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Förpackningens innehåll
Maskinen kommer med en eller flera
av dessa munstycken – alla ingår ej.

Dammsugare

Upplyst munstycke
Det upplysta munstycket
gör osynligt damm synligt
på hårda golv.

Skaft

Motordrivet-munstycke
Trasselfria skenor tar
automatiskt bort hårstrån som
har fastnat runt borstvalsen
samtidigt som du rengör.

Extra click-in-batteri

Laddare
Laddar din dammsugare
med eller utan docka.

Väggdocka
Din sladdlösa Dyson-dammsugare placeras
i den väggmonterade laddningsdockan,
redo för nästa rengöring.

Vissa munstycken ingår inte.
Du kan köpa extra munstycken 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.

Fogmunstycke
Utvecklad för precis
rengöring runt
svåra kanter och
i svåråtkomliga och
trånga utrymmen.

Förlängningsslang
Adderar upp till 61
cm flexibel räckvidd
till alla munstycken
för att du ska kunna
rengöra högt upp
eller långt ner i ditt
hem eller din bil.

Hair screw-munstycke
Konformad trasselfri
borstvals leder bort
håret in i behållaren.
Motordriven rengöring
för mindre utrymmen.

Adapter för låga
utrymmen
Böjer sig för att du
bekvämt ska kunna nå
långt ner. Utvecklad
för att kunna rengöra
längre in under låga
möbler genom att
justera vinkeln på
skaftet upp till 90°.

Mjuk minidammborste
Med en kjol av mjuka
nylonborst för skonsam,
dammsugarstödd
damning av känsliga
föremål och ytor.

Borste för
ingrodd smuts
Styva nylonborst löser
upp ingrodd smuts
från grova mattor,
välbesökta utrymmen
och bilinredning.

Adapter för
höga platser
Böjer och låser sig
i olika vinklar. Passar
alla kompatibla verktyg
för effektiv rengöring
av svåråtkomliga, högt
belägna ytor i hemmet.

Madrassmunstycke
Avlägsnar damm,
smuts och allergener
från madrasser och
textilier.

Förvaringsklämma
till skaft
Fästs på
dammsugarskaftet
för förvaring av
munstycken.

LED-fogmunstycke
Fogmunstycke med
LED-lampa gör att du
når in i mörka, trånga
utrymmen och kan se
var du rengör.
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Kom igång

Power modes
Din maskin har tre olika power modes för olika
uppgifter. Växla power mode snabbt med bara
en knapptryckning.

Eco

Auto

Med

Boost

Auto

Eco

Eco mode
Maximal driftstid för längre rengöringar
runt om i hemmet.

100%

Auto
Auto

Med
Med

Boost
Boost

Auto och Med mode
Optimal balans mellan kraft och driftstid.
Montera munstycket eller Hair screw-munstycket
för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar
sig automatiskt efter dammnivåerna.

Ελληνικά

English

5%

English

English

English
Espanol

Boost
Low
BoostLow
mode
runtime
time för intensiv punktrengöring
run
Konstruerat
på ingrodd smuts.

4:50
4:50

中文

Auto
Auto

Čeština
한국어

Eco
Sätt på och stäng av ljusstrålen
On
On
Sätt English
på
eller stäng av ljusstrålen med
English
Off
Off
skjutreglaget på munstycket.

Exit
Exit

Laserprodukt i klass 1 – säker
för husdjur och människor.
Undvik att titta direkt
i ljusstrålen.

English
English
selected
selected

9,927,641
1.1M
450K
1.6K
m 10

60 180 500

45:37

English

中文

Mäter mikroskopiska dammpartiklar
En piezosensor mäter och räknar
kontinuerligt dammpartiklar vid
insuget. Montera munstycket eller
Hair screw-munstycket och använd
Auto mode för att automatiskt öka
sugkraften vid behov.

LCD-skärmen
LCD-skärmen visar information om partiklar och prestanda, inklusive valt
rengöringsmode, återstående driftstid, filterunderhåll och information om
blockeringar.

