lang luv og til sarte gulve
Til støvsugning af tæpper med lang luv og gulve, hvor du 
oplever større modstand.

Til støvsugning af let snavsede gulve og sarte gulve som vinyl, 
parket og lino.
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Tjek for blokeringer

Din maskine er udstyret med en automatisk 
blokeringsfunktion. Hvis en del bliver blokeret, 
advarer maskinen automatisk om det.

Motoren vil pulsere, og LCD-skærmen indikerer, at 
der er en blokering. 

Sørg for ikke at trække i strømaftrækkeren, mens du 
tjekker for blokeringer.

Sørg for, at eventuelle blokeringer er fjernet, og 
at alle dele er monteret igen, inden du bruger 
maskinen.

Pas på skarpe genstande, når du tjekker for blokeringer.

Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af din garanti.

Hvis du ikke kan fjerne en forhindring fra mundstykket, skal du 
muligvis fjerne børstestangen. Brug en mønt til at låse låsen op, skub 
børstestangen ud af mundstykket og fjern forhindringen. Udskift 
børstestangen, og stram fastgørelsesorganet.

Sørg for, at den sidder ordentligt fast, inden du bruger maskinen.

Din maskine har kulfiberbørster. Vær forsigtig, hvis du kommer  
i kontakt med dem, da de kan forårsage mindre hudirritation.  
Vask dine hænder efter håndtering af børsterne.

1 2 3

klikklik

klik
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Fjern blokeringer fra Soft roller-mundstykket
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Fjern blokeringer fra Hair screw-værktøjet

Dit Hair screw-værktøjs børstestang kan ikke vaskes.  
For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt 
tjekke børstestangen og fjerne eventuelle forhindringer.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og sørg for 
ikke at røre ved aftrækkeren.

Fjern dæksel og børstestang
Fjern Hair screw-værktøj fra stang og maskine.

Skub bundpladen åben. Tryk det røde håndtag 
ned for at frigøre mundstykkets dæksel.

Træk mundstykkets dæksel af værktøjets 
hoveddel.

Tjek for forhindringer
Træk i børstestangen for at fjerne den  
fra hoveddelen.

Tjek for og fjern eventuelle forhindringer fra 
alle tre dele af dit Hair screw-værktøj.

Dit Hair screw-værktøj kan ikke vaskes.  
Tør af med en fugtig fnugfri klud.

Placer ikke nogen dele af din maskine  
i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, 
poleringsmidler eller luftfriskere.

Saml Hair screw-værktøjet igen
Sæt børstestangen tilbage på plads, og tryk 
den fast, indtil den klikker på plads.

Tjek, at det røde låsehåndtag er i ulåst 
position. Ret mundstykkets dæksel ind efter 
guiden på hoveddelen. Skub det ned, indtil 
det klikker på plads.

Skub det røde låsehåndtag op, indtil det 
klikker på plads, og skub bundpladen på 
plads igen. 

21 3
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