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ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLEČNOSTI DYSON 
DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPILI SPOTŘEBIČ DYSON. 
Po registraci dvouleté záruky vám budou podle záručních podmínek 
hrazeny díly ke spotřebiči Dyson a související práce (kromě filtrů) po 
dobu 2 let od data nákupu. Máte-li jakékoli dotazy ohledně svého 
spotřebiče Dyson, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson, 
sdělte sériové číslo svého spotřebiče a informace o místě a datu jeho 
zakoupení. Většinu otázek dokáže náš školený personál zákaznické linky 
Dyson vyřešit telefonicky.
Výrobní číslo naleznete na spodní straně spotřebiče.

Obrázek slouží jen jako příklad.
Obrázok slúži len ako príklad.

STAROSTLIVOSŤ SPOLOČNOSTI DYSON O ZÁKAZNÍKOV 
ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI ZAKÚPIŤ SI SPOTREBIČ DYSON. Po 
zaregistrovaní bezplatnej 2-ročnej záruky bude vášmu spotrebiču 
Dyson od dátumu nákupu plynúť 2-ročná záruka na diely a prácu 
(okrem filtrov). Plnenie je podmienené záručnými podmienkami. 
Ak sa chcete v súvislosti so svojim spotrebičom Dyson čokoľvek spýtať, 
kontaktujte zákaznícku linku Dyson, kde uveďte sériové číslo 
a podrobnosti o mieste a čase nákupu spotrebiča. Náš vyškolený 
personál na zákazníckej linke Dyson dokáže väčšinu otázok vyriešiť cez 
telefón. Sériové číslo nájdete na výkonnostnom štítku umiestnenom 
v základni spotrebiča.

Poznamenejte si sériové číslo pro budoucí použití.
Sériové číslo si poznačte pre budúcnosť poznačte.
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kardiostimulátor nebo defibrilátor, nenoste 
dálkové ovládání v kapse a nebuďte delší 
dobu v blízkosti spotřebiče.

2. Kreditní karty a elektronická paměťová média
mohou být ovlivněna magnety a měla by být
uchovávána mimo dosah dálkového ovládání
a spotřebiče.

VAROVÁNÍ
Tato upozornění platí pro spotřebič a také
pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku
a síťový adaptér, jsou-li k dispozici.
OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU,
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO
ZRANĚNÍ:

3. V režimu topení během používání a ještě
chvíli poté je povrch spotřebiče horký.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se holou
pokožkou horkých povrchů. Při přenášení
držte spotřebič za jeho základnu, nikoliv za
vzduchový ventilační prstenec.

4. Hořlavé materiály, například nábytek,
polštáře, lůžkoviny, papíry, oděvy a záclony
udržujte ve vzdálenosti alespoň 0,9 m od
přední strany zapojeného přístroje a v
dostatečné vzdálenosti od bočních stran a
zadní strany.

5. Spotřebič používejte pouze v souladu s tímto
návodem k použití. Údržbu provádějte pouze
dle pokynů uvedených v tomto návodu
k použití nebo dle rady zákaznické linky
společnosti Dyson.

6. Před použitím ověřte, že je spotřebič
kompletně sestaven v souladu s návodem
k obsluze. Spotřebič nerozebírejte
ani nepoužívejte bez ventilačního
oválného prstence.

7. Zabraňte tomu, aby si s tímto spotřebičem
hrály děti. Pokud je spotřebič používán dětmi
nebo je umístěn v jejich blízkosti, je nutné
zajistit dohled. Děti mladší 3 let se nesmí
samy pohybovat v okolí spotřebiče nejsou-
li neustále pod dohledem. Děti mějte pod
dohledem; zajistíte tak, že si nebudou hrát se
spotřebičem a dálkovým ovládáním.

8. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zapínat/
vypínat spotřebič pouze za předpokladu,
že byl umístěn nebo instalován v jeho
zamýšlené normální provozní poloze a děti
jsou pod dohledem nebo jim byly vysvětleny
pokyny týkající se bezpečného použití tohoto
spotřebiče a děti pochopily související rizika.
Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič
zapojovat, regulovat a čistit nebo provádět

jeho údržbu. UPOZORNĚNÍ – Některé 
součásti tohoto spotřebiče mohou být velmi 
horké a mohou způsobit popálení. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou 
přítomny děti a osoby náchylné ke zranění.

9. Tento spotřebič společnosti Dyson mohou
používat děti od věku 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými a
rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem
znalostí a zkušeností pouze v případě, že
jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná
osoba poskytla příslušné pokyny a informace
týkající se bezpečného používání spotřebiče
a možných rizik s ním spojených. Čištění
a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být
prováděna dětmi bez dozoru.

10. Vhodné POUZE pro suché prostory.
Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
Nepoužívejte v koupelnách, prádelnách
nebo v podobných vnitřních prostorách.
Spotřebič nikdy neumisťujte tam, kde
může spadnout do vany nebo jiné nádrže
s vodou. Nepoužívejte a neskladujte
spotřebič v místech, kde by mohl navlhnout
nebo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy
nebo bazénu.

11. Uvnitř spotřebiče jsou horké části. Spotřebič
nepoužívejte v místech, kde se používá
nebo skladuje benzín, nátěrové hmoty nebo
hořlavé kapaliny nebo kde se vyskytují
jejich výpary. Nepoužívejte ve spojení s
osvěžovačem vzduchu nebo podobnými
výrobky či v jejich přímé blízkosti.

12. Neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.
13. Vždy připojte přímo do zásuvky ve zdi. Nikdy

nepoužívejte s prodlužovacím kabelem,
přetížení může mít za následek přehřátí a
vznícení kabelu.

14. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo
spotřebiče mokrýma rukama.

15. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo
zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen,
musí jej vyměnit společnost Dyson, její
servisní zástupce nebo osoby se stejnou
kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.

16. Neodpojujte taháním za kabel. Při
odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.

17. Kabel nenatahujte ani nenamáhejte a
dbejte, aby byl veden volně a nedotýkal se
horkých povrchů.

18. Přívodní kabel neveďte pod kobercem,
jinými podlahovými krytinami či pod jinými
spotřebiči. Také jej neveďte místy, kde se
prochází, aby o něj nikdo nezakopnul.

VAROVÁNÍ
SPOTŘEBIČ I DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
OBSAHUJÍ MAGNETY.

1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou
být ovlivněny silným magnetickým polem.
Pokud vy nebo někdo ve Vaší domácnosti má
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19. Abyste předešli možnému požáru,
nepoužívejte spotřebič se zablokovanými
větracími otvory a odstraňte prach, vlákna,
vlasy a cokoli, co by mohlo omezit proudění
vzduchu. Nevkládejte žádné předměty do
sací mřížky nebo výfukového otvoru, mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem, k
požáru nebo k poškození spotřebiče.

20. Nepoužívejte na měkkém povrchu,
například na posteli, kde může dojít k
zablokování otvorů.

21. Spotřebič nezakrývejte, zabráníte tak jeho
přehřívání a nebezpečí požáru.

22. Před odpojením spotřebiče vypněte všechny
ovládací prvky.

23. Na tento spotřebič neaplikujte čisticí
prostředky nebo maziva. Před čištěním nebo
prováděním údržby odpojte spotřebič ze
síťové zásuvky.

