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Vi er klar til  
at hjælpe:

Få eksperthjælp

Online

Download Dyson Link-app

Ring: 80705843

E-mail: help@dyson.dk

Chat: www.dyson.dk/support/robots

Få mere support

Online

www.dyson.dk/support/robots

Over telefonen:

Ring til vores helpdesk for at få 
målrettet support på 80705843

Dyson Link-app bruges til at styre, overvåge og hente 
automatiske opgraderinger til Dyson 360 Eye™ robotten 
via din mobilenhed.

Søg efter den seneste Dyson Link-app i App Store eller 
Google Play.
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Docking-
målmærker

‘Tændt’-
lampe

Elstik

Elstik

Ledningsholder
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FOR AT MINDSKE RISIKOEN 
FOR BRAND, ELEKTRISK STØD 
ELLER TILSKADEKOMST:

1. Dette Dyson apparat bør kun 
benyttes af børn fra 8 år og 
personer med nedsatte fysiske 
eller mentale funktioner eller 
manglende erfaring eller 
viden, hvis en ansvarlig person 
overvåger eller instruerer dem 
i sikker brug af apparatet og 
i de farer, der er knyttet til 
brugen. Uden overvågning 
bør børn ikke rengøre og 
vedligeholde apparatet.

2. Må ikke bruges som legetøj. 
Nøje overvågning er nødvendig, 
når maskinen anvendes af eller 
i nærheden af børn og husdyr. 
Børn skal overvåges for at sikre, 
at de ikke leger med apparatet. 
Børn og husdyr må ikke sidde 
på maskinen.

3. Brug kun apparatet som beskrevet 
i denne Dyson Brugervejledning. 

Der må ikke udføres nogen 
anden form for vedligeholdelse 
end den, der er beskrevet i denne 
vejledning, på Dyson Link-appen, 
på Dysons websted eller som 
anvist af Dysons Helpline.

4. Hvis apparatet ikke fungerer som 
det skal, har fået et hårdt slag, er 
blevet tabt, beskadiget, efterladt 
udendørs eller tabt i vand, må 
det ikke anvendes. Kontakt 
Dysons Helpline.

5. Hvis der er et problem med dit 
Dyson-apparat, henviser vi til 
fejlfindingsinformationen i denne 
vejledning, på Dysons websted 
og på Dyson Link-appen. Hvis 
robotten trænger til service eller 
reparation, skal du kontakte Dyson 
Helpline, så vi kan snakke om de 
forskellige muligheder. Apparatet 
må ikke skilles ad, da forkert 
samling kan medføre elektrisk 
stød eller brand.

6. KUN egnet til brug på tørre steder. 

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG, SKAL DU LÆSE ALLE 
ANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ MASKINEN
Når man bruger en elektrisk maskine, skal man altid følge nogle grundregler.  
Det omfatter :

ADVARSEL
Disse advarsler gælder for maskinen, opladningsstationen og opladeren.
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Må ikke bruges udendørs eller på 
våde flader, eller hvor der er risiko 
for kontakt med eller nedsænkning 
i vand. 

7. Apparatet må ikke monteres, 
oplades eller bruges i et 
badeværelse eller på en afstand af 
3 meter fra et svømmebassin. Må 
ikke bruges på våde overflader, 
og må ikke udsættes for fugt, regn 
eller sne.

8. Lad ikke apparatet køre, hvor det 
kan opsuge vand.

9. Pas på ikke at spilde vand 
på apparatet.

10. Du må ikke berøre nogen del af 
opladeren, opladningsstationen 
eller apparatet med våde hænder.

11. Brug ikke en beskadiget ledning 
eller et beskadiget stik. Hvis 
elledningen er beskadiget, skal 
den udskiftes af Dyson eller 
en servicerepræsentant eller 
lignende kvalificeret person for at 
undgå farer.

12. Sørg for, at ledningen befinder 
sig, så man ikke kan træde på 
eller snuble over den, så apparatet 
ikke kan køre over den eller 
udsætte den for belastning eller 
beskadigelse.  

13. Tag ikke opladerens stik ud ved 
at trække i ledningen. Tag fat 
i stikket og ikke i ledningen for 
at frakoble ledningen. Brug af 
forlængerledning frarådes.

14. Tag opladningsstationens stik ud, 
når den ikke er i brug i længere 
perioder samt før vedligeholdelse 

eller service.
15. Lad ikke apparatet køre, hvor det 

kan opsuge brændbare væsker 
som f.eks. benzin, og undlad at 
bruge det på steder, hvor sådanne 
væsker eller deres dampe kan 
være til stede.

16. Brug ikke apparatet, hvor det 
kan opsuge noget, der brænder 
eller ryger, såsom cigaretter, 
tændstikker, gløder eller 
varm aske.

17. Apparatet må ikke betjenes på 
et område, hvor der er åben ild, 
tændte stearinlys eller skrøbelige 
genstande på gulvet, der skal 
rengøres, eller hvor der er 
stearinlys på lysestager, borde 
osv., som apparatet kan køre ind i 
ved en fejltagelse. 

18. Fjern alle elektriske ledninger og 
andre genstande, der kan blive 
viklet ind i apparatet fra området, 
der skal rengøres, før rengøring.

19. Sørg for, at alle i husholdningen 
er klar over, hvornår robotten 
er i brug, især når du bruger 
funktionen med planlagt 
rengøring, som er tilgængelig med 
Dyson Link-appen.

20. Apparatet må ikke køres i et rum, 
hvor der er et spædbarn eller barn 
tilstede uden opsyn.

21. Risiko for at falde: Apparatet må 
ikke bruges på steder, hvor det 
kan komme til en nedadgående 
trappe eller balkon o.l. Må ikke 
bruges på høje eller snævre steder 
som f.eks. en hylde eller trapper.

22. Hold hår, løst tøj, fingre og andre 
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dele af kroppen væk fra åbninger 
og bevægelige dele, som f.eks. 
bælterne og børsten.

23. Kom ikke noget ind i åbningerne. 
Brug ikke støvsugeren med 
blokerede åbninger. Skal holdes fri 
for støv, fnuller, hår og alt andet, 
der kan formindske luftstrømmen.

24. Opladningspunkterne 
på apparatet eller 
opladningsstationen må ikke 
berøres med genstande af 
nogen art.

25. Brug ikke støvsugeren, medmindre 
den klare beholder og filtrene 
sidder på.

26. Pas på ikke at blokere sensorerne 
eller visionssystemet.

27. Læg aldrig noget oven 
på apparatet.

28. Bær kun apparatet i fingergrebene 
på hver side.

29. Apparatet og opladningsstationen 
skal tilføres strøm med til 
deres nominelle, ekstra lave 
sikkerhedsspænding. Brug kun 
Dyson-adapteren og -batteriet der 
følger med produktet, idet andre 
typer batterier kan eksplodere 
og forårsage personskade og 
materiel skade.

