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Tak, fordi du har valgt at købe en Dyson-luftrenseblæser
Vi er altid klar til at hjælpe

Download Dyson Link-app
Med Dyson Link-appen kan du
styre, overvåge, tilpasse og hente
automatiske opsætningsopgraderinger til dine apparater fra din
mobile enhed.
Søg efter Dyson Link-appen i App
Store eller Google Play.

Online
www.dyson.dk/support

Supportcenter
0045 8070 5843
help@dyson.dk
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Du kan registrere din gratis 2 års
garanti på 3 nemme måder

Registrering

Efter du har registreret dig til din
gratis 2 års garanti, vil Dysonapparatet være dækket med hensyn
til omkostninger til reservedele og
arbejdsløn (eksklusive filtre) i 2 år
efter købsdatoen ifølge reglerne
i garantien.
Dit serienummer står på
mærkepladen, som sidder på
apparatets bundplade.

Noter dit serienummer til
fremtidig brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU
LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I
DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET
Ved anvendelse af elektriske apparater skal man
altid tage visse sikkerhedsforanstaltninger:

Risiko for kemisk forbrænding og kvælningsfare.
Hold batterierne væk fra børn. Dette produkt
indeholder et litium knap-/møntcellebatteri. Hvis
et nyt eller brugt litium knap-/møntcellebatteri
sluges eller kommer ind i kroppen, kan det medføre
alvorlige indre forbrændinger og kan medføre
dødsfald efter kun 2 timer. Sørg altid for at lukke
batteribeholderen. Hvis batteribeholderen ikke
lukker ordenligt, skal man stoppe med at bruge
produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra
børn. Hvis du mener, batterierne er blevet slugt eller
er kommet ind i en del af kroppen, skal du med det
samme søge lægehjælp.
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Registrer online
Besøg vores websted for online at
registrere din komplette garanti for
dele og arbejdsløn.
www.dyson.dk/register

Denne illustration er kun
et eksempel.

Små detaljer kan variere en anelse
fra det viste.

ADVARSEL

Registrer via din smartphone
Download Dyson Link-appen,
hvorefter du guides gennem
registreringen som en del af
opsætningen.

Registrer via telefon
Ring til vores dedikerede Helpline.
0045 8070 5843

ADVARSEL

VENTILATOREN OG FJERNBETJENINGEN
INDEHOLDER BEGGE MAGNETER.
1. Pacemakere og defibrillatorer kan påvirkes
af stærke magnetfelter. Hvis nogen i din
husholdning har en pacemaker eller en
defibrillator, placer ikke fjernbetjeningen i
lommen eller nær apparatet.
2. Kreditkort og elektroniske lagringsenheder
kan også påvirkes af magneter og skal derfor
holdes væk fra fjernbetjeningen og apparatets
øverste del.

knyttet til brugen. Uden overvågning bør børn
ikke rengøre og vedligeholde apparatet.
4. Før brug sørg for, at apparatet er helt samlet jf.
anvisningerne.
5. Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Der skal udvises særlig opmærksomhed,
når det benyttes af eller i nærheden af børn.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
6. Brug kun apparatet som beskrevet i denne
Dyson-vejledning. Der må ikke udføres nogen
form for vedligeholdelse eller reparation ud
over det, der er beskrevet i denne vejledning,
eller som er blevet anvist af Dyson Helpline
(kundeservice).
7. KUN egnet til tørre områder. Må ikke bruges
udenfor eller i fugtige områder. Må ikke komme
i kontakt med regn eller vand.
8. Håndter ikke nogen del af stikket eller apparatet
med våde hænder.
9. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning
eller stik. Kasser apparatet eller send det
til et autoriseret værksted til undersøgelse
og/eller reparation. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af Dyson eller en
servicerepræsentant eller lignende kvalificeret
person for at undgå farer.
10. 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 Dyson Helpline.
11. Træk/hiv ikke i ledningen og lad den ikke
komme i klemme. Hold ledningen væk fra
varme overflader.
12. Placer ikke ledningen under møbler eller
genstande. Tildæk ikke ledningen med løse
tæpper eller lign. Placer ledningen et sted,
hvor man ikke kommer til at falde over den.
13. Tag ikke stikket ud ved at hive i
ledningen. Tag fat i stikket og ikke i
ledningen for at frakoble apparatet. Brug af
forlængerkabel frarådes.

