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Vi hjälper dig:

Ladda ner Dyson 
Link-appen
Med Dyson Link-appen kan du kontrollera, övervaka och få 
automatiska uppgraderingar till din Dyson 360 Eye™-robot via 
din mobila enhet.

Sök efter den senaste Dyson Link-appen på App Store eller 
Google Play.

Navigationskamera

Sensorer
Drivband

Strömbrytare

Cyklonpaket (cyklon, 
cyklonkrage och 
genomskinlig 
behållare)

Fingergrepp

Knapp för 
frigöring av 
cyklonpaketet

USB-port (bakom 
efterfiltrets kåpa)

Robot

I kartongen

Kontakt

Docka

Laddningskontakter

Dockningsmål

”Ström på”-
indikator

Strömuttag

Strömuttag

Kabelsamlare

För mer support

På Internet

www.dyson.se/support/robots

Via telefon:

Ring vår hjälptelefon för engagerad 
support på 0200125871

På Internet
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FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR 
BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER 
PERSONSKADA:

1. Denna Dyson-produkt får 
användas av barn från 8 års ålder 
och personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller psykisk förmåga 
om de övervakas eller anvisas av 
en ansvarig person som vet hur 
produkten används på ett säkert 
sätt och som förstår riskerna som 
användningen innebär. Rengöring 
och användarunderhåll får inte 
göras av barn utan överinseende.

2. Låt den inte användas som en 
leksak. Noggrann uppmärksamhet 
krävs när den används av eller 
i närheten av barn och husdjur. 
Barn bör övervakas för att 
försäkra sig om att de inte leker 
med apparaten. Låt inte barn eller 
husdjur sitta på apparaten.

3. Använd bara i enlighet med 
beskrivningen i Dysons 
bruksanvisning. Utför inget annat 
underhåll än det som visas i 

denna bruksanvisning, i Dyson 
Link-appen, på Dysons webbplats 
eller som har uppmanats via 
Dysons hjälptelefon.

4. Om maskinen inte fungerar som 
den ska, har fått en kraftig stöt, 
har tappats, skadats, lämnats 
utomhus eller fallit i vatten ska den 
inte användas. Kontakta Dysons 
akutnummer. 

5. Om det uppstår ett problem 
med din Dyson-apparat 
ska du vända dig till den 
analytiska informationen i 
den här bruksanvisningen, på 
Dysons webbplats och i Dyson 
Link-appen. Om service eller 
reparation behövs ska du ringa till 
Dysons hjälptelefon så att vi kan 
diskutera tillgängliga alternativ. 
Plocka inte isär apparaten 
eftersom felaktig återmontering 
kan orsaka en elektrisk stöt 
eller brand.

6. ENDAST lämplig för torra 
utrymmen. Använd den inte 

SE

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR I DENNA 
BRUKSANVISNING OCH PÅ APPARATEN INNAN APPARATEN ANVÄNDS
När en elektrisk apparat används ska grundläggande försiktighetsåtgärder 
alltid beaktas, inklusive följande:

VARNING
Dessa varningar gäller apparaten, laddningsdockan och laddaren.
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utomhus, på våta ytor eller 
på platser där kontakt med, 
eller nedsänkning i vatten är 
en möjlighet.

7. Installera, ladda eller använd 
inte denna apparat utomhus, i ett 
badrum eller inom 3 meter från 
en simbassäng. Använd den inte 
på våta ytor och utsätt den inte för 
fukt, regn eller snö.

8. Använd inte apparaten på en plats 
där den kan suga upp vatten.

9. Spill inte vatten på apparaten.
10. Hantera inte någon del av 

laddaren, laddningsdockan eller 
apparaten med våta händer.

11. Använd inte en trasig sladd eller 
stickpropp. Om elsladden är 
skadad måste den för undvikande 
av skada eller olyckshändelse 
bytas ut av Dyson, företagets 
representant eller annan 
yrkeskunnig person.

12. Se till att kabeln placeras så att 
ingen trampar på den, fastnar i 
den, körs över av apparaten eller 
på annat sätt utsätts för skada 
eller belastning.

13. Dra inte ur laddarens kontakt 
genom att dra i kabeln. 
Greppa tag i själva kontakten, 
inte i kabeln. Användning 
av förlängningskabel 
rekommenderas inte.

14. Dra ur strömmen till 
laddningsdockan när den inte ska 
användas på en längre tid och 
före underhåll eller reparation.

15. Använd inte apparaten på en 
plats där den kan suga upp 
lättantändliga eller brännbara 

vätskor, t.ex. bensin, eller i 
områden där deras ångor 
kan finnas.

16. Använd inte apparaten på en plats 
där den kan suga upp något som 
brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, 
tändstickor eller varm aska.

17. Använd inte apparaten på en plats 
där det finns öppna spisar, tända 
ljus eller ömtåliga objekt på golvet 
som ska städas, eller där det finns 
stearinljus i ljusstakar, på bord 
m.m. som apparaten oavsiktligen 
kan krocka med eller stöta till.

18. Avlägsna alla elektriska kablar och 
andra saker som kan trassla in sig 
i apparaten från det område som 
ska städas innan du börjar.

19. Se till att alla i hushållet känner till 
maskinen när den används och i 
synnerhet när den schemalagda 
städfunktionen används via Dyson 
Link-appen.

20. Använd inte apparaten i ett rum 
där ett obevakat spädbarn eller 
barn befinner sig.

21. Risk för fall: Använd inte 
apparaten på en plats där den 
kan komma åt en nedåtgående 
trappa eller balkong m.m. Använd 
den inte i högt belägna eller 
trånga utrymmen som t.ex. en 
hylla eller trappor.

22. Håll hår, löst sittande kläder, 
fingrar och alla andra delar 
av kroppen på avstånd från 
öppningar och rörliga delar som 
t.ex. drivbanden och borststaget.

23. För inte in föremål i öppningarna. 
Använd inte maskinen om en 
öppning är blockerad; håll fri från 
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damm, ludd, hår och annat som 
kan minska luftflödet. 

24. Rör inte vid laddningspunkterna 
på apparaten eller 
laddningsdockan med 
något föremål.

25. Använd aldrig maskinen utan 
genomskinlig behållare och filter 
på plats.

26. Täck inte för sensorerna 
eller inspektionssystemet.

27. Placera ingenting 
ovanpå apparaten.

28. Bär endast apparaten i de 
fingergrepp som finns på 
vardera sidan.

29. Apparaten och laddningsdockan 
måste matas med sin extra låga 
säkerhetsspänning. Använd enbart 
Dysons strömadapter och det 
batteri som medföljer produkten. 
Andra typer av batterier kan 
spricka och orsaka skada på 
person och egendom.

