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NO
Innhold

Vi er her for å hjelpe:

Last ned Dyson 
Link-appen
Med Dyson Link-appen kan du kontrollere, overvåke og hente 
automatiske oppgraderinger for Dyson 360 Eye™-roboten via 
mobilenheten din.

Søk etter den nyeste Dyson Link-appen på App store eller 
Google Play.

Navigasjonskamera

Sensorer
Spor

Strømknapp

Syklonpakke 
(syklon, syklonens 
støvutskiller og 
klar beholder)

Fingerfeste

Utløserknapp 
for syklonpakke

USB-port (bak 
bakfilterdekselet)

Robot

I esken

Kontakt

Dokk

Ladekontakter

Dok-
kingmål

Slå på-indikator

Strømkontakt

Strøm-
kontakt

Ledningssamler

For mer kundestøtte

Internett

www.dyson.no/support/robots

På telefonen:

Ring vår helpline for kundestøtte på 80069196

Ring: 80069196

E-post: help@dyson.no

Chat: www.dyson.no/support/robots

Internett
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FOR Å REDUSERE FARE FOR 
BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER 
SKADER:

1. Dette Dyson-apparatet kan 
kun brukes av barn fra 8 år og 
oppover og av personer med 
reduserte fysiske, sensoriske eller 
psykiske evner eller med mangel 
på kunnskap eller erfaring hvis en 
ansvarlig person holder oppsyn 
og instruerer dem om sikker 
bruk av apparatet og om farene 
ved bruken. Barn må ikke utføre 
rengjøring eller brukervedlikehold 
uten oppsyn.

2. Må ikke brukes som leketøy. Følg 
nøye med ved bruk av eller i 
nærheten av barn eller kjæledyr. 
Barn må holdes under oppsyn slik 
at de ikke leker med produktet. 
Ikke la barn eller kjæledyr sitte 
på apparatet.

3. Må kun brukes som beskrevet 
i denne Dyson-manualen. Ikke 
utfør annet vedlikehold enn det 

som vises i denne håndboken, 
på Dyson Link-appen, på Dyson-
nettstedet eller som du blir rådet til 
av Dyson Helpline.

4. Hvis produktet ikke fungerer som 
det skal, har fått et hardt slag, er 
blitt mistet ned, skadet, etterlatt 
utendørs eller mistet i vann, 
må det ikke brukes, og du må 
kontakte Dyson Helpline. 

5. Hvis det er et problem med 
Dyson-apparatet ser du i 
diagnostikkinformasjonen i denne 
håndboken, på Dyson-nettstedet 
og på Dyson Link-appen. Hvis 
det er behov for service eller 
reparasjon, kontakter du Dyson 
Helpline så vi kan diskutere de 
tilgjengelige alternativene. Ikke 
demonter produktet siden det kan 
føre til elektrisk støt eller brann 
hvis produktet blir satt sammen 
feil igjen.

6. KUN egnet for bruk i tørre 
omgivelser. Ikke bruk utendørs 

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FØR DU BRUKER DETTE APPARATET MÅ DU LESE ALLE INSTRUKSJONER 
OG VARSELSMERKER I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ APPARATET
Når du bruker et elektrisk apparat må du alltid følge grunnleggende 
forholdsregler, inkludert følgende:

ADVARSEL
Disse advarslene gjelder for apparatet, ladedokken og laderen.
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eller på våte underlag eller der det 
er mulighet for å bli senket i eller 
komme i kontakt med vann.

7. Apparatet må ikke installeres, 
lades eller brukes utendørs, i 
baderom eller innen tre meter 
fra et svømmebasseng. Den må 
ikke brukes på våte overflater og 
skal ikke utsettes for fukt, regn 
eller snø.

8. Ikke bruk apparatet på steder hvor 
det kan få i seg vann.

9. Ikke søl vann på apparatet.
10. Ikke ta på noen del av laderen, 

ladedokken eller apparatet med 
våte hender.

11. Må ikke brukes når ledningen eller 
støpselet er skadet. Hvis ledningen 
er skadet, må den byttes ut av 
Dyson, representanter for Dyson 
eller lignende kvalifisert personell 
for å unngå fare.

12. Sørg for at kabelen er plassert slik 
at den ikke blir tråkket på, snublet 
i, kjørt over av apparatet eller 
på annen måte utsatt for skader 
eller stress.

13. Ikke koble fra laderen ved 
å dra i kabelen. Koble fra 
ved å dra i laderen, ikke i 
kabelen. Vi anbefaler ikke bruk 
av skjøteledning.

14. Koble fra ladedokken når den ikke 
skal brukes over lengre perioder 
og før vedlikehold eller service.

15. Ikke bruk apparatet på steder hvor 
det kan få i seg brennbare eller 
brannfarlige væsker, som bensin, 
eller bruk i områder hvor slike 
væsker eller damp fra disse kan 
være til stede.

16. Ikke bruk apparatet på steder hvor 
det kan få i seg noe som brenner 
eller lager røyk, som sigaretter, 
fyrstikker eller varm aske.

17. Ikke bruk apparatet på steder 
hvor det er åpne ildsteder, tente 
stearinlys eller skjøre gjenstander 
på gulvet som skal rengjøres eller 
på steder hvor det er stearinlys 
på lysestaker, bord osv. som 
apparatet ved et uhell kan treffe 
eller dunke borti.

18. Fjern alle strømledninger og andre 
gjenstander som kan sette seg fast 
i apparatet, fra området som skal 
rengjøres, før bruk.

19. Sørg for at alle i husholdningen 
er klar over maskinen når den er 
i bruk, spesielt når du bruker den 
planlagte rengjøringsfunksjonen 
som er tilgjengelig via Dyson Link-
appen.

20. Ikke bruk apparatet i et rom hvor 
det befinner seg et barn eller 
spedbarn uten tilsyn.

21. Risiko for å falle: Ikke bruk 
apparatet på steder hvor det kan 
få tilgang til en nedadgående 
trapp eller balkong, osv. Ikke bruk 
på høye eller trange steder som 
hyller eller trapper.

22. Hold hår, løse klær, fingre og alle 
kroppsdeler unna åpninger og 
deler i bevegelse, som sporene 
og børsten.

23. Ikke stikk gjenstander inn i 
åpningene. Må ikke brukes hvis 
noen av åpningene er blokkert. 
Skal holdes fritt for støv, smuss, 
hår og alt annet som kan redusere 
luftgjennomstrømningen. 
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24. Ikke berør ladepunktene på 
apparatet eller ladedokken med 
noen gjenstander.