24. Je-li mezi zástrčkou a zásuvkou vůle nebo
je zástrčka velmi horká, může být zapotřebí
výměna zásuvky. Ověřte potřebu výměny
zásuvky s kvalifikovaným elektrikářem.

25. VAROVÁNÍ: Nebezpečí poleptání chemickou
látkou a udušení. Baterie uchovávejte mimo
dosah dětí. Tento výrobek obsahuje lithiovou
knoflíkovou/mincovou baterii. Nová či použitá
lithiová knoflíková/mincová baterie může po
spolknutí či vniknutí do těla způsobit vážné
poleptání vnitřních orgánů a do 2 h přivodit
smrt. Vždy pevně uzavřete přihrádku na
baterie. Pokud přihrádku na baterie nelze
pevně uzavřít, přestaňte výrobek používat,
vyjměte baterie a uchovávejte jej mimo
dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo
dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení
do některé části těla, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.

26. Pokud spotřebič nepracuje správně, utrpěl
těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán
venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte
ho a kontaktujte zákaznickou linku
společnosti Dyson.

27. Pokud je třeba provést opravu nebo
potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím
na zákaznickou linku společnosti Dyson.
Spotřebič sami nerozebírejte, protože jeho
nesprávné sestavení může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru.

28. Nevkládejte žádné předměty do otvorů
spotřebiče. Nepoužívejte jej, pokud jsou
některé otvory ucpané. Udržujte jej v čistotě
bez prachu, vláken i jiných nečistot.

29. Při přenášení držte spotřebič za základnu,
nikoli za vzduchový oválný prstenec.

30. Pokud spotřebič nepoužíváte, sviňte kabel,
abyste předešli úrazu v důsledku zakopnutí
o šňůru.

31. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně,
nebo jiných zdrojů tepla.

32. Nepoužívejte ve spojení s osvěžovačem
vzduchu nebo podobnými výrobky či v jejich
přímé blízkosti. Nerozprašujte a nenanášejte
přímo na filtr ani v jeho blízkosti deodorační
prostředky. Éterické oleje a chemikálie
uchovávejte odděleně od spotřebiče.

33. Se spotřebičem by se za žádných okolností
nemělo násilně otáčet nebo kývat. Způsobí to
poškození mechanismu oscilace.

34. Při vyjímání nebo výměně filtru dávejte pozor
na čistotu prstů.

DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
FUNKCE
Tento spotřebič je pro vaši bezpečnost
vybaven automatickými pojistkami, které
se aktivují v případě jeho převrácení nebo
přehřátí. Pokud dojde k aktivaci pojistky
odpojte spotřebič z elektrické sítě a nechte
jej vychladnout. Před jeho dalším zapnutím
zkontrolujte a odstraňte jakékoli zablokování
a ujistěte se, že je spotřebič umístěn na
pevném a rovném povrchu.

TYTO POKYNY SI
PŘEČTĚTE A
USCHOVEJTE
Tento typ spotřebiče je určen pouze k použití
v domácnosti.

Netahejte spotřebič 
za kabel.

Spotřebič nezakrývejte, 
zabráníte tak 
jeho přehřívání a 
nebezpečí požáru.

Neskladujte blízko 
zdrojů tepla.

Spotřebič nepřenášejte 
za vzduchový ventilační 
prstenec. Vzduchový 
ventilační prstenec 
není držadlo.

Nepoužívejte v blízkosti 
otevřeného ohně.

V blízkosti filtru nebo 
spotřebiče nerozprašujte 
parfémované výrobky, 
například osvěžovač 
vzduchu nebo parfém.
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VAROVANIE
SPOTREBIČ AJ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
OBSAHUJÚ MAGNETY.

1. Silné magnetické polia môžu ovplyvniť
činnosť kardiostimulátorov a defibrilátorov. 
V prípade, že má niekto z vašej domácnosti 
kardiostimulátor alebo defibrilátor, 
neumiestňujte diaľkové ovládanie do vrecka 
ani do blízkosti zariadenia.

2. Magnety môžu nepriaznivo vplývať aj na
elektronické úložné média. Nemali by ste ich 
teda dávať do blízkosti diaľkového ovládania 
ani vrchnej časti spotrebiča.

VAROVANIE
Tieto varovania sa vzťahujú na samotný 
spotrebič a tiež na všetky príslušné nástroje, 
prislušenstvo, nabíjačky alebo sieťové 
adaptéry.
OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVO VZNIKU 
POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM 
ALEBO ZRANENIA

3. V režime ohrievania je povrch spotrebiča
horúci ešte aj chvíľu po samotnom používaní. 
Aby ste sa nepopálili, vyvarujte sa priamemu 
kontaktu s horúcimi povrchmi. Pri presúvaní 
spotrebič držte za jeho základňu, nie za 
ventilačný prstenec.

4. Horľavé materiály, akými sú napríklad
nábytok, vankúše, plachty, papiere, odevy 
alebo závesy majte vzdialené aspoň 0,9 m od 
prednej strany spotrebiča. Po jeho zapojení 
ich nedávajte ani k bočným a zadnej 
strane spotrebiča.

5. Spotrebič používajte len podľa pokynov
v tejto prevádzkovej príručke Dyson. 
Nevykonávajte žiadnu inú údržbu, než 
ktorá je uvedená v tejto príručke alebo 
vám ju poradí pracovník zákazníckej linky 
Dyson. Použitie v rozpore s odporúčaniami 
výrobcu môže spôsobiť vznik požiaru, zásah 
elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.

6. Pred používaním sa uistite, že je spotrebič
zmontovaný v súlade s pokynmi. Spotrebič 
nerozoberajte ani ho nepoužívajte bez 
namontovaného ventilačného prstenca.

7. Spotrebič nie je hračka. Ak ho používa dieťa,
prípadne sa spotrebič nachádza v jeho 
blízkosti, je potrebný prísny dozor. Deťom do 
3 rokoch nesmie byť k spotrebiču umožnený 
prístup, pokiaľ nie je zabezpečený trvalý 
dohľad. Dohliadnite, aby sa deti nehrali so 
spotrebičom ani s diaľkovým ovládaním.

8. Deti od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať/
vypínať len v prípade, ak je umietený 

alebo namontovaný v zamýšľanej bežnej 
prevádzkovej polohe. Súčasne im musí 
byť zabezpečený dohľad alebo poskytnuté 
pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča. 
Deti tiež musia porozumieť všetkým rizikám. 
Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič 
zapájať do siete, ovládať, čistiť ani vykonávať 
jeho údržbu. UPOZORNENIE– Niektoré 
súčasti tohto spotrebiča sa môžu veľmi 
zahriať a spôsobiť tak popáleniny. V 
prípade výskytu detí a zraniteľných osôb 
v blízkosti spotrebiča je potrebné dávať 
mimoriadny pozor.