30. Använd endast tillbehör 
och ersättningsdelar som 
rekommenderas av Dyson. 

31. VARNING FÖR BRAND! Placera 
inte denna produkt på eller i 
närheten av en spis eller någon 
annan varm yta, och förbränn 
inte denna apparat även om den 
är allvarligt skadad. Batteriet kan 
fatta eld eller explodera.

LÄS OCH 
SPARA DESSA 
INSTRUKTIONER
DENNA MASKIN ÄR ENDAST 
AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK
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Installation Laddning Förbereda rummet
Öppna dockan helt till 90° och 
placera den mot väggen.
Plugga in laddkabeln i någon av 
dockans sidor.
Se till att dockan är ansluten till 
strömmen, vilket indikeras av en blå 
lampa på dockan.
Samla upp eventuellt överbliven 
kabel genom att linda upp den 
runt kontakten.
Se till att det inte finns några 
objekt inom en radie av ca 50 cm 
från dockan.

1 2 3

Placera roboten på dockan med 
den genomskinliga behållaren vänd 
mot väggen.
Batterilampan på strömbrytaren 
kommer att pulsera, och den lyser 
sedan med ett fast sken när batteriet 
är fulladdat.

Din robot städar med ett kraftfullt 
sug, så:
 – plocka bort tunna mattor eller 
lösa objekt som kan sugas upp 
eller hindra förflyttningen;

 – flytta på hinder som t.ex. skos-
nören eller tunna sladdar som 
kan trassla in sig i borststaget;

 – städa bort eventuella spillda vät-
skor eller vassa objekt som kan 
skada roboten.

Din robot använder infraröda 
sensorer för att identifiera 
nivåskillnader, så:
 – se till att det inte ligger saker som 
t.ex. väskor eller skor inom 10 cm 
från eventuella nivåskillnader i 
rummet.

Din robot använder en kamera för 
att navigera, så:
 – se till att det finns tillräckligt bra 
belysning så att roboten kan nav-
igera under hela städningen.

Kontakt

Kabel

Docka

Kablar

Tidsskrifter

Väska

Skor

Fjärrkontroller

Spill

Snabbstart

”Ström på”-indikator
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Skor

Snabbstart

Städning Uppgradera 
din robot

Skaffa Dyson 
Link-appen

4 5 6

Tryck på strömbrytaren. Roboten 
börjar att städa all åtkomlig yta 
och laddar upp sig i sin docka när 
det behövs.

Uppgradera till den senaste 
programvaran för att kunna utnyttja 
din robot maximalt.
 
Anslut din robot med hjälp av Dyson 
Link-appen för att registera den för 
automatiska uppdateringar.
 
Om du vill uppgradera utan att 
använda appen ska du ladda ner 
den senaste programvaran från:
www.dyson.com/support/robots

Om du vill kunna schemalägga 
städningar, visa kartor över tidigare 
städningar, analysera fel och 
uppgradera din robots programvara 
ska du ladda ner den kostnadsfria 
Dyson Link-appen från App Store 
eller Google Play.

Se sidan ”Ställa in Dyson 
Link-appen” i den här 
bruksanvisningen för 
installationsanvisningar.

Inga 
kablar

Rensade golv
Kanter 
utan 
hinder
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Dyson Link-app

Granska information från 
din robots fem senaste, 
genomförda städningar, 
inklusive en karta över de 
ytor som städats i ditt hem.

Välj när din robot 
ska städa genom 
att schemalägga 
tidpunkt och datum 
för städningstillfällena.

Utforska den viktiga 
tekniken i Dyson 
360 Eye™-roboten 
och få tillgång 
till felsökningshjälp.Ge din robot ett namn, 

kontrollera meddelanden, 
konfigurera inställningar 
och kolla upp din 
robots programversion.

Funktioner

Med Dyson Link-appen kan du kontrollera, 
schemalägga och övervaka din Dyson 360 Eye™-
robot även när du inte är hemma.
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Dyson Link-app

Funktioner

Notera robotens serienummer – 
du behöver det för att identifiera 
din robots Wi-Fi-nätverk under 
uppkopplingen. Det finns 
angivet på baksidan av den här 
bruksanvisningen eller bakom den 
genomskinliga behållaren på roboten.

Notera robotens kod - du behöver 
den för att koppla upp din robot. 
Den finns angiven på baksidan 
av den här bruksanvisningen 
eller bakom den genomskinliga 
behållaren på roboten.

Sök efter den senaste Dyson 
Link-appen på App Store eller 
Google Play.

Koppla upp dig: Del 1
Innan du börjar

Hemmets Wi-Fi-
lösenord

Robotens se-
rienummer

Robotens kod

Ladda ner 
appen

Kontrollera 
din Wi-Fi

Se till att du har 
följande information 
tillgänglig:

1 2 3

Kontrollera att din docka är 
installerad i närheten av din Wi-Fi-
router och att den är ansluten 
till nätströmmen.
 
Se till att din enhet finns på samma 
nätverk som det du vill ansluta din 
robot till.
 
Roboten ansluter sig till nätverk 
på 2,4 GHz, vilket innefattar 
de flesta moderna routrar. 
Läs om kompatibilitet i din 
routers dokumentation.
 
Wi-Fi 2,4–2,5 GHz, 0,08 W max
RFID 13.56 MHz, < 0.001 W
 
Wi-Fi-protokoll som stöds
 – IEEE802.11b (rekommenderas 
inte)

 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n (endast stöd för 
2,4 GHz)

 
Kontrollera att din enhets Wi-Fi är 
aktiverad och att den har en stark 
Wi-Fi-signal. Testa exempelvis att 
besöka din favoritwebbplats.
 
Ytterligare information finns på 
www.dyson.se/support/robots.
Om du behöver ytterligare hjälp kan 
du ringa till Dysons hjälplinje på 
0200125871
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Behöver du lite hjälp?

Wi-Fi-lampa

Registrera ditt 
konto

Bekräfta ditt 
hems Wi-Fi-
nätverk

Gör din robot 
identifierbar

1 2 3

Koppla upp dig: Del 2 iOS
Anslut roboten till din iOS-enhet och hemmets Wi-Fi.

