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Ďakujeme, že ste sa rozhodli  
pre kúpu osobnej čističky  
vzduchu Dyson.

Aktivujte si záruku teraz

O naše spotrebiče sa staráme, aj keď sú už vaše.  
Aj po skončení záručnej doby vám radi podáme pomocnú ruku.

Exkluzívne výhody pre majiteľa
Originálne náhradné diely a servis Dyson
Rýchle a komfortné opravy
Pomoc odborníkov
Videá s návodmi a užitočnými tipmi

Ako vám môžeme pomôcť?
Vyriešiť problém
Získať tipy a príručky
Získať informácie o technológii a ďalších spotrebičoch Dyson

Centrum starostlivosti 
o zákazníkov spoločnosti Dyson
Ak máte otázku týkajúcu sa osobnej čističky vzduchu Dyson, 
zavolajte na našu zákaznícku linku, uveďte sériové číslo  
a podrobnosti o mieste a čase zakúpenia alebo nás  
kontaktujte prostredníctvom našej internetovej stránky.
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Smer prúdenia vzduchu
Ak chcete zmeniť smer prúdenia vzduchu,  
položte ruku na kryt.

Posuňte kryt smerom od seba a vzduch  
začne prúdiť nahor.

Posuňte kryt smerom k sebe a vzduch  
začne prúdiť nadol.

Diaľkový ovládač môžete upevniť magneticky  
na prednú časť osobnej čističky vzduchu Dyson.

Zapojte kábel do zásuvky a stlačte tlačidlo 
napájania na zadnej časti zariadenia.

Začíname

Rýchlosť prúdenia 
vzduchu

Oscilácia

Informácie o filtroch

Zapínanie a vypínanie

Časovač vypínania

Stlačte tlačidlo Oscilácia na diaľkovom ovládači, 
aby vzduch začal cirkulovať po miestnosti. 

Ak chcete osciláciu vypnúť, stlačte tlačidlo 
Oscilácia znova.

Osobná čistička vzduchu Dyson sa vypne 
automaticky po uplynutí nastaveného času.

Nastavenie času: Stláčaním tlačidla Časovač 
vypínania prechádzajte cez časové možnosti.

www.robotworld.sk



4

Výmena filtra
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Starostlivosť o spotrebič

Čistenie osobnej čističky vzduchu Dyson

Pravidelné čistenie
Spotrebič očistite zvonka mäkkou kefkou  
a odstráňte nečistoty z perforovanej plochy.

Na čistenie horného prstenca a krytu použite 
mäkkú, suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Hĺbkové čistenie
Pri výmene filtra spotrebič dôkladne vyčistite.

Po vybratí filtra použite nástavec na čistenie  
štrbín Dyson Flexi (alebo čistý maliarsky štetec  
s dlhou rúčkou) a z dna spotrebiča odstráňte 
všetky nečistoty.

Naraz stlačte bočné tlačidlá,  
aby ste uvoľnili horný prstenec.

Pomocou úchytov vyberte starý filter. Vložte nový filter. Horný prstenec pevne zatlačte na 
miesto, až kým nezačujete kliknutie.

Kódy chýb
Ak spotrebič ukazuje kód chyby, skúste ho vypnúť 
a potom znova zapnúť. Ak kód chyby nezmizne, 
obráťte sa na centrum starostlivosti o zákazníkov 
spoločnosti Dyson.
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Ak chcete dosiahnuť vždy najlepší výkon osobnej 
čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne 
čistiť a kontrolovať prípadné upchania.

Spotrebič nepoužívajte bez vloženého filtra.

Ak chcete dosiahnuť vždy najlepší výkon osobnej  
čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne  
čistiť a kontrolovať prípadné upchania.
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