14. Put ikke genstande ind i åbninger eller
gennem ventilationsåbningerne. Benyt
aldrig ventilatoren med blokerede åbninger.
Hold den fri for hår, støv samt andet der måtte
nedsætte luftstrømmen.
15. Brug ikke sæbe eller olie i forbindelse med dette
apparat. Tag ledningen ud af stikkontakten før
rengøring eller vedligeholdelse.
16. Bær altid apparatet ved at holde i foden.
Må ikke bæres i den runde blæserenhed.
17. Sluk for ventilatoren, inden stikket trækkes ud
af kontakten. Træk stikket ud af kontakten,
hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere
periode. Rul ledningen forsvarligt sammen,
så man ikke falder over den.
18. Benyt ikke ventilatoren i nærheden af et fyr,
åbne ildsteder, komfurer eller i andre områder
med høj varme.
19. Brug ikke sammen med eller direkte ved siden
af en luftfrisker eller lignende produkter. Sprøjt
ikke og påfør ikke parfume direkte på eller nær
filtret. Hold essentielle olier og kemikalier væk
fra udstyret.
20. Dette apparat skal kun benyttes med den
strømforsyning, der fulgte med ved købet.

LÆS OG OPBEVAR DISSE
INSTRUKTIONER

Dette Dyson-apparat er kun til husholdningsbrug.

ADVARSEL

Disse advarsler gælder for selve apparatet og,
hvor det er relevant, alle redskaber, tilbehør,
opladere eller netadaptere.
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:
3. Dette Dyson apparat må benyttes af børn
fra 8 år og op og af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske 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

Træk ikke i ledningen.

Opbevar ikke i
nærheden af en
varmekilde.

Benyt ikke i nærheden
af åben ild.

Bær ikke apparatet i
luftringsforstærkeren.
Luftringsforstærkeren
er ikke et håndtag.

Sprøjt ikke
parfumerede produkter
som f.eks. luftfriskere
eller parfume i
nærheden af filteret
eller apparatet.
31

Samling

Yderligere funktioner

Tænd/sluk-knap
Tryk på tænd/sluk-knappen på apparatet eller
fjernbetjeningen for at slukke for luftrenseblæseren.
Apparatet vil fortsat overvåge luftkvaliteten.
Kontinuerlig overvågning
Den kontinuerlige overvågningsfunktion kan:

Brug begge hænder til at løfte
apparatet ud af kassen, og vær
påpasselig med kun at holde fast i
apparatets fodstykke.
Løft ikke apparatet op ved at holde i
den runde blæserenhed.

Tag kulfiltrene ud af
kassen, og fjern den
beskyttende emballage.

Fjern den beskyttende emballage
fra HEPA-glasfiltrene, og sæt filtrene
ind i afskærmningerne, så de sidder
ordentligt fast.

Monter begge kulfiltre
på apparatet.

Placer afskærmningerne på
apparatets fodstykke, og tryk
forsigtigt, så de klikker forsvarligt
på plads.
Placer fjernbetjeningen på toppen af
apparatet med knapperne nedad.
Tilslut strømforsyning og tænd.

• Indsamle omfattende oplysninger om omgivelserne
(se afsnittet "Informationsmenu").
• Vise historikken for luftkvalitet på skærmen og i
Dyson Link-appen.
Løbende overvågning er hele tiden aktiv, medmindre
standbyindstillingen vælges.
For at afbryde den kontinuerlige overvågning, skal du
trykke på knappen for automatisk tilstand, og holde den
nede i 5 sekunder.
Standby
For at afslutte standbytilstanden og aktivere apparatet
igen skal du trykke på tænd/sluk-knappen på apparatet
eller fjernbetjeningen.