Appen kommer att 
rekommendera ett Wi-Fi nätverk 
att ansluta roboten till.  
 
Det kommer att vara det nätverk 
som din mobila enhet redan är 
ansluten till. Ange ditt Wi-Fi-
lösenord om detta är det Wi-Fi-
nätverk som du vill ansluta till.

Lyft upp och sätt tillbaka roboten 
på en strömförsörjd docka. Efter 
ett ögonblick kommer Wi-Fi-
lampan att tändas och roboten är 
nu identifierbar.

Starta appen på din mobila enhet. 
Välj ditt land.  
 
Om du redan har ett Dyson-konto 
väljer du ”Sign in” och anger ditt 
användarnamn och ditt lösenord.  
 
Välj ”Register” om du är ny kund.  
 
Fyll i alla fält för att skapa ett konto.

Osäker på om du har ett konto?
Det är det konto som du registrerade för att 
köpa din robot på dyson.se

Kan du inte ladda ner appen till din 
mobila enhet?
Dyson Link-appen finns för närvarande bara 
till iOS- och Android-telefoner. Vi kommer att 
lägga till fler enheter, så fortsätt att kolla i app-
butiken i det land där du köpt din robot.

Kan du inte hitta ditt hemnätverk?
 – Se till att du installerar i närheten av Wi-Fi-

routern i ditt hem.
 – Kontrollera att routern är påslagen.
 – Kontrollera att din mobila enhet är ansluten 

till Wi-Fi, vilket indikeras av en Wi-Fi-
signalikon i skärmens övre vänstra hörn.

 – Kontrollera att ditt hemnätverk inte är 
dolt. Dold SSID och sekretessavskiljare 
(Privacy Separator) kan inte användas för 
anslutningen. Se till att din SSID är synlig

Vill du ansluta din robot till ett annat nätverk?
Gå ur Dyson Link-appen, öppna appen med 
inställningar på din mobila enhet och välj Wi-Fi. 
Anslut till önskat nätverk och återgå till Dyson 
Link-appen.
Kontrollera att du inte är ansluten till ett 5 GHz-
nätverk. Din robot kan bara anslutas till ett 
2,4 GHz-nätverk.

Kan du inte se Wi-Fi-lampan?
 – Roboten förblir identifierbar under 

30 minuter efter att den placerats på den 
strömförsörjda dockan.

 – Kontrollera att dockan är ansluten till 
strömmen – en blå strömlampa ska lysa 
på dockan.

 – Lyft upp och återplacera roboten på dockan.
 – Kontrollera att din robot laddas, vilket 

indikeras av batterilampan på roboten.
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Koppla upp dig: Del 2 iOS
Anslut roboten till din iOS-enhet och hemmets Wi-Fi.

Ansluter 
(Wi-Fi-
lampan 
pulserar)

Anslut din robot till 
hemmets Wi-Fi-
nätverk och till 
Dyson

Ge din robot ett 
namn och kom 
igång!

4 5 6

Kan du inte hitta din robot i listan över 
tillgängliga nätverk?
 – Kontrollera att din robots Wi-Fi-lampa lyser. 

Se steg 3 i denna handledning.
 – Kontrollera att din mobila enhets Wi-Fi är 

aktiverad och att du befinner dig i närheten 
av din robot.

 – Din robots Wi-Fi börjar med ”360EYE”.

Kan du inte ansluta din app till din robot?
 – Se till att du befinner dig i närheten av 

din robot.
 – Upprepa steg 4 i denna handledning för att 

återansluta din telefon till din robot.

Kan du inte ansluta din robot till din Wi-Fi?
 – Din Wi-Fi kanske inte reagerar.
 – Gör din Wi-Fi synlig igen om du har 

dolt den.
 – Kontrollera att du inte har ställt in din Wi-Fi 

på 5 GHz. Din Wi-Fi måste vara inställd på 
2,4 GHz.

Kan du inte ansluta din robot till Dyson-
nätverket?
 – Dyson-molnet har kanske inte lyckats 

slutföra din anslutning, så försök igen.

Wi-Fi-lampan på din robot kommer 
att pulsera under anslutningen. 
Lampan slocknar när roboten är 
ansluten; om roboten inte kan 
ansluta kommer lampan att lysa 
med ett fast sken igen.

Du kan köra igång så snart du 
registrerat dig som ägare och gett 
din robot ett namn.Gå ur appen, gå till din mobila 

enhets inställningar och välj Wi-Fi:  
 
Välj ditt Dyson 360 Eye™ - nätverk 
(det innehåller ”360EYE” och 
robotens serienummer).  
Ange robotens kod när du blir 
uppmanad att göra det. Den 
finns angiven på baksidan av 
bruksanvisningen eller bakom din 
robots genomskinliga behållare. Gå 
nu tillbaka till Dyson Link-appen.

Anslut din mobila 
enhet till din 
robots Wi-Fi-
nätverk
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1 2 3

Koppla upp dig: 
Del 2 Android
Anslut roboten till din Android-enhet och hemmets Wi-Fi.

Wi-Fi-lampa

Registrera 
ditt konto

Bekräfta ditt hems 
Wi-Fi-nätverk

Gör din robot 
identifierbar

Osäker på om du har ett konto?
Det är det konto som du registrerade för att 
köpa din robot på dyson.se

Kan du inte ladda ner appen till din 
mobila enhet?
Dyson Link-appen finns för närvarande bara 
till iOS- och Android-telefoner. Vi kommer att 
lägga till fler enheter, så fortsätt att kolla i app-
butiken i det land där du köpt din robot.

Kan du inte hitta ditt hemnätverk?
 – Se till att du installerar i närheten av Wi-Fi-

routern i ditt hem.
 – Kontrollera att routern är påslagen.
 – Kontrollera att din mobila enhet är ansluten 

till Wi-Fi, vilket indikeras av en Wi-Fi-
signalikon i skärmens övre vänstra hörn.

 – Kontrollera att ditt hemnätverk inte är 
dolt. Dold SSID och sekretessavskiljare 
(Privacy Separator) kan inte användas för 
anslutningen. Se till att din SSID är synlig

Vill du ansluta din robot till ett annat nätverk?
 – Du kan använda appen för att välja ett 

annat nätverk.

Kan du inte se Wi-Fi-lampan?
 – Roboten förblir identifierbar under 

30 minuter efter att den placerats på den 
strömförsörjda dockan.

