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I esken

Støvsuger Dysons omnidireksjonelle  
Fluffy™ -munnstykke
Utviklet for harde gulv. 
Glir i alle retninger – 
forover, bakover 
og til siden.

Stang

Lader
Lader støvsugeren med eller uten 
ladestasjonen.

Noen verktøy er kanskje ikke inkludert.

Du kan kjøpe flere munnstykker på www.dyson.no.

Combination-
munnstykke
To munnstykker i ett – 
bredt munnstykke og 
børste, slik at du raskt kan 
veksle mellom rengjøring 
og støvtørking overalt 
i hjemmet og i bilen.

Mini motorised-
munnstykke
Motorisert børsterull, 
konsentrert i et mindre 
munnstykke for å fjerne 
inngrodd smuss fra 
madrasser, møbeltrekk 
og trapper.

Worktop-
munnstykke
Utviklet for rengjøring 
av kjøkkenbenker, bord 
og harde overflater.

Light pipe crevice-
munnstykke
Crevice-munnstykke 
med LED-lys som lar 
deg nå mørke, trange 
steder og se hva det 
er du støvsuger.

http://www.dyson.no


Kom i gang

Av/På-knapp
Vi har fjernet trigger-knappen, 
så du kan bruke begge hender 
når du møter på hindringer under 
rengjøringen. 

Strømmodus
Trykk på knappen for 
å endre power mode.

Eco mode
Den optimale balansen 
mellom kraft og driftstid.

Max mode
Gir maksimal kraft.
For intensiv rengjøring  
av inngrodd smuss.

Dysons omnidireksjonelle 
Fluffy™ -munnstykke
Utviklet for harde gulv.  
Glir i alle retninger – 
forover, bakover  
og til siden.



Lade maskinen

For beste opplevelse, anbefaler vi å fullade maskinen, og ekstra batterier, 
så fort du har åpnet esken samt etter hver rengjøringsøkt.

LED-lampen på enden av håndtaket blinker når det er lite batteri igjen, 
og batteriet må settes på lading.

Koble laderen direkte til ladepunktet i sokkelen til håndtaket på maskinen. 
Du kan også koble til ladestasjonen som vist i bruksanvisningen  
(som ble levert sammen med ladestasjonen).

LED-lampen på enden av håndtaket pulserer med blått lys for å indikere 
lading. Lampen slukker når batteriet er fulladet.

Det kan ta opptil fire timer å fullade batteriet. Batteriet er designet for å stå 
tilkoblet i laderen.

Maskinen vil ikke fungere eller lades hvis romtemperaturen er under  
5°C (41°F). Dette er for å beskytte både motoren og batteriet.

Du kan øke levetiden til batteriet ved å la maskinen kjøle seg ned før 
du setter den på lading.

Lade click-in-batteriet

Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi at du veksler mellom 
batteriene for å opprettholde en jevn ytelse.

Ta ut batteriet
Trykk på batteriets utløserknapp på håndtaket og skyv batteriet  
ut av maskinen.

Lad batteriet.

Sett batteriet tilbake
Innrett batteriet etter håndtaket og skyv det inn. 
Trykk hardt til det klikker på plass.



Tømme beholderen

Tøm beholdere så snart støvet når MAX-grensen.
Det kan være du må vaske filteret oftere dersom du bruker 
maskinen med full beholder.

Fjern stangen
Trykk på den røde utløserknappen på toppen av stangen, 
og dra stangen bort fra beholderen.

Fjern støvet
Hold støvsugeren over en søppelkasse. 

Trykk på den røde utløserknappen, vær forsiktig så du ikke trykker på  
power-knappen. Bunnen av beholderen vil åpne seg og hylsteret vil  
skli ned i beholderen, og tørke bort støv på veien.

Dersom beholderen ikke åpner seg, sjekk at beholderens utløserknapp  
er helt trykket ned.

For å fjerne beholderen for tømming:
Dersom beholderen ikke tømmes helt, fjern beholderen og tøm ut avfallet.

Trykk på den røde knappen på sporet til beholderen for å løsne beholderen. 
Skyv beholderen ut av sporet.

Reduser støvkontakten
Dekk beholderen godt med en støvsikker pose mens du tømmer den. 
Ta beholderen forsiktig ut, forsegl posen og kast den.

Sett sammen maskinen igjen
Dersom du har fjernet beholderen, skyv den tilbake i sporet. Sørg for at både 
beholderen og lokket er i rett posisjon.

Trykk beholderens sokkel oppover til beholderen og sokkelen klikker 
på plass. Koble til stangen igjen.

Rengjøring av beholderen

Ikke legg noen deler av maskinen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk 
vaskemidler, skuremidler eller luftrensere.

Rengjør beholderen
Når du må rengjøre beholderen, skal du først tømme den som vist i kapittelet 
«Tømme beholderen».

Trykk på den røde knappen på sporet til beholderen for å løsne beholderen. 
Skyv beholderen ut av sporet.

Rengjør beholderen kun med en fuktig klut.

Sørg for at beholderen og tetningene er helt tørre før du setter dem tilbake.

