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DYSON CUSTOMER CARE
THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE.
After registering your free 2 year guarantee, your Dyson appliance will 
be covered for parts and labour (excluding filters) for 2 years from the 
date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any 
questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your 
serial number and details of where/when you bought the appliance. 
Most questions can be solved over the phone by one of our trained 
Dyson Helpline staff.
Your serial number can be found on your rating plate which is on the 
base of the appliance.
!"#$%! &'(!)*
!"#$%&#'() *# +,!%' -./'%0./+# DYSON.
+123 45678956:8 Dyson ;1<8=>65? ;1 @171;6>9;8A 8B5C4D>:1;>> 
: 63E3;>3 2 C36 5 A8A3;61 F8G4FG> (H1 >5GCIE3;>3A J>CK678:), : 
5886:3656:>> 5 45C8:>?A> > >5GCIE3;>?A>, 4G1H1;;LA> : =1;;89 
>;5674GM>> F8 NG5FC4161M>>. O5C> 4 :15 :8H;>G;46 G1G>3-C>B8 
:8F785L, F8H:8;>63 : .C4DB4 P8==37DG> QC>3;68: Dyson, 4G1D>63 
537>9;L9 ;8A37 :123@8 45678956:1 > @=3 > G8@=1 :L 3@8 G4F>C>. 
!8CK2>;56:8 :8F7858: A8D;8 4C1=>6K F8 63C3J8;4 5 8=;>A >H 
G:1C>J>M>78:1;;L< 58674=;>G8: .C4DBL P8==37DG> QC>3;68: 
Dyson.
.37>9;L9 ;8A37 >H=3C>? ;1<8=>6K5? ;1 8B8786;89 56878;3 
85;8:1;>?.
KORISNI+KA PODR,KA TVRTKE DYSON
ZAHVALJUJEMO VAM NA ODABIRU URERAJA DYSON.
Nakon registriranja svojeg besplatnog 2-godiSnjeg jamstva, vaS 
Dyson ureTaj bit Ue obuhvaUen jamstvom za dijelove i servisiranje (ne 
ukljuVujuUi filtre) 2 godine od datuma kupnje, podloWno uvjetima u 
jamstvu. Ako imate bilo kakva pitanja o svojem Dyson ureTaju, nazovite 
korisniVku podrSku tvrtke Dyson te navedite serijski broj i pojedinosti 
o mjestu i vremenu kupnje ureTaja. VeUina se pitanja moWe rijeSiti 
telefonski pomoUu naSeg osoblja korisniVke podrSke tvrtke Dyson.
Serijski broj nalazi se na ploVici s tehniVkim podacima na dnu ureTaja.
ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLE+NOSTI DYSON
DXKUJEME, YE JSTE ZAKOUPILI SPOTZEBI[ DYSON. 
Po registraci dvouleté záruky vám budou podle záruVních podmínek 
hrazeny díly ke spot\ebiVi Dyson a]související práce (krom^ filtr_) po 
dobu 2]let od data nákupu. Máte-li jakékoli dotazy ohledn^ svého 
spot\ebiVe Dyson, kontaktujte zákaznickou linku spoleVnosti Dyson, 
sd^lte sériové Víslo svého spot\ebiVe a]informace o]míst^ a]datu jeho 
zakoupení. V^tSinu otázek dokáWe náS Skolen` personál zákaznické linky 
Dyson vy\eSit telefonicky.
V`robní Víslo naleznete na spodní stran^ spot\ebiVe.

This illustration is for example purposes only.
&1;;L9 ;8A37 ?:C?365? 8B71HM8A.
Ova ilustracija sluWi iskljuVivo kao primjer.
Tato ilustrace slouWí pouze jako p\íklad.
Ez az illusztráció csak szemléltetési célt szolgál.
Ta ilustracja sauby wyaccznie jako przykaad.
Obrázok slúWi len ako príklad.
Za ponazoritev.