9. Spotrebič Dyson smú používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými 
alebo rozumovými schopnosťami resp. 
obmedzenou schopnosťou vnímania či 
nedostatkom skúseností a znalostí iba pod 
dozorom alebo podľa pokynov o bezpečnom 
používaní spotrebiča zo strany zodpovednej 
osoby. Tieto osoby tiež musia porozumieť 
všetkým rizikám. Dieťa bez dozoru 
nesmie vykonávať čistenie ani vykonávať 
používateľskú údržbu.

10. Spotrebič je vhodný len do SUCHÝCH
miest. Nepoužívajte ho vonku ani na vlhkých 
povrchoch. Nepoužívajte ho v kúpeľniach, 
práčovniach ani podobných vonkajších 
prostrediach. Spotrebič nikdy neklaďte na 
miesto, odkiaľ by mohol spadnúť do vane 
alebo inej nádoby s vodou. Nepoužívajte ani 
neskladujte v priestoroch, kde by sa spotrebič 
mohol namočiť, príp. kde by bol v úplnej 
blízkosti vody, sprchy alebo bazéna.

11. Spotrebič má vnútri horúce súčasti.
Nepoužívajte ho v blízkosti miest, kde 
sa používajú alebo skladujú benzín, 
laky či horľavé tekutiny alebo ich 
výpary. Nepoužívajte ho v spojení alebo 
priamo vedľa osviežovačov vzduchu 
a podobných produktov.

12. Spotrebič neklaďte priamo pod
elektrickú zásuvku.

13. Spotrebič vždy pripájajte priamo do
nástennej zásuvky. Nepoužívajte ho spolu 
s predlžovačkou, pretože preťaženie môže 
spôsobiť prehriatie a vznietenie kábla.

14. So spotrebičom nepracujte, ani ho
nepripájajte do siete s mokrými rukami.

15. Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený
kábel alebo zástrčku. Poškodený napájací 
kábel musí vymeniť pracovník spoločnosti 
Dyson, pracovník jej servisného strediska 
alebo osoba s podobnou kvalifikáciou. 

SK

www.robotworld.cz / www.robotworld.sk 4



16. Spotrebič neodpájajte ťahaním za kábel. Pri
odpájaní poťahujte za zástrčku, nie za kábel.

17. Kábel nenaťahujte, ani ho nezaťažujte. Kábel
veďte mimo zahrievajúcich sa povrchov.

18. Kábel neveďte popod nábytkom alebo inými
spotrebičmi. Kábel nezakrývajte kobercami,
behúňmi ani inými prikrývkami. Kábel veďte
mimo oblastí s vysokým pohybom ľudí, kde
by sa oň mohlo zakopnúť.

19. Aby sa zabránilo vzniku požiaru, nepoužívajte
spotrebič, ak má zablokovaný ktorýkoľvek
otvor. Čistite ho od prachu, tkanín, vlasov
a ostatných vecí, ktoré môžu zabrániť
prúdeniu vzduchu. Do prívodnej mriežky
ani výstupných otvorov nevkladajte žiadne
predmety, pretože to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
poškodenie spotrebiča.

20. Spotrebič nepoužívajte na mäkkých
povrchoch (napríklad posteľ), kde by mohlo
dôjsť k zablokovaniu otvorov.

21. Aby sa predišlo prehriatiu a vzniku požiaru,
spotrebič nezakrývajte.

22. Pred odpojením spotrebiča najprv vypnite
všetky ovládacie prvky.

23. Na tento spotrebič nepoužívajte žiadne
čistidlá ani mazadlá. Pred čistením alebo
vykonávaním akejkoľvek údržby spotrebič
odpojte zo siete.

24. V prípade, že je medzi zásuvkou a zástrčkou
badať istú vôľu alebo je zástrčka horúca,
možno bude potrebné vymeniť elektrickú
zásuvku. O výmenu zásuvky požiadajte
kvalifikovaného elektrikára.

25. VÝSTRAHA: Riziko chemických popálenín a
udusenia. Batérie držte mimo dosahu detí.
Tento spotrebič obsahuje lítiovú gombíkovú
batériu. V prípade požitia novej alebo
používanej lítiovej gombíkovej batérie alebo
jej prieniku do tela sa môžu objaviť vážne
vnútorné popáleniny, ktoré môžu už do
2 hodín viesť k úmrtiu. Batériový priestor
vždy úplne uzavrite. Ak sa batériový priestor
nedá úplne uzavrieť, prestaňte produkt
používať, vyberte batérie a uskladnite ich
mimo dosahu detí. V prípade podozrenia, že
dieťa batérie prehltlo alebo si ich strčilo do
ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.

26. V prípade, že spotrebič nefunguje tak, ako by
mal, zasiahol ho silný náraz, spadol, poškodil
sa, bol zabudnutý vonku alebo spadol
do vody, nepoužívajte ho a obráťte sa na
zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

27. V prípade potreby servisu alebo opravy
sa obráťte na zákaznícku linku spoločnosti
Dyson. Spotrebič nerozoberajte, pretože
nesprávna montáž môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

28. Do otvorov ani prívodnej mriežky nevkladajte
žiadne predmety. Spotrebič nepoužívajte,
ak je ktorýkoľvek z otvorov zablokovaný –
utierajte od prachu, tkanín, vlasov a ostatných
vecí, ktoré môžu znížiť prúdenie vzduchu.

29. Spotrebič vždy prenášajte za základňu, nie za
ventilačný prstenec.

30. Zvinutím kábla v prípade nepoužívania
spotrebiča predídete riziku, že oň
niekto zakopne.

31. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti pecí, krbov,
rúr ani iných zdrojov vysokej teploty.

32. Nepoužívajte ho v spojení alebo priamo
vedľa osviežovačov vzduchu a podobných
produktov. Priamo na filter ani do jeho
blízkosti nestriekajte ani nepoužívajte žiadne
vône. Esenciálne oleje a chemické prostriedky
neskladujte v blízkosti spotrebiča.

33. Spotrebič sa za žiadnych okolností nesmie
násilne otáčať ani ním triasť. Poškodí sa tým
oscilačný mechanizmus.

34. Pri demontáži alebo výmene filtra dbajte na
to, aby ste mali čisté prsty.

DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
FUNKCIE
Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebic
vybavený automatickými poistkami,
ktoré sa aktivujú v prípade prevrátenia
alebo prehriatia. Ak sa poistky aktivujú,
odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte
ho vychladnúť. Pred opätovným spustením
skontrolujte a vyčistite akékoľvek upchatia.
Zároveň sa uistite, že je spotrebič umiestnený
na pevnom rovnom povrchu.

TIETO POKYNY SI
PREČÍTAJTE A
USCHOVAJTE
Spotrebič Dyson je určený len na použitie
v domácnosti.

Neťahajte ho za kábel. Aby sa predišlo  
prehriatiu 
a vzniku požiaru, 
spotrebič nezakrývajte.

Neskladujte ho  
v blízkosti 
tepelných zdrojov.

Spotrebič neprenášajte 
za ventilačný prstenec. 
Ventilačný prstenec 
nepredstavuje rúčku.

Spotrebič nepoužívajte  
v blízkosti 
otvoreného ohňa.

