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I esken

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

Støvsuger Laser Slim Fluffy™ -munnstykke
En nøyaktig vinklet laser gjør 
usynlig støv på harde gulv 
synlig.

Direct drive-munnstykke
Dyprengjøring av tepper  
og harde gulv.

Ekstra click-in-batteri
Ikke alle modeller leveres  
med et ekstra click-in-batteri.
Du kan kjøpe ekstra click-in-
batterier på www.dyson.no. 

Stang Lader
Lader støvsugeren med eller uten 
ladestasjonen.

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

Noen munnstykker er kanskje ikke inkludert.

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

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

Flexi crevice-munnstykke
Trekkes ut og bøyes  
For steder som er 
vanskelige å nå  
i hjemmet og i bilen.

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

Hair screw-munnstykke
En konisk børsterull 
snurrer håret av og 
ned i beholderen 
uten å lage floker. 
Motordrevet rengjøring 
for trange steder.

Soft dusting-børste
Omringet av en rekke 
myke nylonbørstehår for 
skånsom støvsuging av 
skjøre gjenstander og 
overflater.

Stubborn dirt-børste
Stive nylonbørstehår 
løsner inngrodd smusss 
fra grove tepper, 
områder med mye 
aktivitet og bilinteriør.

Mattress-munnstykke
Fjerner støv, smuss  
og allergener fra 
madrasser og  
møbler.

Up top-adapter
Bøyer og låser seg i ulike 
vinkler. Passer sammen 
med alle kompatible 
munnstykker for effektiv 
rengjøring på de stedene 
som er vanskelig å nå 
i hjemmet ditt.

Stangens festeklips

http://www.dyson.no
http://www.dyson.no


Kom i gang

Fullad maskinen før førstegangsbruk.

Strømmodus
Maskinen har tre power modes for ulike 
oppgaver. Power mode kan endres raskt 
med et enkelt knappetrykk.

Eco mode
Maksimal driftstid for lengre 
rengjøringsøkter over hele  
hjemmet ditt.

Med mode
Den optimale balansen 
mellom kraft og driftstid.

Auto 

BoostEco Auto Med
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Boost mode
Designet for intensiv, fokusert 
rengjøring av inngrodd smuss.

Skru laseren på og av
Skru laseren på eller av 
med glidebryteren på 
munnstykket.

Klasse 1-laserprodukt – trygt 
for mennesker. Unngå å se 
direkte inn i laserstrålen.



Lade maskinen

Det er viktig å lade den nye maskinen helt opp før du bruker den for første 
gang, og etter hver rengjøring. Dette er fordi batteriet og overvåkingssystemets 
algoritme «lærer» over tid, og ved å lade maskinen helt opp, vil den kunne 
kalkulere og vise gjenværende driftstid mer nøyaktig.

Koble til laderen direkte eller i ladestasjonen.

De blå LED-lysene på hver side av batteriet vil blinke under lading.

Når batteriet er fulladet, vil begge LED-lysene lyse i 5 sekunder.

Batteriet er fulladet når skjermen viser 100 %.

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

Lade click-in-batteriet

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.

Ta vare på gulvene dine

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

Se produsentens anbefalte rengjøringsinstruksjoner før du støvsuger  
gulv og tepper.

Maskinen er designet for bruk på harde gulv. 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.
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Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi at du veksler mellom batteriene 
for å opprettholde en jevn ytelse.



LCD-skjermen

Innstillinger
Styr innstillingene på maskinen din med knappen. Trykk og hold knappen inne til 
innstillingsmenyen dukker opp for å komme til menyen. Trykk for å bla gjennom 
de tilgjengelige alternativene.

Endre språk
Trykk og hold knappen inne til språkmenyen dukker opp for å endre språk på 
skjermen. Slipp knappen.

Trykk på knappen for å bla gjennom listen med språk til du kommer til ønsket 
språk. Trykk og hold inne knappen til nedtellingen slutter.

En grønn hake vil dukke opp på skjermen for å indikere at språkvalget er fullført.

Hvis du vil avbryte valget, slipper du knappen under nedtellingen.

Endre varselinnstillinger
Du kan skru av vibrasjonsvarsler. Motoren vil da ikke lenger vibrere når det 
dukker opp varsler, men varselinformasjonen om driftstid vil fremdeles vises  
på LCD-skjermen når maskinen trenger oppmerksomhet.

Maskinen vil fortsatt vibrere under blokkeringsvarsler selv om du skrur av varsler. 
Dette er for å sikre at du fjerner alle blokkeringer, slik at maskinen ikke blir skadet.

Trykk for å bla gjennom innstillingsmenyen. Velg «Varsler».

Bla for å skru av eller på. Hold knappen inne til nedtellingen slutter, og en hake 
dukker opp på skjermen. Hvis du vil avbryte valget, slipper du knappen under 
nedtellingen.



Batteritid-nedtelling
Når batteriet må lades, vil maskinen vibrere tre ganger, og et ikon som indikerer 
lav batteritid vil dukke opp på skjermen.

Når batteriet er tomt, vil et rødt varselsikon dukke opp på skjermen.