 – Kontrollera att dockan är ansluten till 
strömmen – en blå strömlampa ska lysa 
på dockan.

 – Lyft upp och återplacera roboten på dockan.
 – Kontrollera att din robot laddas, vilket 

indikeras av batterilampan på roboten.

Appen kommer att rekommendera 
ett Wi-Fi nätverk att ansluta 
roboten till.  
 
Det kommer att vara det nätverk 
som din mobila enhet redan är 
ansluten till. Ange ditt Wi-Fi-
lösenord om detta är det Wi-Fi-
nätverk som du vill ansluta till.

Lyft upp och sätt tillbaka roboten 
på en strömförsörjd docka. Efter 
ett ögonblick kommer Wi-Fi-
lampan att tändas och roboten är 
nu identifierbar.

Starta appen på din mobila enhet.  
 
Välj ditt land.  
 
Om du redan har ett Dyson-konto 
väljer du ”Sign in” och anger ditt 
användarnamn och ditt lösenord.  
 
Välj ”Register” om du är ny kund.  
 
Fyll i alla fält för att skapa ett konto.

Behöver du lite hjälp?
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4 5 6

Ansluter 
(Wi-Fi-lampan 
pulserar)

Anslut din robot 
till hemmets 
Wi-Fi-nätverk 
och till Dyson

Ge din robot ett 
namn och kom 
igång!

Kan du inte hitta din robot?
 – Kontrollera att robotens Wi-Fi-lampa lyser; 

se steg 2 i denna handledning.
 – Kontrollera att din mobila enhets Wi-Fi är 

aktiverad och att du befinner dig i närheten 
av din robot.

Kan du inte ansluta din app till din robot?
 – Se till att du befinner dig i närheten av 

din robot.
 – Kontrollera att robotens Wi-Fi-lampa lyser.

Kan du inte ansluta din robot till din Wi-Fi?
 – Din Wi-Fi kanske inte reagerar.
 – Gör din Wi-Fi synlig igen om du har dolt den.
 – Kontrollera att du inte har ställt in din Wi-Fi 

på 5 GHz.
 – Din Wi-Fi måste vara inställd på 2,4 GHz.

Kan du inte ansluta din robot till Dyson-
nätverket?
Dyson-molnet har kanske inte lyckats slutföra din 
anslutning, så försök igen.

Wi-Fi-lampan på din robot kommer 
att pulsera under anslutningen. 
Lampan slocknar när roboten är 
ansluten; om roboten inte kan 
ansluta kommer lampan att lysa 
med ett fast sken igen.

Du kan köra igång så snart du 
registrerat dig som ägare och gett 
din robot ett namn.Ange robotens kod när du blir 

uppmanad att göra det. Den 
finns angiven på baksidan av 
bruksanvisningen eller bakom din 
robots genomskinliga behållare.

Anslut din 
mobila enhet 
till din robots 
Wi-Fi-nätverk
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Tryck på strömbrytaren så börjar 
roboten att städa all åtkomlig yta.

Placera roboten på dockan. Se till 
att dockan är ansluten till strömmen 
och att roboten laddas.

Roboten återvänder till dockan för 
att laddas när batteriet är svagt.

Städlägen

När roboten 
är laddad igen 
fortsätter den 
med städningen  
automatiskt.

Starta roboten genom att trycka 
på strömbrytaren tills den blå 
lampan tänds.

Stäng av roboten genom att trycka 
på knappen tills lampan slocknar.

Tryck på knappen för att pausa. 
Pauslampan blinkar. Tryck igen för 
att fortsätta städa.

Lampor

På/av/paus

Läge för automatisk laddning Roboten 
städar all åtkomlig yta och laddar upp 
sig i sin docka när så behövs.

1 2 3

Laddning.
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Städlägen

Tryck på strömbrytaren så börjar 
roboten att städa den åtkomliga 
yta som den klarar på en 
enda laddning.

Placera roboten på golvet, 
inte på dockan.

Roboten laddar inte upp sig när 
batteriet är svagt, utan återgår till 
sin startpunkt och stänger av sig.

Städar. Återvänder för 
att ladda.

Laddar (under 
en städning).

StädningVänteläge

Laddad.Laddning.

Läge för enkelladdning: Roboten 
städar den åtkomliga yta som den 
klarar på en enda laddning.
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Förstå och optimera din robot

Sug Navigation Städbeteende

Din robot använder sig av en digital 
motor och ett fullängds borststag 
från Dyson för att kunna utföra en 
effektiv städning.

Din robot använder ett 360° 
inspektionssystem för att få en 
komplett panoramabild av rummet.

Din robot delar in ditt hem i ett rutnät 
och städar det med hjälp av ett 
systematiskt städmönster.

Städa bort lätta eller lösa saker 
som kan sugas upp och förhindra 
robotens förflyttning.
 
Om en igensättning inträffar 
kommer roboten att försöka 
avhjälpa den genom att reducera 
sugkraften under en kort period.
 
Om roboten fastnar på ett hinder: 
avlägsna hindret, återplacera 
roboten så nära den plats du 
plockade upp den ifrån som 
möjligt (helst på en plats som 
roboten redan städat) och tryck på 
pausknappen för att fortsätta städa.

Roboten navigerar genom att 
identifiera objekt i sitt synfält 
och håller koll på dessa när den 
förflyttar sig.
 
Se till att rummet har tillräcklig 
och jämn belysning under hela 
städningen för att förbättra robotens 
förmåga att navigera.
 
I svag belysning kompletterar 
roboten det omgivande ljuset med 
infraröda strålkastare.
 
Rengör kameran och strålkastarna 
regelbundet för att bibehålla 
navigationsförmågan. Se 
avsnittet ”Rengöra optiken” i 
denna bruksanvisning.
 
Av säkerhetsskäl är nivåsensorerna 
mycket känsliga. Din robot 
kan misstolka mörka ytor som 
nivåskillnader och kommer då inte 
att städa dem.

Rutnätet är inte alltid parallellt med 
rummets väggar och roboten kan 
städa i ett annat rum innan den 
återvänder för att städa områden 
den missat.
 
Om din robot haft problem med 
att navigera till ett område, eller 
om det tar lång tid att städa, 
kan du nästa gång testa att 
flytta dockan. Då rätas rutnätets 
gränser in efter ditt hem, vilket kan 
förbättra effektiviteten.
 