V blízkosti filtra ani 
spotrebiča nestriekajte 
produkty, akými sú 
osviežovače vzduchu 
alebo voňavky.
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Režim topení a chlazeníDálkový ovladač

Dálkový ovladač se 
připevňuje magneticky.
Přiložte dálkový ovladač k horní části 
spotřebiče tlačítky dolů.

Při ovládání miřte 
dálkovým ovladačem na 
přední stranu podstavce.

Při každém zvolení režimu topení se provádí krátký 
kalibrační cyklus. Během tohoto cyklu bude proudění 
vzduchu regulováno automaticky. Jakmile bude 
kalibrační cyklus dokončen, spotřebič se přepne na 
zvolenou rychlost proudění vzduchu.

Pro průchod cílovými teplotami 
stlačte a podržte hlavní vypínač.

Pokud chcete spotřebič přepnout do režimu chlazení, stiskněte 
modré tlačítko chlazení. Barva světla vypínače se změní z červené 
na modrou, což znamená, že spotřebič přešel do režimu chlazení. 
K nastavení rychlosti proudění vzduchu použijte tlačítko ovládání 
rychlosti proudu vzduchu.

Podržte červené tlačítko ovládání termostatu, dokud se na digitálním 
displeji nezobrazí požadovaná teplota v místnosti. Barva světla 
vypínače se změní z modré na červenou, což znamená, že spotřebič 
přešel do režimu topení. Symbol vytápění je při topení červený a po 
dosažení požadované teploty v místnosti se jeho barva změní na 
bílou. Spotřebič po dosažení požadované teploty v místnosti přestane 
ohřívat vzduch. Pokud teplota v místnosti klesne pod požadovanou 
hodnotu, spotřebič opět začne topit.

Vypínač

Ovládání 
rychlosti 
proudu 
vzduchu

Časovač

Směrový 
režim

Oscilace

Rozptýlený 
režim

Ovládání 
termostatu

Režim 
chlazení

Při prvním zapnutí spotřebič nastaví teplotu na hodnotu 
o 3 °C vyšší, než byla zjištěná pokojová teplota.
Spotřebič si poté zapamatuje poslední nastavenou 
cílovou teplotu.

Nastavení požadované pokojové teploty. Stlačení 
velkého červeného tlačítka na dálkovém ovladači zvyšuje 
požadovanou teplotu o 1 °C; menší červené tlačítko na 
dálkovém ovladači tuto teplotu snižuje o 1 °C. Spotřebič 
bude v režimu topení v chodu jen tehdy, pokud bude 
požadovaná teplota nad pokojovou teplotou.

Zapínání a vypínání
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Rozptýlený a směrový režim

Časovač

Ovládání oscilací a rychlosti proudění vzduchu

Funkce naklonění

Směrový režim
Stisknutím tlačítka s úzkým 
úhlem změníte proud vzduchu 
ze širokého na úzký směrový 
proud vzduchu soustředěný do 
jednoho místa.

Chcete-li nastavit časovač, stiskněte a podržte tlačítko 
časovače a vyberte požadovanou dobu. Po vypršení 
požadované doby spotřebič přejde do pohotovostního 
režimu. Pokud chcete časovač zrušit, prodlužujte 
požadovanou dobu, dokud se nezobrazí dvě pomlčky.

Při použití časovače se LED displej vypne po 10 
sekundách nečinnosti.

Ovládání rychlosti proudu 
vzduchu
Rychlost proudění vzduchu se 
mění stisknutím tlačítka ovládání 
rychlosti proudu vzduchu. Na 
digitálním displeji se zobrazí 
nová rychlost proudění. V režimu 
topení se po 2,5 sekundy opět 
zobrazí požadovaná teplota.

Ovládání oscilací
Pokud chcete, aby se spotřebič 
otáčel, stiskněte tlačítko 
ovládání oscilací. Chcete-li 
oscilace spotřebiče zastavit, 
znovu stiskněte toto tlačítko. Při 
stisknutí ovládacích tlačítek se 
spotřebič neotáčí.

Rozptýlený režim
Stisknutím tlačítka se širokým 
úhlem změníte proud vzduchu 
ze směrového na rozptýlený s 
širokým proudem vzduchu.

Opatrně přidržte podstavec a základnu. Nakloněním vzduchového 
ventilačního prstence dopředu nebo dozadu nastavte požadovaný 
úhel proudění vzduchu.

V tomto režimu spotřebič využívá 
funkci topení i chlazení.

V tomto režimu spotřebič využívá 
funkci topení i chlazení.
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Odšroubujte krytku baterie na dálkovém ovladači. Uvolněte 
základnu a vytáhněte baterii.

Během provozu a krátce po něm je tento spotřebič horký. Nedotýkejte 
se horkého povrchu. Pokud jsou přítomny děti, raději spotřebič 
umístěte mimo jejich dosah.

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud jste spotřebič 
používali, počkejte před čištěním 1 až 2 hodiny, aby spotřebič 
zcela vychladl. Na povrchu spotřebiče se může nahromadit 
prach. Když dojde k nahromadění prachu, otřete prach z 
ventilačního prstence, z filtrační jednotky a z dalších součástí 
suchým nebo navlhčeným ubrouskem. Nepoužívejte čistidla ani 
leštidla.

Uvolňování ucpání

Pozor: horký povrch Výměna baterie

Čištění

Typ baterie CR 2032.

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud byl spotřebič v provozu, 
nechte jej 1 až 2 hodiny v klidu, aby zcela vychladl. Vyhledejte předměty, 
které ucpaly sací otvory a malý otvor uvnitř vzduchového ventilačního 
prstence. Nečistoty odstraňte měkkým kartáčem.
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Až bude nutné vyměnit neomyvatelnou filtrační jednotku, na displeji se 
zobrazí uvedený symbol. Při výměně neomyvatelné filtrační jednotky 
postupujte podle obrázků. Ujistěte se, že spotřebič není zapojený do 
zásuvky, pokud byl v provozu, před výměnou filtrační jednotky jej 
nechte 1 až 2 hodiny vypnutý, aby zcela vychladl. Tento spotřebič 
Dyson je naprogramován tak, aby vám po 12 měsících při používání 
12 hodin denně připomněl, že máte vyměnit filtrační jednotku. 
Pamatujte, že při delším denním používání se bude indikátor aktivovat 
dříve. Indikátor je pouze orientační a je možné, že budete muset 
filtrační jednotku měnit častěji.

Na LED displeji se zobrazí symbol načítání, 
který se otáčí ve směru hodinových ručiček.

Jakmile se symbol načítání zastaví, 
spotřebič se vrátí do obvyklého režimu 
použití.

Až spotřebič opět sestavíte, stiskněte tlačítko vypínače 
na dálkovém ovladači a podržte je 6 sekund, aby se 
resetoval indikátor filtru.

Výměna filtrační jednotky
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Režim vykurovania a chladeniaDiaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie sa pripevňuje 
pomocou magnetov.
Diaľkové ovládane upevnite na hornú stranu 
spotrebiča tak, aby tlačidlá smerovali nadol.