Eco

Auto

Med

Inställningsmeny
Kontrollera inställningarna på din maskin med hjälp av knappen.
Gå in i inställningsmenyn genom att trycka ner knappen tills
menyskärmen visas. Tryck lätt för att scrolla genom alternativen.
Partikelräkning och graf
100%
Välj att sätta på
eller stänga av mätning och räkning av partiklar. Stäng
av mätning och räkning av partiklarna för att stoppa maskinen från att
automatiskt anpassa sugkraften och stänga av grafen.

Boost
Eco

Auto

Eco

Auto

100%

För mer information och support gällande din maskin – besök:
Low
www.dyson.se/support

4:50

Auto

Espanol

En grön bock visas på skärmen för att bekräfta ditt valda språk.

Low
run time

Low
run time

Byt språk
Ändra språk på din skärm genom att trycka ner knappen tills språklistan
visas. Släpp knappen.
Tryck lätt på knappen
språklistan tills du hittar det
Englishför att scrolla igenom
English
språk du vill ha. Tryck ner knappen tills nedräkningen har avslutats.

On
Off
Exit

English
Espanol

English
English
selected

Avbryt ditt val genom att släppa knappen under nedräkningen.

English
Espanol

Ändra inställningar för varningar
Du kan stänga av motorns pulserande varning. Motorn kommer inte
längre att pulsera utan visar istället varningar på LCD-skärmen när
maskinen behöver din uppmärksamhet.
Att stänga av varningar kommer inte att stänga av den pulserande
varningen för blockeringar. Detta för att säkerställa att du alltid avlägsnar
eventuella blockeringar och därmed förhindrar skador på din maskin.
Tryck lätt för att scrolla igenom inställningsmenyn. Välj alternativet
för “Varningar”.
Scrolla för att välja på eller av. Håll ner knappen tills nedräkningen
har avslutats och en bock visas på skärmen. Avbryt ditt val genom
att släppa knappen under nedräkningen.

Med

100%

Justera känslighet för reaktiv sugkraft
Använd valknappen för att ändra hur känslig partikelräkningen ska vara.
Detta ändrar hur maskinen automatiskt reagerar på dammpartiklarna.

run time

Med

English

4:50

4:50

Low
run time

4:50

Nedräkning av driftstid
När batteriet måste laddas kommer maskinen att pulsera tre gånger
och ikonen för låg driftstid visas på skärmen.
När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.

Low
run time

När partikelräkning och grafen är aktiverade visas låg driftstid i gult
och rött i Boost mode.

English

4:50

Espanol

English

Batterihälsa
För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du
använda Eco eller Auto/Med mode.

Varningar
Varningarna som du kan se är:
Filter – filtret har inte monterats korrekt eller måste rengöras.
Blockering – din maskin har en blockering som måste avlägsnas.

Stäng inställningsmenyn
Stäng inställningsmenyn genom att scrolla ner till rätt alternativ
i valmenyn. Välj “Avsluta meny”.

Low
run time

Auto
On

English

Off
Exit

Espanol

English

Auto

On
Off
Exit

English
Espanol

English
Englis
selecte

Såhär vårdar du dina golv
Kontrollera att undersidan på munstycket är rent och fritt från föremål som
kan orsaka skada.
Innan du dammsuger golv och mattor bör du läsa igenom tillverkarens
rekommendationer för rengöring.
Borstvalsen på maskinen kan skada vissa mattyper och golv. Vissa mattor
luddar om du dammsuger den med en roterande borstvals. Om detta
inträffar rekommenderar vi att du dammsuger utan det motordrivna
munstycket och rådfrågar din golvtillverkare.

Såhär laddar du din maskin
Det är viktigt att du laddar din maskin helt innan du använder den för första gången
samt efter varje användning. Detta för att batteriet och övervakningssystemets
algoritm “lär sig” med tiden och genom att ladda maskinen helt hjälper du den
att mera exakt beräkna och visa återstående driftstid.

