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I esken

Maskinen kommer med ett eller flere av disse 
munnstykkene. Alle vil ikke være inkludert.

Støvsuger

Veggmontert ladestasjon Lader
Lader støvsugeren med 
eller uten ladestasjonen.

Noen munnstykker er kanskje ikke inkludert.

Du kan kjøpe flere verktøy på www.dyson.no

Madrassmunnstykke
Utvider alle tilleggsverktøy 
med opptil 61 cm, slik at 
du kan rengjøre høyt oppe 
og lavt nede i hjemmet  
og i bilen.

Detangling-skovler 
fjerner automatisk hår fra 
børsterullen mens du rengjør. 

Stang

Myke, vevde nylontråder fjerner 
større avfall, mens antistatiske 
karbonfiberfilamenter fjerner 
fint støv fra harde gulv. 

Fjerner støv, smuss og 
allergener fra madrasser 
og møbler.

Dysons trådløse støvsuger  
kan plasseres i en 
veggmontert ladestasjon, 
slik at den er klar for neste 
rengjøringsøkt.

Motorbar™ -munnstykke Soft Roller™ -munnstykke

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

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

Kombinasjonsmunnstykke
Utviklet for nøyaktig 
rengjøring rundt vriene 
kanter og inne i trange 
steder som er vanskelige 
å nå.

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

Myk ministøvbørste
Omringet av en rekke 
myke børstehår i nylon 
for skånsom støvsuging 
av skjøre gjenstander og 
overflater.

Stive nylonbørstehår 
løsner inngrodd smuss 
fra grove tepper, områder 
med mye aktivitet 
og bilinteriør.

Børste for inngrodd smuss

Forlengelsesslange

http://www.dyson.no


Kom i gang

Trekk i utløserknappen for å starte rengjøringen

To power modes
Veksle mellom Powerful mode – for 
mer langvarig sugekraft – og MAX 
mode, for kraftigere sugekraft. 
Hold trigger-knappen nede og skyv 
kontrollen frem og tilbake. 

Bytt tilbehør raskt
Munnstykkene med hurtigkobling 
klikkes på plass, og løsnes på 
et øyeblikk med kun et trykk på 
utløserbryteren. 

Motorbar™ -munnstykke
Detangling-skovler 
fjerner automatisk hår 
fra børsterullen mens 
du rengjør. 

Rengjør vanskelige områder
Fjern stangen og koble det valgte 
munnstykket direkte på inntaket for 
å bruke maskinen håndholdt. 
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Ta vare på gulvene dine

Sjekk at undersiden av munnstykket eller tilbehøret er rent og fritt for 
objekter som kan føre til skade.

Se produsentens anbefalte rengjøringsinstruksjoner før du støvsuger  
gulv og tepper.

Maskinens børsterull kan skade enkelte gulvtyper. Noen teppematerialer 
kan loe dersom man bruker en roterende børsterull når man støvsuger. 
Hvis dette skjer, anbefaler vi at du støvsuger uten det motoriserte 
gulvmunnstykket, og ber om råd fra gulvprodusenten.



Lade maskinen

Sørg for å fullade maskinen før du bruker den for første gang. Koble til 
laderen direkte eller i ladestasjonen.

Det vil ta omtrent 4,5 timer før maskinen er fulladet. Når batteriet lades vil 
LED-lampene blinke i henhold til ladenivået. Disse lampene slår seg av når 
batteriet er fulladet. 

Batteriets LED-lamper 
Ved bruk, høyt batterinivå.

Ved bruk, medium batterinivå.

Ved bruk, lavt batterinivå.

Tomt.

LED-lamper under lading 
Ved lading, lavt batterinivå.

Ved lading, medium batterinivå.

Ved lading, nesten fulladet batteri.

Fulladet batteri.

Feil på batteriet.

Feil på laderen.
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Tømming av beholderen

Tøm så snart støvet når MAX-grensen. Ikke fyll over dette punktet. Hvis du 
bruker maskinen når støvet er over MAX-grensen, kan dette påvirke ytelsen 
og føre til at du må vaske filteret oftere.

Fjern støvet
Fjern stangen fra maskinen.

Hold maskinen over beholderen og dra utløserspaken oppover. Syklonen 
vil skli opp og sokkelen på beholderen vil åpnes. 

Reduser støvkontakten
Dekk til beholderen med en tett pose når du tømmer den. Ta beholderen 
forsiktig ut, forsegl posen og kast den.

Lukk beholderen
Dytt syklonen ned til den sklir inn i rett posisjon. 

Trykk sokkelen oppover til beholderen er sikkert lukket. 
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Rengjøring av beholderen

Tøm beholderen så snart avfallet når MAX-grensen. Det kan være 
behov for å vaske filteret oftere dersom du bruker maskinen med full 
beholder.

Tømme beholderen
Fjern stangen fra maskinen.

Hold maskinen din over en søppelkasse og trekk utløserspaken oppover. 
Syklonen vil skli opp og sokkelen på beholderen vil åpnes. 

Fjerne syklonen
Trekk utløserspaken oppover. Syklonen vil skli opp og sokkelen på 
beholderen vil åpnes. 

Finn syklonens utløserknapp bak syklonen og trykk den inn for å fjerne 
syklonen fra maskinen. 

Fjern beholderen
Trekk den røde spaken som er plassert på sokkelen, bakover, dra beholderen 
nedover og trekk den av maskinen. 