Pri používaní nasmerujte 
diaľkové ovládanie 
smerom na prednú časť 
základne.

Pri každom spustení režimu ohrievania spotrebič 
vykoná krátky kalibračný cyklus. Počas tohto cyklu bude 
prúdenie vzduchu riadené automaticky. Po dokončení 
kalibračného cyklu sa nastavenie vráti na zvolenú 
rýchlosť prúdenia vzduchu.

Podržaním tlačidla hlavného vypínača môžete 
prechádzať cez cieľové hodnoty teploty.

Na spustenie režimu chladenia stlačte modré tlačidlo chladenia. 
Osvetlenie tlačidla hlavného vypínača sa zmení z červenej na modrú, 
čo značí, že ste spustili režim chladenia. Na úpravu rýchlosti prúdenia 
vzduchu použite tlačidlo regulácie prúdenia vzduchu.

Stláčajte červené tlačidlo termostatu na diaľkovom ovládaní, kým 
digitálny displej neukáže cieľovú izbovú teplotu. Po spustení režimu 
ohrievania sa osvetlenie tlačidla hlavného vypínača zmení z modrej 
na červenú farbu. Po dosiahnutí cieľovej teploty v miestnosti sa 
červený kruh zhasne. Po dosiahnutí cieľovej izbovej teploty prestane 
spotrebič s ohrievaním vzduchu. V prípade, že izbová teplota klesne 
pod cieľovú izbovú teplotu, spotrebič znova začne s ohrievaním.

Pohot. režim 
ZAP/VYP

Regulácia 
prúdenia 
vzduchu

Časovač 
vypnutia

Sústredený 
režim

Oscilácia 
ZAP/VYP

Rozptýlený 
režim

Ovládanie 
termostatu

Režim 
chladenia

Pri prvom použití sa spotrebič predvolene nastaví na 
teplotu o 3° C vyššiu, než je zistená izbová teplota. 
Spotrebič si následne bude pamätať poslednú 
nastavenú cieľovú hodnotu.

Zvoľte si cielovú izbovú teplotu. Stlačením veľkého 
červeného tlačidla diaľkového ovládača zvýšite cieľové 
teplotu o 1° C. Menšie červené tlačidlo ju zníži o 1° C. 
Spotrebič nebude v chode v režime ohrievača, pokým 
nebude cieľová teplota nastavená nad aktuálnu 
izbovú teplotu.

Zapínanie a vypínanie
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Rozptýlený a sústredený režim

Časovač vypnutia

Ovládanie oscilácie a rýchlosti prúdenia vzduchu

Náklon

Sústredený režim
Stlačte tlačidlo úzkeho uhla na 
zmenu prúdenia zo širokého prúdu 
vzduchu na úzky prúd vzduchu.

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, zvoľte požadovaný 
čas. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič prepne 
do pohotovostného režimu. Na zrušenie tohto režimu 
zvyšujte čas dovtedy, kým sa nezobrazia dve pomlčky.

Pri zapnutom časovači vypnutia LED displej po 10 s. 
neaktivity zhasne.

Regulácia rýchlosti 
prúdenia vzduchu
Na zmenu rýchlosti prúdenia 
vzduchu stlačte ovládacie 
tlačidlo regulácie prúdenia 
vzduchu. Nová rýchlosť 
ventilátora sa zobrazí na 
digitálnom displeji. Ak je 
nastavený režim ohrievača, po 
2,5 sek. sa vráti zobrazenie 
cieľovej teploty.

Ovládanie oscilácií
Ak chcete, aby spotrebič začal 
oscilovať, stlačte ovládacie 
tlačidlo oscilácií. Jeho 
opätovným stlačením oscilácie 
zastavíte. Spotrebič pri stláčaní 
ovládacích tlačidiel nebude 
oscilovať.

Rozptýlený režim
Stlačením tlačidla širokého 
uhla zmeníte z úzkeho prúdu 
vzduchu na široký prúd 
vzduchu.

Opatrne uchopte podstavec a základňu. Nakloňte prstenec smerom 
dopredu alebo dozadu, kým nedosiahnete požadovaný uhol 
prúdenia.

V tomto režime pracujú ohrievací 
aj chladiaci režim.

V tomto režime pracujú ohrievací 
aj chladiaci režim.
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Odskrutkujte batériový priestor diaľkového ovládania. Uvoľnite 
základňu a potiahnutím vyberte batériu.

Tento spotrebič je počas aj krátko po používaní horúci. Vyvarujte sa 
priamemu kontaktu s horúcimi povrchmi. Ak sa v okolí spotrebiča 
pohybujú deti, zvážte jeho umiestenie mimo ich dosah.

Spotrebič odpojte z elektrickej siete. Ak sa spotrebič 
používal, nechajte ho pred čistením 1 až 2 hodiny úplne 
vychladnúť. Na povrchu spotrebiča sa môže ukladať 
prach. Nahromadený prach z prstenca, filtra a ostatných 
súčastí odstráňte pomocou suchej alebo vlhkej handričky. 
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá.

Čistenie upchatí

Pozor: pri používaní je povrch horúci Výmena batérie

Čistenie

Typ batérie CR 2032.

Dbajte na to, aby bol spotrebič odpojený. Ak sa spotrebič používal, 
nechajte ho 1 až 2 hodiny úplne vychladnúť. Skontrolujte upchatie 
otvorov na prívod vzduchu a v malom otvore vnútri ventilačného 
prstenca. Nečistoty odstráňte pomocou jemnej kefky.
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Ak si váš spotrebič bude vyžadovať výmenu neumývateľného filtra, 
zobrazí sa príslušný symbol. Pri výmene neumývateľného filtra 
postupujte nasledovne. Skontrolujte, že je spotrebič odpojený. 
V prípade, že sa používal, nechajte ho 1 až 2 hodiny vychladnúť 
a až potom začnite s výmenou filtra. Váš spotrebič Dyson je 
naprogramovaný tak, aby vám výmenu filtra pripomenul po 
12 mesiacoch. Táto hodnota sa zakladá na 12 hodinách používania 
denne. Poznámka: indikátor sa pri častejšom používaní spustí skôr. 
Indikátor je len informačný – filter možno bude potrebné meniť 
častejšie.

Na LED displeji sa zobrazí načítací symbolu 
meniaci sa v smere hodinových ručičiek.

Po dokončení načítacieho symbolu sa 
spotrebič vráti do bežného prevádzkového 
stavu.

Po skončení výmeny filtra a zmontovania spotrebiča 
podržte 6 sekúnd stlačené tlačidlo diaľkového 
ovládača Pohot. režim ZAP/VYP, čím indikátor filtra 
reštartujete.

Výmena filtra
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CZ

JAK SPOTŘEBIČ DYSON POUŽÍVAT
NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÁ 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ“ V TOMTO NÁVODU NA 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE DYSON.

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE DYSON
• Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu 

k použití spotřebiče Dyson nebo které vám nebyly doporučeny zákaznickou 
linkou společnosti Dyson.

• Před řešením problémů se spotřebičem vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud 
spotřebič nefunguje, nejprve ověřte, že je síťová zásuvka pod napětím a že je 
zástrčka správně zasunutá do zásuvky.