25. Må ikke brukes uten at klar 
beholder og filtre er på plass.

26. Ikke lag hindringer for sensorene 
eller synssystemet.

27. Ikke plasser noe oppå apparatet.
28. Bær apparatet bare i fingerfestene 

på hver side.
29. Apparatet og ladedokken 

må brukes med ekstra lav 
spenning og bare bruke Dyson-
strømadapteren og batteriet som 
følger med produktet, andre 
typer batterier kan sprekke 
og føre til skader på personer 
eller gjenstander.

30. Bruk kun tilbehør og reservedeler 
som er anbefalt av Dyson.

31. BRANNADVARSEL – Ikke plasser 
dette produktet på eller i nærheten 
av en kokeplate eller en annen 
varm overflate, og ikke sett fyr på 
dette apparatet selv om det skulle 
være alvorlig skadet. Batteriet kan 
ta fyr eller eksplodere.

LES OG TA 
VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSJONENE
DETTE DYSON-APPARATET 
ER KUN LAGET FOR BRUK I 
HUSHOLDNINGER
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Gjøre klar Lade Forberede rommet
Åpne dokken helt til 90° og plasser 
den mot veggen.
Koble ladeledningen inn i en av 
sidene på dokken.
Sjekk at dokken har strømtilførsel, 
noe som indikeres av et blått lys 
på dokken.
Rydd unna eventuelt overflødig 
ledning ved å snurre den 
rundt kontakten.
Sjekk at det ikke er noen 
gjenstander innenfor en radius på 
50 cm fra dokken.

1 2 3

Plasser roboten på dokken med den 
klare beholderen vendt mot veggen.
Batterilampen på strømknappen 
pulserer og lyser når den er fulladet.

Roboten rengjør med kraftig 
sugekraft, så du må:
 – Fjerne tynne tepper eller løse 
elementer som kan bli sugd opp 
og begrense bevegelsen.

 – Rydde hindringer som skolisser 
eller tynne ledninger som kan 
sette seg fast i børsten.

 – Rengjøre væskesøl eller skarpe 
gjenstander som kan føre til 
skader på roboten.

Roboten bruker infrarøde sensorer 
til å oppdage nivåforskjeller, så 
du må:
 – Sørge for at det ikke er noe rot 
som vesker eller sko innenfor 10 
cm av eventuelle nivåforskjeller i 
rommet.

Roboten bruker et kamera til å 
navigere, så du må:
 – Sørge for nok lys til at roboten 
kan navigere seg gjennom reng-
jøringen.

Kontakt

Kabel

Dokk

Kabler

Magasiner

Veske

Sko

Fjernkontroller

Væskesøl

Hurtigstart

Slå på-indikator
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Hurtigstart

Rengjøre Oppgrader robotenSkaff deg Dyson 
Link-appen

4 5 6

Trykk på strømknappen. Roboten 
begynner å rengjøre alle 
tilgjengelige områder, og lader 
seg opp i dokken ved behov.

Oppgrader til den nyeste 
programvaren for å sikre at du får 
mest mulig ut av roboten.
 
Koble til roboten med Dyson 
Link-appen for å registrere deg for 
automatiske oppgraderinger.
 
For å oppgradere uten å bruke 
appen laster du ned den nyeste 
programvaren fra:
www.dyson.com/support/robots

For å planlegge rengjøringer, se på 
kart over tidligere rengjøringsøkter, 
diagnostisere feil og automatisk 
oppgradere programvaren til 
roboten, laster du ned Dyson Link-
appen gratis fra App Store eller 
Google Play.

Se siden Konfigurere Dyson Link-
appen i denne brukerhåndboken 
for konfigureringsinstruksjoner.

Ingen 
kabler

Ryddige gulv
Tydelige 
kanter
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Dyson Link-app

Se gjennom data fra 
robotens siste fem fullførte 
rengjøringer, inkludert 
et rengjøringskart over 
områdene av boligen som 
ble dekket.

Velg når roboten din skal 
rengjøre ved å planlegge 
tidspunkt og dag 
for rengjøringsøktene.

Utforsk viktige teknologier 
inni Dyson 360 Eye™-
roboten og få tilgang 
til feilsøkingsstøtte.

Gi roboten din et navn, 
kontroller varsler, konfigurer 
innstillinger og sjekk 
robotens programvareversjon.

Funksjon

Med Dyson Link-appen kan du kontrollere, 
planlegge og overvåke Dyson 360 Eye™-roboten 
selv når du ikke er hjemme.
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Dyson Link-app

Funksjon

Noter deg robotens serienummer 
– du trenger det til å identifisere 
robotens Wi-Fi-nettverk når 
den er tilkoblet. Dette finner du 
enten på baksiden av denne 
brukerhåndboken eller bak den 
klare beholderen på roboten.

Noter deg robotens kode – du 
trenger den til å koble til roboten. 
Denne finner du enten på baksiden 
av denne brukerhåndboken 
eller bak den klare beholderen 
på roboten.

Søk etter den nyeste Dyson 
Link-appen på App Store eller 
Google Play.

Koble til: Del 1
Før du begynner

Wi-Fi-passord 
hjemme

Robotens se-
rienummer

Robotens kode

Last ned 
appen

Sjekk din Wi-FiSørg for at du 
har følgende 
informasjon:

1 2 3

Sjekk at dokken er konfigurert bare i 
kort avstand fra Wi-Fi-ruteren og at 
den har strøm.
 
Kontroller at enheten er på samme 
nettverk som du ønsker å koble 
roboten til.
 
Roboten kobler seg til 
2,4 GHz nettverk, som inkluderer 
de fleste moderne rutere. 
Sjekk ruterdokumentasjonen 
for kompatibilitet.
 
Wi-Fi 2,4-2,5 GHz, 0,08 W maks
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
 
Støttede Wi-Fi-protokoller
 – IEEE802.11b (anbefales ikke)
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n (støtter bare 
2,4 GHz)

 
Sjekk at enhetens Wi-Fi er aktivert 
og at det har et sterkt Wi-Fi-
signal, prøv for eksempel å åpne 
favorittnettstedet ditt.
 
Ytterligere informasjon er 
tilgjengelig på  
www.dyson.no/support/robots.
Hvis du trenger hjelp, kontakter du 
Dyson Helpline på 
80069196
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Trenger du litt hjelp?