A DYSON ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
KÖSZÖNJÜK, HOGY A DYSON KÉSZÜLÉKÉT VÁLASZTOTTA.
Miután regisztrált a 2 éves ingyenes garanciára, Dyson készülékére 
(a szdrek kivételével) 2 éves alkatrész- és javítási garanciát nyújtunk a 
vásárlás napjától kezdedeen, a garanciális feltételekben leírtak szerint. 
Ha kérdése van Dyson készülékével kapcsolatban, hívja a Dyson 
ügyfélszolgálatát, és adja meg a készülék sorozatszámát, valamint 
a vásárlás helyét és idepontját. A legtöbb kérdés megválaszolható 
telefonon, az ügyfélszolgálat felkészült munkatársainak segítségével.
A sorszámot a készülék alján találja meg.
INFOLINIA
DZIfKUJEMY ZA ZAKUP URZgDZENIA DYSON.
Po zarejestrowaniu dwuletniej bezpaatnej gwarancji urzcdzenie firmy 
Dyson bhdzie nic objhte w zakresie czhici i robocizny (z wyacczeniem 
filtrów) przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z okreilonymi w 
niej warunkami. W razie pytaj dotyczccych urzcdzenia firmy Dyson 
naleby sih skontaktowaU z Infolinic Dyson, podajcc numer seryjny oraz 
informacje dotyczcce miejsca i daty zakupu urzcdzenia. Na wihkszoiU 
pytaj wyszkoleni pracownicy Infolinii Dyson mogc udzieliU odpowiedzi 
telefonicznie.
Numer seryjny znajduje sih na podstawie urzcdzenia.
STAROSTLIVOS- SPOLO+NOSTI DYSON 
O.ZÁKAZNÍKOV
kAKUJEME, YE STE SA ROZHODLI ZAKÚPIl SI SPOTREBI[ DYSON.
Po zaregistrovaní bezplatnej 2-roVnej záruky bude váSmu spotrebiVu 
Dyson od dátumu nákupu plynúm 2-roVná záruka na diely a]prácu 
(okrem filtrov). Plnenie je podmienené záruVn`mi podmienkami. 
Ak sa chcete v]súvislosti so svojim spotrebiVom Dyson Vokonvek 
sp`tam, kontaktujte zákaznícku linku Dyson, kde uveote sériové Víslo 
a]podrobnosti o]mieste a]Vase nákupu spotrebiVa. NáS vySkolen` 
personál na zákazníckej linke Dyson dokáWe väVSinu otázok vyrieSim cez 
telefón.
Sériové Víslo nájdete na v`konnostnom Stítku umiestnenom v]základni 
spotrebiVa.
DYSONOVA POMO+ UPORABNIKOM
HVALA, KER STE SE ODLO[ILI ZA NAKUP NApEGA IZDELKA.
Potem ko ste registrirali 2-letno brezplaVno garancijo, kritje za dele in 
popravilo (brez filtrov) po doloVilih v tej garanciji za vaS aparat Dyson 
velja 2]leti od datuma nakupa. [e imate kakrSna]koli vpraSanja glede 
aparata Dyson, pokliVite tehniVno podporo Dyson in navedite serijsko 
Stevilko aparata ter podrobno lokacijo in datum nakupa. VeVino vpraSanj 
je mogoVe reSiti po telefonu z naSimi sodelavci za tehniVno podporo pri 
Dysonu.
Serijsko Stevilko najdete na napisni ploSVici na dnu aparata.

Note your serial number for future reference.
*1F>2>63 :12 537>9;L9 ;8A37 ;1 B4=4q33.
ZapiSite svoj serijski broj radi buduUe upotrebe.
Poznamenejte si sériové Víslo pro budoucí pouWití.
Jegyezze fel a sorozatszámot szükség esetére.
Naleby zapisaU numer seryjny, aby móc pórniej z niego korzystaU.
Sériové Víslo si poznaVte pre budúcnosm poznaVte.
Registrirajte vaSo garancijo Se danes.
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22. Isklju!ite sve upravlja!ke elemente prije 
isklju!ivanja iz uti!nice.

23. Ne upotrebljavajte sredstva za !i"#enje 
i podmazivanje na ovom ure$aju. 
Isklju!ite iz uti!nice prije !i"#enja ili 
obavljanja odr%avanja.

24. Ako je spoj izme$u utika!a i uti!nice labav ili 
se utika! jako zagrije, mo%da #e biti potrebno 
zamijeniti uti!nicu. Neka kvalificirani 
elektri!ar zamijeni uti!nicu.