Sett tilbake beholderen
Sett ryggen til beholderen tilbake i sporet.

Lukk beholderen ved å skyve basen til beholderen oppover til beholderen  
og basen klikker på plass.



Rengjøring av filteret

Vask filteret minst én gang i måneden for å opprettholde optimal ytelse.

Sørg for at filteret er helt tørt før du setter det på plass igjen.

Vri av filteret
Ikke legg noen deler av maskinen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, 
skuremidler eller luftrensere.

Vri filteret mot klokken og dra det bort fra maskinen.

Slå forsiktig på filteret før du vasker det for å fjerne overflødig støv og smuss.

Vask filteret
Vask utsiden av filteret, gni forsiktig med fingrene for å fjerne skitten.

Skyll innsiden av filteret forsiktig, uten å la vannet fylle opp filteret.

Gjenta disse trinnene til vannet er rent.

Rist og tørk

3

4

clik

2

1

3

4

clik

2

1

1 2 3

Tøm filteret og rist godt for å fjerne overflødig vann.

Fortsett å riste til det ikke kommer mer vann ut av filteret.

Plasser filterets ende oppover, som vist.

La filteret tørke på et godt ventilert, varmt sted i minst 24 timer.

Ikke tørk filteret i tørketrommelen, mikrobølgeovnen eller i nærheten av en åpen flamme.

Viktig: Filteret må være helt tørt før du setter det tilbake i maskinen. Maskinen kan bli 
skadet hvis det har et fuktig filter.

Sett filteret tilbake
For å sette tilbake filteret, skyv det på håndtaket og vri med klokken til det klikker på plass.

Det kan være behov for å vaske filteret oftere dersom du støvsuger opp mikroskopisk støv, 
bruker Max mode ofte eller bruker maskinen med full beholder.



Vaske børsterullene

For å opprettholde optimal ytelse, bør du sjekke og vaske børsterullene med 
jevne mellomrom.

Fjern børsterullene

clikclik
Ikke legg noen deler av maskinen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, 
skuremidler eller luftrensere.

Trykk på munnstykkets utløserknapp for å fjerne det fra stangen.

Fjern børsterullene fra endelokk og legg endelokket til side, ikke vask det.

Vask og tørk børsterullene
Hold børsterullene under kaldt, rennende vann, og gni forsiktig for å fjerne 
lo og støv. Fortsett til vannet er rent.

Still børsterullene oppreist og la dem tørke i minst 24 timer.

Sett børsterullene tilbake

clik

clik

Sørg for at børsterullene er helt tørre før du setter dem tilbake.

Hver børsterull er konstruert for å korrespondere med en spesifikk posisjon 
på endelokket. Det er viktig at begge børsterullene plasseres i korrekt 
posisjon. Skyv de monterte børsterullene tilbake i munnstykket.

Trykk på endelokket til det klikker tilbake i låst posisjon.

Munnstykkeenheten kan ikke vaskes og skal kun tørkes med en ren, fuktig klut.

clikclik



Rengjør verktøyene

Ikke legg noen deler av maskinen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk 
vaskemidler, skuremidler eller luftrensere.

Tørk med en ren, fuktig klut, uten å røre kontaktendene.

Sørg for at verktøyene er helt tørre før du bruker dem.

Light pipe  
crevice-munnstykke

Combination-
munnstykke

Worktop-munnstykke



Fjerning av tilstopping

Dersom maskinen oppdager en blokkering vil motoren pulsere seks ganger. 
Du kan ikke bruke maskinen før blokkeringen er fjernet.

Hvis du prøver å bruke maskinen mens motoren vibrerer, vil den kobles 
ut automatisk.

La maskinen kjøle seg ned før du ser etter blokkeringer og, for din sikkerhet, 
pass på at du ikke kommer borti power-knappen.

Koble maskinen fra laderen før du ser etter blokkeringer. 
Vær nøye med å ikke ta på power-knappen, og vær oppmerksom på skarpe 
gjenstander.

La maskinen kjøle seg ned før du ser etter blokkeringer.

Ikke bruk maskinen når du ser etter blokkeringer, ettersom dette kan føre 
til personskade.



Tilsyn av apparatet

For å sikre at maskinen alltid yter på topp, er det viktig å rengjøre filtrene 
og se etter blokkeringer med jevne mellomrom.

Ta vare på maskinen
Tørk maskinen med en ren, fuktig klut hvis den er støvete.

Se etter blokkeringer i munnstykket, verktøyene og hoveddelen av maskinen.

Vask filteret regelmessig og la det tørke helt.

Ikke bruk rengjøringsmidler eller skuremidler for å rengjøre maskinen.

Ta vare på batteriet
Bruk Eco eller Med mode for å gi batteriet best mulig ytelse og levetid.

Maskinen vil ikke fungere eller lades hvis romtemperaturen er under 5°C (41°F). 
Dette er for å beskytte både motoren og batteriet.

Dine serienumre
Du kan registrere maskinen med serienummeret som du finner 
på undersiden av maskinen.

Du finner serienumrene dine på maskinen, batteriet og laderen. 
Bruk serienumrene til registrering.
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