Anslut din robot med hjälp av Dyson 
Link-appen för att se robotens 
städbeteende och kartor över 
slutförda städningar.
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Din robot använder infraröda 
sensorer för att identifiera hinder, 
nivåskillnader och gränser i 
städutrymmet. Den registrerar 
sedan dessa i sin karta.

När din robot startar från dockan 
kommer den att återvända för 
laddning efter halva städningen, 
innan den automatiskt återupptar 
och slutför städningen.

Om du inte vill att roboten ska 
komma åt en viss yta ska du ordna 
ett fysiskt hinder, t.ex. genom att 
stänga en dörr.
 
Avlägsna alla saker inom 10 cm 
från nivåskillnader eftersom de kan 
störa nivåsensorerna.
 
Roboten kommer ibland att 
identifiera en del hinder genom 
att nudda vid dem; plocka 
bort eventuellt ömtåliga saker 
från golvet.

Din robot identifierar dockans 
placering med hjälp av 
360°-kameran: se till att dockan är 
väl upplyst och placerad på en plats 
utan massa bråte.
 
Din robot riktar in sin karta efter 
sin startriktning på dockan: placera 
dockan på en stabil och plan yta, 
plant mot en vägg.
 
Om din robot har problem med 
att komma tillbaka till dockan kan 
du testa att flytta dockan innan 
nästa städning.

Din robot drivs av 
ett litiumjonbatteri.
 
Laddningstid: 2 tim 45 min
Driftstid: 45 min
 
Din robots laddnings- och driftstider 
är ungefärliga, eftersom de beror 
på flera olika faktorer som t.ex. 
kvarvarande laddning i batteriet, 
driftstemperatur och batteriets ålder.
 
Driftstiden påverkas också av ditt 
hems layout och den typ av golvyta 
som städas.
 
För att optimera robotens städtid 
ska den laddas efter halva 
städningen, eftersom den då laddar 
upp sig snabbare.
 
Du behöver inte vänta på att 
robotens batteri ska vara fulladdat 
innan du påbörjar en städning, 
men om du beordrar en städning 
när robotens batteri är för svagt 
kommer den dock att visa lampan 
för att ”Återgå till dockan”.
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Tömning av den genomskinliga 
behållaren
Tryck på strömbrytaren för att pausa roboten om du vill 
tömma behållaren under en pågående städning. När det är 
gjort ska du återplacera roboten på samma plats på golvet 
och trycka på strömbrytaren igen för att återuppta städningen.

När smutsen når upp till MAX-
markeringen är det dags att tömma 
den genomskinliga behållaren.

Se till att den genomskinliga 
behållaren töms före varje användning.

Tryck på knappen för frigöring 
av cyklonpaketet.

Lyft ut cyklonen ur den 
genomskinliga behållaren.
 
Töm innehållet i en soptunna.
 
Sätt en plastpåse runt behållaren 
och töm den för att minimera 
damm- och allergenkontakt.

1 2 3

Rengöring av den 
genomskinliga 
behållaren
Använd bara kallt vatten 
vid rengöring av den 
genomskinliga behållaren.
Se till att behållaren är helt torr 
innan den sätts tillbaka.
Rengör cyklonens hölje med en 
trasa eller torr borste för att ta bort 
ludd och damm.
Sänk inte ned hela cyklonen i vatten 
och häll inte vatten i den.

Genomskinlig 
behållare

Cyklon

Cyklonkrage
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Tryck på strömbrytaren för att pausa roboten om du vill 
utföra underhåll på borststaget eller drivbanden under 
en pågående städning. När du är klar ska du återplacera 
roboten på samma plats på golvet och trycka på 
strömbrytaren igen för att återuppta städningen.

Underhåll av borststag 
och drivband

Använd ett mynt och vrid 
borststagets låsning moturs.

Avlägsna borststaget.
Avlägsna eventuellt skräp för hand.
Sätt tillbaka borststaget.
Vrid medurs för att låsa det.

Lägg roboten försiktigt upp och ned 
på en mjuk yta. Avlägsna eventuellt 
skräp för hand.

1 2 3
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Tvätta och torka filtren
Motorförfilter
Tvätta motorförfiltret minst varje månad i enlighet med 
instruktionerna nedan för att upprätthålla effektiviteten.

Tryck på knappen för frigöring av 
cyklonen och avlägsna den.
 
Dra ut förfiltret.

Tvätta filtret enbart med kallt 
vatten. Använd inte varmvatten 
eller tvättmedel.

Skaka filtret för att avlägsna skräp 
och överskottsvatten.
 
Upprepa tvätt/skakning tills vattnet 
rinner igenom rent.

Låt det lufttorka helt  
(minst 24 timmar).
 
Återmontering: Rikta in flikarna 
på filtrets underkant efter spåren i 
roboten och tryck sedan filtrets övre 
del på plats. Skjut filterkåpan nedåt.

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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Tvätta och torka filtren
Motorefterfilter
Tvätta motorefterfiltret minst varje månad i enlighet med 
instruktionerna nedan för att upprätthålla effektiviteten.

Tvätta filtret enbart med kallt 
vatten. Använd inte varmvatten 
eller tvättmedel.

Skaka filtret för att avlägsna skräp 
och överskottsvatten.
 
Upprepa tvätt/skakning tills vattnet 
rinner igenom rent.

Tryck på knappen för frigöring av 
filtret och skjut filterkåpan uppåt.
 
Avlägsna filtret.

Låt det lufttorka helt  
(minst 24 timmar).
Återmontering: Rikta in flikarna 
på filtrets underkant efter spåren i 
roboten och tryck sedan filtrets övre 
del på plats. Skjut filterkåpan nedåt.

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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Rengöra optiken
Rengör optiken regelbundet för att din 
robot ska kunna navigera optimalt.

Navigationskamera

Sensorer för hinder- och 
nivåskillnadsidentifiering

Strålkastare (sitter i 
fingergreppen)

Kontrollera alla sensorskydd och 
navigationskameran för att avlägsna eventuell 
smuts, fingeravtryck eller fläckar från dem. 
Torka rent med en mjuk, torr mikrofiberduk.  
 
Använd inga rengöringsmedel, vätskor eller 
sprayer av någon typ.
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Programuppgraderingar
Uppgradera till den senaste programvaran 
för att kunna utnyttja din robot maximalt.

1 2 3
Uppgraderingen indikeras av en 
serie rosa lampor. Försök att inte 
avbryta uppgraderingen förrän 
den slutförts. Om batteriet plockas 
ur under en uppgradering kan 
permanent skada uppkomma.