25. UPOZORENJE: Opasnost od kemijskih 
opeklina i od gu"enja. Dr%ite baterije podalje 
od djece. Ovaj proizvod sadr%ava litijsku 
gumbastu / okruglu bateriju. Ako se nova ili 
kori"tena litijska gumbasta / okrugla baterija 
proguta ili u$e u organizam, mo%e prouzro!iti 
ozbiljne unutarnje opekline i prouzro!iti smrt 
za !ak 2 sata. Uvijek u potpunosti osigurajte 
pretinac za baterije. Ako se pretinac za 
baterije ne zatvori do kraja, prekinite 
upotrebu proizvoda, uklonite baterije i 
dr%ite ih podalje od djece. Ako mislite da 
su baterije mo%da progutane ili stavljene 
unutar nekog dijela tijela, odmah potra%ite 
lije!ni!ku pomo#.

26. Ako ure$aj ne radi kao "to bi trebao, 
pretrpio je sna%an udarac, pao je, o"te#en 
je, ostavljen je na otvorenom ili je pao u 
vodu, nemojte ga upotrebljavati i obratite se 
korisni!koj podr"ci tvrtke Dyson.

27. Obratite se korisni!koj podr"ci tvrtke Dyson 
ako je potreban servis ili popravak. Ne 
rastavljajte ure$aj jer bi nepravilno ponovno 
sastavljanje moglo dovesti do strujnog udara 
ili po%ara.

28. Ne stavljajte predmete u otvore ili re"etku 
usisa. Ne upotrebljavajte dok je neki od 
otvora blokiran; odr%avajte !istim od pra"ine, 
vlakana, kose i ostaloga "to bi moglo smanjiti 
protok zraka.

29. Uvijek nosite ure$aj dr%e#i 
ga za dno, nemojte ga nositi za poja!iva! 
kru%enja zraka.

30. Kako biste izbjegli opasnost od spoticanja, 
zamotajte kabel dok se ne upotrebljava.

31. Ne upotrebljavajte u blizini pe#i, kamina, 
"tednjaka ni drugih izvora topline s 
visokom temperaturom.

32. Ne upotrebljavajte zajedno s osvje%iva!em 
zraka ili sli!nim proizvodima ili izravno pokraj 
njih. Ne prskajte i ne nanosite parfeme 
izravno na filtar ili u njegovoj blizini. Eteri!na 
ulja i kemikalije dr%ite podalje od ure$aja.

33. Ure$aj se ne smije na silu okretati ili njihati, 

ni u kojim okolnostima. To #e prouzro!iti 
o"te#enje mehanizma njihanja.

34. Pri uklanjanju ili zamjenjivanju filtra, pobrinite 
se da dr%ite prste podalje.

VA!NE SIGURNOSNE 
ZNA"AJKE
Radi sigurnosti ovaj je ure$aj opremljen 
automatskim prekida!ima za prekid 
napajanja koji se aktiviraju ako se prevrne ili 
pregrije. Ako se prekida!i aktiviraju, isklju!ite 
ure$aj iz uti!nice i ostavite ga da se ohladi. 
Prije ponovnog pokretanja, provjerite ima 
li blokada i uklonite ih te se pobrinite da je 
ure$aj na !vrstoj ravnoj povr"ini.

PRO"ITAJTE I SPREMITE 
OVE UPUTE
Ovaj ure$aj tvrtke Dyson namijenjen je 
samo za upotrebu u ku#anstvu.

CZ

D#LE!ITÁ 
BEZPE"NOSTNÍ 
UPOZORN$NÍ
P%ED POU!ITÍM TOHOTO SPOT%EBI"E 
SI P%E"T$TE VE&KERÉ POKYNY A 
UPOZORN$NÍ V TÉTO P%ÍRU"CE A 
NA SPOT%EBI"I
P&i pou%ití elektrického za&ízení dodr%ujte 
základní bezpe!nostní opat&ení 
v!etn' následujících:

VAROVÁNÍ
SPOT(EBI) I*DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
OBSAHUJÍ MAGNETY.

1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou 
b+t ovlivn'ny siln+m magnetick+m polem. 
Pokud vy nebo n'kdo ve Va"í domácnosti má 

Ne pote%ite kabel. Kako biste izbjegli 
opasnost od  
pregrijavanja i po%ara,  
ne prekrivajte ure$aj.

Ne skladi"tite u blizini 
izvora topline.

Ne nosite dr%e#i za 
poja!iva! kru%enja  
zraka. Poja!iva!  
kru%enja zraka nije  
dr"ka.

