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Kom igång
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Så här byter du click-in-batteriet
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Så här rengör du munstyckena
Avlägsna stopp
Ta hand om din maskin



Kartongen inkluderar

Dammsugare Dysons flerriktade 
Fluffy™ -munstycke 
Konstruerat för hårda golv. 
Glider i alla riktningar – 
framåt, bakåt och även  
i sidled.

Skaft

Laddare
Laddar din dammsugare med eller 
utan docka.

Vissa verktyg ingår kanske inte.

Du kan köpa extra verktyg på Dyson.se.

Kombinationsmunstycke
Två munstycken i ett – bred 
mynning och borste för 
att snabbt växla mellan 
rengöring och damning 
runt om i hemmet eller 
bilen.

Motordrivet minimunstycke Munstycke för arbetsytor
Konstruerat för att  
rengöra köksbänkar, 
bordsskivor och  
hårda ytor.

Fogmunstycke med lampa
Fogmunstycke med lampa 
låter dig nå in i mörka, 
trånga utrymmen så att  
du ser var du rengör.

Motordrivet borsthuvud, 
koncentrerat i ett mindre 
munstycke för att ta bort 
envis smuts från mattor, 
textilier och trappor.

http://Dyson.se


Kom igång

Strömknapp
Vi har tagit bort triggern  
så att du enkelt kan byta hand 
när du rengör runt objekt som  
är i vägen.

Power modes
Tryck på knappen för att 
byta power mode.

Eco mode
Optimal balans mellan 
kraft och drifttid.

Max mode
Ger maximal kraft.
Snabb, intensiv rengöring 
av ingrodd smuts.

Dysons flerriktade 
Fluffy™ -munstycke 
Konstruerat för hårda golv. 
Glider i alla riktningar – 
framåt, bakåt och även 
i sidled.



Så här laddar du din maskin

För bäst upplevelse rekommenderar vi att du laddar maskinen och eventuella 
extra batterier så fort du öppnar kartongen samt efter varje rengöring.

LED-lampan längst ut på handtaget blinkar när batteriet börjar bli lågt  
och du behöver ladda batteriet.

Anslut laddaren direkt till laddningspunkten vid basen av handtaget 
på maskinen. Du kan även ansluta till laddningsdockan enligt 
installationsinstruktionerna som medföljer.

LED-lampan längst ut på handtaget blinkar med blått ljus under laddning, 
och slocknar när batteriet är fulladdat.

Det kan ta upp till fyra timmar att fulladda batteriet. Batteriet har utformats 
för att lämnas på laddning.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än  
5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Du kan förlänga batteriets livslängd genom att låta maskinen svalna  
innan laddning.

Så här byter du click-in-batteriet

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du växlar mellan 
batterierna för att upprätthålla en jämn prestanda.

Avlägsna batteriet
Tryck på den röda spärrknappen till batteriet på handtaget och skjut 
av batteriet från maskinen.

Ladda batteriet.

Så här sätter du tillbaka batteriet
Rikta in batteriet i en rak linje med handtaget och skjut in det. 
Tryck bestämt tills det klickar på plats.



Så här tömmer du behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når MAX-markeringen.
Du kan behöva rengöra filtret om du använder maskinen 
med full behållare.

Avlägsna skaftet
Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort 
skaftet från behållaren.

Töm ut smutsen
Håll dammsugaren över en soptunna. 

Tryck på lossningsknappen för behållaren, och var försiktig så att du inte 
trycker på strömknappen. Dammbehållarens botten öppnas och höljet glider 
ner i behållaren och torkar bort allt smuts.

Om inte behållaren öppnas, kontrollera att lossningsknappen för behållaren 
är helt nedtryckt.

Så här tar du bort behållaren för tömning:
Om inte behållaren töms helt, ta bort behållaren och töm ut smutsen.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att 
lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.