Anslut den direkt till laddaren eller placera den i dockan.
De blå LED-lamporna på båda sidor av batteriet blinkar under laddning.
När batteriet är fulladdat kommer båda LED-lamporna att lysa i 5 sekunder.
Ditt batteri är fulladdat när skärmen visar 100 %.
Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre
än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Såhär 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.
Såhär sätter du tillbaka batteriet
Se till att batteriet är i rak linje med handtaget och skjut sedan in det.
Tryck bestämt tills det klickar på plats.

Såhär tömmer du behållaren
Töm behållaren så fort smutsen når upp till MAX-markeringen – låt den inte bli
överfull. Om du använder maskinen när smutsen är över MAX-markeringen
kan detta påverka prestandan och filtret måste tvättas oftare.
Om behållaren är överfylld kan det leda till inkorrekta avläsningar
på partikelgrafen.

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

Töm ut smutsen
Håll maskinen över soptunnan, vänd nedåt.
Tryck bestämt på den röda spärrknappen till behållaren. Behållaren
glider nedåt och rengör höljet på väg ner och behållarens bas öppnas.
Behållarens bas öppnas inte om den röda spärrknappen inte har tryckts
hela vägen ner.

Minimera kontakten med damm
Placera behållaren i en dammtät påse när du tömmer den. Ta försiktigt bort
behållaren från påsen och stäng sedan påsen ordentligt innan du kastar den.

Stäng behållaren
Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

Såhär rengör du behållaren
Såhär avlägsnar du behållaren
Om du måste rengöra behållaren ska behållaren tömmas enligt “Såhär 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.
Använd endast en fuktig luddfri rengöringsduk för att rengöra behållaren.
Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren
Skjut in skenan i spåret på behållaren.
Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.
Behållaren kan inte rengöras i diskmaskin och du rekommenderas att inte använda rengöringsmedel,
polermedel eller luftfräschare för att rengöra behållaren eftersom detta kan skada maskinen.

Såhär avlägsnar du blockeringar
Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar.
Var noga med att inte röra triggern 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.
Om maskinen upptäcker en blockering kommer motorn att pulsera och
du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.
Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den
av automatiskt.

Kontrollera huvuddelen
Avlägsna behållaren och kontrollera om det finns några blockeringar
i maskinens huvuddel.
Kontrollera att alla blockeringar har avlägsnats och att alla delar
är monterade innan du använder maskinen på nytt.

Kontrollera skaftet och munstycket
Kontrollera skaftet för att se om det finns några blockeringar.
Kontrollera munstycket för att se om det finns några blockeringar
och följ instruktionerna för att avlägsna borstvalsen om det behövs.

Sätt tillbaka alla delar på maskinen
Sätt tillbaka alla delar ordentligt innan du använder maskinen.
Avlägsnande av blockeringar täcks inte av garantin.

Såhär avlägsnar du blockeringar från
Motordrivet™ munstycket
Motordrivet™ munstycket är inte utrustat med en tvättbar borstvals. För att
bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsvalsen regelbundet
och avlägsna eventuella blockeringar.
Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att
inte röra triggern.

1

1

2

Ta bort borstvalsen
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.
Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera
munstycket upp och ner.
Använd ett mynt för att låsa upp ändlocket.
Vrid på ändlocket och ta bort det från borstvalsen. Tvätta inte ändlocket.
Dra ut borstvalsen ur munstycket.

Titta efter blockeringar
Avlägsna eventuell smuts från borstvalsen.
Kontrollera insidan av munstycket och ta bort eventuell smuts
och blockeringar.
Varken Motordrivet munstycke eller borstvalsen ska tvättas.
Torka av det med en fuktig och luddfri rengöringsduk.

1

2

Sätt tillbaka borstvalsen
Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet och skjut tillbaka det
i munstycket.
Vrid ändlocket till låst läge.
Munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en
fuktig, luddfri rengöringsduk.

1

3

1

2

Såhär avlägsnar du blockeringar från
Hair screw-munstycket
Hair screw-munstycket har ingen tvättbar borstvals. För att bibehålla
optimal prestanda ska du kontrollera borsvalsen regelbundet och
avlägsna eventuella blockeringar.
Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med
att inte röra triggern.