Sådan opretter du forbindelse til Dyson Link-appen

Tænd/
sluk-knap

Luftstrømshastighed

Svingning
TIL/FRA
Tænd/
sluk-knap

Med Dyson Link-appen kan du styre, planlægge,
overvåge og tilpasse dine indstillinger for apparatet
direkte fra din mobile enhed.
Informationsmenu

Automatisk indstilling
Luftstrømsretning

Nattilstand

Wi-Fi er aktiveret som standard. For at deaktivere eller
aktivere Wi-Fi, skal du trykke og holde nede på knappen
ON/OFF (TIL/FRA) på apparatet i 5 sekunder.

Sæt apparatets stik i stikkontakten, og
tænd det.
Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel
med appen, at den er tændt, at den er tilsluttet
et wi-fi-netværk, og at Bluetooth er aktiveret.
Hvis du ikke allerede har Dyson Link-appen
skal du først downloade den fra App Store
eller Google Play.
Åbn Dyson Link-appen, og følg anvisningerne
for at oprette en ny konto, hvis du ikke allerede
har en.
Følg anvisningerne på skærmen for at parre
dit apparat med Dyson Link-appen.

Du kan nu bruge Dyson Link-appen til
at angive brugerdefinerede indstillinger,
overvåge information fra apparatet, styre det,
planlægge driften og holde dig opdateret
med systemopgraderinger.
Hvis du oplever problemer med at downloade
Dyson Link-appen eller med parring af
din enhed, skal du først kontrollere, om du
har forbindelse til et wi-fi-netværk, og om
Bluetooth er aktiveret på din mobile enhed og
derefter prøve igen.
Hvis du fortsat har problemer med at
downloade appen eller med parring af
enheden, skal du kontakte Dysons Helpline.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
App Store er et varemærke for tjenesteydelser tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.
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Informationsmenu

Automatisk tilstand

Bladr gennem valgmulighederne for
at overvåge apparatets effektivitet.
Menuen giver dig også mulighed
for at tilgå oplysninger om,
hvilke forurenende stoffer der
er i luften, temperaturen og
fugtighedsniveauer.
Når en bestemt type forurenende
stof forårsager, at luftkvaliteten
forringes, vises symbolet for det
pågældende forurenende stof på
displayet.

Når den automatiske tilstand er
valgt, justerer de indbyggede
sensorer på intelligent vis apparatets
indstillinger alt efter luftkvaliteten.
Når sensorerne registrerer, at den
ønskede luftkvalitet er opnået,
sættes apparatet på pause.
Sensorerne fortsætter med
at overvåge luftkvaliteten, og
apparatet tændes igen, når
luftkvalitetens niveau er faldet.
Du kan tilpasse indstillingerne
for den automatiske tilstand og
luftkvalitet i Dyson Link-appen.

Luftstrøm
Indendørs luftkvalitet –
12 sekunder
Overvåg den aktuelle luftkvalitet
med en graf over de seneste
12 sekunders data.

Partikelformigt stof (PM2.5)
Mikroskopiske partikler på op til
2,5 mikrometer, som svæver i den
luft, vi indånder. Disse omfatter røg,
bakterier og allergener.

Partikelformigt stof (PM10)
Større mikroskopiske partikler på op
til 10 mikrometer, som svæver i den
luft, vi indånder. Disse omfatter støv,
skimmel og pollen.

Nitrogendioxyd og andre
oxiderende gasser.
Disse potentielt skadelige
gasser frigives i luften ved
forbrænding, eksempelvis fra
gasvarmekilder fra madlavning og
udstødningsemission fra køretøjer.
Luften renses kontinuerligt, uanset
om luften er indstillet til at strømme
fra for- eller bagsiden.

Flygtige organiske forbindelser
(VOC)
VOC'er (volatile organic
compounds) er typisk lugte, der er
potentielt skadelige. Disse findes i
rengøringsprodukter, maling og nye
møbler.

Indendørs temperatur
Overvåg den omgivende
temperatur, så du kan opretholde et
behageligt miljø.

Indendørs luftfugtighed
Mængden af vanddamp i luften,
vises som en procentdel af den
maksimalt mulige luftfugtighed ved
den aktuelle temperatur.