Wi-Fi-lys

Registrer  
kontoen din

Bekreft ditt 
Wi-Fi-nettverk 
hjemme

Gjør roboten synlig

1 2 3

Koble til: Del 2 iOS
Koble roboten til iOS-enheten din og Wi-Fi-nettverket hjemme.

Appen anbefaler et Wi-Fi-nettverk 
som roboten skal kobles til.  
 
Dette er det nettverket som 
mobilenheten din allerede er koblet 
til. Hvis dette er Wi-Fi-nettverket du 
vil koble roboten til, skriver du inn 
Wi-Fi-passordet ditt.

Ta opp og sett roboten på en dokk 
med strømtilførsel. Etter en kort 
stund mens Wi-Fi-lampen lyser, er 
roboten nå synlig.

Start appen på mobilenheten.  
 
Velg landet ditt.  
 
Hvis du allerede har en Dyson-
konto, velger du Logg på og oppgir 
brukernavn og passord.  
 
Hvis du er ny, velger du Registrer.  
 
For å opprette en konto må du fylle 
ut alle feltene.

Er du ikke sikker på om du har en konto?
Dette er kontoen du konfigurerer for å kjøpe 
roboten på dyson.no

Kan du ikke laste ned appen på 
mobilenheten din?
Dyson Link-appen er for øyeblikket bare 
tilgjengelig for telefoner med iOS og Android. 
Vi fortsetter å legge til enheter, så sjekk i 
appbutikken i det landet du kjøpte roboten i.

Kan du ikke se hjemmenettverket ditt?
 – Sjekk at du konfigurerer i nærheten av 

Wi-Fi-ruteren hjemme.
 – Sjekk at hjemmeruteren er slått på.
 – Sjekk at mobilenheten er koblet til Wi-Fi, 

indikert av et Wi-Fi-signalikon øverst til 
venstre på skjermen.

 – Sjekk at hjemmenettverket ditt ikke er skjult. 
Skjult SSID og personvernseparator kan 
ikke brukes til tilkoblingen. Sjekk at SSID 
er synlig

Vil du koble roboten til et annet nettverk?
Gå ut av Dyson Link-appen, åpne 
innstillingsappen på mobilenheten din og velg 
Wi-Fi. Koble til foretrukket nettverk og returner 
til Dyson Link-appen.
Sjekk at du ikke er koblet til et 5 GHz-nettverk. 
Roboten vil bare kobles til et 2,4 GHz-nettverk.

Kan du ikke se Wi-Fi-lampen?
 – Roboten er synlig i 30 minutter etter at den 

er plassert på dokken med strømtilførsel.
 – Sjekk at dokken har strømtilførsel – et blått 

lys vises på dokken.
 – Ta opp og sett roboten på dokken.
 – Sjekk at roboten lades, indikert av 

batterilampen på roboten.
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Koble til: Del 2 iOS
Koble roboten til iOS-enheten din og Wi-Fi-nettverket hjemme.

Kobler til 
(Wi-Fi-lyset 
pulserer)

Koble roboten til 
Wi-Fi-nettverket 
hjemme og til  
Dyson

Gi et navn til  
roboten og kom  
i gang!

4 5 6

Kan du ikke se roboten din i listen over 
tilgjengelige nettverk?
 – Sjekk at robotens Wi-Fi-lampe lyser. Se trinn 

3 i denne håndboken.
 – Sjekk at mobilenhetens Wi-Fi er aktivert 

og at du befinner deg i kort avstand fra 
roboten.

 – Robotens Wi-Fi begynner med "360EYE".

Kan du ikke koble appen til roboten?
 – Sørg for at du er i nærheten av roboten.
 – Koble telefonen til roboten på nytt ved å 

gjenta trinn 4 i denne veiledningen.

Kan du ikke koble roboten til Wi-Fi?
 – Wi-Fi-nettverket responderer kanskje ikke.
 – Hvis du har skjult Wi-Fi-nettverket, må du 

gjøre det synlig.
 – Sjekk at du ikke har angitt Wi-Fi til 5 GHz. 

Wi-Fi må være angitt til 2,4 GHz.

Kan du ikke koble roboten til Dyson-
nettverket?
 – Dyson-nettskyen har kanskje ikke kunnet 

fullføre tilkoblingen. Prøv på nytt.

Wi-Fi-lyset på roboten pulserer 
under tilkobling. Når den er 
tilkoblet, slås lyset av, og hvis 
roboten ikke kobles til, begynner 
det å lyse igjen.

Når du har registrert eierskapet og 
navngitt roboten, kan du komme 
i gang.

Forlat appen, gå til innstillingene for 
mobilenheten og velg Wi-Fi:  
 
Velg ditt Dyson 360 Eye™ -nettverk 
(dette inneholder "360EYE" og 
robotens serienummer).  
 
Oppgi robotens kode når du blir bedt 
om det. Denne finner du enten på 
baksiden av brukerhåndboken eller 
bak robotens klare beholder. Nå 
returnerer du til Dyson Link-appen.

Koble mobilenhet-
en din til robotens 
Wi-Fi-nettverk
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1 2 3

Koble til:  
Del 2 Android
Koble roboten til Android-enheten din og 
Wi-Fi-nettverket hjemme.

Wi-Fi-lys

Registrer 
kontoen din

Bekreft ditt Wi-Fi-
nettverk hjemme

Gjør roboten 
synlig

Er du ikke sikker på om du har en konto?
Dette er kontoen du konfigurerer for å kjøpe 
roboten på dyson.no

Kan du ikke laste ned appen på 
mobilenheten din?
Dyson Link-appen er for øyeblikket bare 
tilgjengelig for telefoner med iOS og Android. 
Vi fortsetter å legge til enheter, så sjekk i 
appbutikken i det landet du kjøpte roboten i.

Kan du ikke se hjemmenettverket ditt?
 – Sjekk at du konfigurerer i nærheten av 

Wi-Fi-ruteren hjemme.
 – Sjekk at hjemmeruteren er slått på.
 – Sjekk at mobilenheten er koblet til Wi-Fi, 

indikert av et Wi-Fi-signalikon øverst til 
venstre på skjermen.

 – Sjekk at hjemmenettverket ditt ikke er skjult. 
Skjult SSID og personvernseparator kan 
ikke brukes til tilkoblingen. Sjekk at SSID 
er synlig

Vil du koble roboten til et annet nettverk?
 – Du kan velge et annet nettverk i appen.