POUŽÍVÁNÍ
• Před použitím ověřte, že je spotřebič kompletně sestaven v souladu s návodem 

k obsluze. Spotřebič nerozebírejte ani nepoužívejte bez ventilačního 
oválného prstence.

• Pokud není požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti, spotřebič 
nebude pracovat.

• Při každém zvolení režimu topení se provádí krátký kalibrační cyklus. Během 
tohoto cyklu bude proudění vzduchu regulováno automaticky. Jakmile 
bude kalibrační cyklus dokončen, spotřebič se přepne na zvolenou rychlost 
proudění vzduchu.

• Při stisknutí ovládacích tlačítek se spotřebič nebude otáčet.
• Nepromazávejte žádnou část tohoto spotřebiče.

OVLÁDÁNÍ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ spotřebiče se provádí stisknutím tlačítka hlavního vypínače.
• Pro nastavení požadované teploty stiskněte a podržte tlačítko hlavního vypínače. 

Požadovaná teplota se postupně zvyšuje na maximum a poté se začne snižovat. 
Je-li požadovaná teplota nastavena na 0 C, dojde k přepnutí z režimu topení do 
režimu foukání vzduchu.

• Bez dálkového ovládání není možné nastavit intenzitu proudění vzduchu, 
rozptýlený nebo směrový režim, oscilace a časovač vypnutí.

LED DISPLEJ
• Po 10 sekundách používání se sníží jas LED displeje (vypínač nezhasne).
• Stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače se jas opět zvýší.
• Vypínač nepoužijte, protože byste vypnuli spotřebič.

ČASOVAČ
Chcete-li nastavit časovač, stiskněte a podržte tlačítko časovače a vyberte 
požadovanou dobu. Po vypršení požadované doby spotřebič přejde do 
pohotovostního režimu. Pokud chcete časovač zrušit, prodlužujte požadovanou 
dobu, dokud se nezobrazí dvě pomlčky. 

NEOMYVATELNÁ FILTRAČNÍ JEDNOTKA
• Tato filtrační jednotka je neomyvatelná a nerecyklovatelná.
• Při výměně filtrační jednotky postupujte podle uvedených kroků.
• Opomenutí výměny filtru při upozornění na nutnost jejího provedení může mít 

za následek změny chování spotřebiče a jeho vzhledu.
• Novou filtrační jednotku lze zakoupit na stránce www.dyson.com/filter.

INFORMACE K LIKVIDACI
• Spotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných 

materiálů. Po skončení životnosti spotřebič prosím zlikvidujte odpovědně, a 
pokud je to možné, nechte jej recyklovat.

• Baterii zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
• Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU 

likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému 
poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací 
odpadů, odpovědně elektrospotřebiče recyklujte a podpořte tak udržitelné 
opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče 
prosím využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého 
jste elektrospotřebič zakoupili. Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k 
ekologicky bezpečné recyklaci.

• Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být po 
spolknutí nebezpečné.

• Tato filtrační jednotka je neomyvatelná a nerecyklovatelná.
• Použitý filtr zlikvidujte v souladu s místními předpisy či nařízeními.
• Před likvidací elektrospotřebiče z něj vyjměte baterii.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLEČNOSTI DYSON
DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPILI SPOTŘEBIČ DYSON.
Společnost Dyson poskytuje na zakoupený spotřebič 2 letou záruční lhůtu. 
Máte-li jakékoli dotazy ohledně vašeho spotřebiče Dyson, kontaktujte 
zákaznickou linku společnosti Dyson, sdělte sériové číslo svého spotřebiče 
a informace o místě a datu jeho zakoupení. Většinu otázek dokáže náš školený 
personál zákaznické linky Dyson vyřešit telefonicky.
Výrobní číslo naleznete na spodní straně spotřebiče.
Vyžaduje-li spotřebič Dyson nějakou opravu, zavolejte na zákaznickou linku 
společnosti Dyson, abychom vás mohli informovat o dostupných možnostech. 
Pokud je váš spotřebič Dyson v záruce a oprava je kryta zárukou, bude oprava 
zcela bezplatná.

Tímto potvrdíte vlastnictví vašeho spotřebiče Dyson pro případ pojistné události 
a umožníte nám kontaktovat vás v případě potřeby.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA
PODMÍNKY LIMITOVANÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI DYSON 
V DÉLCE 2 LET

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA
• Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), 

bude-li shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 
2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již 
nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).

• Byl-li tento spotřebič prodán v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v 
případě, že spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen.

• Byl-li spotřebič zakoupen na území EU, tato záruka bude platná pouze v 
případě, že (i) spotřebič bude používán v zemi, kde byl zakoupen, nebo (ii) 
spotřebič bude používán v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, 
Nizozemsku, Španělsku nebo Velké Británii a příslušný model se v dané zemi 
prodává ve verzi pro stejné jmenovité napětí.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE
• Výměna filtru. Na filtr spotřebiče se záruka nevztahuje.

Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, 
pokud k závadě došlo v důsledku:

• Poškození způsobená tím, že nebyla prováděna doporučená údržba spotřebiče.
• Náhodné poškození, závady způsobené nedbalým používáním nebo nedbalou 

údržbou, nesprávným používáním, v důsledku zanedbání, nedbalého 
provozu nebo manipulací se spotřebičem v rozporu s návodem k použití 
spotřebiče Dyson.

• Použití spotřebiče pro jiné účely než pro běžné použití v domácnosti.
• Použití součástí nesmontovaných nebo neinstalovaných v souladu s pokyny 

společnosti Dyson.
• Použití jiných než originálních součástí a příslušenství značky Dyson.
• Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson).
• Oprav či úprav neprovedených společností Dyson nebo jejími autorizovanými 

poskytovateli služeb.
• Ucpání - bližší informace jak hledat a uvolňovat ucpaná místa viz ilustrace v 

části ’Uvolňování ucpání‘ v tomto návodu k obsluze spotřebiče Dyson.
• Běžné opotřebení (např. pojistky atp.).
• Snížení kapacity baterie z důvodu jejího stáří nebo opotřebení (pokud přichází 

v úvahu).
Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, 
volejte zákaznickou linku společnosti Dyson.
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části ’Uvolňování ucpání‘ v tomto návodu k obsluze spotřebiče Dyson.
• Běžné opotřebení (např. pojistky atp.).
• Snížení kapacity baterie z důvodu jejího stáří nebo opotřebení (pokud přichází 

v úvahu).
Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, 
volejte zákaznickou linku společnosti Dyson.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo 

později).
• Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály záručního listu a 

prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako 
mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.

• Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její autorizovaní 
poskytovatelé služeb.

• Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem 
společnosti Dyson.

• Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich zákonných 
spotřebitelských práv a nijak je neomezují.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Při registraci spotřebiče Dyson:

• Bude-li třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli 
registrovat Váš spotřebič a podporovat záruku na něj.

• Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá 
sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme 
Vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách. 
Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím osobám a budeme je 
používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou 
k dispozici na našem webu. privacy.dyson.com

ZAREGISTRUJTE SE PROSÍM JAKO MAJITEL
SPOTŘEBIČE DYSON
Abychom vám mohli zajistit rychlý a efektivní servis, zaregistrujte se jako majitel 
spotřebiče Dyson. Můžete tak učinit třemi způsoby:

• Online na webových stránkách www.dyson.cz/register.
• Telefonicky na zákaznické lince společnosti Dyson s číslem 491 512 083.
• Vyplňte formulář a pošlete jej na naši adresu.
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POUŽÍVANIE SPOTREBIČA ZNAČKY DYSON
PRED POKRAČOVANÍM SI PREČÍTAJTE KAPITOLU TEJTO 
PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY DYSON S NÁZVOM „DÔLEŽITÉ 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.“

STAROSTLIVOSŤ O SPOTREBIČ ZNAČKY DYSON
• Nevykonávajte žiadnu inú údržbu ani opravy, než ktoré sú uvedené v tejto 

prevádzkovej príručke Dyson alebo vám ju neporadí pracovník zákazníckej 
linky Dyson.

• Pred kontrolou problémov vždy spotrebič najprv odpojte zo siete. Ak spotrebič 
nefunguje, skontrolujte, či je v sieťovej zásuvke prúd. Skontrolujte tiež správne 
zasunutie zástrčky.

PREVÁDZKA
• Pred používaním sa uistite, že je spotrebič zmontovaný v súlade s pokynmi. 

Spotrebič nerozoberajte ani ho nepoužívajte bez namontovaného 
ventilačného prstenca.

• Spotrebič bude v režime ohrievača fungovať iba za predpokladu, ak bude 
cieľová teplota nastavená na vyššiu hodnotu, než je izbová teplota.

• Pri každom spustení režimu ohrievania spotrebič vykoná krátky kalibračný 
cyklus. Počas tohto cyklu bude prúdenie vzduchu riadené automaticky. 
Po dokončení kalibračného cyklu sa nastavenie vráti na zvolenú rýchlosť 
prúdenia vzduchu.

• Spotrebič pri stláčaní ovládacích tlačidiel nebude oscilovať.
• Nepoužívajte mazadlá na žiadnu časť tohto spotrebiča.

OVLÁDANIE BEZ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
• Spotrebič ZAPNITE/VYPNITE stlačením tlačidla hlavného vypínača priamo 

na spotrebiči.
• Cieľovú teplotu upravte podržaním tlačidla hlavného vypínača priamo na 

spotrebiči. Cieľová teplota bude stúpať až po maximálnu hodnotu. Potom prejde 
na nižšie hodnoty. V prípade, že cieľovú teplotu nastavíte na 0° C, prepne sa 
z režimu ohrievača na režim chladenia.

• Bez diaľkového ovládača nemožno ovládať prúdenie vzduchu, ohrevné režimy 
(rozptýlený, sústredený), oscilácie ani ovládacie prvky časovača vypnutia.

LED DISPLEJ
• LED displej po 10 sekundách zhasne (tlačidlo hlavného vypínača nezhasne).
• Znova ho aktivujete opätovným stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla 

Pohot. režim ZAP/VYP.
• Nestláčajte tlačidlo Pohot. režim ZAP/VYP, pretože tým sa spotrebič vypne.

ČASOVAČ VYPNUTIA
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, zvoľte požadovaný čas. Po uplynutí 
nastaveného času sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Na zrušenie 
tohto režimu zvyšujte čas dovtedy, kým sa nezobrazia dve pomlčky.

• LED displej sa po 10 sekundách neaktivity vypne. Ide o funkciu na šetrenie 
energie. Zároveň vás počas noci nebude rušiť svetlo.

• Znova ho aktivujete opätovným stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla 
Pohot. režim ZAP/VYP.

• Ak je časovač vypnutia zapnutý, nestláčajte tlačidlo Pohot. režim ZAP/VYP, 
pretože by sa tým vypol spotrebič aj samotný časovač vypnutia.

FUNKCIA NÁKLONU
• Opatrne uchopte podstavec a základňu. Nakloňte prstenec smerom dopredu 

alebo dozadu, kým nedosiahnete požadovaný uhol prúdenia.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
• Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič vybavený automatickými poistkami, 

ktoré sa aktivujú v prípade prevrátenia alebo prehriatia. Ak sa poistky aktivujú, 
odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pred opätovným 
spustením spotrebiča skontrolujte a vyčistite akékoľvek upchatia. Zároveň sa 
uistite, že je spotrebič umiestnený na pevnom rovnom povrchu.

• V režime ohrievača sa spotrebič automaticky VYPNE po 9 hodinách nepretržitej 
prevádzky – prejde do pohotovostného režimu. Spotrebič reštartujte stlačením 
tlačidla hlavného vypínača na diaľkovom ovládaní alebo priamo na základni.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
• Chybové kódy F4, F5, F6: Ak sa na displeji zobrazí niektorý z týchto kódov, 

odpojte spotrebič, počkajte 30 až 60 sekúnd alebo ho skúste pripojiť do inej 
zásuvky.. V prípade, že sa chybový kód bude zobrazovať aj naďalej, obráťte sa 
na zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

• Chybové kódy F2, F3, F7: Ak sa na displeji zobrazí niektorý z týchto kódov, 
obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

VYMENITEĽNÉ DIELY

VÝMENA BATÉRIE

UPOZORNENIE
• Odskrutkujte batériový priestor diaľkového ovládania. Uvoľnite základňu 

a potiahnutím vyberte batériu.
• Batérie nevkladajte opačne, ani ich neskratujte.
• Batérie sa nepokúšajte nabíjať ani rozoberať. Neklaďte ich do ohňa.
• Skrutku diaľkového ovládača vždy naskrutkujte späť.
• Pri vkladaní nových batérií sa riaďte pokynmi výrobcu batérie (batéria typu 

CR 2032).
• Bez použitia diaľkového ovládania je funkčnosť obmedzená (prečítajte si časť

'OVLÁDANIE BEZ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA').

NEUMYVATEĽNÝ FILTER
• Jednotku filtra nemožno umývať ani recyklovať.
• Výmenu filtra vykonajte podľa zobrazených krokov.
• Ak po výzve filter nevymeníte, môže to nepriaznivo ovplyvniť výkon 

a vzhľad spotrebiča.
• Nový filter možno zakúpiť na webovej stránke www.dyson.com/filter.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII
• Výrobky spoločnosti Dyson sú vyrobené z materiálov s vysokým stupňom 

recyklácie. Recyklujte, ak je to možné.
• Batérie likvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi 

a nariadeniami.
• Toto označenie znamená zákaz likvidácie tohto elektrospotrebiča s bežným 

komunálnym odpadom platný v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému 
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou
likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte opätovné 
využitie materiálnych zdrojov. Na vrátenie používaného elektrospotrebiča 
využite sieť zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste 
elektrospotrebič zakúpili. Zabezpečíte tak environmentálne bezpečnú 
recykláciu elektrospotrebiča.

• Použité batérie držte mimo dosahu detí, pretože ich prehltnutie je aj 
naďalej nebezpečné.