30. Anvend kun tilbehør og 
reservedele, der er anbefalet 
af Dyson.

31. BRANDFARE – Dette produkt må 
ikke anbringes på eller i nærheden 
af et komfur eller en anden varm 
overflade, og apparatet på ikke 
brændes, selvom det er meget 
beskadiget. Der kan gå ild i 
batteriet, eller det kan eksplodere.

LÆS OG 
OPBEVAR DISSE 
INSTRUKTIONER
DETTE DYSON-APPARAT ER KUN 
TIL HUSHOLDNINGSBRUG
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Opsætning Opladning Klargøring af rummet
Fold docking-stationen ud til en 
90° vinkel, og anbring den op mod 
en væg.
Sæt opladerledningens stik i en af 
docking-stationens sider.
Se efter, om der er strøm på 
stationen. Den blå lampe på 
docking-stationen vil i så fald lyse.
Sno evt. overskydende ledning 
omkring stikket.
Sørg for, at der ikke findes 
genstande inden for en radius på ca. 
50 cm fra docking-stationen.

1 2 3

Anbring robotten på docking-
stationen med den klare støvbeholder 
vendt ind mod væggen.
Batterilampen, der sidder på 
strømknappen, vil pulsere og så lyse 
uafbrudt, når batteriet er helt opladet.

Robotten rengør ved at bruge stærk 
sugekraft, så:
 – Fjern tynde løbere eller løse gen-
stande, som kan blive suget op, 
og som kan begrænse robottens 
bevægelighed.

 – Læg forhindringer som f.eks. snøre-
bånd og tynde ledninger af vejen, 
da de kan blive viklet ind i børsten.

 – Fjern spildt væske eller skarpe 
genstande, som kan beskadige 
robotten.

Robotten bruger infrarøde sensorer 
til at detektere dråber, så:
 – Sørg for, at der ikke ligger ting at 
flyde som f.eks. poser eller sko 
inden for 10 cm fra evt. dråber i 
rummet.

Robotten bruger et kamera til at 
navigere, så:
 – Sørg for tilstrækkelig belysning til, 
at robotten kan navigere omkring, 
under hele rengøringen.

Stik

Ledning

Docking-
station

Kvikstart

‘Tændt’-
lampe

Ledninger

Blade

Taske

Shoes

Fjernbetjeninger

Spild
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Klargøring af rummet Rengøring Opgradér robottenHent Dyson 
Link-appen

4 5 6

Tryk på strømknappen. Robotten vil 
begynde at rengøre al tilgængelig 
steder og køre til opladning, når det 
bliver nødvendigt.

Sørg for at få de bedste resultater ud 
af robotten ved at opgradere den til 
den seneste software.
 
Opret online forbindelse med 
Dyson Link-appen for at tilmelde dig 
automatiske opgraderinger.
 
Opgradér uden brug af appen ved at 
downloade den seneste software fra:
www.dyson.dk/support/robots

Du kan planlægge rengøring, se på 
kort over tidligere rengøringer, udføre 
fejlfinding og automatisk opgradere 
software på robotten ved at 
downloade Dyson Link-appen gratis 
fra App Store eller Google Play.

Se siden 'Opsætning af Dyson Link-
app' i denne brugsvejledning vedr. 
opsætningsanvisninger.

Kvikstart Gå til  
www.dyson.dk/support/robots

Ingen 
ledninger

Ryddede gulve
Ryddede 
kanterShoes
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Dyson Link-app

Funktioner

Dyson Link-app bruges til at styre, planlægge og overvåge 
Dyson 360 Eye™ robotten, selv når du ikke er hjemme.

Gennemse data fra robottens 
seneste fem fuldførte 
rengøringer, som bl.a. et 
rengøringskort over de 
dækkede områder i hjemmet.

Bestem, hvornår robotten 
gør rent, ved at planlægge 
tidspunktet og dagen 
for rengøringen.

Få oplysninger om 
hovedteknologierne 
inde i Dyson 360 Eye™ 
robotten, og få adgang 
til fejlfindingssupport.

*Det viste indhold er fra version 1 af 
appen. Besøg vores websted for at få 
yderligere hjælp: 

www.dyson.dk/support/robots

Giv robotten et navn, hold styr 
på meddelelser, konfigurér 
indstillinger, og kontrollér 
robottens softwareversion.
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Nedskriv robottens serienummer 
– du vil få brug for dette til at 
identificere robottens wi-fi-netværk, 
når der oprettes forbindelse. 
Nummeret findes enten bagpå 
denne brugsvejledning eller bag på 
den klare støvbeholder på robotten.

Nedskriv robottens kode. Du vil få 
brug for den til at tilslutte robotten. 
Nummeret findes enten bagpå 
denne brugsvejledning eller bag på 
den klare støvbeholder på robotten.

Søg efter den seneste  
Dyson Link-app i App Store  
eller Google Play.

Dyson Link-app Sådan opretter du forbindelse: 
1. del
Før du begynder

Hjemme-wi-fi'ens 
adgangskode

Robottens 
serienummer

Robottens kode

Funktioner Download  
appen

Kontrollér din wi-fiSørg for, at du 
har følgende 
oplysninger:

1 2 3

Kontrollér, om docking-stationen er 
opsat tæt på din wi-fi-router, og at 
den er tændt.
 
Sørg for, at enheden befinder sig 
på same netværk, som du ønsker at 
forbinde robotten til.
 
Robotten opretter kun forbindelse til 
2,4 GHz netværk, hvilket omfatter 
de mest moderne routere. Læs 
router-dokumentationen for at se, 
om den er kompatibel.
 
Wi-Fi 2,4-2,5 GHz, 0,08 W maks
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
 
Understøttede wi-fi-protokoller
 – IEEE802.11b (Anbefales ikke)
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n (Kun support til 
2,4 GHz)

 
Kontrollér, om enhedens wi-fi er 
aktiveret, og om den har et stærkt 
wi-fi-signal. Prøv f.eks. at besøge 
dine foretrukne websteder.
 
Få yderligere oplysninger på 
www.dyson.dk/support/robots. 
Hvis du får brug for hjælp, kan du 
kontakte Dyson Helpline på 
80705843
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Har du brug for hjælp?