Kan du ikke se Wi-Fi-lampen?
 – Roboten er synlig i 30 minutter etter at den 

er plassert på dokken med strømtilførsel.
 – Sjekk at dokken har strømtilførsel – et blått 

lys vises på dokken.
 – Ta opp og sett roboten på dokken.
 – Sjekk at roboten lades, indikert av 

batterilampen på roboten.

Appen anbefaler et Wi-Fi-nettverk 
som roboten skal kobles til.  
 
Dette er det nettverket som 
mobilenheten din allerede er koblet 
til. Hvis dette er Wi-Fi-nettverket du 
vil koble roboten til, skriver du inn 
Wi-Fi-passordet ditt.

Ta opp og sett roboten på en dokk 
med strømtilførsel. Etter en kort 
stund mens Wi-Fi-lampen lyser, er 
roboten nå synlig.

Start appen på mobilenheten.  
 
Velg landet ditt.  
 
Hvis du allerede har en Dyson-
konto, velger du Logg på og oppgir 
brukernavn og passord.  
 
Hvis du er ny, velger du Registrer.  
 
For å opprette en konto må du fylle 
ut alle feltene.

Trenger du litt hjelp?
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4 5 6

Kobler til 
(Wi-Fi-lyset 
pulserer)

Koble roboten til 
Wi-Fi-nettverket 
hjemme og til  
Dyson

Gi et navn til  
roboten og kom  
i gang!

Kan du ikke se roboten din?
 – Sjekk at robotens Wi-Fi-lampe lyser, se trinn 

2 i denne håndboken.
 – Sjekk at mobilenhetens Wi-Fi er aktivert 

og at du befinner deg i kort avstand fra 
roboten.

Kan du ikke koble appen til roboten?
 – Sørg for at du er i nærheten av roboten.
 – Sjekk at robotens Wi-Fi-lampe lyser.

Kan du ikke koble roboten til Wi-Fi?
 – Wi-Fi-nettverket responderer kanskje ikke.
 – Hvis du har skjult Wi-Fi-nettverket, må du gjøre 

det synlig.
 – Sjekk at du ikke har angitt Wi-Fi til 5 GHz.
 – Wi-Fi må være angitt til 2,4 GHz.

Kan du ikke koble roboten til Dyson-nettverket?
Dyson-nettskyen har kanskje ikke kunnet fullføre 
tilkoblingen. Prøv på nytt.

Wi-Fi-lyset på roboten pulserer 
under tilkobling. Når den er 
tilkoblet, slås lyset av, og hvis 
roboten ikke kobles til, begynner det 
å lyse igjen.

Når du har registrert eierskapet og 
navngitt roboten, kan du komme 
i gang.

Oppgi robotens kode når du blir 
bedt om det. Denne finner du enten 
på baksiden av brukerhåndboken 
eller bak robotens klare beholder.

Koble mobilenhet-
en din til robotens 
Wi-Fi-nettverk
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Trykk på strømknappen og 
roboten begynner å rengjøre 
det tilgjengelige området.

Plasser roboten på dokken.  
Kontroller at dokken har 
strømtilgang og at roboten lades.

Roboten returnerer til dokken for 
å lades på nytt når batterinivået 
er lavt.

Rengjøringsmoduser

Når roboten er  
ladet på nytt,  
fortsetter den  
automatisk med  
rengjøringsøkten.

For å slå PÅ trykker du på 
strømknappen til den blå 
lampen lyser.

For å slå AV trykker du på 
strømknappen til lampen slukkes.

Trykk på knappen for å sette på 
pause. Pauselampen blinker. Trykk 
på nytt for å fortsette rengjøringen.

Lamper

På/av/pause

Automatisk gjenopplading-modus:  
Roboten rengjør det tilgjengelige området 
og lades på nytt i dokken ved behov.

1 2 3

Lade.
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Rengjøringsmoduser

Trykk på strømknappen og 
roboten begynner å rengjøre det 
tilgjengelige området det kan nå 
på én enkelt lading.

Plasser roboten på gulvet, 
ikke på dokken.

Roboten vil ikke lades på nytt når 
batterinivået er lavt, men returnere 
til utgangspunktet og slå seg AV.

Gjennomfører  
rengjøring.

Går tilbake for 
å lade.

Lader (under 
rengjøring).

RengjøreStandby

Oppladet.Lade.

Enkel lading-modus: Roboten rengjør 
det tilgjengelige området det kan nå 
på én enkelt lading.

321
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Forstå og optimalisere roboten

Sugekraft Navigasjon Rengjøringsop-
pførsel

Roboten bruker en digital Dyson-
motor og børste med full bredde, og 
dette gir kraftig rengjøring.

Roboten bruker et 360° synssystem 
så den får et fullstendig 
panoramabilde av rommet.

Roboten kartlegger boligen din 
i et rutenett, og rengjør med et 
systematisk rengjøringsmønster.

Fjern tynne, lette eller løse 
gjenstander som kan bli sugd opp 
og svekke bevegeligheten.
 
Dersom det oppstår en blokkering, 
forsøker roboten å fjerne 
blokkeringen ved å redusere 
sugekraften en kort periode.
 
Hvis roboten blir sittende fast på 
en hindring: fjern hindringen, sett 
roboten tilbake så nærme stedet 
du løftet den opp (ideelt sett et 
sted roboten allerede har rengjort) 
og trykk på pause-knappen for å 
fortsette rengjøringen.

Roboten navigerer ved å identifisere 
gjenstander og spore disse mens 
den beveger seg.
 
For å forbedre robotens evne til å 
navigere, må du sørge for god og 
jevn belysning mens den rengjør.
 
I dårlige lysforhold bruker 
roboten infrarøde frontlys for å 
supplere belysningen.
 
For å opprettholde 
navigasjonsytelsen bør du 
rengjøre kameraet og frontlysene 
jevnlig. Se delen Rengjøre optikk i 
denne håndboken.
 
Av sikkerhetsmessige grunner 
er nivåforskjellsensorene veldig 
følsomme. Roboten kan ta feil 
av mørke overflater og tro de er 
nivåforskjeller, og dermed ikke 
rengjøre dem.

Rutenettet passer ikke alltid sammen 
med rommene, så roboten kan 
rengjøre i et annet rom før den 
returnerer for å rengjøre områder 
den har hoppet over.
 
