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Kom i gang

Knapp for Deep clean-syklus

Forsterkerring

Standby-knapp

Utløserknapper til 
det ytre dekselet

Ytre deksel 

Utløserknapper 
til vanntanken

Standby
Auto purify mode

Luftstrømmens hastighet

Svingning
Sleep timer

Informasjonsmeny
Auto humidify mode

Luftfuktighetskontroll

Luftstrømmens retning
Night mode



Montering av maskinen

Bruk begge hender for å løfte maskinen ut av esken, ta tak i maskinens sokkel.

Maskinen må ikke løftes i forsterkerringen.

Monter maskinen med filtrene som følger med.

Maskinen leveres med et permanent katalytisk filter og  
et HEPA- og karbonfilter.

Trykk HEPA- og karbonfilteret inn i det ytre dekslet og posisjoner det 
på sokkelen. Trykk bestemt til begge de ytre dekslene klikker på plass.

Plasser fjernkontrollen på toppen av maskinen med 
knappene vendt ned.

Sett støpselet i kontakten og slå på.
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Slik fyller du vanntanken

Sørg for at luftfukting er slått av og at vanntanken er tom 
før du fjerner den. 

Hold lokket tørt
Hold lokket på vanntanken tørt når du fyller opp tanken eller kjører en 
Deep clean cycle eller fyll tanken. Lokket inneholder strømtilkoblinger og 
skal ikke vaskes. Hvis det blir vått, bør du tørke det godt med en tørr klut. 
Sørg for at lokket og koblingene er helt tørre før du setter det på plass.

Fjern vanntanken
Dytt ned vanntankens utløserknapper på begge sider av maskinen. 

Skyv vanntanken av maskinen. 

Bær vanntanken i håndtaket bort til vasken og løsne lokket. 

Fyll vanntanken
Fyll vanntanken til Max-nivået med kaldt springvann. 

Bytt vanntanken 
Sett lokket tilbake på plass og fest klemmene. 

Sørg for at lokket er helt tørt. Hvis det blir vått, bør du tørke det godt 
med en tørr klut.

Skyv vanntanken tilbake på maskinen til den klikker sikkert på plass.

MAX-nivå



Strøm og kontinuerlig overvåking

Standby av/på
Trykk på standby av/på-knappen på din Dyson luftrenser luftfukter + vifte eller på 
fjernkontrollen for å stoppe maskinen. Maskinen vil fortsette å overvåke luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvåking
Kontinuerlig overvåkning er slått av som standard. Når funksjonen er slått på, 
vil den være aktivert helt til du slår den av igjen.

Når kontinuerlig overvåking er slått på, vil din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte 
samle informasjon om luftkvaliteten, temperaturen og luftfuktigheten og vise det 
på LCD-skjermen og i Dyson Link-appen.

Kontinuerlig overvåking på/av
Trykk og hold inne Auto mode-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder for å slå 
på funksjonen. LCD-skjermen indikerer om kontinuerlig overvåking er på eller av.



Informasjonsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som overvåkes 
av din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet Filter- og 
fordampernivåer vises.

Når en bestemt type forurensende stoff fører til at luftkvaliteten blir 
dårligere, vises et ikon for det forurensende stoffet på LCD-skjermen. 

Luftkvaliteten innendørs – 12 sekunder
Overvåk nåværende luftkvalitet med en graf 
som viser dataene for de siste 12 sekundene.

Flyktige organiske forbindelser
Flyktige organiske forbindelser (VOC) er vanligvis 
lukter som kan være potensielt skadelige. Disse finnes 
blant annet i rengjøringsprodukter, maling og møbler.

Luftbårne partikler (PM10)
Større mikroskopiske partikler på inntil 
10 mikrometer i størrelse svever i luften vi puster 
inn. Disse inkluderer støv, mugg og pollen.

Innendørs temperatur
Overvåk omgivelsestemperaturen for 
å opprettholde et komfortabelt miljø.

Nitrogendioksid og andre oksiderende gasser
Disse potensielt skadelige gassene frigjøres 
i luften ved forbrenning, for eksempel 
brenngass under matlaging og ved 
utslipp av eksos.

Innendørs luftkvalitet – 24 timer 
Overvåk nåværende luftkvalitet med en graf 
som viser dataene for de siste 24 timene.

Innendørs luftfuktighet
Mengden vanndamp i luften, vist i prosent.

Filtre
Filterets gjenværende levetid vises på 
LCD-skjermen og indikerer når du må 
bytte ut filteret ditt.

Luftbårne partikler (PM2,5) 
Mikroskopiske partikler på inntil 2,5 mikrometer 
i størrelse svever i luften vi puster inn. Disse 
inkluderer røyk, bakterier og allergener.