Batteristatus
Bruk Eco eller Med mode for å gi batteriet best mulig ytelse og levetid.

Varsler
Varslene du kan se er:

Filter – filteret sitter ikke riktig plassert, eller må rengjøres.

Blokkering – maskinen har en blokkering som må fjernes.

Gå ut av innstillinger
Gå ut av innstillingsmenyen. Trykk for å bla gjennom menyvalgene.  
Velg «Avslutt meny».



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

Fjern støvet
Hold i maskinen med beholderen vendt nedover.

Trykk hardt på den røde utløserknappen til beholderen. Beholderen vil gli ned,  
rengjøre dekselet på veien, og sokkelen til beholderen vil åpnes.

Sokkelen til beholderen vil ikke åpnes hvis den røde utløserknappen ikke  
er trykket helt ned.

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

Lukk beholderen
Trykk beholderens sokkel oppover til beholderen og sokkelen klikker  
på plass.

Rengjøring av beholderen

Fjern 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 forseglingene er helt tørre før du setter dem tilbake.

Sett beholderen tilbake
Sett ryggen til beholderen tilbake i sporet.

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

Beholderen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin, og vi anbefaler ikke bruken av vaskemidler,  
skuremidler eller luftrensere for å rengjøre beholderen, ettersom dette kan skade maskinen.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37



Vaske filteret

Gå til nettsiden vår for mer informasjon og instruksjonsvideoer:  
www.dyson.no/support.

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

Vri av filteret
Vri filteret mot klokken og dra det bort fra maskinen.

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

Vask filteret
Vask filteret med varmt, rennende vann. Gni filteret forsiktig med fingrene  
for å fjerne smusset.

Fyll og rist
Legg hånden over den ene enden av filteret.

Fyll filteret med varmt vann fra springen.

Legg hånden over den åpne enden av filteret og rist godt for å fjerne fast  
støv og smuss.

Gjenta disse trinnene frem til vannet er rent.

Rist ut vannet
Tøm filteret og rist godt for å fjerne overflødig vann.

Rist med filteret vendt både oppover og nedover.

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

Tørk filteret
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.

http://www.dyson.no/support


Fjerning av tilstopping

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

Fjern beholderen og se etter blokkeringer i hoveddelen til maskinen.

Sørg for at alle blokkeringer er helt fjernet, og at alle delene er satt tilbake  
før du bruker maskinen. 

Hvis maskinen har oppdaget en blokkering, vil motoren vibrere, og du vil ikke 
kunne bruke maskinen før blokkeringen er fjernet.

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

For å sjekke etter blokkeringer i maskinens hoveddel, fjern beholderen som 
forklart i punktet «Vask beholderen» og fjern blokkeringen.

Dersom du ikke klarer å fjerne en blokkering , kan det være nødvendig å fjerne 
børsterullene.

Sett alle delene riktig på plass igjen før du bruker maskinen.

Fjerning av blokkeringer dekkes ikke av garantien din.



Vaske børsterullen til Laser Slim Fluffy™

Laser Slim Fluffy™ -munnstykket har en børsterull som kan vaskes. 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 strømtriggeren.

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.

Sett børsterullen i en oppreist posisjon, som vist på bildet. La den tørke helt  
i minst 24 timer.

Sett børsterullene 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.

Rengjøring av laserlinsen
For å opprettholde optimal ytelse, må laserlinsen holdes ren.  
Du skal kun rengjøre linsen når munnstykket ikke er festet til maskinen.

Bruk en myk, tørr og ren klut til å tørke av linsen.
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Fjerne blokkeringer fra Hair screw-verktøyet

Hair screw-verktøyet har ikke en børsterull som kan vaskes. For å opprettholde 
optimal ytelse, bør du sjekke 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 strømtriggeren.

Fjern dekselet og børsterullen
Fjern Hair screw-munnstykket fra stangen eller maskinen.

Trykk på sokkelen for å åpne den. Trykk den røde spaken ned for å løsne dekselet 
til munnstykket.

Dra munnstykkets deksel av hoveddelen til munnstykket.

Se etter blokkeringer
Dra i børsterullen for å fjerne den fra hoveddelen.

Se etter og fjern eventuelle blokkeringer fra alle de tre delene av  
Hair screw-munnstykket.

Hair screw-munnstykket kan ikke vaskes. Tørk det med en ren, fuktig klut.

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

Sett Hair screw-munnstykket sammen igjen
Sett børsterullen tilbake på plass, og trykk godt til den klikker på plass.

Sjekk at den røde låsespaken er i en ulåst posisjon. Juster dekselet til munnstykket 
etter guiden på hoveddelen. Trykk det ned til det klikker på plass.

Dra den røde låsespaken opp til den klikker på plass, og trykk sokkelen tilbake 
på plass.



Rengjør 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.

Combination-
munnstykke

Crevice-munnstykke Forlengelsesslange Light pipe crevice-
munnstykke

Low reach-adapter
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Soft dusting-børste

Stubborn dirt-børste Up top-adapter Mattress-munnstykke



Hvordan du tar vare på maskinen din

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