Ne upotrebljavajte 
u blizini 
otvorenog plamena.

Ne prskajte mirisnim 
proizvodima kao "to je 
osvje%iva! zraka ili parfem 
u blizini filtra ili ure$aja.
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kardiostimulátor nebo defibrilátor, nenoste 
dálkové ovládání v kapse a nebu!te del"í 
dobu v blízkosti spot#ebi$e.

2. Kreditní karty a%elektronická pam&'ová média 
mohou b(t ovlivn&na magnety a%m&la by b(t 
uchovávána mimo dosah dálkového ovládání 
a%spot#ebi$e.

VAROVÁNÍ
Tato upozorn&ní platí pro spot#ebi$ a také 
pro v"echny nástroje, p#íslu"enství, nabíje$ku 
a sí'ov( adaptér, jsou-li k dispozici.
OMEZTE NEBEZPE)Í VZNIKU PO*ÁRU, 
ÚRAZU ELEKTRICK+M PROUDEM NEBO 
ZRAN,NÍ:

3. V re-imu topení b&hem pou-ívání a je"t& 
chvíli poté je povrch spot#ebi$e hork(. 
Abyste se nepopálili, nedot(kejte se holou 
poko-kou hork(ch povrch.. P#i p#ená"ení 
dr-te spot#ebi$ za jeho základnu, nikoliv za 
vzduchov( ventila$ní prstenec.

4. Ho#lavé materiály, nap#íklad nábytek, 
pol"tá#e, l.-koviny, papíry, od&vy a záclony 
udr-ujte ve vzdálenosti alespo/ 0,9 m od 
p#ední strany zapojeného p#ístroje a v 
dostate$né vzdálenosti od bo$ních stran a 
zadní strany.

5. Spot#ebi$ pou-ívejte pouze v souladu s tímto 
návodem k pou-ití. Údr-bu provád&jte pouze 
dle pokyn. uveden(ch v tomto návodu 
k pou-ití nebo dle rady zákaznické linky 
spole$nosti Dyson.

6. P#ed pou-itím ov&#te, -e je spot#ebi$ 
kompletn& sestaven v%souladu s%návodem 
k%obsluze. Spot#ebi$ nerozebírejte 
ani nepou-ívejte bez ventila$ního 
oválného prstence.

7. Zabra/te tomu, aby si s tímto spot#ebi$em 
hrály d&ti. Pokud je spot#ebi$ pou-íván d&tmi 
nebo je umíst&n v jejich blízkosti, je nutné 
zajistit dohled. D&ti mlad"í 3 let se nesmí 
samy pohybovat v okolí spot#ebi$e nejsou-
li neustále pod dohledem. D&ti m&jte pod 
dohledem; zajistíte tak, -e si nebudou hrát se 
spot#ebi$em a dálkov(m ovládáním.

8. D&ti ve v&ku od 3 do 8 let mohou zapínat/
vypínat spot#ebi$ pouze za p#edpokladu, 
-e byl umíst&n nebo instalován v jeho 
zam("lené normální provozní poloze a d&ti 
jsou pod dohledem nebo jim byly vysv&tleny 
pokyny t(kající se bezpe$ného pou-ití tohoto 
spot#ebi$e a d&ti pochopily související rizika. 
D&ti ve v&ku od 3 do 8 let nesmí spot#ebi$ 
zapojovat, regulovat a $istit nebo provád&t 

jeho údr-bu. UPOZORN,NÍ – N&které 
sou$ásti tohoto spot#ebi$e mohou b(t velmi 
horké a mohou zp.sobit popálení. Zvlá"tní 
pozornost je t#eba v&novat tam, kde jsou 
p#ítomny d&ti a osoby náchylné ke zran&ní.

9. Tento spot#ebi$ spole$nosti Dyson mohou 
pou-ívat d&ti od v&ku 8 let a osoby 
se sní-en(mi fyzick(mi, smyslov(mi a 
rozumov(mi schopnostmi, nebo nedostatkem 
znalostí a zku"eností pouze v p#ípad&, -e 
jsou pod dozorem, nebo jim odpov&dná 
osoba poskytla p#íslu"né pokyny a informace 
t(kající se bezpe$ného pou-ívání spot#ebi$e 
a mo-n(ch rizik s ním spojen(ch. )i"t&ní 
a u-ivatelská údr-ba spot#ebi$e nesmí b(t 
provád&na d&tmi bez dozoru.