Wi-Fi-
indikator

Registrér din 
konto

Bekræft dit 
hjemme-wi-fi-
netværk

Gør det muligt at 
opdage robotten

1 2 3

Sådan opretter du forbindelse: 
2. del iOS
Slut robotten til din iOS-enhed og hjemme-wi-fi.

Appen vil anbefale et wi-fi-netværk, 
som du kan slutte robotten til.  
 
Dette vil være det netværk, som din 
mobilenhed allerede er tilsluttet.  
 
Hvis dette er det wi-fi-netværk, du 
ønsker at forbinde robotten til, skal 
du indtaste din wi-fi-adgangskode.

Løft robotten op, og sæt den 
tilbage på en docking-station med 
strømmen tændt. Efter et kort øjeblik 
vil wi-fi-lampen lyse op, hvorpå 
robotten kan findes.

Start appen på din mobilenhed.  
 
Vælg land.  
 
Hvis du allerede har en Dyson-
konto, skal du vælge ‘Log ind’, 
og indtaste dit brugernavn og din 
adgangskode.  
 
Hvis du er ny til stedet, skal du 
vælge ‘Registrering’.  
 
Alle felter skal udfyldes for at oprette 
en konto.

Er du ikke sikker på, at du har en konto?
Dette er den konto, du oprettede for at købe 
robotten fra dyson.dk

Kan du ikke downloade appen til din 
mobilenhed?
Dyson Link-app kan kun fås til iOS- og Android-
telefoner på nuværende tidspunkt. Vi vil blive 
ved med at tilføje enheder, så du kan se efter i 
App Store i det land, hvor du købte robotten.

Kan du ikke se hjemmenetværket?
 – Se efter, om du opsætter tæt på wi-fi-

routeren i dit hjem.
 – Se efter, om hjemme-routeren er tændt.
 – Se efter, om din mobilenhed er forbundet til 

wi-fi. Du kan se dette på, at der er en ikon 
med wi-fi-signal i øverste venstre hjørne af 
skærmen.

 – Se efter, at dit hjemmenetværk ikke er skjult. 
Skjult SSID og databeskyttelsesfunktion  
(Privacy Separator) vil forhindre oprettelse af 
forbindelse. Sørg for, at SSID vises.

Vil du at forbinde robotten til et andet 
netværk?
Forlad Dyson Link-app, åbn indstillingsappen 
på mobilenheden, og vælg wi-fi. Opret 
forbindelse til dit foretrukne netværk, og vend 

Kan du ikke se wi-fi-lampen?
 – Robotten vil fortsat kunne findes i 30 

minutter, efter at den blev placeret på den 
tændte docking-station.

 – Se efter, om docking-stationen er tændt. 
Den blå strømlampe vil være tændt på 
stationen.

 – Løft robotten op, og sæt den tilbage på en 
docking-station.

 – Se efter, om robotten oplader. Den blå 
lampe på robotten vil i så fald lyse.

tilbage til Dyson Link-app.
Se efter, om du er forbundet til et 5 GHz-
netværk. Robotten kan kun oprette forbindelse 
til et 2,4 GHz netværk.
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Tilslutter  
(Wi-Fi-indikator 
blinker)

Slut robotten til  
wi-fi-netværket i dit 
hjem og til Dyson

Giv robotten et 
navn, og begynd!

4 5 6

Slut robotten til din iOS-enhed og hjemme-wi-fi.

Kan du ikke se robotten på listen over 
tilgængelige netværk?
 – Se efter, om robottens wi-fi-lampe lyser. Se 

trin 3 i denne vejledning.
 – Se efter, om din mobilenheds wi-fi er 

aktiveret, og om du kun befinder dig i kort 
afstand fra robotten.

 – Robottens wi-fi begynder med ‘360EYE’.

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
appen og robotten?
 – Sørg for kun at befinde dig i kort afstand 

fra robotten.
 – Du kan oprette forbindelse mellem din 

telefon og robotten ved at gentage trin 4 i 
denne vejledning.

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
robotten og wi-fi?
 – Wi-fi'en svarer muligvis ikke.
 – Hvis du har skjult din wi-fi, skal du genvise 

den.
 – Se efter, at du ikke har indstillet din wi-fi 

til 5 GHz. Wi-fi'en skal være indstillet til 
2,4 GHz.

Wi-fi-lampen på robotten pulserer, når 
der oprettes forbindelse.  
 
Når forbindelsen er opretter, slukkes 
lampen. Hvis robotten ikke opretter 
forbindelse, lyser lampen uafbrudt igen.

Når du har registreret dit ejerskab til 
robotten, og har givet den et navn,  
kan du gå i gang.

Forlad appen, gå til mobilenhedens 
indstillinger, og vælg wi-fi:  
 
Vælg Dyson 360 Eye™ -netværket 
(dette vil indeholde ‘360EYE’ og 
robottens serienummer).  
 
Indtast robottens kode, når du bliver 
bedt derom. Denne findes enten 
bagpå denne brugsvejledning eller 
bag robottens klare støvbeholder.  
 
Vend så tilbage til Dyson Link -app.

Slut din 
mobilenhed til 
robottens wi-fi-
netværk

*Det viste indhold er fra version 1 af appen.  
Besøg vores websted for at få yderligere hjælp: 

www.dyson.dk/support/robots

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
robotten og Dyson-netværket?
 – Dyson Cloud vil muligvis ikke have været 

i stand til at oprette forbindelsen, så prøv 
igen.
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1 2 3

Sådan opretter du forbindelse: 
2. del Android
Slut robotten til din Android-enhed og hjemme-wi-fi.

Wi-Fi-
indikator

Registrér din konto Bekræft dit 
hjemme-wi-fi-
netværk

Gør det muligt at 
opdage robotten

Er du ikke sikker på, at du har en konto?
Dette er den konto, du oprettede for at købe 
robotten fra dyson.dk

Kan du ikke downloade appen til din 
mobilenhed?
Dyson Link-app kan kun fås til iOS- og Android-
telefoner på nuværende tidspunkt. Vi vil blive 
ved med at tilføje enheder, så du kan se efter i 
App Store i det land, hvor du købte robotten.

Kan du ikke se hjemmenetværket?
 – Se efter, om du opsætter tæt på wi-fi-

routeren i dit hjem.
 – Se efter, om hjemme-routeren er tændt.
 – Se efter, om din mobilenhed er forbundet til 

wi-fi. Du kan se dette på, at der er en ikon 
med wi-fi-signal i øverste venstre hjørne af 
skærmen.

 – Se efter, at dit hjemmenetværk ikke er skjult. 
Skjult SSID og databeskyttelsesfunktion 
(Privacy Separator) vil forhindre oprettelse af 
forbindelse. Sørg for, at SSID vises.