När uppgraderingen är klar 
slocknar lamporna. Roboten är 
klar att användas igen.

Genom att ladda ner Dyson 
Link-appen blir du registrerad för 
automatiska uppgraderingar.

När en uppgradering för din 
robot blir tillgänglig kommer den 
automatiskt att laddas ner och 
installeras vid nästa möjliga tillfälle 
(när roboten är inaktiv, på dockan 
och ansluten till Wi-Fi).

Automatisk uppgradering via Dyson Link-appen

1 2 3
Håll strömbrytaren intryckt tills 
en ring av rosa lampor blinkar 
för att informera om att roboten 
startat uppgraderingen.

Sök efter en programuppgradering 
på Dysons webbplats.
 
Ladda ner uppgraderingsfilen på 
ett USB-minne utan att namnge 
den. USB-minnet måste ha minst 
256 MB ledigt utrymme och får 
inte innehålla några andra filer 
eller mappar.
 
Avlägsna efterfiltret från roboten 
och sätt minnet i USB-porten på 
maskinens baksida.

Uppgraderingen indikeras av en 
serie rosa lampor. Försök att inte 
avbryta uppgraderingen förrän 
den slutförts. Om batteriet plockas 
ur under en uppgradering kan 
permanent skada uppkomma.

När uppgraderingen är klar 
slocknar lamporna. Roboten är 
klar att användas igen.

Uppgradera manuellt via USB
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Om din robot kör fast ska du flytta bort den 
från hindret och placera den i närheten för att 
återuppta städningen. 
 
Kontrollera om det finns inlindade hårstrån eller 
skräp i borststaget och avlägsna det. 
 
Kontrollera att borststaget sitter korrekt 
monterat. 
 
Kontrollera drivbanden och avlägsna eventuellt 
inlindat hår och skräp. 
 
Ytterligare information finns i avsnittet 
”Underhåll av borststag och drivband”.

Felsökning

1 2
Om roboten stöter på problem 
kommer den att visa ett 
av lampmönstren nedan. 
Följ instruktionerna för att 
åtgärda problemet.

När problemet är åtgärdat ska du återplacera 
roboten på samma plats på golvet, trycka på 
strömbrytaren igen och ta ett steg bort från 
roboten för att återuppta städningen.

Kontrollera att det inte bildats en 
förtätning mellan borststaget och 
rengöringsytan. 
 
Kontrollera att borststaget sitter korrekt 
monterat. 
Töm den genomskinliga behållaren om 
den är full. 
 
Kontrollera att cyklonkragen inte är 
täckt eller igensatt. 
 
Avlägsna cyklonen och kontrollera om 
luftvägarna bakom den är igensatta. 
 
Avlägsna borststaget och kontrollera om 
luftvägarna är igensatta. 
 
Kontrollera om det finns igensättningar 
vid något av de båda filtren.  
 
Tvätta båda filtren. 
 
Kontrollera att filtren sitter på plats.

Luftvägar Borststag/drivband

Motorefterfilter

Motorförfilter

Luftvägar

Borststag Borststag

Drivband
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I Dyson Link-appen:
Du kan använda Dyson Link-
appen för att identifiera problem, 
visa videohandledningar och gå 
igenom analyser steg för steg för att 
lösa problemet.

Om batterilampan blinkar röd betyder 
det att din robot inte kan slutföra 
städningen. Återplacera din robot till 
dockan.

5 röda blinkande lampor betyder 
att din robot träffat på ett fel som 
du inte kan åtgärda. Ring Dysons 
hjälptelefon.

Rosa lampor informerar om att en 
programuppgradering pågår.

Ring Dysons 
hjälptelefon

Programup-
pgraderingar

Återgå till 
dockan

Kontrollera att dockan är strömförsörjd: 
Indikatorn för ”Ström på” ska lysa i dockans 
botten. 
 
Kontrollera att laddningskontakterna på 
roboten och dockan är rena och inte övertäckta. 
 
Kontrollera att dockningsmålen är korrekt 
utvikta. Målen ska vara parallella mot väggen 
och vända ut mot rummet. 
 
Kontrollera att dockan inte flyttats sedan 
roboten startade städningen, eftersom det kan 
störa kartläggningen.

Docka

Kontrollera alla sensorskydd och 
navigationskameran för att avlägsna 
eventuell smuts, fingeravtryck eller 
fläckar från dem. Torka rent med en 
mjuk, torr mikrofiberduk. Använd inga 
rengöringsmedel, vätskor eller sprayer av 
någon typ. 
 
Kontrollera att det finns tillräckligt god 
belysning för att roboten ska kunna arbeta 
i alla städområden, inklusive de områden 
som redan städats.

Optik

”Ström på”-
indikatorLaddningskontakter

Dockningsmål
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ANVÄNDA DYSON-MASKINEN
LÄS "VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER" I DEN 
HÄR DYSON-BRUKSANVISNINGEN INNAN DU 
GÅR VIDARE.

FÖRBEREDA STÄDNING
För att din robot ska kunna arbeta så effektivt 
som möjligt är det viktigt att ytan som ska 
städas förbereds, exempelvis genom att ta bort 
hinder som:

• Objekt som kan fastna i de rörliga delarna: Tunna 
sladdar som t.ex. sladdar till hörlurar och laddare, 
skosnören, kläder, gardiner eller tyg, lösa ändar 
på mattor som t.ex. tofsar.

• Ytor som är svåra att dammsuga: tunna, lösa 
mattor som t.ex. badrumsmattor eller djurhudar 
och mycket tjocka luggmattor.

• Objekt som kan orsaka skada eller igensättning 
om de sugs upp: tidsskrifter och tidningar, spilld 
vätska, vassa objekt.

• Objekt som döljer nivåskillnader: väskor eller skor 
i närheten av en nivåskillnad.

• Objekt inom 10 cm från trappsteg.
• Undvik skada på dina ägodelar genom att 

flytta undan ömtåliga objekt som t.ex. vaser på 
piedestaler från städområdet.

• Se till att barn och husdjur inte befinner sig 
i städområdet.

• Berätta för personerna i hushållet när 
roboten arbetar.

• Robotens navigationssystem är inte konstruerat 
att fungera i totalt mörker, så se till att det finns 
fullgod belysning i alla städutrymmen, inklusive de 
som redan städats. Låt t.ex. lamporna lysa om du 
städar på natten.