10. Vhodné POUZE pro suché prostory. 
Nepou-ívejte venku ani na mokrém povrchu. 
Nepou-ívejte v koupelnách, prádelnách 
nebo v podobn(ch vnit#ních prostorách. 
Spot#ebi$ nikdy neumis'ujte tam, kde 
m.-e spadnout do vany nebo jiné nádr-e 
s vodou. Nepou-ívejte a neskladujte 
spot#ebi$ v místech, kde by mohl navlhnout 
nebo v bezprost#ední blízkosti vany, sprchy 
nebo bazénu.

11. Uvnit# spot#ebi$e jsou horké $ásti. Spot#ebi$ 
nepou-ívejte v místech, kde se pou-ívá 
nebo skladuje benzín, nát&rové hmoty nebo 
ho#lavé kapaliny nebo kde se vyskytují 
jejich v(pary. Nepou-ívejte ve spojení s 
osv&-ova$em vzduchu nebo podobn(mi 
v(robky $i v jejich p#ímé blízkosti.

12. Neumís'ujte p#ímo pod elektrickou zásuvku.
13. V-dy p#ipojte p#ímo do zásuvky ve zdi. Nikdy 

nepou-ívejte s prodlu-ovacím kabelem, 
p#etí-ení m.-e mít za následek p#eh#átí a 
vznícení kabelu.

14. Nemanipulujte s -ádnou $ástí zástr$ky nebo 
spot#ebi$e mokr(ma rukama.

15. Nepou-ívejte s po"kozen(m kabelem nebo 
zástr$kou. Pokud je napájecí kabel po"kozen, 
musí jej vym&nit spole$nost Dyson, její 
servisní zástupce nebo osoby se stejnou 
kvalifikací, aby se zabránilo nebezpe$í.

16. Neodpojujte taháním za kabel. P#i 
odpojování uchopte zástr$ku, nikoli kabel.

17. Kabel nenatahujte ani nenamáhejte a 
dbejte, aby byl veden voln& a nedot(kal se 
hork(ch povrch..

18. P#ívodní kabel neve!te pod kobercem, 
jin(mi podlahov(mi krytinami $i pod jin(mi 
spot#ebi$i. Také jej neve!te místy, kde se 
prochází, aby o n&j nikdo nezakopnul.
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19. Abyste p!ede"li mo#nému po#áru, 
nepou#ívejte spot!ebi$ se zablokovan%mi 
v&tracími otvory a odstra'te prach, vlákna, 
vlasy a cokoli, co by mohlo omezit proud&ní 
vzduchu. Nevkládejte #ádné p!edm&ty do 
sací m!í#ky nebo v%fukového otvoru, mohlo 
by dojít k úrazu elektrick%m proudem, k 
po#áru nebo k po"kození spot!ebi$e.

20. Nepou#ívejte na m&kkém povrchu, 
nap!íklad na posteli, kde m(#e dojít k 
zablokování otvor(.

21. Spot!ebi$ nezakr%vejte, zabráníte tak jeho 
p!eh!ívání a nebezpe$í po#áru.

22. P!ed odpojením spot!ebi$e vypn&te v"echny 
ovládací prvky.

23. Na tento spot!ebi$ neaplikujte $isticí 
prost!edky nebo maziva. P!ed $i"t&ním nebo 
provád&ním údr#by odpojte spot!ebi$ ze 
sí)ové zásuvky.

24. Je-li mezi zástr$kou a zásuvkou v(le nebo 
je zástr$ka velmi horká, m(#e b%t zapot!ebí 
v%m&na zásuvky. Ov&!te pot!ebu v%m&ny 
zásuvky s kvalifikovan%m elektriká!em.

25. VAROVÁNÍ: Nebezpe$í poleptání chemickou 
látkou a*udu"ení. Baterie uchovávejte mimo 
dosah d&tí. Tento v%robek obsahuje lithiovou 
knoflíkovou/mincovou baterii. Nová $i pou#itá 
lithiová knoflíková/mincová baterie m(#e po 
spolknutí $i vniknutí do t&la zp(sobit vá#né 
poleptání vnit!ních orgán( a*do 2*h p!ivodit 
smrt. V#dy pevn& uzav!ete p!ihrádku na 
baterie. Pokud p!ihrádku na baterie nelze 
pevn& uzav!ít, p!esta'te v%robek pou#ívat, 
vyjm&te baterie a*uchovávejte jej mimo 
dosah d&tí. Pokud se domníváte, #e mohlo 
dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vlo#ení 
do n&které $ásti t&la, ihned vyhledejte 
léka!skou pomoc.