Vil du at forbinde robotten til et andet 
netværk?
 – Du kan vælge et andet netværk fra selve 

appen.

Kan du ikke se wi-fi-lampen?
 – Robotten vil fortsat kunne findes i 30 

minutter, efter at den blev placeret på den 
tændte docking-station.

 – Se efter, om docking-stationen er tændt. 
Den blå strømlampe vil være tændt på 
stationen.

 – Løft robotten op, og sæt den tilbage på en 
docking-station.

 – Se efter, om robotten oplader. Den blå 
lampe på robotten vil i så fald lyse.

Løft robotten op, og sæt den 
tilbage på en docking-station med 
strømmen tændt. Efter et kort øjeblik 
vil wi-fi-lampen lyse op, hvorpå 
robotten kan findes.

Start appen på din mobilenhed.  
 
Vælg land.  
 
Hvis du allerede har en Dyson-konto, 
skal du vælge ‘Log ind’, og indtaste 
dit brugernavn og din adgangskode.  
 
Hvis du er ny til stedet, skal du vælge 
‘Registrering’.  
 
Alle felter skal udfyldes for at oprette 
en konto.

Har du brug for 
hjælp?

Appen vil anbefale et wi-fi-netværk, 
som du kan slutte robotten til. 
Dette vil være det netværk, som din 
mobilenhed allerede er tilsluttet. 
Hvis dette er det wi-fi-netværk, du 
ønsker at forbinde robotten til, skal 
du indtaste din wi-fi-adgangskode.
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4 5 6

Slut robotten til din Android-enhed og hjemme-wi-fi.

Tilslutter (Wi-
Fi-indikator 
blinker)

Slut robotten til  
wi-fi-netværket i dit 
hjem og til Dyson

Giv robotten et 
navn, og begynd!

Kan du ikke se robotten?
 – Se efter, om robottens wi-fi-lampe lyser.  

Se trin 2 i denne vejledning.
 – Se efter, om din mobilenheds wi-fi er 

aktiveret, og om du kun befinder dig i kort 
afstand fra robotten.

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
appen og robotten?
 – Sørg for kun at befinde dig i kort afstand 

fra robotten.
 – Se efter, om robottens wi-fi-lampe lyser.

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
robotten og wi-fi?
 – Wi-fi'en svarer muligvis ikke.
 – Hvis du har skjult din wi-fi, skal du genvise 

den.
 – Se efter, at du ikke har indstillet din wi-fi til 

5 GHz.
 – Wi-fi'en skal være indstillet til 2,4 GHz.

Wi-fi-lampen på robotten pulserer, 
når der oprettes forbindelse.  
 
Når forbindelsen er opretter, 
slukkes lampen. Hvis robotten ikke 
opretter forbindelse, lyser lampen 
uafbrudt igen.

Når du har registreret dit ejerskab til 
robotten, og har givet den et navn, 
kan du gå i gang.

Indtast robottens kode, når du bliver 
bedt derom. Denne findes enten 
bagpå denne brugsvejledning eller 
bag robottens klare støvbeholder.

Slut din 
mobilenhed til 
robottens wi-fi-
netværk

*Det viste indhold er fra version 1 af appen.  
Besøg vores websted for at få yderligere hjælp: 

www.dyson.dk/support/robots

Kan du ikke oprette forbindelse mellem 
robotten og Dyson-netværket?
Dyson Cloud vil muligvis ikke have været i stand 
til at oprette forbindelsen, så prøv igen. 
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Tryk på strømknappen, og 
robotten vil begynde rengøring 
af alle tilgængelige steder.

Anbring robotten på docking-
stationen. Sørg for, at der er 
strøm på docking-stationen, 
og at robotten oplader.

Robotten vil vende tilbage til 
docking-stationen for at genoplade, 
når batterispændingen er lav.

Rengøringsfunktioner

Når robotten er 
genopladet, vil 
den automatisk 
fortsætte med  
rengøringen.

Tænd ved at trykke på strømknappen, 
indtil den blå lampe lyser.

Sluk ved at trykke på knappen, 
indtil lampen slukkes.

Hold en pause ved at trykke på 
knappen. Pauselampen vil blinke. 
Tryk igen for at fortsætte rengøring.

Lamper

Tænd/sluk/pause

Automatisk genopladningstilstand: Robotten rengør alle 
tilgængelige steder, og genoplader i docking-stationen 
efter behov.

1 2 3

Opladning.
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Tryk på strømknappen, og robotten vil 
begynde rengøring af den tilgængelige 
plads, som den kan nå på blot en 
enkelt opladning.

Anbring robotten på gulvet, ikke i 
docking-stationen.

Robotten vil ikke genoplade, når 
batterispændingen er lav, men vende 
tilbage til udgangspunktet og slukke.

Rengøringsfunktioner

Rengøring er 
i gang.

På vej tilbage 
til genopladning.

Oplader (midt i 
en rengøring).

RengøringStandby

Opladet.Opladning.

Enkeltopladningstilstand: Robotten 
rengør den tilgængelige plads, som den 
kan nå på blot en enkelt opladning.

321

Gå til  
www.dyson.dk/support/robots
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Forstå og optimer robotten

Sugning Navigering Rengøringsadfærd

Robotten bruger en Dyson 
digitalmotor og en børste i fuld 
bredde til effektiv rengøring.

Robotten bruger et 360° 
visionssystem til at tage et helt 
panoramisk billede af rummet.

Robotten kortlægger hjemmet 
i en raster af kvadrater, 
og rengør det efter et 
systematisk rengøringsmønster.

Læg tynde, lette eller løse genstande 
væk, som kan blive suget op og 
forringe bevægeligheden.
 
Hvis det opstår en blokering, 
vil robotten forsøge at rydde 
blokeringen ved at reducere 
sugekraften i en kort periode.
 
Hvis robotten fanges af en 
forhindring: Fjern forhindringen, 
anbring robotten så tæt som 
muligt på det sted, hvor du 
tog den (helst på et sted, hvor 
robotten allerede har været), 
og tryk på pauseknappen for at 
fortsætte rengøringen.

Robotten navigerer ved at 
identificere ting i dens synsfelt og 
spore disse, mens den bevæger sig.
 
Du kan forbedre robottens evne 
til at navigere ved at sørge for 
tilstrækkelig og ensartet belysning 
under hele rengøringen.
 
I nedsat belysning vil robotten 
supplere omgivelsernes belysning 
med infrarøde forlygter.
 
Rengør kameraet og forlygterne 
regelmæssigt for at bevare 
navigeringsevnen. Se afsnittet 
‘Rengøring af optiske sensorer’ i 
denne vejledning.
 