Hvis roboten din har problemer med 
å navigere i et område, eller hvis 
den bruker lang tid på å rengjøre, 
prøver du å flytte dokken neste 
gang. Dette justerer rutenettet med 
boligen og kan forbedre ytelsen.
 
For å visualisere robotens 
rengjøringsoppførsel og se kart over 
fullførte rengjøringer, kobler du til 
roboten med Dyson Link-appen.



261

Roboten bruker infrarøde sensorer 
til å identifisere hindringer, 
nivåforskjeller og grensene til 
rengjøringsområdet. Deretter 
registrerer den disse på kartet.

Når roboten starter fra dokken, 
returnerer den for å lade midtveis 
i rengjøringen før den automatisk 
fortsetter og fullfører rengjøringen.

Hvis du ikke vil at roboten skal 
ha tilgang til et område, lager du 
en fysisk sperring, som f.eks. å 
lukke døren.
 
Fjern alt rot innenfor 10 cm 
av nivåforskjeller da dette kan 
forstyrre nivåforskjellsensorene.
 
Roboten vil noen ganger oppdage 
hindringer ved å dytte til dem. Fjern 
skjøre gjenstander fra gulvet.

Roboten identifiserer 
dokkplasseringen ved å bruke 360° 
kameraet: sørg for at dokken er 
godt belyst og plassert i et åpent 
område uten rot.
 
Roboten justerer kartet etter 
startretningen på dokken: plasser 
dokken på et fast, jevnt underlag, 
flatt mot en vegg.
 
Hvis roboten har problemer med å 
finne tilbake til dokken, bør du prøve 
å flytte dokken før neste rengjøring.

Roboten har 
en litiumionbatteripakke.
 
Ladetid: 2 timer og 45 min
Brukstid: 45 min
 
Robotens lade- og brukstider er 
omtrentlige, og de kan variere 
avhengig av mange faktorer 
inkludert gjenværende batterinivå, 
driftstemperatur og batteriets alder.
 
Brukstiden påvirkes også av 
planløsningen i boligen og typen 
underlag som rengjøres.
 
For å optimalisere tiden den bruker 
på rengjøring, er robotens ladetid 
kortere når den lades opp i dokken 
midt i rengjøringen.
 
Du trenger ikke å vente til robotens 
batteri er fulladet før du begynner 
en rengjøring, men hvis du ber om 
en rengjøring når robotens batteri 
er for lavt, lyser lampen Returner 
til dokken.
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Tømming av den 
klare beholderen
For å tømme beholderen midt i en rengjøring, trykker du 
på strømknappen for å sette roboten på pause. Når du er 
ferdig, setter du roboten tilbake på samme sted på gulvet og 
trykker på strømknappen igjen for å fortsette rengjøringen.

Når smusset når MAX-markeringen, 
er det på tide å tømme den 
klare beholderen.

Sørg for at den klare beholderen 
tømmes før hver bruk.

Trykk på utløserknappen 
for syklonpakken.

Løft syklonen ut av den 
klare beholderen.
 
Tøm innholdet i en søppelbøtte.
For å redusere kontakten med støv 
og allergifremkallende stoffer ved 
tømming, bør du legge den klare 
beholderen i en plastpose før du 
tømmer den.

1 2 3

Rengjøring av den 
klare beholderen
Den klare beholderen må kun 
rengjøres med kaldt vann.
Pass på at den klare beholderen 
er helt tørr før du setter den 
på igjen.
Rengjør syklonens støvutskiller 
med en klut eller en myk børste 
for å fjerne lo og støv.
Ikke senk hele syklonen ned i 
vann eller hell vann på den.

Klar beholder

Syklon

Syklonens  
støvutskiller
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For å vedlikeholde børste eller spor midt i en rengjøring må 
du trykke på strømknappen for å sette roboten på pause. 
Når du er ferdig, setter du roboten tilbake på samme sted 
på gulvet og trykker på strømknappen igjen for å fortsette 
rengjøringen.

Vedlikehold av børsten 
og sporene

Bruk en mynt til å vri børstefestet 
mot klokken.

Fjern børsten.
Fjern eventuelle rester for hånd.
Sett på plass børsten.
Vri med klokken for å låse.

Plasser roboten forsiktig oppned på 
et mykt underlag. Fjern eventuelle 
rester for hånd.

1 2 3
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Vaske og tørke filtrene
Filter foran motor
Vask filteret til den forreste motoren minst hver måned i 
henhold til instruksjonene nedenfor for å opprettholde ytelsen.

Trykk på utløserknappen for 
syklonen og ta ut syklonen.
 
Dra ut det forreste filteret.

Må kun vaskes i kaldt vann. Ikke 
bruk varmt vann eller vaskemidler.

Rist filteret for å fjerne rester og 
overflødig vann.
 
Gjenta vaskingen og ristingen til 
vannet blir klart.

La tørke naturlig (minimum 24 timer).
Sett på plass: Juster klaffene nederst 
på filteret med sporene på roboten 
og dytt deretter toppen av filteret på 
plass. Skyv filterdekselet nedover.

1 2 3

24
時間以上
24

時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上24

時間以上
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Filter bak motor
Vask filteret til den bakerste motoren minst hver måned i 
henhold til instruksjonene nedenfor for å opprettholde ytelsen.

Må kun vaskes i kaldt vann. Ikke 
bruk varmt vann eller vaskemidler.

Rist filteret for å fjerne rester og 
overflødig vann.
 
Gjenta vaskingen og ristingen til 
vannet blir klart.

Trykk inn filterutløserknappen og 
skyv filterdekselet opp.
Ta ut filteret.

La tørke naturlig (minimum 24 timer).
Sett på plass: Juster klaffene nederst 
på filteret med sporene på roboten 
og dytt deretter toppen av filteret på 
plass. Skyv filterdekselet nedover.

1 2 3

24
時間以上

24
時間以上

24
hrs

24
時間以上

24
時間以上

24
時間以上
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Rengjøre optikk
For at roboten skal navigere best mulig 
rengjør du optikken ofte.

Navigasjonskamera

Sensorer for oppdaging 
av nivåforskjeller 
og hindringer

Frontlys 
(inni fingerfestene)

Sjekk alle sensordeksler og 
navigasjonskameraet for smuss, 
fingeravtrykk eller flekker. Tørk med en 
myk, tørr mikrofiberklut ved rengjøring.  
 
Ikke bruk noen form for 
rengjøringsmidler, væske eller spray.
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Programvareoppgraderinger
Oppgrader til den nyeste programvaren for 
å sikre at du får mest mulig ut av roboten.

