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Tack för att du väljer att  
köpa en Dyson luftrenare, 
luftfuktare + fläkt.

Få full kontroll med Dyson Link-appen.

Ta del av steg-för-steg-guider och support.
Kontrollera hur och när din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska användas.
Mät luftkvaliteten med visuella uppdateringar.
Håll dig automatiskt uppdaterad med de senaste mjukvaruuppdateringarna.

Ladda ner Dyson Link-appen
Ladda ner Dyson Link-appen från App Store eller Google Play.
Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett nytt konto.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra 
länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.
Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.

Aktivera din garanti
Vi slutar inte bry oss om våra produkter när de har blivit dina.

Efter att du har aktiverat din kostnadsfria tvåårsgaranti kommer garantin 
för din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt att omfatta reservdelar och 
service (med undantag från filter) i två år från inköpsdatum, med förbehåll 
för villkoren för garantin.

Även när din garanti har upphört finns vi fortfarande tillgängliga  
för att hjälpa dig.

Dyson-delar och service ingår
Reservdelar som inte krånglar
Expertrådgivning. Sju dagar i veckan.
‘How to’-videor och användbara tips

Du kan hitta serienumret på märkplåten som sitter på maskinens bas.

Skriv upp ditt serienummer för framtida referens.

Denna illustration är endast avsedd som exempel.
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Såhär monterar du maskinen

Använd båda händerna och greppa om basen för 
att lyfta upp din Dyson luftrenare, luftfuktare + 
fläkt ur kartongen.

Lyft inte maskinen i förstärkarslingan. 

Tryck ner spärrknapparna på båda sidorna  
av maskinen för att lossa höljena.

När höljena avlägsnats kommer innerluckan  
att öppnas.

Avlägsna eventuellt emballage från evaporatorn.

Tryck evaporatorn på plats i maskinen och se till 
att den sitter fast ordentligt.

Stäng innerluckan och kontrollera att den  
klickar fast.

Tryck försiktigt tillbaka höljena på maskinens  
bas tills du hör att de klickar fast.

Placera fjärrkontrollen längst upp på maskinen 
med knapparna vända nedåt. Koppla in 
maskinen och starta den.

Såhär fyller du på vattentanken

Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera 
att luftfuktningsläget är avstängt eller att 
vattentanken är tom.

Tryck ner spärrknapparna för vattentanken  
på båda sidor av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran 
och knäpp upp locket. 

Fyll vattentanken med kallt kranvatten till  
MAX-nivån.

Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena. 

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen tills den 
klickar på plats.

MAX-nivå
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Såhär använder du din maskin

Kontinuerlig 
övervakning

Kontinuerlig 
övervakning på/av

Wi-Fi-anslutning

Med kontinuerlig övervakning påslagen samlar 
din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt in 
information om luftkvalitet, temperatur och 
luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen 
och i Dyson Link-appen.

Som standard är kontinuerlig övervakning 
avstängd. När den väl har blivit påslagen kommer 
den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

Tryck och håll in knappen för Auto purify mode 
på fjärrkontrollen i fem sekunder för att aktivera 
det. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig 
övervakning är på eller av.

Som standard är Wi-Fi aktiverat. För att slå  
på eller stänga av Wi-Fi, tryck och håll in  
on/off-knappen för Standby på din maskin  
i fem sekunder.

Knapp för 
rengöringscykel

Standby

Spärrknappar 
för hölje

Spärrknappar för 
vattenbehållare

Standby

Auto purify mode

Luftflödeshastighet

Oscillering

Sovtimer

Informationsmeny

Auto humidify mode

Luftfuktighetskontroll

Luftflödets riktning

Nattläge
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Informationsmeny

Tryck på den här knappen för att bläddra igenom 
informationen som övervakas av din Dyson 
luftrenare, luftfuktare + fläkt.

Information om luftkvalitet, temperatur, 
luftfuktighet och filternivåer visas.

När en viss typ av förorenande ämne gör 
att luftnivån försämras visas en ikon för det 
förorenande ämnet på LCD-skärmen.

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som 
visar minst 12 sekunders data.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som 
visar minst 24 timmars data.

Luftfuktighet inomhus
Mängden vattenånga i luften, visad i procent 
för den högsta möjliga luftfuktigheten vid den 
aktuella temperaturen.