SKÖTA DIN DYSON-APPARAT
• Förvara roboten inomhus. Använd eller förvara 

den inte under 3 °C (37,4 °F). Se till att roboten är 
rumstempererad innan den används.

• Rengör roboten endast med en torr trasa. 
Använd inga smörjningsmedel, rengöringsmedel, 
poleringsmedel eller luftfräschare på någon del 
av roboten.
Kontrollera alla sensorskydd och 
navigationskameran för att avlägsna eventuell 
smuts, fingeravtryck eller fläckar från dem. Torka 
rent med en mjuk, torr mikrofiberduk. Använd 
inga rengöringsmedel, vätskor eller sprayer av 
någon typ.

• Kontrollera borststag och drivband regelbundet 
och rensa bort eventuellt skräp (som t.ex. hår). 
Skräp som lämnas kvar på borststag och drivband 
kan orsaka skada på golven vid dammsugning.

• Placera roboten på en mjuk yta om den behöver 
vändas för att leta efter igensättningar m.m. Då 
undviker du skador på kameran och sensorerna.

DAMMSUGNING
• Läs tillverkarens rekommenderade 

rengöringsanvisning före dammsugning av golv 
och mattor.

• Kontrollera innan dammsugning av högpolerade 
golv, t.ex. trä eller vinyl, att borststaget är rent från 
främmande objekt som skulle kunna göra märken 
i golvet.

• Fint damm, t.ex. gipsdamm eller mjöl, får bara 
sugas upp i mycket små mängder.

• Använd inte roboten för att ta upp vassa och 
hårda objekt, små leksaker, nålar, gem m.m. 
De skadar roboten.

TÖMMA DEN 
GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN

• Se till att den genomskinliga behållaren töms före 
varje användning.

• Töm behållaren när innehållet når MAX-
markeringens nivå – den får inte överfyllas.

RENGÖRING AV DEN 
GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN

• Använd bara kallt vatten vid rengöring av den 
genomskinliga behållaren.

• Rengör cyklonkragen med en trasa eller torr 
borste för att få bort eventuellt ludd och damm.

• Säkerställ att den genomskinliga behållaren är 
fullständigt torr innan den sätts tillbaka.

• Sänk inte ned hela cyklonen i vatten och häll inte 
vatten i cyklonerna.

TVÄTTA FILTREN
• Referera till avsnittet 'Tvätta och torka filtren' 

och kontrollera och tvätta filtren regelbundet 
i enlighet med instruktionerna för att 
upprätthålla effektiviteten.

• Om fint damm sugs upp kan det hända att filtren 
behöver tvättas oftare.

KONTROLLERA IGENSÄTTNINGAR
• Se till att roboten är borttagen från dockan när 

du letar efter igensättningar. Använd den inte 
samtidigt eftersom det kan orsaka personskada.

• Akta dig för vassa föremål när 
igensättningar kontrolleras.

• Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
• Borttagning av igensättningar omfattas inte 

av garantin.
• Den här roboten har borstar av kolfiber. 

Ytterligare information
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Ytterligare information

Var försiktig om du kommer i kontakt med dem, 
eftersom de kan orsaka mindre hudirritation. 
Tvätta dina händer efter att borstarna hanterats.

PROGRAMUPPGRADERINGAR
• Se till att din robots programvara uppgraderas 

regelbundet så att den kan prestera optimalt. 
Det kan du göra genom att registrera dig för 
automatiska uppgraderingar via Dyson Link-
appen, eller genom att ladda ner uppgraderingen 
manuellt via din dator. Se avsnittet 
'Programuppgraderingar'.

KOPPLA FRÅN WI-FI
• Din robot är automatiskt inställd på att 

regelbundet skicka ut en wi-fi-signal som kan tas 
emot som ett lokalt nätverk (även kallat ”AP”-läge). 
Detta läge kan stängas av om så önskas genom 
att instruktionerna nedan följs.

• Ladda hem programvaran ”Disable wi-fi” från 
Dysons webbplats till ett USB-minne. Se till att 
denna programvara är det enda som finns på 
USB-minnet och att minnet har minst 256 MB 
ledigt utrymme.

• Avlägsna efterfiltret och filterkåpan och sätt in 
USB-minnet i USB-porten. Placera roboten på en 
strömförsörjd docka manuellt och kontrollera att 
den laddar.

• Håll strömbrytaren intryckt tills en ring av 
rosa lampor blinkar. Släpp sedan knappen. 
Programvaran stänger av wi-fi-läget automatiskt.

• När programvaran är klar stänger roboten av sig.
• Dra ur USB-minnet och sätt tillbaka filter och 

filterkåpa. Roboten kan nu användas som vanligt.

AKTIVERA WI-FI
• Om du vill att roboten ska avge en wi-fi-signal 

igen ska du följa samma steg som ovan, men 
istället ladda hem programvaran ”Enable wi-fi 
mode” från Dysons webbplats.

NOLLSTÄLLA ROBOTEN
• Om roboten byter ägare vill du eventuellt nollställa 

den så att hemnätverkets namn och lösenord 
rensas bort.

• Nollställ roboten genom att följa samma steg 
som i avsnittet ”Koppla från Wi-Fi”, men ladda 
istället ner programvaran ”reset robot” från 
Dysons webbplats.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
FÖR BATTERIER

• Kontakta Dysons hjälplinje om batteriet 
måste bytas.

• Batteriet är en tättförsluten enhet och utgör 
under normala förhållanden ingen säkerhetsrisk. 
Om vätska mot all förmodan skulle läcka från 
batteriet får vätskan inte vidröras och följande 
försiktighetsåtgärder måste vidtas:

• Hudkontakt – kan orsaka irritation. Tvätta med tvål 
och vatten.

• Inandning – kan orsaka irritation i 
luftvägarna. Se till att få frisk luft och 
kontakta sjukvårdsupplysningen.

• Ögonkontakt – kan orsaka irritation. Skölj ögonen 
omedelbart med rikligt med vatten i minst 
15 minuter. Kontakta sjukvårdsupplysningen.

• Avfallshantering – använd handskar när batteriet 
hanteras. Batteriet ska deponeras enligt lokala 
rekommendationer för miljöskadligt avfall.