Fordamper
Statusen viser hvor full fordamperen er av kalk, 
og hvor fort det er nødvendig med en Deep 
clean-syklus.



Auto purify mode

Når du setter din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte i Auto purify mode, 
vil de innebygde sensorene intelligent justere maskinens innstillinger 
etter luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen settes på pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, 
og slår seg på igjen når luftkvaliteten synker.

Luftstrømhastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet 
og temperatur er oppnådd.

Night mode: Maskinen vil kun bruke luftstrømhastighet mellom 1 og 4. 

Auto humidify mode

Når du setter din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte i Auto humidify mode, 
vil de innebygde sensorene intelligent justere maskinens innstillinger etter 
temperaturen og luftfuktigheten i rommet.

Luftfuktighet i rommet: Maskinen settes på pause når målet for luftfuktighet 
er oppnådd, og slår seg på igjen når luftfuktigheten synker.

Luftstrømhastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftfuktighet 
er oppnådd. 

For å slå av Auto humidify mode eller endre nivået for luftfuktighet manuelt, 
kan du trykke inn kontrollknappen for luftfuktigheten.

Svingning

Trykk på oscillerings-knappen og still inn vinkelen på svingningen  
til 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Sett svingningen på pause når som helst ved å trykke på os-knappen.

Trykk på sving-knappen en gang til for å gjenoppta.

For å stille retningen på svingen tilbake til sentrert, kan du trykke og 
holde svingning-knappen inne i to sekunder.



Luftstrømmens hastighet og retning

Trykk på knappen for luftstrømhastighet for å øke eller redusere hastigheten  
på luftstrømmen.

Trykk på knappen for luftstrømmens retning for å endre retningen på luftstrømmen  
fra forsiden til baksiden. 

Endre retningen til luftstrømmen for din personlige komfort.

Sett luftstrømmens retning på Fan mode for en luftstrøm fra forsiden som renser og avkjøler.

Sett luftstrømmens retning på Diffused mode for en luftstrøm fra baksiden som renser uten 
avkjølende luft.

Maskinen din fortsetter å rense og fukte luften (hvis det er valgt) i både Fan mode og  
Diffused mode.

Sleep timer

Din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte slår seg automatisk av etter 
en forhåndsbestemt tidsperiode.

Slik stiller du inn tiden: Trykk på knappen for å bla gjennom 
tidsalternativene. Når funksjonen er aktivert, trykker du på  
Sleep timer-knappen en gang for å se valgt tid.

For å avbryte Sleep timer: Trykk på Sleep Timer-knappen for å bla 
gjennom alle alternativene og velg alternativet for å avbryte.

Night mode

I Night mode vil din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte fortsette å overvåke 
og reagere på endringer i luftkvaliteten og temperaturen, men kun ved hjelp 
av de mest stillegående innstillingene – og med LCD-skjermen dimmet.

Hvis Auto purify mode eller Auto humidify mode er valgt, vil Night mode 
redusere luftstrømhastigheten til et område mellom 1 og 4.



Dyprengjøring av maskinen din

For å sikre at din Dyson luftrenser, luftfukter + vifte alltid presterer optimalt, 
er det viktig å utføre regelmessig dyprengjøring for å fjerne eventuell kalk.

Før og etter lange perioder hvor avfuktning ikke har vært i bruk, anbefaler  
vi at du kjører en ekstra Deep clean-syklus.

I områder med hardt vann kan det være nødvendig å kjøre Deep  
clean-syklusen oftere. Vi anbefaler alltid å bruke filtrert vann for  
at maskinen din skal fungere optimalt.

Maskinen din varsler deg når du må kjøre en Deep clean-syklus.

LCD-skjermen på maskinen din varsler deg og Deep clean-syklus-knappen 
begynner å lyse.

Du kan avbryte Deep clean-syklusen når som helst ved å trykke og holde inne 
knappen for Deep clean-syklus i fem sekunder.

Hold lokket tørt
Hold lokket på vanntanken tørt når du fyller opp tanken eller kjører en 
Deep clean cycle eller fyll tanken. Lokket inneholder strømtilkoblinger og 
skal ikke vaskes. Hvis det blir vått, bør du tørke det godt med en tørr klut. 
Sørg for at lokket og koblingene er helt tørre før du setter det på plass.

Trinn 1

Fjern vanntanken
Trykk inn knappen for Deep clean-syklus foran på maskinen din og følg 
instruksjonene som viser seg på LCD-skjermen.

Trykk ned utløserknappene (på det ytre dekselet) for å fjerne det ytre 
dekselet. Innerdøren åpner seg. Legg dekslene til siden mens du kjører 
Deep clean-syklusen.

Dytt ned vanntankens utløserknapper på begge sider av maskinen.