Filtre
Filterets resterende levetid vises på
displayet, der også angiver, når et
filter skal udskiftes.

Vælg luftstrømsretningen foran,
hvis du ønsker rensning og
kølig luftstrøm.
Vælg luftstrømsretningen bagpå,
hvis du ønsker rensning uden
kølig luftstrøm.
Tryk på knappen for
luftstrømshastighed for at øge eller
mindske luftstrømmens hastighed.

1-10
1-10

Wi-fi
Den aktuelle status for wi-finetværksforbindelsen.
Små detaljer kan variere en anelse fra det viste.
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Svingning

Udskiftning af HEPA-glasfiltre
1

2

3

Afskærmningerne frigøres med
HEPA-glasfiltrene monteret.

Tøm HEPA-glasfiltrene direkte
i skraldespanden ved at trykke
ind på begge de lilla tapper
på afskærmningerne.

Tryk på knappen for svingning for at
bladre gennem valgmulighederne
fra 0° til 350°.
Tilpas dine svingningsindstillinger
i Dyson Link-appen, og de vil blive
vist som en valgmulighed, når du
gennemser mulighederne.

Vigtigt: Tag altid stikket ud af
stikkontakten, inden du udskifter
filtrene.
Filterets resterende levetid vises
på displayet, der også angiver,
når HEPA-glasfilteret, der ikke skal
vaskes, skal udskiftes.

Tag apparatets stik ud
af stikkontakten.
Skub knapperne ned på begge sider
af afskærmningerne.

Bortskaf brugte filterenheder
i overensstemmelse med
lokale bestemmelser.

Nattilstand

Vigtigt
4

5

6

7
5
sec

Nattilstanden dæmper displayets
lys og sænker apparatets lydniveau,
hvilket gør tilstanden ideel til
anvendelse, mens du sover.
Hvis den automatiske tilstand er
indstillet, reducerer nattilstanden
luftstrømshastigheden fra 1 til 4.
Du kan manuelt ændre
luftstrømmen fra 1-10.
Tilpas indstillingerne for
nattilstanden i Dyson Link-appen.

Små detaljer kan variere en anelse fra det viste.
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1-4

AUTO mode

1-10
Manual

Sæt de nye HEPA-glasfiltre ind i
afskærmningerne, så de sidder
ordentligt fast.

Pres ned på afskærmningerne, så
de igen klikker på plads i fodstykket.

Tilslut apparatet til stikkontakten,
og tænd.

Tryk på knappen for nattilstand på
fjernbetjeningen, og hold den nede.
Displayet på apparatet tæller
ned fra fem og afslutter med
standardskærmbilledet. HEPAglasfilterniveauet nulstilles, og
apparatet er klar til brug.
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Udskiftning af kulfiltre
1

Vigtigt: Tag altid stikket ud af
stikkontakten, inden du udskifter
filtrene.
Filterets resterende levetid vises på
displayet, der også angiver, når
kulfilteret, der ikke skal vaskes,
skal udskiftes.

Tag apparatets stik ud
af stikkontakten.

Rengøring
2

3

Afskærmningerne frigøres med
HEPA-glasfiltrene monteret.

For at fjerne kulfiltrene skal du
trække i tapperne på begge sider
af filtrene.

Skub knapperne ned på begge sider
af afskærmningerne.

Bortskaf kulfiltre i skraldespanden.

For at sikre, at dit apparat fungerer
hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at du
regelmæssigt rengør apparatet og
kontrollerer for tilstopninger.

Undersøg, om der er tilstopninger
i filterets luftindtagshuller eller
i den lille åbning inde i den
runde blæserenhed.

Tag apparatets stik ud af
stikkontakten, inden du rengør det.

Brug en blød børste til at fjerne støv
og snavs.

Der kan ophobe sig støv på
overfladen af apparatet. Tør
støv af den runde blæserenhed,
filterenheden og andre dele med en
tør eller fugtig klud.

Brug ikke sæbe eller pudsemidler til
at rengøre apparatet.

Sådan fjerner du tilstopninger:
Fjern filterafskærmningerne, og
undersøg, om der er tilstopninger i
luftindtagshullerne under filtrene.