Af sikkerhedshensyn er 
dråbesensorerne meget følsomme. 
Robotten kan fejlagtigt forveksle 
mørke flader med dråber og 
så undlade at rengøre hen 
over området.

Rasteren på kortet følger ikke altid 
rummets kanter. Robotten vil evt. 
rengøre et andet rum, før den 
vender tilbage til områder, som den 
har sprunget over.
 
Hvis robotten har problemer med at 
navigere ind i et område, eller hvis 
den er lang tid om at gøre rent, kan 
du prøve at flytte docking-stationen 
næste gang. Dette vil omlægge 
grænserne i rasteren for hjemmet og 
muligvis forbedre rengøringen.
 
Du kan se robottens 
rengøringsadfærd og kortene over 
gennemførte rengøringer ved at 
forbinde robotten med Dyson Link-
app.
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Forstå og optimer robotten

Robotten bruger infrarøde sensorer 
til at identificere forhindringer, dråber 
og begrænsninger i områderne, der 
skal rengøres. Den registrerer så disse 
på kortet.

Når robotten starter fra docking-
stationen, vil den vende tilbage for 
at genoplade midt i rengøringen, 
før den automatisk fortsætter og 
fuldfører rengøringen.

Hvis du ikke ønsker, at robotten 
rengør et bestemt område, skal 
du blot opstille en forhindring som 
f.eks. at lukke en dør.
 
Fjern ting, der ligger og flyder, inden 
for 10 cm fra dråber, da de kan 
komme i vejen for dråbesensorerne.
 
Robotten vil sommetider registrere 
nogle forhindringer ved at skubbe 
til dem:  
Sørg for at fjerne alle skrøbelige 
genstande fra gulvet.

Robotten identificerer docking-
stationens placering med det 360° 
kamera: Sørg for, at docking-
stationen er godt belyst og anbragt 
på et åbent sted uden ting, der 
ligger og flyder.
 
Robotten justerer kortet efter 
udgangspunktet på docking-
stationen: Anbring docking-
stationen på en fast, plan flade, 
fladt op imod en væg.
 
Hvis robotten har problemer med 
at finde tilbage til stationen, kan du 
prøve at flytte docking-stationen, før 
næste rengøring.

Robotten får strøm fra et litium-ion-
batterisæt.
 
Opladningstid: 2 timer 45 min.
Køretid: 45 min.
 
Robottens opladnings- og køretid er 
omtrentlige, da de afhænger af mange 
faktorer som bl.a. spænding tilbage 
i batteriet, driftstemperaturen og 
batteriets alder.
 
Køretiden vil også være påvirket 
af, hvordan dit hjem er indrettet, 
samt hvilken type gulvflade der 
skal rengøres.
 
For at optimere den tid, der bruges på 
rengøring, vil robottens opladningstid 
være mindre, når den genoplader på 
stationen midt i rengøringen.
 
Du behøver ikke at vente til robottens 
batteri er helt opladet, før du 
påbegynder rengøring. Hvis du 
imidlertid bestiller rengøring, når 
robottens batterispænding er lav, vil 
den vise et ‘Retur til docking-station’ lys.

Gå til  
www.dyson.dk/support/robots
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Tømning af den klare beholder
Tøm støvbeholderen under rengøring ved at trykke på 
strømknappen for at standse robotten. Når du er færdig, 
stiller du robotten på samme sted på gulvet, trykker på 
strømknappen igen og fortsætter rengøringen.

Når snavset når MAX-mærket, 
er det tid at tømme den klare 
støvbeholder.

Sørg for, at den klare støvbeholder 
tømmes før hver brug.

Tryk på cyklonpakkens udløser. Løft cyklonen ud af den klare 
støvbeholder.
 
Tøm indholdet ud i en affaldsspand.
For at minimere støv/
allergifremkaldende kontakt, 
stikkes den klare beholder ned i 
en plasticpose, som holdes stramt 
omkring den under tømning.

1 2 3

Rengøring af den 
klare beholder
Den klare beholder må kun 
rengøres med koldt vand.
 
Kontrollér, at den klare beholder er 
helt tør, før den sættes på igen.
 
Rengør cyklonens beklædning med 
en klud eller tør børste for at fjerne 
fnug og støv.
 
Hele cyklonen må ikke nedsænkes i 
vand, og der må ikke hældes vand 
i den.

Klar beholder

Cyklon

Cyklonbeklædning
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Tømning af den klare beholder Vedligeholdelse af børste 
og bælter
Du kan foretage vedligeholdelse af børsten eller bælterne 
under rengøring ved først at trykke på strømknappen for 
at standse robotten midlertidigt. Når du er klar, anbringes 
robotten på samme sted på gulvet, og strømknappen 
trykkes igen for at fortsætte rengøringen.

Brug en mønt til at dreje 
børstebefæstelsen mod uret.

Demontér børsten.
Fjern evt. snavs med håndkraft.
Sæt børsten på igen.
Drej med uret for at låse.

Anbring forsigtigt robotten vendt på 
hovedet på en blød flade. Fjern evt. 
snavs med håndkraft.

1 2 3
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Vask og tørring af filtre
Formotorfilter
Vask formotorfilteret mindst én gang om måneden i henhold 
til anvisningerne nedenfor for at bevare ydelsen.

Tryk på knappen til udløsning af 
cyklonen, og fjern cyklonenheden.
 
Træk forfilteret ud.

Vask filteret med koldt vand. 
Brug ikke varmt vand eller 
opløsningsmidler.

Ryst filteret for at fjerne snavs 
og overskydende vand.
 
Gentag vaske-/rystecyklussen, 
indtil vandet er klart.

Lad det tørre helt af sig selv  
(mindst 24 timer).
 
Genmontering: Ret tapperne på 
bunden af filtret ind efter noterne på 
robotten, og tryk så toppen af filteret 
på plads. Før filterdækslet nedad.

1 2 3

24
時間以上
24

時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上24

時間以上
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Vask og tørring af filtre
Eftermotorfilter
Vask eftermotorfilteret mindst én gang om måneden i 
henhold til anvisningerne nedenfor for at bevare ydelsen.

Vask filteret med koldt vand. Brug ikke 
varmt vand eller opløsningsmidler.

Ryst filteret for at fjerne snavs og 
overskydende vand.
 
Gentag vaske-/rystecyklussen, indtil 
vandet er klart.

Tryk filterudløserknappen ind, og før 
filterdækslet opad.
 
Fjern filteret.

Lad det tørre helt af sig selv  
(mindst 24 timer).
 