Skyv vanntanken av maskinen og løsne klemmene til lokket.

Trinn 2

Fjern fordamperen
Fjern fordamperen fra maskinen, plasser den i vanntanken og sett 
lokket på plass igjen.



Trinn 3

Bland en avkalkingsløsning
Bær vanntanken i håndtaket bort til vasken.

Fjern lokket og fordamperen. Fyll vanntanken halvveis opp til max-nivået 
med kaldt springvann.

Mål opp 150 g med sitronsyre og plasser det i vanntanken. 

Rist forsiktig til all sitronsyren har løst seg opp.

Plasser fordamperen i vanntanken. Fyll vanntanken 
til Max-nivået med kaldt springvann.

Trinn 4

Sett lokket på plass
Sett lokket tilbake på plass og fest klemmene. 

Tørk av eventuelt overflødig vann for å unngå at det drypper.

Sørg for at lokket er helt tørt. Hvis det blir vått, bør du tørke det 
godt med en tørr klut.

Trinn 5

Bytt vanntanken 
Skyv vanntanken tilbake på maskinen til den klikker sikkert på plass.

Trykk på knappen for Deep clean-syklus når LCD-skjermen sier fra.

Deep clean-syklusen starter, og LCD-skjermen viser en nedtellingsklokke.

Trinn 6

Fjern vanntanken
Når LCD-skjermen viser at Deep clean-syklusen er ferdig, dytter du ned 
utløserknappene til vanntanken på sidene av maskinen.

Skyv vanntanken av maskinen. Bær vanntanken i håndtaket bort til vasken. 

MAX-nivå



Trinn 7

Skyll
Løsne klemmene til lokket, ta fordamperen ut av vanntanken og skyll den 
i kaldt springvann.

Tørk av eventuelt overflødig vann for å unngå at det drypper, og plasser 
fordamperen på den ene siden.

Skyll vanntanken i kaldt springvann. Tørk av innsiden av tanken for 
å fjerne eventuelle rester fra løsningen og smuss. 

Trinn 8

Fyll opp
Fyll vanntanken opp igjen til Max-nivået, tørk av eventuelt overflødig vann 
og sett lokket tilbake på plass. Pass på at klemmene til lokket er festet.

Trinn 9

Sett sammen igjen
Dytt fordamperen tilbake på maskinen. Sørg for at den er festet riktig.

Lukk innerdøren og sett på plass de ytre dekslene.

Sørg for at lokket er helt tørt. Hvis det blir vått, bør du tørke det godt 
med en tørr klut.

Skyv vanntanken tilbake på maskinen til den klikker sikkert på plass.

MAX-
nivå



Hvordan du bytter HEPA- og 
karbonfilteret

Leveres med et HEPA- og karbonfilter.

For å bytte HEPA- og karbonfilteret, trykker du ned knappene plassert 
på hver side av maskinen for løsne det ytre dekselet. Trykk ned 
utløserknappene for å fjerne filteret.

Plasser det nye filteret i det ytre dekselet, og sørg for at utløserknappene 
klikker på plass.

Sett de ytre dekslene på plass på maskinens sokkel, og trykk bestemt til 
de klikker på plass i korrekt posisjon.

Sett inn støpselet, slå på maskinen og tilbakestill filterets levetid.

Nullstille filterets levetid
Det er viktig å nullstille filterets levetid etter at filteret er byttet.
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Trykk og hold nede Night mode-knappen på fjernkontrollen.

LCD-skjermen på maskinen vil telle ned fra fem og avslutte med 
startskjermen.

Filterets levetid har blitt nullstilt og maskinen din er klar til bruk.



Vedlikehold av maskinen

For at din Dyson luftrenser + vifte alltid skal fungere optimalt, er det 
viktig å rengjøre den regelmessig og sjekke for blokkeringer.

Rengjøring av maskinen
Tørk maskinen med en ren, fuktig klut hvis den er støvete.

Se etter blokkeringer i luftinntakshullene på filterhuset, og i de små 
åpningene inne i forsterkerringen.

Bruk en myk børste for å fjerne støv og smuss.

Ikke bruk rengjøringsmidler eller skuremidler for å rengjøre maskinen.

Varsler

Kontinuerlig varselsikon
Slå av maskinen og koble den fra strømmen. 

La den stå i 10 sekunder. Koble deretter maskinen til strømmen igjen og slå den på.

Kontakt Dyson dersom varselikonet fortsatt vises på LCD-skjermen. 

Midlertidig varselsikon
Hvis varselet dukker opp på LCD-skjermen og forsvinner igjen, 
kan du fortsette å bruke maskinen din.

Dersom noen andre varselikoner vises på LCD-skjermen, kan du 
kontakte Dyson for råd.
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