Luftburna partiklar (PM 2,5)
Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikrometer  
i storlek som finns i luften vi andas. Dessa 
partiklar innefattar rök, bakterier och allergener.

Luftburna partiklar (PM 10)
Större mikroskopiska partiklar upp till  
10 mikrometer i storlek som finns i luften  
vi andas. Detta inkluderar damm,  
mögel och pollen.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser
Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften 
genom förbränning, till exempel från gasplattor 
vid matlagning eller avgaser från fordon.

Flyktiga organiska ämnen
VOC är lättflyktiga organiska ämnen som kan 
vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, 
färg och nya möbler.

Inomhustemperatur
Mäter den omgivande temperaturen  
för att hjälpa till att bibehålla en  
behaglig miljö.

Evaporator
Denna status visar hur mycket kalkavlagringar 
som finns i evaporatorn och när det är dags för  
en djuprengöring.

Filter
Den återstående filterlivslängden visas på  
LCD-skärmen och indikerar när det är dags  
att byta filter.

Wi-Fi
Aktuell status för anslutningen till 
Wi-Fi-nätverket.
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Auto purify 
mode

Auto humidify 
mode

Oscillering

Ställ in din Dyson luftrenare, 
luftfuktare + fläkt på Auto purify 
mode så kommer de inbyggda 
sensorerna att på ett intelligent 
sätt börja anpassa maskinens 
inställningar efter luftkvaliteten  
i rummet.

Luftkvalitet: maskinen pausar när 
målvärdet för luftkvaliteten har 
uppnåtts, och startar igen när nivån 
på luftkvaliteten sjunker.

Luftflödeshastighet: 
luftflödeshastigheten ökar tills 
målvärdet för luftkvalitet och 
temperatur har uppnåtts.

Nattläge: maskinen kör bara med 
luftflödeshastigheter mellan 1 och 4.

Ställ in din Dyson luftrenare, 
luftfuktare + fläkt på Auto humidity 
mode så kommer de inbyggda 
sensorerna att på ett intelligent 
sätt börja anpassa maskinens 
inställningar efter temperaturen  
i rummet.

För att stänga av Auto 
humidity mode eller ändra 
luftfuktighetsnivåerna manuellt, 
tryck på kontrollknappen för 
luftfuktigheten.

Tryck på oscilleringsknappen och 
välj vinkel för oscilleringen i 0°, 45°, 
90° eller Breeze mode.

Använd Dyson Link-appen för att 
personalisera dina inställningar.
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Luftflödets hastighet 
och riktning

Sovtimer Nattläge

Tryck på knappen för luftflödeshastighet för 
att höja och sänka luftflödets hastighet.

Tryck på knappen för luftflödesriktning för att 
ändra riktning på luftflödet från framifrån till 
bakifrån.

Ändra riktning på luftflödet utefter din 
personliga komfort.

Välj Fan mode på luftflödesriktningen för ett 
luftflöde framifrån som renar och svalkar.

Välj Diffused mode på luftflödesriktningen för 
ett luftflöde bakifrån som renar utan sval luft.

Maskinen kommer att fortsätta att erbjuda 
luftrening och luftfuktning i båda lägena.

Använd Dyson Link-appen för att 
personalisera dina inställningar för 
luftflödeshastighet och -riktning.

Din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt stängs  
av automatiskt efter att den förinställda 
tidsperioden uppnåtts.

För att ställa in tiden: tryck på knappen för 
bläddra igenom tidsalternativen. När funktionen 
är aktiverad, tryck på knappen för sovtimern för 
att se den valda tiden.

För att avbryta sovtimern: tryck på knappen för 
sovtimern för att bläddra igenom alternativen och 
välj ”avbryt”.

I nattläget fortsätter din Dyson luftrenare, 
luftfuktare + fläkt att mäta och svara på 
förändringar gällande luftkvalitet och temperatur, 
men bara i maskinens tystaste inställningar – och 
med nedtonad LCD-skärm.

Om du har ställt in maskinen på Auto purify 
mode eller Auto humidify mode kommer nattläget 
att sänka luftflödet till en hastighet på mellan 
1 och 4. Du kan manuellt välja inställning för 
luftflödeshastigheten från 1-10 genom att trycka 
på luftflödeshastighetsknappen.

Personalisera inställningarna för nattläget  
i Dyson Link-appen.
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Viktigt: stäng inte av eller koppla ur maskinen 
från eluttaget då rengöringsinstruktionerna 
kommer att visas på LCD-skärmen. 