Ta bort kåpan och borstvalsen
Ta bort Hair screw-munstycket från skaftet eller maskinen.
Tryck för att öppna basplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa
kåpan på munstycket.
Dra loss kåpan från munstyckets huvuddel.

Titta efter blockeringar
Dra bort borstvalsen från huvuddelen.
Kontrollera och avlägsna blockeringar från alla tre delar på Hair screw-munstycket.
Hair screw-munstycket är inte tvättbart. Torka av det med en fuktig och luddfri
rengöringsduk.
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Sätt tillbaka alla delar på Hair screw-munstycket
Sätt tillbaka borstvalsen och tryck tills den klickar på plats.
Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Se till att kåpan
är i linje med markeringarna på huvuddelen. Tryck ner den tills
den klickar på plats.
Tryck upp den röda spaken tills den klickar på plats och tryck
tillbaka basplattan.

Såhär tvättar du filtret
Tvätta filtret minst en gång i månaden för att bibehålla optimal sugkraft.
För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök:
www.dyson.se/support

Ta ut filtret genom att vrida det
Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

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

Tvätta filtret
Tvätta med varmt, rinnande kranvatten – gnugga försiktigt filtret med
fingrarna för att avlägsna smutsen.

Fyll och skaka
Sätt handen över ena änden av filtret.
Fyll filtret med varmt kranvatten.
Placera handen över den öppna änden på filtret och skaka ordentligt
för att avlägsna smuts och skräppartiklar som sitter fast.
Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

Skaka och torka
Töm filtret och skaka det för att avlägsna överflödigt vatten.
Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.
Placera filtret med änden uppåt enligt illustrationen.
Låt filtret torka i minst 24 timmar på en välventilerad och varm plats.
Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.
Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det i maskinen.
Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

Såhär tvättar du borstvalsen
i det upplysta munstycket
Det upplysta munstycket har en tvättbar borstvals. För att upprätthålla
optimal prestanda ska du kontrollera och tvätta borstvalsen regelbundet.
Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med
att inte röra triggern.

1
1
2

Ta bort borstvalsen
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga
rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

2

Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera
munstycket upp och ner.
Öppna ändlocket och dra ut borstvalsen ur munstycket.
Ta bort ändlocket från borstvalsen. Tvätta inte ändlocket.
Dra ut borstvalsen ur munstycket.

Tvätta och torka borstvalsen
Håll borstvalsen under kallt rinnande vatten och gnugga försiktigt
med fingrarna för att ta bort ludd eller smuts.
Placera borstvalsen upprätt enligt illustrationen. Låt torka helt
i minst 24 timmar.

3
3
Sätt tillbaka borstvalsen
Innan du sätter tillbaka borstvalsen måste du kontrollera att den är helt torr.
Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen.
Skjut in borstvalsen i munstycket. Tryck ner ändlocket till den låsta positionen.

Såhär rengör du den optiska linsen
Bibehåll optimal prestanda genom att se till att den optiska linsen är ren.
Rengör endast linsen när munstycket inte är monterat på maskinen.
Använd en mjuk, torr och luddfri rengöringsduk för att torka av linsen.

2
2

1
1

Såhär rengör du munstyckena
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller
inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.
Torka av dem med en fuktig, luddfri rengöringsduk utan att röra
vid anslutningsänden.
Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.

Kombinationsmunstycke Fogmunstycke

Förlängningsslang

Borste för
ingrodd smuts

Madrassmunstycke

Adapter för
höga platser

LED-fogmunstycke

Adapter för låga
utrymmen

Mjuk minidammborste

Ta hand om din maskin
För att din maskin ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att rengöra
den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin
Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.
Kontrollera om det finns några blockeringar i munstycket och huvuddelen på maskinen.
Tvätta filtret regelbundet och låt det torka helt.
Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet
För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du använda
Eco eller Auto/Med mode.
Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F).
Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer
Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren.
Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.
För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök:
www.dyson.se/support