1 2 3
Oppgraderingsprosessen 
indikeres av en sekvens med 
rosa lys. Ikke forsøk å avbryte 
oppgraderingssekvensen før den 
er fullført. Fjerning av batteriet 
under en oppgradering kan føre til 
uopprettelige skader.
 
Lysene slukkes når den er ferdig. 
Roboten er klar for bruk igjen.

Ved å laste ned Dyson Link-
appen, registreres du for 
automatiske oppdateringer.

Når en oppgradering blir 
tilgjengelig for roboten din, lastes 
den automatisk ned og installeres 
ved neste tilgjengelige mulighet (når 
roboten er inaktiv, på dokken og 
koblet til Wi-Fi).

Automatisk oppgradering via Dyson Link-appen

1 2 3
Trykk på og hold inne 
strømknappen til en rosa lysring 
blinker for å indikere at roboten har 
startet oppgraderingen.

Se etter en 
programvareoppgradering på 
Dyson-nettstedet.
 
Last ned oppgraderingsfilen på en 
USB-pinne uten å navngi den. USB-
pinnen må ha minst 256 MB ledig 
plass og må ikke inneholde andre 
filer eller mapper.
 
Fjern det bakerste filteret fra roboten 
og sett minnepinnen i USB-porten 
på baksiden av maskinen.

Oppgraderingsprosessen 
indikeres av en sekvens med 
rosa lys. Ikke forsøk å avbryte 
oppgraderingssekvensen før den 
er fullført. Fjerning av batteriet 
under en oppgradering kan føre til 
uopprettelige skader.
 
Lysene slukkes når den er ferdig. 
Roboten er klar for bruk igjen.

Oppgradere manuelt via USB
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Hvis roboten blir sittende fast, flytter du roboten 
vekk fra hindringen og plasserer den i nærheten 
for å fortsette rengjøringen. 
 
Sjekk etter om det sitter fast hår eller rester på 
børsten, og fjern det. 
 
Sjekk at børsten sitter riktig på. 
 
Sjekk sporene og fjern eventuelt hår og rester. 
 
Du finner ytterligere informasjon i delen 
Vedlikehold av børsten og sporene.

Feilsøking

1 2
Hvis roboten får problemer, vises 
ett av lysmønstrene nedenfor. Følg 
instruksjonene for å korrigere feilen.

Når problemet er korrigert, setter du 
roboten tilbake på samme sted på 
gulvet, trykker på strømknappen på nytt 
og går unna for å fortsette rengjøringen.

Sjekk at det ikke har dannet seg 
en forsegling mellom børsten 
og rengjøringsområdet. 
 
Sjekk at børsten sitter riktig på. 
Hvis den klare beholderen er full, 
tømmer du den. 
 
Sjekk at syklonens støvutskiller ikke 
er dekket eller blokkert. 
 
Fjern syklonpakken og sjekk etter 
blokkeringer i luftkanalene bak. 
 
Fjern børsten og sjekk etter 
blokkeringer i luftkanalene. 
 
Sjekk etter blokkeringer på begge 
filtrene.  
 
Vask begge filtrene. 
 
Sjekk at filtrene er på plass.

Luftkanaler Børste/spor

Filter 
bak motor

Filter 
foran motor

Luftkanaler

Børste Børste

Spor
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På Dyson Link-appen:
Du kan bruke Dyson Link-appen 
til å identifisere problemer, se 
videoveiledninger og gå gjennom 
trinnvis diagnostisering for å 
løse dem.

Rødt batterilys som blinker indikerer at 
roboten ikke kan fullføre rengjøringen. 
Returner roboten til dokken.

5 røde blinkende lys indikerer 
at det har oppstått en feil med 
roboten som ikke kan korrigeres. 
Kontakt Dyson Helpline.

Rosa lys indikerer at en 
programvareoppgradering pågår.

Ta kontakt med 
Dyson Helpline

Programvareop-
pgraderinger

Returner til 
dokken

Sjekk at dokken får strøm: Slå på-
indikatorpanelet skal lyse nederst på dokken. 
 
Sjekk at ladekontaktene på roboten og dokken 
er rene og frie. 
 
Sjekk at dokkmålene er brettet ut riktig. Målene 
skal være parallelle med veggen og vende ut 
mot rommet. 
 
Sjekk at dokken ikke har blitt flyttet siden 
roboten begynte med rengjøringen, da dette 
kan forstyrre kartleggingssekvensen.

Dokk

Sjekk børsten og sporene jevnlig og fjern 
eventuelle rester (som hår).  
 
Rester på børsten og sporene kan føre til 
skader på gulvet ved støvsuging. 
 
Sjekk at det er tilstrekkelig belysning til 
at roboten kan rengjøre alle områder, 
inkludert de som allerede er rengjort.

Optikk

Slå på-
indikator

Ladekontakter

Dokkingmål



270

BRUK AV DYSON-PRODUKTET
LES "VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER" 
I DENNE DYSON-MANUALEN FØR DU 
GÅR VIDERE.

FORBEREDE RENGJØRING
• For å sikre at roboten fungerer best mulig, er det 

viktig å forberede rengjøringsoverflaten, og fjerne 
hindringer som:

• Gjenstander som kan sette seg fast i bevegelige 
deler: Tynne ledninger, som hodetelefon- eller 
laderkabler, skolisser, klesplagg, gardiner eller 
stoffer, løse teppekanter som frynser.

• Overflater som er vanskelige å støvsuge: tynne, 
løse tepper som badematter eller dyrepels, veldig 
dype tepper.

• Gjenstander som kan føre til skader eller 
blokkeringer hvis de blir sugd opp: magasiner og 
aviser, væskesøl, skarpe gjenstander.

• Gjenstander som hindrer utsikt til nivåforskjeller: 
vesker eller sko i nærheten av nivåforskjeller.

• Gjenstander innenfor 10 cm av trapper.
• For å unngå skader på gjenstander, må du fjerne 

skjøre gjenstander, som vaser på pidestaller, 
fra rengjøringsområdet.

• Sørg for å holde barn og kjæledyr 
unna rengjøringsområdet.

• Fortell de andre i husholdningen når roboten er 
i bruk.

• Robotens navigeringssystem er ikke utformet for å 
brukes i fullstendig mørke, så sørg for tilstrekkelig 
belysning i alle rengjøringsområder, inkludert de 
som allerede er rengjort. La for eksempel lysene 
være på hvis rengjøringen foregår om natten.