För att alltid få ut maximal prestanda av din 
Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt är det viktigt 
att utföra regelbunden djuprenöring och på så 
sätt få bort kalkavlagringar.

Din maskin varnar dig när det är dags att utföra 
en rengöringscykel.

Om du är ansluten till Dyson Link-appen får  
du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen får  
du en varning på maskinens LCD-skärm och 
knappen för rengöringscykeln tänds. 

När du trycker på rengöringsknappen på 
maskinens framsida kommer instruktionerna att 
visas på LCD-skärmen.

Tryck ner spärrknapparna på båda sidorna 
av maskinen för att lossa höljena. Innerluckan 
kommer då att öppnas. Lägg höljena åt sidan 
medan du utför rengöringscykeln.

Tryck ner på spärrknapparna för vattentanken på 
båda sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken 
från maskinen och knäpp upp locket.

Lyft ur evaporatorn från maskinen och placera 
den i vattentanken.

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Fyll vattentanken halvvägs till MAX-nivån med 
kallt kranvatten.

Mät upp 150 g citronsyra och häll ner det  
i vattentanken. Skaka försiktigt tills all citronsyra 
har lösts upp.

Fyll sedan vattentanken till MAX-nivån med kallt 
kranvatten. Sätt tillbaka locket och knäpp fast 
spännena. Torka av överflödigt vatten för att 
undvika spill.

Såhär utför du en djuprengöring 
på din maskin

MAX-nivå
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Såhär utför du en djuprengöring 
på din maskin – fortsatt

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och 
kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

Tryck på knappen för rengöringscykeln när  
LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Rengöringscykeln startar och LCD-skärmen  
visar en timer med nedräkning.

När LCD-skärmen visar att rengöringscykeln 
är klar trycker du ner spärrknapparna för 
vattentanken på båda sidorna av maskinen. Skjut 
ut vattentanken från maskinen. Bär vattentanken  
i handtaget till en vattenkran.

Knäpp upp locket, ta ut evaporatorn ur 
vattentanken och skölj under kallt rinnande vatten. 
Torka av överflödigt vatten för att undvika spill och 
lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt rinnande vatten. 
Torka av tankens insida för att ta bort överskott  
av lösningen och eventuell smuts.

Fyll på vattentanken till MAX-nivån och torka av 
överflödigt vatten och sätt tillbaka locket, se även 
till att spännena sitter fast ordentligt.

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och se till att 
den sitter säkert på plats. 

Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och se till att 
den sitter säkert på plats.

För att avbryta rengöringen när som helst under 
cykeln så trycker du och håller in knappen för 
rengöringscykeln i 5 sekunder.

MAX-nivå
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Såhär byter  
du filter

LCD-skärmen på maskinen varnar när det  
är dags att byta filter.

Om du är ansluten till Dyson Link-appen får  
du en notis.

Gå till shop.dyson.se/luftvard-filter för att köpa 
reservfilter.

Tryck ner de två knapparna på båda sidorna  
av maskinen för att ta bort höljena.

Tryck ner flikarna upptill och nertill på höljena för 
att lossa filtren.

Släng de använda filtren i soptunnan.

Ta bort allt emballage från de nya filtren.

Tryck ner filtren i höljena tills flikarna uppe och 
nere klickar på plats.

Placera höljena i rätt position i basen och tryck 
försiktigt tills de klickar på plats.

Anslut maskinen till eluttaget och tryck  
på Standby-knappen på maskinens baksida.

Viktigt
Tryck ner och håll in Standby-knappen  
på fjärrkontrollen.

Displayen på din maskin kommer att börja 
räkna ner från fem för att sedan återgå till 
standardskärmen.

Filternivån återställs och din maskin är redo  
att användas. 

Ta hand om 
din produkt

För att alltid få ut maximal prestanda av din 
Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt är det viktigt 
att utföra regelbunden rengöring och kontrollera 
om det finns några blockeringar.

Om det skulle samlas damm på maskinen kan 
du torka av förstärkarslingan, höljena och andra 
delar med en ren, torr rengöringsduk.

Kontrollera om det finns några blockeringar  
i luftinloppen på höljet och den lilla öppningen  
i förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm 
och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel  
för att rengöra din maskin.

5, 4, 3, 2, 1...