VAR FÖRSIKTIG!
• Batteriet i denna apparat kan utgöra en risk 

för brand eller kemiska brännskador om det 
hanteras på fel sätt. Plocka inte isär det, kortslut 
inte polerna, värm inte upp det över 60 °C (140 
°F) och förbränn det inte. Byt endast ut batteriet 
mot ett annat batteri från Dyson: om något annat 
batteri används kan det utgöra en risk för brand 
eller explosion. Kassera ett förbrukat batteri direkt.  
Placera det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär 
det och bränn det inte.

INFORMATION OM KASSERING
• Dyson-produkter tillverkas av material som i 

hög grad är återvinningsbara. Kassera den här 
produkten på ett ansvarsfullt sätt och lämna den 
till återvinning om så är möjligt.

• Batteriet ska avlägsnas från produkten innan 
produkten kasseras.

• Lämna batteriet för återvinning i enlighet med 
lokala föreskrifter eller bestämmelser.

DYSON KUNDTJÄNST
Om du har frågor om din Dyson-dammsugare 
kan du antingen kontakta oss via webbplatsen 
eller ringa Dysons kundtjänst och uppge ditt 
serienummer samt uppgifter om var och när du 
köpte dammsugaren.  
De flesta frågor kan lösas över telefon med hjälp 
av Dysons kundtjänstpersonal.
Serienumret står på märkskylten som sitter 
på produktens huvudenhet bakom den 
genomskinliga behållaren.
Ring Dysons kundtjänst om din dammsugare 
behöver underhåll, så kan vi diskutera vilka 
alternativ som finns tillgängliga. Om din 
dammsugare har giltig garanti och reparationen 
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täcks av denna kommer reparationen att 
utföras kostnadsfritt.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
VILLKOR FÖR DYSONS BEGRÄNSADE 
2-ÅRSGARANTI

VAD GARANTIN OMFATTAR
• Reparation eller utbyte (föremål för Dysons 

bedömning) av din dammsugare, om denna 
befinns vara defekt på grund av materialfel, 
tillverkningsfel eller funktionsfel inom 2 (fem) år 
från inköpsdatum eller leveransdatum. (Om någon 
reservdel inte är tillgänglig eller inte tillverkas 
längre ersätter Dyson denna med en funktionellt 
likvärdig ersättningsdel.).

• När denna apparat säljs utanför EU gäller denna 
garanti endast om apparaten används i det land 
där den sålts.

• När denna apparat säljs inom EU gäller denna 
garanti endast (i) om apparaten används i 
det land där den sålts eller (ii), om apparaten 
används i Österrike, Belgien, Frankrike, 
Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien 
eller Storbritannien och samma modell som denna 
apparat säljs med samma spänningsmärkning 
som i det berörda landet.

VAD GARANTIN INTE OMFATTAR
Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av en 
produkt till följd av:

• Skada på grund av olyckshändelse, oförsiktighet, 
missbruk, försummelse, misskötsel eller annan 
felaktig hantering som ej överensstämmer med 
instruktionerna i bruksanvisningen från Dyson.

• Användning av dammsugaren i andra syften än 
normala hushållsgöromål.

• Användning av delar som ej har 
monterats eller installerats i enlighet med 
Dysons instruktioner.

• Användning av delar och tillbehör som ej är äkta 
Dyson-komponenter.

• Felaktig installation (förutom då installationen har 
utförts av Dyson).

• Reparationer eller förändringar som utförts av 
andra än Dyson eller dess auktoriserade agenter.

• Blockering - vänligen se bruksanvisningen 
för information om hur du avhjälper stopp i 
din dammsugare.

• Normalt slitage (t.ex. säkring, drivrem, borstlist, 
batterier m.m.).

• Garantin kan upphöra att gälla om denna 
produkt används på grus, aska, gips 
eller andra handelsvaror.

• Reduktion av batteriets urladdningstid på grund 
av användning av batteriet eller dess ålder (endast 
sladdlösa maskiner).
Om du är osäker på vad som täcks av garantin 
kan du ringa Witt A/S på tel. 0045 7025 2323.

SAMMANFATTNING AV GARANTIN
• Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet 

(eller leveransdatumet om detta infaller senare).

• Du måste kunna visa upp kvitto på köp/
leverans innan något arbete kan utföras på din 
dammsugare. Utan kvitto kan arbetet komma att 
utföras mot en kostnad. Kom ihåg att spara ditt 
inköps- eller leveranskvitto.

• Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess 
auktoriserade agenter.

• Delar som ersätts tillfaller Dyson.
• Reparation eller utbyte av din dammsugare under 

garantin förlänger ej garantiperioden.
• Garantin ger extra förmåner som på intet 

sätt påverkar eller förtar dina befintliga och 
lagstadgade rättigheter som konsument.

SEKRETESS OCH SKYDD 
AV PERSONUPPGIFTER
Du behöver ge oss grundläggande 
kontaktuppgifter när du registrerar din Dyson-
produkt eller Dyson Link-appen.

VID REGISTRERING AV DIN 
DYSON-PRODUKT

• Du behöver ge oss grundläggande 
kontaktuppgifter för att registrera din produkt 
och för att ge oss möjlighet att stötta dig 
genom garantin.

VID REGISTRERING VIA DYSON 
LINK-APPEN
Du behöver ge oss grundläggande 
kontaktuppgifter för att registrera Dyson 
Link-appen; det ger oss möjlighet att på ett säkert 
sätt koppla din produkt till ditt exemplar av appen.

• När du registrerar dig kommer du att ha möjlighet 
att välja om du vill eller inte vill ha meddelanden 
från oss i framtiden eller inte. Om du registrerar 
dig för att få meddelanden från Dyson kommer vi 
att skicka dig information om specialerbjudanden 
och våra senaste innovationer. Vi säljer aldrig 
dina uppgifter till tredje parter och använder 
bara information som du ger oss i enlighet med 
våra sekretesspolicys, vilka finns att läsa på vår 
webbplats www.dyson.se/support/privacypolicy.

INFORMATION 
OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Dyson att den här produkten 
uppfyller de väsentliga kraven i, och andra 
relevanta delar av direktiv 2014/53/EU.
EU-försäkran om överensstämmelse:
http://www.dyson.se/support/compliance.aspx
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Den här Dyson-apparen använder programvara 
med öppen källkod. En komplett lista över all 
programvara och information om upphovsrätt 
finns tillsammans med de kompletta licensvillkoren 
på www.dyson.com/360eyenotice. Ändringar 
kan göras när apparatens programvara 
fjärruppdateras. De senaste uppgifterna finns på 
www.dyson.com/360eyenotice.