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DYSON-
PRODUKTET DITT

• Oppbevar roboten innendørs. Ikke bruk eller 
oppbevar produktet under 3° C. Sørg for at 
roboten har romtemperatur før bruk.

• Rengjør roboten kun med en tørr klut. Ikke bruk 
smøremidler, rengjøringsmidler, pussemidler eller 
luftfriskere på noen deler av roboten.
Sjekk børsten og sporene jevnlig og fjern 
eventuelle rester (som hår). Rester på børsten 
og sporene kan føre til skader på gulvet 
ved støvsuging.

• Sjekk børsten og sporene jevnlig og fjern 
eventuelle rester (som hår). Rester på børsten 
og sporene kan føre til skader på gulvet 
ved støvsuging.

• Plasser roboten på et mykt underlag hvis den må 
snus når du ser etter blokkeringer osv. Dette bidrar 
til å unngå skader på kameraet og sensorene.

STØVSUGING
• Før du støvsuger gulvbelegg, tepper og matter, 

bør du sjekke rengjøringsinstruksjonene 
til produsenten.

• Før du støvsuger polerte gulv, av tre eller 
linoleum, må du først sjekke at det ikke er 
fremmedelementer på børsten som kan føre 
til merker.

• Fint støv som sement eller mel må kun støvsuges 
opp i svært små mengder.

• Ikke bruk roboten til å plukke opp skarpe, harde 
gjenstander, små leker, nåler, binderser osv. De 
kan skade roboten.

TØMMING AV DEN 
KLARE BEHOLDEREN

• Sørg for at den klare beholderen tømmes før 
hver bruk.

• Må tømmes så fort avfallsnivået når MAX-merket – 
må ikke overfylles.

RENGJØRING AV DEN 
KLARE BEHOLDEREN

• Den klare beholderen må kun rengjøres med 
kaldt vann.

• Rengjør syklonens støvutskiller med en klut eller 
tørr børste for å fjerne lo og støv.

• Pass på at den klare beholderen er helt tørr før du 
setter den på igjen.

• Hele syklonen må ikke nedsenkes i vann, og du 
må ikke helle vann i dem.

VASKE FILTRENE
• Se i delen 'Vaske og tørke filtrene'. Sjekk og vask 

filtrene jevnlig i henhold til instruksjonene for å 
opprettholde ytelsen.

• Det kan være nødvendig å vaske filtrene oftere om 
du støvsuger fint støv eller tepperenspulver.

SE ETTER BLOKKERINGER
• Ensure the robot is off the dock before looking for 

blockages. Do not operate as this could result in 
personal injury.

• Pass deg for skarpe gjenstander når du ser 
etter blokkeringer.

• Sett alle delene godt på igjen før bruk.
• Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke 

av garantien.
• Denne roboten har karbonfiberbørster. 

Vær oppmerksom hvis du kommer i kontakt 
med dem siden de kan forårsake mindre 
irritasjoner på huden. Vask hendene etter å ha 
håndtert børstene.

Ytterligere informasjon
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Ytterligere informasjon

PROGRAMVAREOPPGRADERINGER
• For å sikre at roboten fungerer best mulig, må du 

sørge for å oppgradere robotens programvare 
jevnlig. Du kan gjøre dette enten ved å 
registrere deg for automatiske oppgraderinger 
via Dyson Link-appen eller manuelt ved å 
laste ned en oppgradering via datamaskinen 
din. Se delen Programvareoppgraderinger. 
'Programvareoppgraderinger'.

DEAKTIVER WI-FI
• Roboten er angitt til å periodevis sende ut et 

Wi-Fi-signal som kan fanges opp av et lokalt 
nettverk (også kalt AP-modus.) Om ønskelig 
kan denne modusen slås AV ved å følge 
instruksjonene nedenfor.

• Last ned programvaren Deaktiver Wi-Fi fra Dyson-
nettstedet på en USB-pinne. Sørg for at denne 
programvaren er det eneste som er lagret på 
USB-pinnen og at minnepinnen har minst 256 MB 
ledig plass.

• Fjern det bakerste filteret og filterdekselet og 
sett inn USB-pinnen i USB-porten. Sett roboten 
manuelt på en dokk med strømtilførsel og sørg for 
at den lader.

• Trykk på strømknappen til en rosa lysring blinker, 
og slipp deretter knappen. Programvaren slår 
automatisk Wi-Fi-modus AV.

• Når den er ferdig, slås roboten av.
• Fjern USB-pinnen og sett filteret og filterdekselet 

tilbake på plass. Roboten er nå klar til bruk 
som normalt.

AKTIVER WI-FI
• Hvis du vil få roboten til å sende ut et Wi-Fi-signal 

igjen, følger du de samme trinnene som over, men 
i stedet laster du ned programvaren Aktiver Wi-Fi-
modus fra Dyson-nettstedet.

NULLSTILLE ROBOTEN
• Hvis roboten skifter eier, kan du ønske å 

nullstille roboten slik at hjemmenettverksnavn og 
passord fjernes.

• Du nullstiller roboten ved å følge de samme 
trinnene som i delen Deaktiver Wi-Fi, men laster i 
stedet ned Nullstill robot-programvare fra Dyson-
nettstedet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
FOR BATTERI

• Hvis batteriet må skiftes, kontakt Dyson Helpline.
• Batteriet er lukket og det består ikke fare under 

normale omstendigheter. Hvis det mot formodning 

skulle oppstå lekkasje fra batteriet må du ikke 
berøre væsken og følge følgende forhåndsregler:

•  Hudkontakt – kan forårsake irritasjon. Vask med 
såpe og vann.

• Innånding – kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
Sørg for å få frisk luft og kontakt lege.

• Kontakt med øyne – kan forårsake irritasjon. 
Skyll straks øynene grundig med vann i minst 15 
minutter. Oppsøk lege.

• Avfallshåndtering – bruk vernehansker når du 
skal kaste batteriet og følg de lokale reglene 
for gjenvinning.

ADVARSEL
• Batteriet som brukes i dette apparatet kan utgjøre 

risiko for brann eller kjemiske brannskader hvis 
det ikke behandles riktig. Ikke demonter det, 
kortslutt kontakter, la det bli varmere enn 60 °C 
eller brenn det. Batteriet må bare skiftes ut med et 
Dyson-batteri. Bruk av andre batterier kan føre til 
risiko for brann eller eksplosjon. Brukte batterier 
skal straks kastes.  Holdes borte fra barn. Må ikke 
demonteres eller brennes.

