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Děkujeme Vám, že jste se 
rozhodli zakoupit osobní čističku 
vzduchu Dyson.

Aktivujte svou záruku právě teď.

O naše spotřebiče se staráme, i když jsou již Vaše.  
Dokonce i po skončení Vaší záruky Vám rádi pomůžeme.

Exkluzivní výhody pro majitele
Originální náhradní díly a servis Dyson
Rychlé a komfortní opravy
Pomoc od odborníků
Videa s návody a užitečné tipy

Jak Vám můžeme pomoci?
Vyřešit problém
Získat tipy a příručky
Seznámit se s technologií a dalšími spotřebiči Dyson

Péče o zákazníky společnosti Dyson
Máte-li nějaký dotaz týkající se osobní čističky vzduchu Dyson, zavolejte 
na linku technické podpory Dyson, uveďte sériové číslo a podrobné 
informace o tom, kde a kdy jste spotřebič zakoupili. Kontaktovat nás 
můžete také prostřednictvím webových stránek Dyson.
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Směr proudění vzduchu
Pro změnu směru proudění vzduchu  
přiložte ruku na horní prstenec.

Posunutím prstence směrem od sebe  
nasměrujete proud vzduchu nahoru.

Posunutím prstence směrem k sobě  
nasměrujete proud vzduchu dolů.

Dálkový ovladač lze magneticky připevnit  
na přední část osobní čističky vzduchu Dyson.

Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a stiskněte 
tlačítko umístěné v jeho zadní části.

Začínáme

Rychlost proudění 
vzduchu

Oscilace

Informace o filtru

Vypínač

Časovač vypnutí

Pro cirkulaci vzduchu v celé místnosti stiskněte  
na dálkovém ovladači tlačítko Oscilace. 

Opakovaným stisknutím téhož tlačítka  
oscilaci vypnete.

Osobní čistička vzduchu Dyson se po uplynutí 
nastaveného času automaticky vypne.

Nastavení času: Opakovaným stláčením  
tlačítka Časovač vypnutí procházejte možnosti 
nastavení času.

www.robotworld.cz
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Výměna filtru

1. 2. 3. 4.

Péče o spotřebič

Čištění osobní čističky vzduchu Dyson

Pravidelné čištění
Očistěte vnější stranu spotřebiče měkkým 
kartáčem a odstraňte veškeré nečistoty  
z ochranné mřížky.

Měkkou, suchou utěrkou, která nepouští  
vlákna, otřete horní prstenec.

Hloubkové čištění 
Při každé výměně filtru spotřebič  
důkladně vyčistěte.

Po vyjmutí filtru použijte pružnou štěrbinovou 
hubici Dyson (nebo čistý malířský štětec  
s dlouhou rukojetí) a odstraňte veškeré  
nečistoty ze dna spotřebiče.

Pro uvolnění horního prstence 
současně zatlačte na obě  
postranní tlačítka.

Pomocí poutek vyjměte starý filtr.  Vložte nový filtr. Pevně zatlačte horní prstenec zpět  
do původní polohy a ujistěte se,  
že je ve správné poloze zacvaknut  
a bezpečně zafixován.

Chybové kódy
Pokud váš spotřebič zobrazuje chybový kód, 
zkuste jej vypnout a poté znovu zapnout.  
Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte 
oddělení péče o zákazníky společnosti Dyson.
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Abyste mohli výkon své osobní čističky vzduchu  
Dyson vždy maximálně využít, je důležité ji pravidelně 
čistit a kontrolovat případná ucpání.

Spotřebič nepoužívejte bez správně instalovaného filtru.

Abyste mohli výkon své osobní čističky vzduchu  
Dyson vždy maximálně využít, je důležité ji pravidelně 
čistit a kontrolovat případná ucpání.
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