Genmontering: Ret tapperne på 
bunden af filtret ind efter noterne på 
robotten, og tryk så toppen af filteret 
på plads. Før filterdækslet nedad.

1 2 3

Gå til  
www.dyson.dk/support/robots

24
時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上

24
時間以上

24
時間以上
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Rengøring af optiske sensorer
Rengør de optiske sensorer hyppigt for at opnå 
den bedste navigationsydelse fra robotten.

Navigationskamera

Sensorer til registrering af 
dråber og forhindringer

Forlygter  
(sidder i fingergrebene)

Efterse alle sensordæksler og 
navigeringskameraet for snavs, 
fingeraftryk og udtværinger. Aftør med 
en blød og tør mikrofiberklud for at 
rengøre dem.  
 
Du må ikke bruge rensevæsker, andre 
væsker eller spray af nogen art.
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SoftwareopgraderingerRengøring af optiske sensorer
Sørg for at få de bedste resultater ud af 
robotten ved at opgradere den til den 
seneste software.

1 2 3
Opgraderingen vil være angivet 
med en række lyserøde lys. 
Gør ikke forsøg på at afbryde 
opgraderingssekvensen, før den er 
færdig. Hvis batteriet fjernes under 
en opgradering, kan det forårsage 
uoprettelig skade.
 
Når opgraderingen er færdig, 
slukkes lamperne. Robotten er klar 
til brug igen.

Når du downloader Dyson Link-
appen, vil du blive registreret til 
automatiske opgraderinger.

Når en opgradering bliver 
tilgængelig for robotten, vil den 
automatisk downloade og installere 
den ved næstkommende lejlighed 
(når robotten er inaktiv, på docking-
stationen og tilsluttet wi-fi).

Automatisk opgradering via Dyson Link-appen

1 2 3
Hold strømknappen trykket ned, 
indtil en ring af lyserøde lamper 
blinker for at angive, at robotten er 
begyndt at opgradere.

Se efter, om der er en 
softwareopgradering på Dyson 
webstedet.
 
Download opgraderingsfilen til en 
USB-stik uden at navngive den. 
USB-stikken skal have mindst 256 
MB fri plads, og der må ikke være 
andre filer eller mapper på den.
 
Tag efterfilteret ud af robotten, 
og sæt stikken i USB-porten på 
bagsiden af maskinen.

Opgraderingen vil være angivet 
med en række lyserøde lys. 
Gør ikke forsøg på at afbryde 
opgraderingssekvensen, før den er 
færdig. Hvis batteriet fjernes under 
en opgradering, kan det forårsage 
uoprettelig skade.
 
Når opgraderingen er færdig, 
slukkes lamperne. Robotten er klar 
til brug igen.

Manuel opgradering via USB
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Hvis robotten kører fast, skal den fjernes fra 
forhindringen og anbringes tæt på for at 
genoptage rengøringen.  
 
Se efter, om der er viklet hår eller snavs 
omkring børsten, og fjern det Se efter, om 
børsten er korrekt monteret.  
 
Se bælterne efter, og fjern hår og snavs, der 
måtte være fanget i dem.  
 
Find yderligere oplysninger i afsnittet 
'Vedligeholdelse af børste og bælter'.

Problemløsning

1 2
Hvis robotten støder på et problem, 
vil den vise et af lysmønstrene anført 
nedenfor. Følg anvisningerne for at 
ordne problemet.

Når problemet er løst, sættes robotten 
tilbage på samme sted på gulvet. 
Tryk på strømknappen igen, og træd 
tilbage for at fortsætte rengøringen.

Se efter, at der ikke har dannet sig en plombe 
mellem børsten og overfladen, der rengøres. 
 
Se efter, om børsten er korrekt monteret. 
 
Hvis den klare støvbeholder er fuld, skal 
den tømmes. 
 
Se efter, at cyklonbeklædningen ikke er 
tildækket eller blokeret. 
 
Tag cyklonpakken ud, og se efter, om 
luftkanalerne bag den er tilstoppede. 
 
Tag børsten ud, og se efter om luftkanalerne 
er tilstoppede. 
 
Se efter om filtrene er tilstoppede.  
 
Vask begge filtre. 
 
Se efter, om filtrene er på plads.

Luftkanaler Børste/bælter

Eftermotorfilter

Formotorfilter

Luftkanaler

Børste Børste

Bælter
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Få mere support
 
 
 
 
 
Online
www.dyson.dk/support/robots
 
 
 
 
 
 
Over telefonen:
Ring til vores helpdesk for at få 
målrettet support på 80705843

På Dyson Link-appen:
Du kan bruge Dyson Link-appen 
til at identificere problemer, se 
videovejledninger og føre dig igennem 
fejlfindingsprocessen trin for trin.

Blinkende rødt batterilys angiver, at 
robotten ikke kan fuldføre rengøringen. 
Sæt robotten tilbage i docking-stationen.

5 blinkende røde lys angiver, at robotten 
er stødt på en fejl, som du ikke kan 
udbedre. Kontakt da Dyson Helpline.

Lyserøde lys angiver, at en 
softwareopgradering er i gang.

Kontakt Dysons 
Helpline

Softwareopgra-
deringer

Vend tilbage  
til docking- 
stationen.

Se efter, om der er strøm på docking-stationen: 
‘Tændt’ lampen skal lyse på docking-stationen. 
 
Se efter, at opladningskontakterne på robotten 
og docking-stationen er rene og ikke blokeret. 
 
Se efter, at docking-målmærkerne er foldet 
korrekt ud. Målmærkerne skal være parallelle 
med væggen og vende ud mod rummet. 
 
Se efter, om docking-stationen er blevet flyttet, 
siden robotten begyndte rengøringen, da det 
kan afbryde kortlægningssekvensen.

Docking-station

Efterse alle sensordæksler og 
navigeringskameraet for snavs, fingeraftryk 
og udtværinger. Aftør med en blød og tør 
mikrofiberklud for at rengøre dem.  
 
Du må ikke bruge rensevæsker, andre 
væsker eller spray af nogen art. 
 
Se efter, om der er tilstrækkelig belysning 
til, at robotten kan køre hen over alle 
rengøringsområder, inklusive de områder, 
der allerede er rengjort.

Optiske sensorer

‘Tændt’-lampe
Opladningskontakter

Docking-
målmærker
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BRUG AF DYSON-APPARATET
LÆS DE 'VIGTIGE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER' I 
DENNE DYSON BRUGERVEJLEDNING, FØR 
DU FORTSÆTTER.

