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Tack för att du har valt 
att köpa en personlig 
luftrenande Dyson-fläkt.

Aktivera din garanti nu

Vi fortsätter att bry oss om våra maskiner även när de har blivit dina.  
Vi finns till hands för att hjälpa dig även efter att din garanti har gått ut. 

Exklusiva ägarförmåner
Dyson-delar och service ingår
Reservdelar som inte krånglar
Expertrådgivning. Sju dagar i veckan
”Hur man”-videor och bra tips

Hur kan vi hjälpa dig?
Lösa problem
Få tips, råd och instruktionsböcker
Lära dig mer om Dyson-teknik och andra Dyson-maskiner

Dysons kundservice
Har du några frågor om din personliga luftrenande  
Dyson-fläkt är du välkommen att ringa Dyson Helpline.  
Uppge ditt serienummer samt var och när du köpte din maskin. 
Du kan även kontakta oss via Dysons webbplats.
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Luftflödets riktning
För att ändra luftflödets riktning,  
placera din hand på kupolen.

För kupolen bort från dig för  
att rikta luftflödet uppåt.

För kupolen mot dig för  
att rikta luftflödet nedåt.

Din fjärrkontroll kan förvaras magnetiskt  
på framsidan av din personliga luftrenande  
Dyson-fläkt.

Anslut och tryck på strömknappen på baksidan  
av maskinen.

Kom igång

Luftflödeshastighet
Oscillering

Filterinformation

Ström

Timer för viloläge

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen  
för att cirkulera luften i rummet. 

Tryck på oscilleringsknappen igen för att stänga  
av oscilleringen.

Din personliga luftrenande Dyson-fläkt stängs  
av automatiskt efter den inställda tidsperioden.

För att ställa in tiden: tryck på timer för viloläge-
knappen för att bläddra bland tidsalternativen.
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Byta ut filtret

1 2 3 4

Ta hand om din maskin

Rengöring av din personliga luftrenande 
Dyson-fläkt

Vanlig rengöring
Borsta utsidan av din maskin med en mjuk borste 
för att avlägsna smuts från nätet.

Använd en mjuk, torr och luddfri rengöringsduk 
för att rengöra bollen och kupolen.

Djuprengöring 

Ge din maskin en ordentlig rengöring när du 
byter filter.

När du har tagit bort filtret, använd ett flexibelt 
fogmunstycke från Dyson (eller en rengjord, 
långskaftad målarborste) för att avlägsna smuts 
från maskinens underdel.

Tryck på sidoknapparna samtidigt 
för att frigöra bollen.

Ta bort det gamla filtret med hjälp  
av flikarna på filtret.

Sätt det nya filtret på plats. Tryck in bollen i läge igen med  
en bestämd rörelse och se till att 
klicka fast det så att det sitter säkert.

Felkoder
Om din maskin visar en felkod, prova att  
stänga av den och slå sedan på den igen.  
Om felkoden ändå fortsätter att lysa, kontakta 
Dysons kundservice.
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För att alltid få ut den bästa prestandan  
ur din personliga luftrenande Dyson-fläkt  
är det viktigt att rengöra den regelbundet  
och kontrollera att det inte finns några  
blockeringar.

Använd inte din maskin utan filtret på plats.

För att alltid få ut den bästa prestandan  
ur din personliga luftrenande Dyson-fläkt  
är det viktigt att rengöra den regelbundet  
och kontrollera att det inte finns några  
blockeringar.
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