Tørk av beholderen med en fuktig, lofri klut. Ikke vask beholderen 
i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, skuremidler eller luftrensere.

Sørg for at beholderen er helt tørr før den settes tilbake. 

Pass på å justere tappene på beholderen i forhold til sporene på hoveddelen 
og skyv den oppover til den klikker på plass.

Bytt syklonen
Skyv syklonen på sporene på hoveddelen og trykk den nedover til den  
er i rett posisjon. 

Trykk sokkelen på beholderen oppover til den klikker på plass.
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Rengjøring av beholderen

Sett beholderen tilbake
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Fjerning av tilstopping

Maskinen er utstyrt med automatisk utkobling. Dersom 
noen av delene blokkeres, vil maskinens motor pulsere og 
stoppe fram til blokkeringen er fjernet. 

Koble maskinen fra laderen før du ser etter blokkeringer. Vær nøye med å ikke 
ta på trigger-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.



Vaske filter A

Fjerne filteret
Løft filteret ut av toppen på syklonen.

Dunk for å fjerne overflødig støv og avfall.

Vask filteret
Hold den åpne enden av filteret under rennende vann til vannet  
er rent og klar. 

Snu filteret på hodet og dunk for å fjerne overflødig vann. 

Skyll med vann på utsiden av filteret til vannet er rent og klart. 

Klem og vri med begge hender for å fjerne overflødig vann.

Tørk filteret

Sett filteret tilbake

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

Ikke tørk filteret i tørketrommelen 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. 

Sørg for at pilen på toppen av filteret er på justert i forhold til beholderens 
utløserknapp.

Trykk ned for å låse i rett posisjon.



Vaske filter B

Vri av filteret

Vask filteret
Vask innsiden av filteret under kaldt, rennende vann, og roter filteret for 
å gjøre det helt rent innvendig.

Gjenta disse trinnene frem til vannet er rent.

Tøm filteret og rist godt for å fjerne overflødig vann.

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

Plasser filteret, med den åpne enden oppover, for å la det tørke.

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

Ikke tørk filteret i tørketrommelen 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. 

Bytte av filteret

Vri filteret mot klokken og dra det bort fra maskinen.

Rist ut vannet

Tørk filteret

Plasser filteret på maskinen, justert i åpen posisjon. Vri med klokken  
til det klikker på plass.



Fjerne blokkeringer fra 
Motorbar™ -munnstykket
Motorbar™ -munnstykket har ikke en vaskbar børsterull. For å opprettholde 
optimal ytelse, bør du kontrollere børsterullen med jevne mellomrom og 
fjerne eventuelle blokkeringer. 

Sørg for at maskinen er koblet fra laderen, og vær forsiktig slik at du ikke 
kommer borti trigger-knappen.

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

Trykk på utløserknappen til munnstykket på enden av stangen. 
Plasser munnstykket opp ned.

Bruk en mynt for å låse opp endelokket.

Vri endelokket og fjern det fra børsterullen. Ikke vask endelokket.

Skyv børsterullen ut av munnstykket.
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Se etter blokkeringer
Fjern eventuelle rester fra børsterullen.

Se inni munnstykket og fjern eventuelle rester og blokkeringer.

Motorbar™ -munnstykket og den tilhørende børsterullen er ikke 
vaskbare. Tørk over med en fuktig, lofri klut.

Sett børsterullen tilbake
Trykk endelokket tilbake på børsterullen og skyv børsterullen tilbake inn 
i munnstykket.

Vri endelokket til den låste posisjonen.

Munnstykket kan ikke vaskes og skal kun tørkes med en ren, fuktig klut.
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Rengjøring av børsterullen 
til Soft Roller™ -munnstykke
Soft Roller™ -munnstykke har en vaskbar børsterull. For å opprettholde  
optimal ytelse, bør du sjekke og vaske børsterullen med jevne mellomrom.

Sørg for at maskinen er koblet fra laderen, og vær forsiktig slik at du ikke 
kommer borti trigger-knappen.

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

Trykk på utløserknappen til munnstykket på enden av stangen.  
Plasser munnstykket opp ned.

Skyv endelokket helt opp og dra børsterullen ut av munnstykket.

Fjern endelokket fra børsterullen. Ikke vask endelokket.

Vask og tørk børsterullen
Hold børsterullen under rennende vann, og gni forsiktig for å fjerne lo og 
støv.

Fjern så mye overflødig vann som mulig. Dra hånden din over børsterullen 
for å klemme ut vannet.

Still børsterullen oppreist, med den lukkede enden oppover. La den tørke helt 
i minst 24 timer.

Sett børsterullen tilbake
Før du setter børsterullen tilbake, må du sjekke at den er helt tørr.

Sett endelokket tilbake på børsterullen.

Skyv børsterullen inn i munnstykket. Trykk endelokket ned igjen til den 
lukkede posisjonen.
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Rengjøring av munnstykkene

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

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

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

Madrassmunnstykke Forlengelsesslange

Kombinasjonsmunnstykke Fugemunnstykke Myk ministøvbørsteMini  
Motorised-munnstykke

Børste for 
inngrodd smuss



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
For å få best ytelse og levetid fra batteriet, bruk Powerful Suction-modus. 

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

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

Du finner serienumrene på maskinen, batteriet og laderen.  
Bruk maskinens serienummer for registrering.
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