26. Pokud spot!ebi$ nepracuje správn&, utrp&l 
t&#k% úder, byl upu"t&n, po"kozen, ponechán 
venku nebo upu"t&n do vody, nepou#ívejte 
ho a kontaktujte zákaznickou linku 
spole$nosti Dyson.

27. Pokud je t!eba provést opravu nebo 
pot!ebujete n&jakou slu#bu, zavolejte prosím 
na zákaznickou linku spole$nosti Dyson. 
Spot!ebi$ sami nerozebírejte, proto#e jeho 
nesprávné sestavení m(#e vést k úrazu 
elektrick%m proudem nebo k po#áru.

28. Nevkládejte #ádné p!edm&ty do otvor( 
spot!ebi$e. Nepou#ívejte jej, pokud jsou 
n&které otvory ucpané. Udr#ujte jej v $istot& 
bez prachu, vláken i jin%ch ne$istot.

29. P!i p!ená"ení dr#te spot!ebi$ za základnu, 
nikoli za vzduchov% ováln% prstenec.

30. Pokud spot!ebi$ nepou#íváte, svi'te kabel, 
abyste p!ede"li úrazu v d(sledku zakopnutí 
o "'(ru.

31. Nepou#ívejte v blízkosti otev!eného ohn&, 
nebo jin%ch zdroj( tepla.

32. Nepou#ívejte ve spojení s*osv&#ova$em 
vzduchu nebo podobn%mi v%robky $i v jejich 
p!ímé blízkosti. Nerozpra"ujte a nenaná"ejte 
p!ímo na filtr ani v*jeho blízkosti deodora$ní 
prost!edky. Éterické oleje a chemikálie 
uchovávejte odd&len& od spot!ebi$e.

33. Se spot!ebi$em by se za #ádn%ch okolností 
nem&lo násiln& otá$et nebo k%vat. Zp(sobí to 
po"kození mechanismu oscilace.

34. P!i vyjímání nebo v%m&n& filtru dávejte pozor 
na $istotu prst(.

D!LE"ITÉ 
BEZPE#NOSTNÍ 
FUNKCE
Tento spot!ebi$ je pro va"i bezpe$nost 
vybaven automatick%mi pojistkami, které 
se aktivují v p!ípad& jeho p!evrácení nebo 
p!eh!átí. Pokud dojde k aktivaci pojistky 
odpojte spot!ebi$ z elektrické sít& a nechte 
jej vychladnout. P!ed jeho dal"ím zapnutím 
zkontrolujte a odstra'te jakékoli zablokování 
a ujist&te se, #e je spot!ebi$ umíst&n na 
pevném a rovném povrchu.

TYTO POKYNY SI 
P$E#T%TE A  
USCHOVEJTE
Tento typ spot!ebi$e je ur$en pouze k pou#ití 
v domácnosti. 

Netahejte spot!ebi$ 
za kabel.

Spot!ebi$ nezakr%vejte, 
zabráníte tak 
jeho p!eh!ívání a 
nebezpe$í po#áru.

Neskladujte blízko 
zdroj( tepla.

Spot!ebi$ nep!ená"ejte 
za vzduchov% ventila$ní 
prstenec. Vzduchov% 
ventila$ní prstenec 
není dr#adlo.

Nepou#ívejte v blízkosti 
otev!eného ohn&.

V*blízkosti filtru nebo 
spot!ebi$e nerozpra"ujte 
parfémované v%robky, 
nap!íklad osv&#ova$ 
vzduchu nebo parfém.
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Re!im topení a chlazeníDálkov" ovlada#

Dálkov" ovlada# se 
p$ipev%uje magneticky.
P!ilo"te dálkov# ovlada$ k%horní $ásti 
spot!ebi$e tla$ítky dol&.

P!i ovládání mi!te 
dálkov#m ovlada$em na 
p!ední stranu podstavce.

