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Takk for at du har valgt  
å kjøpe en Dyson personlig 
luftrenservifte.

Aktiver garantien nå

Vi slutter ikke å bry oss om produktene våre etter at de er solgt.  
Selv etter at garantitiden er utløpt, er vi beredt til å hjelpe.

Eksklusive eierfordeler
Gratis Dyson-deler og arbeid
Brukervennlig utskifting
Ekspertrådgivning, sju dager i uken
Instruksjonsvideoer og praktiske tips

Hvordan kan vi hjelpe deg?
Løse et problem
Få tips og veiledning
Bli kjent med Dysons teknologi og andre Dyson-produkter

Dysons kundeservice
Hvis du har spørsmål vedrørende Dyson-luftrenserviften,  
kan du ringe Dysons hjelpetelefon og oppgi serienummer  
samt hvor og når du kjøpte apparatet, eller kontakte  
oss via Dysons nettsted.
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Luftstrømretning
Legg hånden på kuppelen  
for å endre luftstrømretningen.

Skyv kuppelen fra deg for å rette  
luftstrømmen oppover.

Skyv kuppelen mot deg for å rette  
luftstrømmen nedover.

Fjernkontrollen kan oppbevares med magnetfeste 
på forsiden av Dyson-luftrenserviften.

Sett støpselet i stikkontakten og trykk  
på av/på-knappen på baksiden av apparatet.

Kom i gang

Hastighet på 
luftstrømmen

Pendelbevegelse

Filterinformasjon

Strøm

Tidsur for dvalemodus

Trykk på Pendelbevegelse-knappen  
på fjernkontrollen for at luften skal  
sirkulere i rommet.  

Trykk på Pendelbevegelse-knappen  
en gang til for å slå av pendelbevegelsen.

Dyson-luftrenserviften slår seg av automatisk  
etter innstilt tid.

Stille tiden: Trykk på dvalemodusknappen  
for å se tidsalternativene.
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Bytte filter
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Tilsyn av apparatet

Rengjøre Dyson-luftrenserviften

Regelmessig rengjøring
Børst utsiden av apparatet med en myk børste  
for å fjerne eventuelt smuss fra nettingen.

Bruk en myk, tørr klut som ikke loer til å rengjøre 
kulen og kuppelen.

Grundig rengjøring
Gi apparatet en grundig rengjøring  
når du bytter filter.

Når filteret er fjernet, bruker du et Dyson-
fleksimunnstykke (eller en ren pensel med  
langt skaft) for å fjerne eventuelt smuss  
fra bunnen av apparatet.

Trykk inn sideknappene samtidig  
slik at kulen frigis.

Løft ut det gamle filteret etter flikene. Sett i det nye filteret. Trykk kulen bestemt på plass,  
og påse at den festes med et klikk.

Feilkoder
Hvis apparatet viser en feilkode, kan du prøve  
å slå det av og deretter på igjen. Kontakt Dysons 
kundeservice dersom dette ikke fjerner feilkoden.
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For at Dyson-luftrenserviften alltid skal  
yte full effekt, er det viktig å rengjøre  
den jevnlig og se etter tilstopping.

Ikke bruk apparatet uten filteret på plass.

For at Dyson-luftrenserviften alltid skal  
yte full effekt, er det viktig å rengjøre  
den jevnlig og se etter tilstopping.