KLARGØRING TIL RENGØRING
• For at sikre det bedste resultat er det vigtigt at 

klargøre området, der skal rengøres, ved at fjerne 
forhindringer som:

• Genstande der kan blive viklet ind i bevægelige 
dele: Tynde kabler som f.eks. på hovedtelefoner 
eller opladerledninger, snørebånd, 
beklædningsgenstande, gardiner eller stof, løse 
tæppeender som f.eks. kvaster.

• Ting, der er svære at støvsuge: tynde, løse tæpper 
som bademåtter eller dyreskind og tæpper med 
meget lang luv.

• Genstande, der kan beskadige eller blokere, 
hvis de opsuges: blade og papir, væskespild, 
skarpe genstande.

• Genstande, der ligger i vejen for dråber: poser 
eller sko i nærheden af en dråbe.

• Genstande inden for 10 cm fra trin.
• Fjern alle skrøbelige dele som vaser på piedestaler 

fra området, der skal rengøres, for at undgå 
beskadigelse af ejendele.

• Sørg for, at børn og husdyr holdes væk fra 
området, der skal rengøres.

• Giv andre i husholdningen besked om, hvornår 
robotten vil være i gang.

• Robottens navigationssystem er ikke konstrueret til 
at fungere i fuldstændig mørke, så sørg for, at der 
er tilstrækkelig belysning på alle områder, der skal 
rengøres, så vel som dem der allerede er rengjort. 
Lad f.eks. lyset være tændt, hvis rengøring udføres 
om natten.

VEDLIGEHOLDELSE AF DYSON-
APPARATET

• Opbevar robotten indendørs. Den må ikke bruges 
eller opbevares under 3 °C. Sørg for, at robotten 
har stuetemperatur før brug.

• Robotten må kun rengøres med en tør klud. Der 
må ikke bruges smøremidler, rengøringsmidler, 
pudsemidler eller luftfriskere på nogen del 
af robotten.
Efterse alle sensordæksler og navigeringskameraet 
for snavs, fingeraftryk og udtværinger. Aftør med 
en blød og tør mikrofiberklud for at rengøre dem. 
Du må ikke bruge rensevæsker, andre væsker eller 
spray af nogen art.

• Efterse børsten og bælterne regelmæssigt, og 
fjern evt. snavs (f.eks. hår). Snavs på børsten og 

bælterne kan ridse gulvet under støvsugning.
• Anbring robotten på en blød flade, hvis den 

skal vendes for at tjekke for blokeringer o.l. Det 
vil hjælpe med at forebygge beskadigelse af 
kameraet og sensorerne.

STØVSUGNING
• Før gulve, måtter og tæpper støvsuges, 

skal producentens anbefalede 
rengøringsanvisninger kontrolleres.

• Før støvsugning af højpolerede gulve som f.eks. 
træ eller linoleum, skal du se efter, om børsten er 
fri for fremmedlegemer, der kan sætte mærker.

• Fint støv, såsom gipsstøv eller mel, bør kun 
støvsuges i meget små mængder.

• Robotten må ikke bruges til at støvsuge skarpe 
og hårde genstande, småt legetøj, knappenåle, 
papirclips o.l., da de kan beskadige robotten.

TØMNING AF KLAR BEHOLDER
• Sørg for, at den klare støvbeholder tømmes før 

hver brug.
• Tøm den, så snart snavset når niveauet for MAX-

mærket – må ikke overfyldes.

RENGØRING AF DEN 
KLARE BEHOLDER

• Den klare beholder må kun rengøres med 
koldt vand.

• Rengør cyklonbeklædningen med en klud eller 
tørbørst den for at fjerne fnug og støv.

• Sørg for, at den klare beholder er helt tør, inden 
den sættes på igen.

• Sænk ikke cyklonerne ned i vand, og hæld ikke 
vand ind i cyklonerne.

VASK AF FILTRENE
• Se afsnittet 'Washing and drying the filters' 

sEfterse og vask filtrene regelmæssigt i henhold til 
anvisningerne for at bevare ydelsen.

• Filtrene kan kræve mere hyppig vask ved 
støvsugning af fint støv.

SØG EFTER BLOKERINGER
• Sørg for, at robotten fjernet fra docking-stationen, 

før du tjekker for blokeringer. Robotten må ikke 
startes, da dette kan medføre personskade.

• Pas på skarpe genstande ved kontrol 
for blokeringer.

• Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
• Fjernelse af blokeringer er ikke dækket 

af garantien.
• Denne robot har kulfiberbørster. Vær forsigtig, 

hvis du kommer i kontakt med dem, da de kan 

Yderligere oplysninger



91

forårsage mindre hudirritation. Vask dine hænder, 
efter at du har rørt ved børsterne.

SOFTWAREOPGRADERINGER
• For at sikre det bedste resultat skal du sørge for, at 

robottens software opgraderes regelmæssigt: Du 
kan enten gøre dette ved at registrere robotten til 
automatiske opgraderinger via Dyson Link-appen 
eller ved selv at downloade en opgradering via din 
computer. Se afsnittet 'Softwareopgraderinger'.

DEAKTIVER WI-FI
• Robotten er automatisk indstillet til regelmæssigt 

at udsende et wi-fi-signal, der kan blive opfanget 
som et lokalt netværk (også kendt som ‘AP’-
tilstand). Om ønsket kan denne tilstand slås fra 
ved at følge anvisningerne nedenfor.

• Download ‘Deaktivér wi-fi’-softwaren fra Dyson 
webstedet til en USB-stik. Sørg for, at denne 
software er det eneste på USB-stikken, og at 
stikken har mindst 256 MB fri plads.

• Fjern efterfilteret og filterdækslet. Sæt USB-stikken 
i USB-porten. Anbring robotten på en tændt 
docking-station, og sørg for, at den oplader.

• Tryk på strømknappen, indtil en ring af lyserøde 
lys blinker. Slip så knappen. Softwaren vil 
automatisk slukke for wi-fi-tilstand.

• Når robotten er færdig, vil den slukke.
• Tag USB-stikken ud, og sæt filteret og filterdækslet 

på igen. Robotten er nu klar til almindelig brug.

AKTIVÉR WI-FI
• Hvis du ønsker at aktivere robotten til at udsende 

et wi-fi-signal igen, skal du følge de samme trin 
som ovenfor, men i stedet downloade ‘Aktivér wi-
fi-tilstand’-softwaren fra Dyson-webstedet.

NULSTILLING AF ROBOTTEN
• Hvis ejerskab af robotten skifter, er det bedst at 

nulstille robotten, så hjemmenetværkets navne og 
adgangskoder slettes.

• Nulstil robotten ved at følge de samme trin som i 
afsnittet 'deaktivér wi-fi', men i stedet downloade 
'nulstil robotten'-softwaren fra Dyson-webstedet.