Hvis en fejlkode vises, skal du
først forsøge at løse problemet
ved at tage apparatets stik ud af
stikkontakten og derefter tilslutte
det igen.

Brug en blød børste til at fjerne støv
og snavs.

Hvis fejlkoden stadig vises, skal du
kontakte Dysons Helpline.

Bortskaf brugte filterenheder
i overensstemmelse med
lokale bestemmelser.

Vigtigt
4

5

6

Problemløsning

7
5
sec

Sæt de nye kulfiltre forsvarligt fast
på fodstykket.

Pres ned på afskærmningerne, så
de igen klikker på plads i fodstykket.

Tilslut apparatet til stikkontakten,
og tænd.

Tryk på knappen for svingning på
fjernbetjeningen, og hold den nede.
Displayet på apparatet tæller
ned fra fem og afslutter med
standardskærmbilledet.
Kulfilterniveauet nulstilles, og
apparatet er klar til brug.
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Yderligere oplysninger og support:
Online:
www.dyson.dk/support
Over telefonen:
0045 8070 5843

Der kan opstå tilstopninger, hvis
apparatet er blevet brugt uden
et filter, eller hvis filtrene ikke er
blevet udskiftet, efter systemet har
anmodet om det.
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Yderligere oplysninger

BETJENING UDEN FJERNBETJENING
• Dette apparat kan kontrolleres via Dyson Link-appen.
FORBINDELSE TIL DYSON LINK-APPEN
• Du skal have en direkte internetforbindelse og en enhed med en app, før appen Dyson
Link kan fungere.
• Apparatet kan oprette forbindelse til netværk på både 2,4 GHz og 5 GHz, hvilket
omfatter de fleste moderne routere. Se dokumentationen til routeren for at få oplysninger
om kompatibilitet.
• Dyson Link-appen kræver en iOS-enhed, der som minimum har iOS-version 10*, eller en
Android-enhed, der som minimum har version 5.
• Din mobile enhed skal understøtte Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) for at kunne
oprette forbindelse til apparatet. Se din enheds specifikationer for at få oplysninger
om kompatibilitet.
–– BLE/Wi-Fi 2,4 GHz–2,5 GHz, maks. 0,1 W
–– Wi-Fi 5,170 GHz–5,835 GHz, maks. 0,1 W
–– Understøttede Wi-Fi-protokoller:
–– IEEE802.11a
–– IEEE802.11b (anbefales ikke)
–– IEEE802.11g
–– IEEE802.11n
–– Standby tilsluttet netværk: 1,0 W
UDSKIFTELIGE DELE
UDSKIFTNING AF BATTERI
•
•
•
•
•

ADVARSEL
Skru batterirummet på fjernkontrollen af. Løsn bunden og træk ud for at fjerne batteriet.
Sæt ikke batterierne omvendt i, og kortslut ikke batterierne.
Forsøg ikke på at skille batterierne ad eller at oplade dem. Må ikke udsættes for ild.
Følg batteriproducentens anvisninger ved installation af nye batterier (batterier type
CR 2032).
Skru altid skruerne i igen på fjernbetjeningen.

