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I pakken

Din maskine kommer med et eller flere af disse mundstykker -  
ikke alle vil være inkluderet.

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

Direct drive-mundstykke
Rengør tæpper og hårde 
gulve i dybden.

Ekstra click-in-batteri
Ikke alle modeller leveres  
med et ekstra click-in-batteri.
Du kan købe yderligere  
click-in-batterier på www.dyson.dk. 

Stang Oplader
Oplader din støvsuger med eller 
uden dockingstationen.

Vægdockingstation
Den ledningsfri Dyson-
støvsuger indsættes 
i den vægmonterede 
dockingstation, klar til 
næste rengøring.

Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.

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

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

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

Spalteværktøj
Designet til præcis 
rengøring omkring 
vanskelige kanter samt 
smalle områder, der  
er svære at nå.

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

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

Hair Screw Tool
Anti-tangle konisk 
børstestang sender 
hår ind i beholderen. 
Motoriseret rengøring 
til mindre områder.

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

Børste til genstridigt  
snavs
Stive nylonbørster 
fjerner indgroet snavs 
fra grove tæpper, 
meget benyttede 
områder samt 
bilinteriør.

Madrasmundstykke
Fjerner støv, snavs 
og allergener fra 
madrasser og 
møbelstof.

Up-top-adapter
Bøjer og låser i forskellige 
vinkler. Passer til ethvert 
kompatibelt værktøj for 
effektiv rengøring i svært 
tilgængelige høje områder 
i dit hjem.

Stangklemme

http://www.dyson.dk
http://www.dyson.dk


Sådan kommer du i gang

Oplad din maskine helt, før  
du bruger den første gang.

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

Eco mode
Maksimal driftstid til længerevarende 
rengøringsopgaver i dit hjem.

Med mode
Den optimale balance 
mellem kraft og driftstid.

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%
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Espanol
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中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%

English

Ελληνικά

Espanol

Čeština

中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco

Boost mode
Designet til hurtig,  
intensiv rengøring  
af indgroet snavs.

Tænd og sluk for laseren
Tænd og sluk for laseren 
med skydeknappen  
på mundstykket.

Klasse 1 laserprodukt - sikkert 
for mennesker. Undgå at se 
direkte ind i strålen.



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 LED på begge sider af batteriet blinker under opladning.

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

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

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.

Udskift dit click-in-batteri

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

Oplad batteriet.

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

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.

Denne maskine er designet til brug på hårde gulve. Børstestangen på din 
maskine kan beskadige visse gulve. Nogle tæppematerialer kan fnugge, 
hvis der bruges en roterende børstestang ved støvsugning. Hvis dette sker, 
anbefaler vi at støvsuge uden det motoriserede gulvmundstykke  
og konsultere din tæppeforhandler.
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Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi, at du udskifter batterierne 
for at opretholde en jævn ydelse.



LCD-skærmen

Indstillingsmenuen
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.

Skift sprog
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 ses på skærmen for at vise, at dit sprogvalg er fuldført.

Slip knappen under nedtællingen for at annullere dit valg.

Skift advarselsindstillinger
Du kan slå advarselspulsering fra. Din motor vil ikke længere pulsere, men 
information om driftstid vises fortsat på LCD-skærmen, når din maskine har 
brug for din opmærksomhed.

Deaktivering af advarsler deaktiverer ikke advarselspulsering ved 
blokeringer. Dette er for at sikre, at du fjerner blokeringer for at forhindre 
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.



Nedtælling af driftstid
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.

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

Advarsler
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.

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



Tøm beholderen

Tøm så snart snavs når MAX-niveauet - overfyld ikke. Brug af maskinen, 
når snavs er over MAX-linjen, kan påvirke ydeevnen og kræve hyppigere 
filtervask.

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

Frigør snavset
Hold maskinen over beholderen og peg nedad.

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

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

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

Luk beholderen
Skub beholderbunden opad, indtil beholderen og beholderbunden 
klikker på plads.

Rengør beholderen

Fjern 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.

Genmonter beholderen
Sæt skinnen på beholderen.

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

Beholderen tåler ikke opvaskemaskine, og det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, 
pudsemidler eller luftfriskere til rengøring af beholderen, da dette kan beskadige din maskine.
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Sådan vasker du filteret

For mere information og supportvideoer til din maskine, gå til:  
www.dyson.dk/support

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

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

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

Vask filteret
Vask med varmt, rindende vand fra hanen - gnid forsigtigt  
dit filter med fingrene for at fjerne snavs.

Fyld og ryst
Placer din hånd over den ene ende af dit filter.

Fyld filteret med varmt vand fra hanen.

Placer din hånd over den åbne ende af filteret og ryst det godt for at fjerne 
fanget støv og snavs.

Gentag disse trin indtil vandet løber klart igennem.

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

Ryst filteret både opad og nedad.

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

Tør filteret
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.

http://www.dyson.dk/support


Fjern blokeringer

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer.  
Pas på ikke at røre ved aftrækkeren 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.

Fjern beholderen og tjek, om der er blokeringer i maskinens hoveddel.

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

Hvis din maskine registrerer en blokering, vil motoren pulsere, og du kan 
ikke bruge din maskine, før blokeringen er fjernet.

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

For at kontrollere om der er blokeringer i maskinens hoveddel, skal du fjerne 
beholderen ved at følge instruktionerne i afsnittet ‘Rengør beholderen’  
og fjerne blokeringen.

Hvis du ikke kan fjerne en blokering, er du muligvis nødt til at fjerne 
børstestængerne.

Sæt alle dele i igen, inden du bruger maskinen.

Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af din garanti.



Vask Laser Slim Fluffy™ -børstestangen

Laser Slim Fluffy™ -mundstykket har en vaskbar børstestang. For at opretholde 
optimal ydelse skal du regelmæssigt kontrollere og vaske din børstestang.

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

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

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

Skub endekappen helt op og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

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

Fjern så meget overskydende vand som muligt ved at bevæge  
din hånd langs børstestangen for at presse vandet ud.

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

Udskift børstestængerne
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 laserlinsen
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 med.

2

3

1
2

1

2

3

1
2

1



Fjern blokeringer fra Hair screw-værktøjet

Dit Hair Screw Tool har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale 
ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.

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

Fjern dæksel og børstestang
Fjern Hair Screw Tool fra stangen eller maskinen.

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

Træk mundstykkets dæksel af værktøjets hoveddel.

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

Tjek for og fjern eventuelle blokeringer fra alle tre dele af dit Hair Screw Tool.

Dit Hair Screw Tool kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

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

Saml Hair screw Tool igen
Sæt børstestangen tilbage på plads og tryk til, 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 soklen  
på plads igen.



Rengør dit værktøj

Placer 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 ender.

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

Kombinationstilbehør Spalteværktøj Forlængerslange Spalteværktøj med 
indbygget lys

Low-reach-adapter
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Blød støvbørste

Børste til genstridigt 
snavs

Up-top-adapter Madrasmundstykke



Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt 
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, værktøj 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 finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader.  
Brug dit serienummer til at registrere dig.