BATTERISIKKERHEDSINSTRUKTIONER
• Hvis batteriet skal udskiftes, skal du kontakte 

Dyson Helpline.
• Batteriet er forseglet og giver under normale 

omstændigheder ingen anledning til 
sikkerhedsspørgsmål. Skulle der imidlertid lække 
væske fra batteriet, må det ikke berøres, og der 
skal tages følgende sikkerhedsforanstaltninger: 

• Hudkontakt – kan forårsage irritationer. Vask 
med sæbevand.

• Indånding – kan forårsage irritationer af 
luftvejene. Sørg for frisk luft og søg læge.

• Øjenkontakt – kan forårsage irritationer. Skyl 
øjeblikkeligt øjnene grundigt med vand i mindst 15 
minutter. Søg læge.

• Bortskaffelse – brug handsker for at fjerne 
batteriet og fjern det straks i henhold til gældende 
lokale love og regler.

ADVARSEL
• Batteriet, der anvendes i denne maskine 

kan udgøre en risiko for brand eller kemisk 
forbrænding, hvis det ikke behandles korrekt. 
Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes over 60°C 
eller brændes, og kontakterne må ikke kortsluttes. 
Batteriet må kun udskiftes med et Dyson-batteri: 
Brug af andre batterier kan udgøre en brand- eller 
eksplosionsfare. Bortskaf straks brugte batterier.  
Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke 
batteriet ad, og sæt ikke ild til det.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
• Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige 

materialer af høj kvalitet. Bortskaf dette produkt 
ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.

• Fjern batteriet før apparatet smides ud.
• Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale 

bestemmelser eller regulativer.

DYSON KUNDESERVICE
Hvis du har spørgsmål til din støvsuger fra Dyson, 
kan du ringe til Dysons kundecenter og oplyse 
serienummeret samt hvor og hvornår, du købte 
støvsugeren. Serienummeret findes på Dyson-
støvsugerens hovedkabinet bag filteret. 
De fleste problemer kan afhjælpes over 
telefonen med hjælp fra en medarbejder fra 
Dysons kundeservice.
Dit serienummer findes på mærkepladen, som 
sidder på apparatet bag den klare beholder.
Hvis din støvsuger skal serviceres, bedes du 
ringe til Dysons kundecenter, så vi kan diskutere 
mulighederne. Hvis din støvsuger er omfattet af 
garantien, og reparationen er dækket, reparerer vi 
apparatet vederlagsfrit.

2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 2 ÅRS 
BEGR ÆNSEDE GARANTI

HVAD ER DÆKKET?
• Reparation eller udskiftning af din støvsuger (efter 

Yderligere oplysninger
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Dysons skøn), hvis din støvsuger godtgøres at 
være defekt pga. materialefejl eller fabrikationsfejl 
inden for 2 år fra købsdatoen (hvis en given 
reservedel ikke længere fabrikeres, udskifter 
Dyson den med en tilsvarende del).

• Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne 
garanti kun gælde, hvis apparatet installeres og 
anvendes i det land, hvor det er solgt.

• Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne 
garanti kun gælde, (i) hvis apparatet installeres 
og anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) 
hvis apparatet installeres og anvende i Belgien, 
England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, 
Spanien, Tyskland eller Østrig at den samme 
model som dette apparat sælges med den samme 
spænding i det pågældende land.

HVAD ER IKKE DÆKKET?
Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning 
af et produkt på grund af:

• Hændelige skader, fejl, der opstår som følge af 
fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug, 
forsømmelse eller skødesløs betjening eller 
håndtering af støvsugeren i uoverensstemmelse 
med betjeningsvejledningens forskrifter.

• Brug af støvsugeren til noget andet end 
normale husholdningsformål.

• Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i 
henhold til Dysons instruktioner.

• Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale 
Dyson-komponenter.

• Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har 
foretaget monteringen).

• Reparationer eller ændringer, der er udført af 
andre end Dyson eller dets autoriserede agenter.

• Blokering – se betjeningsvejledningen om, 
hvordan blokeringer fjernes fra støvsugeren.

• Normal slitage (f.eks. sikring, drivrem, 
børstestang, batterier m.v.).

• Brug af dette apparat til murbrokker, aske, puds.
• Reduktion i batteriets afladningstid på grund 

af batteriets alder eller brug (kun ledningsfrie 
støvsugere).
Hvis du er i tvivl om, hvad der er dækket af 
garantien, kan du ringe til Witt A/S på tlf. 
0045 7025 2323.

OPSUMMERING AF DÆKNINGEN
• Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen 

(eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere).
• Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation, 

før der kan udføres nogen former for arbejde på 
din støvsuger. Uden dette bevis vil det udførte 
arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt 
kvitteringen eller følgesedlen.

• Alt arbejde udføres af Dyson eller dets 
autoriserede agenter.

• Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår 
til Dyson.

• Reparation eller udskiftning af din støvsuger under 
garantien forlænger ikke garantiperioden.

• Garantien berører ikke dine ufravigelige 
rettigheder som forbruger.

BESKYTTELSE AF PRIVATLIV OG 
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Du skal give os grundlæggende 
kontaktoplysninger, når du registrerer dit Dyson-
produkt eller din Dyson Link App.

NÅR DU REGISTRERER DIT DYSON-
PRODUKT

• Du skal give os grundlæggende 
kontaktoplysninger for at kunne registrere dit 
produkt og give os mulighed for at understøtte 
din garanti.

NÅR DU REGISTRERER VIA DYSON 
LINK APP'EN
Du skal give os grundlæggende 
kontaktoplysninger for at kunne registrere din 
Dyson Link App; det gør det muligt for os at 
forbinde dit produkt på sikker vis til din udgave af 
app'en

• Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at 
vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. 
Hvis du vælger at modtage kommunikation fra 
Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige 
tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. 
Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter 
og bruger kun de oplysninger, du deler med os, 
som det er defineret i vores politik for beskyttelse 
af personlige oplysninger, som findes på vores 
hjemmeside. www.dyson.dk/support/privacypolicy

OVERENSSTEMMELSESOPLYSNINGER
Dyson erklærer hermed, at dette produkt er i 
overensstemmelse med væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæring:
http://www.dyson.dk/support/compliance.aspx
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Denne Dyson-maskine bruger open source-
software. En fuldstændig liste over al softwaren og 
ophavsrettigheder sammen med komplette licensvilkår 
kan læses på www.dyson.com/360eyenotice. Der kan 
blive foretaget ændringer, når maskinens software 
fjernopdateres. Se www.dyson.com/360eyenotice for 
ajourførte oplysninger