INFORMASJON 
OM AVFALLSHÅNDTERING

• Dyson-produkter er laget av førsteklasses 
gjenvinnbare materialer. Kast produktet på en 
ansvarlig måte, og resirkuler når det er mulig.

• Batteriet må tas ut av maskinen før den kastes.
• Kast eller resirkuler batteriet i henhold til lokale 

bestemmelser eller lover.

DYSON KUNDESERVICE
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE EN DYSON
Hvis du har spørsmål om Dyson-støvsugeren din, 
ring til hjelpelinjen hos Dyson kundeservice mens 
du har serienummeret klart og detaljer om hvor 
og når du kjøpte støvsugeren, eller kontakt oss via 
nettsiden.  
De fleste spørsmål kan avklares per telefon med 
hjelp fra en av de ansatte ved Hjelpelinjen hos 
Dyson Kundeservice.
Hvis støvsugeren din trenger service, ring til 
hjelpelinjen hos Dyson kundesrvice slik at vi 
kan diskutere de tilgjengelige mulighetene. Hvis 
støvsugeren har gyldig garanti og reparasjonen 
faller inn under denne, repareres den kostnadsfritt.
Serienummeret finner du på merkeplaten, 
som sitter på apparatets hoveddel, bak den 
klare beholderen.
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2 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI
BEGRENSET 2 ÅRS GARANTI-BETINGELSER 
FOR DYSONS 

RETTIGHETER VED FEIL 
ELLER MANGLER

• Dersom det skulle oppstå feil eller mangler ved 
din støvsuger kan du benytte deg av de rettigheter 
som følger av forbrukerkjøpsloven. 
Dette innebærer blant annet at du kan kreve 
reparasjon eller omlevering av støvsugeren 
dersom det foreligger en feil som etter 
forbrukerkjøpslovens regler er å anse som en 
mangel, herunder dersom støvsugeren er defekt 
pga. svikt i materiale, utførelse eller funksjon, 
eller dersom den ikke svarer til den kvalitet 
og de egenskaper som rimelig kan forventes 
av produktet. Dersom en del ikke lenger er 
tilgjengelig eller har gått ut av produksjon, 
kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens 
rammer velge å erstatte denne med en 
fungerende erstatningsdel.

• Der dette produktet selges utenfor EU er garantien 
gyldig kun når produktet installeres og brukes i det 
landet der den ble solgt.

• Der dette produktet selges innenfor EU er 
garantien gyldig kun (i) når produktet brukes i det 
landet der det ble solgt eller (ii), når produktet 
brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, 
Irland, Italia, Nederland, Spania eller UK, og 
når den samme modellen selges med samme 
spenningsverdi i det aktuelle landet.
Følgende vil ikke være å anse som en 
kjøpsrettslig mangel:

• Skade ved uhell, feil som oppstår som følge 
av feilaktig bruk eller vedlikehold, misbruk, 
forsømmelse, uansvarlig bruk eller behandling 
av støvsugeren som ikke samsvarer med 
Dysons bruksanvisning.

• Feil som følge av bruk av støvsugeren til rengjøring 
for alt annet enn normale husholdningsformål.

• Feil som følge av bruk av deler som ikke 
er satt sammen eller installert i henhold til 
Dysons instruksjoner.

• Feil som følge av bruk av deler og tilbehør som 
ikke er Dyson originaldeler.

• Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når 
installasjonen er gjort hos Dyson).

• Feil som følge av reparasjoner eller endringer 
utført av andre parter enn Dyson eller Dysons 
autoriserte agenter.

• Blokkeringer – se Dysons bruksanvisning 
for nærmere beskrivelse av hvordan fjerne 
blokkeringer fra støvsugeren.

• Slitasje som følge av normal bruk.
• Bruk av dette apparatet på grus, aske, gips.
• Reduksjon i batteriets utladningstid på grunn av 

batteriets alder eller bruk (gjelder kun trådløse 
maskiner).

 

SAMMENDRAG AV DEKNING
• Krav som følge av mangel ved støvsugeren må 

fremsettes innen rimelig tid etter at du oppdaget 
eller burde oppdaget mangelen, og uansett innen 
2 år fra levering.

• Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet, 
må du legge frem kjøpebevis og følgeseddel 
(både original og eventuelt etterfølgende). Uten 
et slikt bevis skal alt arbeid betales. Ta vare på 
kvittering eller følgeseddel.

• Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av 
Dyson eller Dysons autoriserte agenter.

• Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
• Reparasjon eller utskifting av ditt Dyson-produkt 

under garanti vil ikke forlenge garantiperioden.
• Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til 

og ikke påvirker lovbestemte rettigheter du har 
som forbruker.

BESKYTTELSE AV PERSONVERN OG 
PERSONLIGE DATA
Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger 
til oss når du registrerer ditt Dyson-produkt eller 
Dyson Link-appen.

NÅR DU REGISTRERER DYSON-
PRODUKTET DITT

• Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger 
til oss for å registrere produktet ditt, og tillate oss å 
støtte garantien din.

NÅR DU REGISTRERER DEG VIA 
DYSON LINK-APPEN
Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger 
til oss for å registrere Dyson Link-appen. Dette 
gjør at vi trygt kan koble produktet ditt til appen.

• Når du registrerer deg, får du mulighet til å velge 
om du vil motta kommunikasjon fra oss. Hvis 
du velger å motta kommunikasjon fra Dyson, 
sender vi deg informasjon om spesialtilbud og 
nyheter om våre nyeste oppfinnelser. Vi vil aldri 
selge opplysningene dine til tredjeparter, og bare 
bruke opplysningene som du deler med oss, som 
definert av personvernerklæringene på nettstedet 
vårt. www.dyson.no/support/privacypolicy

KONFORMITETSINFORMASJON
Dyson erklærer herved at dette produktet 
overholder de essensielle kravene og andre 
relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.
EC-konformitetserklæring:
http://www.dyson.no/support/compliance.aspx
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Dette Dyson-apparatet bruker programvare med 
åpen kilde. Du finner en fullstendig oversikt over 
all programvaren og merknader om opphavsrett 
sammen med fullstendige lisensvilkår på 
www.dyson.com/360eyenotice. Endringer kan 
gjøres når apparatets programvare oppdateres 
eksternt. Se www.dyson.com/360eyenotice for 
oppdatert informasjon.