Minimera kontakten med damm
Placera behållaren i en dammsugarpåse när du tömmer den. Ta försiktigt 
bort dammbehållaren från påsen, försegla påsen ordentligt och kasta.

Så här monterar du ihop maskinen igen
Om du har tagit bort behållaren, skjut tillbaka den på skenan. Kontrollera att 
behållaren och locket är ordentligt på plats.

Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats. 
Sätt tillbaka skaftet.

Så här rengör du behållaren

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte 
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Så här rengör du behållaren
Om du måste rengöra behållaren, töm behållaren enligt “Så här tömmer  
du behållaren”-avsnittet.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att 
lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.

Rengör endast behållaren med en fuktig trasa.

Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan den sätts 
tillbaka.

Så här sätter du tillbaka behållaren
Skjut in metallskenan i spåret.

Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren 
och basen klickar på plats.



Så här tvättar du filtret

Tvätta filtret minst en gång i månaden för att upprätthålla optimal prestanda.

Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Vrid ut filtret
Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte rengöringsmedel, 
polermedel eller luftrenare.

Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt över en soptunna för att avlägsna löst 
damm och smutspartiklar.

Tvätta filtret
Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att avlägsna smutsen.

Skölj insidan på filtret noggrant, utan att filtret fylls med vatten.

Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Skaka och torka
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Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten.

Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

Placera filtret med änden uppåt, som visas.

Låt filtret torka i minst 24 timmar på en välventilerad, varm plats.

Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.  
Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

Så här sätter du tillbaka filtret
För att sätta tillbaka filtret, skjut in det i handtaget och vrid det medurs tills 
det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger fint damm, använder 
Max mode ofta eller dammsuger med full behållare.

1 2 3



Så här tvättar du borstvalsarna

För att upprätthålla optimal prestanda, kontrollera och tvätta 
borstvalsarna regelbundet.

Så här tar du bort borstvalsarna
Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte 
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Tryck på lossningsknappen för munstycket och ta bort det från skaftet.

Dra bort borstvalsarna från ändlocket och lägg ändlocket till ena sidan, 
tvätta det inte.

Så här tvättar och torkar du borstvalsarna 
Håll borsthuvudet under kallt kranvatten och skrubba det varsamt för 
att ta bort ludd och smuts. Fortsätt tvätta tills vattnet är klart.

Låt borstvalsarna stå upprätt och torka i minst 24 timmar.

Så här sätter du tillbaka borstvalsarna 
Kontrollera att borstvalsarna är helt torra innan du sätter tillbaka dem.

Varje borstvals är konstruerad för att motsvara en särskild position på 
ändlocket. Det är viktigt att båda borstvalsar sitter på rätt plats. Skjut 
tillbaka borstvalsarna in i munstycket.

Tryck på ändlocket tills det hamnar i låst läge. 

Kåpan i munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med  
en fuktig, luddfri trasa.



Så här rengör du munstyckena

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte 
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Torka av med en fuktig, luddfri trasa utan att röra vid anslutningsänden.

Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.

Fogmunstycke med 
lampa

Kombinations- 
munstycke

Munstycke för 
arbetsytor



Avlägsna stopp

Om maskinen detekterar en blockering pulserar motorn sex gånger. 
Du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.

Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den 
automatiskt av.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar och var 
försiktigt så att du inte rör strömknappen.

Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar. 
Var försiktig så att du inte rör strömknappen och se upp för vassa föremål.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan  
orsaka skada.



Ta hand om din maskin

För att få ut bäst prestanda ur din maskin är det viktigt att rengöra den 
regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin
Om maskinen är dammig, torka av den med en luddfri trasa.

Kontrollera om det finns blockeringar i munstycket, verktyg och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet
För att få ut bäst prestanda och batteriliv från ditt batteri, använd Eco eller Med mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än 5 °C (41 °F). 
Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer
Du kan registrera din maskin med serienumret som du hittar på maskinens 
botten.

Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren.  
Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.
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