IKKE-VASKBARE FILTERENHEDER
• Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges.
• For at udskifte filterenheden skal du følge de viste trin.
• Hvis filteret ikke skiftes efter systemets anmodning, kan det medføre ændringer i
produktets ydeevne og udseende.
• Du kan købe nye filterenheder på www.dyson.dk/support.
AUTOMATISK INDSTILLING
• Der skal gå 6 dage, efter at maskinen er taget i brug for første gang, for at sensoren er
kalibreret. I løbet af denne periode kan maskinen være mere følsom over for VOC'er (som
f.eks. dufte) end normalt.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
• Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Bortskaf dette
produkt ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.
• Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller regulativer.
• Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes sammen med
andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller sundhedsfarer ved
ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til genbrug med henblik på bæredygtig
genbrug af materialerne. Benyt det offentlige genbrugssystem, hvor apparatet er købt. De
kan håndtere dette apparat med henblik på miljømæssigt korrekt genbrug.
• Hold de brugte batterier væk fra børn, da de stadig kan skade barnet, hvis de sluges.
• Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges.
• Bortskaf de brugte filterenheder i overensstemmelse med lokale bestemmelser
eller regler.
• Fjern batteriet, før apparatet smides ud.
DYSON KUNDESERVICE
TAK FOR AT DU HAR VALGT AT KØBE ET DYSON-APPARAT.
Når du har registreret din 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med hensyn
til dele og udførelse i 2 år efter købsdatoen i henhold til garantiens vilkår. Hvis du har
spørgsmål vedrørende dit Dyson-apparat, kan du gå ind på: www.dyson.dk/support for at få
onlinehjælp, generelle råd og nyttige oplysninger om Dyson.
Du kan også ringe til Dysons helpline. Oplys i den forbindelse apparatets serienummer samt
detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet.
Dit serienummer står på mærkepladen, som sidder på apparatets bundplade.
Hvis dit apparat skal serviceres, bedes du ringe til Dysons kundecenter, så vi kan diskutere
mulighederne. Hvis dit apparat er omfattet af garantien, og reparationen er dækket,
reparerer vi apparatet vederlagsfrit.

DU BEDES REGISTRERE DIG SOM EJER AF ET DYSON-APPARAT
Du kan hjælpe os med at sikre, at du får hurtig og effektiv service, ved at registrere dig som
ejer af et Dyson-apparat. Det kan du gøre på tre måder:
• Online op www.dyson.dk
• Ved at ringe til Dyson Helpline på 80705843.
• Smartphone. Ved at downloade appen Dyson Link, hvorefter du guides gennem
registreringen som en del af opsætningen.
På den måde kan du dokumentere ejerskabet i forbindelse med en evt. forsikringssag, og vi
får desuden mulighed for at kunne kontakte dig, hvis det skulle blive nødvendigt.
2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 2 ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI
HVAD ER DÆKKET?
• Reparation eller udskiftning af dit apparat (efter Dysons skøn), hvis dit apparat anses for
at være defekt pga. materialefejl eller fabrikationsfejl inden for 2 år fra købsdatoen (hvis
en given reservedel ikke længere produceres, 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
anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Belgien, England,
Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig, og den samme model
som dette apparat sælges med samme spænding i det pågældende land.
HVAD ER IKKE DÆKKET?
• Filterenheder til udskiftning. Apparatets filterenheder er ikke dækket af garantien.
Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt med defekter, der skyldes:
• Skade forårsaget ved ikke at foretage den anbefalede vedligeholdelse af apparatet.
• Skader som følge af uheld, fejl der skyldes forkert brug eller vedligeholdelse, misbrug,
skødesløs betjening eller håndtering af apparatet, som ikke er i overensstemmelse med
instruktionerne i Dysons brugsvejledning.
• Brug af apparatet 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.
• Tilstopning – se afsnittet "Problemløsning" og illustrationerne i denne Dysonbrugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man undersøger for og
fjerner tilstopninger.
• Normal slitage (f.eks. på sikringer etc.).
• Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det er
relevant).
Kontakt Dyson Helpline, hvis du er i tvivl om, hvad der dækkes af din garanti.
OPSUMMERING AF DÆKNINGEN
• Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger
senere).
• Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både orginal og efterfølgende), før der
kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. 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 dit Dyson-apparat under garantien forlænger
ikke garantiperioden.
• Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.
BESKYTTELSE AF PRIVATLIV OG PERSONLIGE OPLYSNINGER
Når du registrerer dit Dyson-produkt eller Dyson Link-appen, bedes du angive dine
grundlæggende kontaktoplysninger.
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-APPEN
For at kunne registrere Dyson Link-appen bedes du angive dine grundlæggende
kontaktoplysninger. Dette gør det muligt for os på sikker vis at forbinde dit produkt til din
udgave af appen.
• 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: privacy.dyson.com
OVERENSSTEMMELSESOPLYSNINGER
Dyson erklærer hermed, at dette miljøforbedrende apparats radioudstyr er i
overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på
følgende internetadresse:
www.dyson.dk/support/overholdelse

40