• Jednotku filtra nemožno umývať ani recyklovať.
• Použitý filter likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
• Pred likvidáciou elektrospotrebiča sa z neho musí vybrať batéria.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

STAROSTLIVOSŤ SPOLOČNOSTI DYSON
O ZÁKAZNÍKOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI ZAKÚPIŤ SI
SPOTREBIČ DYSON.
Po zaregistrovaní bezplatnej 2-ročnej záruky bude vášmu spotrebiču Dyson 
plynúť od dátumu nákupu 2-ročná záruka na diely a prácu. Plnenie je 
podmienené záručnými podmienkami. Ak sa chcete v súvislosti so svojim 
spotrebičom Dyson čokoľvek spýtať, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti 
Dyson, kde uveďte sériové číslo a podrobnosti o mieste a čase nákupu 
spotrebiča. Náš vyškolený personál na zákazníckej linke spoločnosti Dyson 
dokáže väčšinu otázok vyriešiť cez telefón.
Prípadne navštívte stránky www.dyson.com, kde získate online pomoc, 
všeobecné tipy a užitočné informácie o spoločnosti Dyson.
Sériové číslo nájdete na výkonnostnom štítku umiestnenom 
v základni spotrebiča.
Ak si váš spotrebič Dyson vyžaduje údržbu, kontaktujte zákaznícku linku 
spoločnosti Dyson, kde s vami preberieme dostupné možnosti. V prípade, že sa 
na váš spotrebič Dyson vzťahuje záruka, ktorá kryje príslušnú opravu, vykonáme 
ju bezplatne.
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ZAREGISTRUJTE SA AKO MAJITEĽ SPOTREBIČA 
ZNAČKY DYSON
Aby sme vám služby dokázali poskytovať rýchlo a účinne, zaregistrujte sa ako 
majiteľ spotrebiča Dyson. Existujú na to tri spôsoby:

• Online na adrese www.dyson.com/register.
• Zatelefonujte na zákaznícku linku Dyson na čísle 041 29 01 224.
• Vyplňte priložený formulár a pošlite nám ho poštou.

Tým sa v prípade poistnej udalosti potvrdí, že ste majiteľom spotrebiča Dyson, 
a my vás budeme môcť v prípade potreby kontaktovať.

OBMEDZENÁ 2-ROČNÁ ZÁRUKA
ZMLUVNÉ PODMIENKY OBMEDZENEJ 2-ROČNEJ ZÁRUKY
SPOLOČNOSTI DYSON

NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE
• Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (na základe rozhodnutia spoločnosti 

Dyson), ak sa zistí porucha z dôvodu chybných materiálov, výrobných postupov 
alebo fungovania v rámci 2 rokov odo dňa nákupu alebo dodania spotrebiča (v 
prípade, že niektorá zo súčastí už nebude dostupná alebo sa nebude vyrábať, 
Dyson tento diel nahradí funkčnou náhradnou súčiastkou).

• Ak sa spotrebič predá mimo EÚ, táto záruka bude platná len v prípade, že sa 
spotrebič bude používať v krajine, v ktorej bol zakúpený.

• Ak sa spotrebič predá v rámci EÚ, táto záruka bude platná len v prípade, že (i) 
spotrebič sa bude používať v krajine, v ktorej bol zakúpený alebo (ii) spotrebič 
sa bude používať v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, 
Holandsku, Španielsku alebo Veľkej Británii a príslušný model sa v danej krajine 
predáva vo verzii pre rovnaké menovité napätie.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE
• Výmena filtrov. Záruka sa nevzťahuje na filter spotrebiča.

Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu ani výmenu spotrebiča, na 
ktorom vznikla porucha v dôsledku:

• Poškodenia spôsobené zanedbaním odporúčanej údržby spotrebiča.
• Náhodného poškodenia, chýb spôsobených nedbalým používaním alebo 

údržbou, nesprávnym používaním, nedbalosťou, neopatrným používaním alebo 
narábaním so spotrebičom takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom 
na použitie spotrebiča Dyson.

• Použitia spotrebiča na čokoľvek iné, než bežné účely v domácnosti.
• Použitia dielov, ktoré nie sú zmontované alebo inštalované v súlade s pokynmi 

spoločnosti Dyson.
• Použitia dielov alebo príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi 

spoločnosti Dyson.
• Nesprávnej montáže (okrem montáže vykonanej spoločnosťou Dyson).
• Opráv alebo úprav vykonaných inými osobami, ako sú oprávnení zástupcovia 

spoločnosti Dyson.
• Upchatím (podrobnosti o vyhľadaní a čistení upchatí nájdete na ilustráciách a v 

časti ’Čistenie upchatí‘  v tejto prevádzkovej príručke k spotrebiču Dyson).
• Bežného opotrebenia (napr. poistky a pod.)
• Zníženia doby vybitia batérie spôsobeného vekom alebo samotným používaním 

batérie (v niektorých prípadoch).
V prípade nejasností týkajúcich sa rozsahu záruky sa obráťte na 
spoločnosť Dyson.

ZHRNUTIE ROZSAHU ZÁRUKY
• Záruka nadobúda platnosť v deň zakúpenia (alebo v deň dodania, ak je 

neskorší ako dátum zakúpenia).
• Pred realizáciou akejkoľvek práce na spotrebiči Dyson sa musíte preukázať 

originálnym, záručným listom a dokladom o jeho dodaní/kúpe. Bez neho 
budú všetky práce na spotrebiči spoplatnené. Doklad o zakúpení alebo dodaní 
si uschovajte.

• Všetky zásahy smú byť vykonávané iba oprávnenými zástupcami 
spoločnosti Dyson.

• Všetky súčasti vymenené spoločnosťou Dyson v rámci záručnej opravy sa 
stávajú vlastníctvom spoločnosti Dyson.

• Záruka poskytuje dodatočné výhody a neovplyvňuje vaše zákonné 
spotrebiteľské práva.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ZABEZPEČENÍ ÚDAJOV

REGISTRÁCIA SPOTREBIČA DYSON:
• Na účely registrácie spotrebiča a poskytnutie podpory týkajúcej sa záruky bude 

potrebné, aby ste nám poskytli svoje základné kontaktné údaje.
• Počas registrácie budete mať možnosť rozhodnúť sa, či si želáte od nás 

dostávať oznámenia. V prípade, že sa prihlásite na odber oznámení od 
spoločnosti Dyson, budeme vám posielať podrobné informácie o špeciálnych 
ponukách a novinkách týkajúcich sa našich posledných inovácií. Vaše údaje 
nikdy nepredáme tretím stranám a informácie, ktoré s nami zdieľate, budeme 
používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré 
nájdete na našej webovej stránke: privacy.dyson.com
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CZ
Zákaznická linka společnosti Dyson 

servis@solight.cz 
491 512 083
Solight Holding, s.r.o., Svatoplukova 47, 796 01 Prostějov

SK
Zákaznícka linka spoločnosti Dyson 

servis@solight.cz 
041 29 01 224
Solight Holding, s.r.o., Svatoplukova 47, 796 01 Prostějov, 
Česká republika
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