P!i ka"dém zvolení re"imu topení se provádí krátk# 
kalibra$ní cyklus. B'hem tohoto cyklu bude proud'ní 
vzduchu regulováno automaticky. Jakmile bude 
kalibra$ní cyklus dokon$en, spot!ebi$ se p!epne na 
zvolenou rychlost proud'ní vzduchu.

Pro pr&chod cílov#mi teplotami 
stla$te a podr"te hlavní vypína$.

Pokud chcete spot!ebi$ p!epnout do re"imu chlazení, stiskn'te 
modré tla$ítko chlazení. Barva sv'tla vypína$e se zm'ní z%$ervené 
na modrou, co" znamená, "e spot!ebi$ p!e(el do re"imu chlazení. 
K%nastavení rychlosti proud'ní vzduchu pou"ijte tla$ítko ovládání 
rychlosti proudu vzduchu.

Podr"te $ervené tla$ítko ovládání termostatu, dokud se na digitálním 
displeji nezobrazí po"adovaná teplota v%místnosti. Barva sv'tla 
vypína$e se zm'ní z%modré na $ervenou, co" znamená, "e spot!ebi$ 
p!e(el do re"imu topení. Symbol vytáp'ní je p!i topení $erven# a po 
dosa"ení po"adované teploty v%místnosti se jeho barva zm'ní na 
bílou. Spot!ebi$ po dosa"ení po"adované teploty v%místnosti p!estane 
oh!ívat vzduch. Pokud teplota v%místnosti klesne pod po"adovanou 
hodnotu, spot!ebi$ op't za$ne topit.

Vypína$

Ovládání 
rychlosti 
proudu 
vzduchu

)asova$

Sm'rov# 
re"im

Oscilace

Rozpt#len# 
re"im

Ovládání 
termostatu

Re"im 
chlazení

P!i prvním zapnutí spot!ebi$ nastaví teplotu na hodnotu 
o 3%°C vy((í, ne" byla zji(t'ná pokojová teplota. 
Spot!ebi$ si poté zapamatuje poslední nastavenou 
cílovou teplotu.

Nastavení po"adované pokojové teploty. Stla$ení 
velkého $erveného tla$ítka na dálkovém ovlada$i zvy(uje 
po"adovanou teplotu o 1%°C; men(í $ervené tla$ítko na 
dálkovém ovlada$i tuto teplotu sni"uje o 1%°C. Spot!ebi$ 
bude v re"imu topení v chodu jen tehdy, pokud bude 
po"adovaná teplota nad pokojovou teplotou.

Zapínání a vypínání
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Rozpt!len! a sm"rov! re#im

$asova%

Ovládání oscilací a rychlosti proud"ní vzduchu

Funkce naklon"ní

Sm"rov! re#im
Stisknutím tla!ítka s"úzk#m 
úhlem zm$níte proud vzduchu 
ze %irokého na úzk# sm$rov# 
proud vzduchu soust&ed$n# do 
jednoho místa.

Chcete-li nastavit !asova!, stiskn$te a podr'te tla!ítko 
!asova!e a vyberte po'adovanou dobu. Po vypr%ení 
po'adované doby spot&ebi! p&ejde do pohotovostního 
re'imu. Pokud chcete !asova! zru%it, prodlu'ujte 
po'adovanou dobu, dokud se nezobrazí dv$ poml!ky.

P&i pou'ití !asova!e se LED displej vypne po 10 
sekundách ne!innosti.

Ovládání rychlosti proudu 
vzduchu
Rychlost proud$ní vzduchu se 
m$ní stisknutím tla!ítka ovládání 
rychlosti proudu vzduchu. Na 
digitálním displeji se zobrazí 
nová rychlost proud$ní. V"re'imu 
topení se po 2,5 sekundy op$t 
zobrazí po'adovaná teplota.

Ovládání oscilací
Pokud chcete, aby se spot&ebi! 
otá!el, stiskn$te tla!ítko 
ovládání oscilací. Chcete-li 
oscilace spot&ebi!e zastavit, 
znovu stiskn$te toto tla!ítko. P&i 
stisknutí ovládacích tla!ítek se 
spot&ebi! neotá!í.

Rozpt!len! re#im
Stisknutím tla!ítka se %irok#m 
úhlem zm$níte proud vzduchu 
ze sm$rového na rozpt#len# s 
%irok#m proudem vzduchu.

Opatrn$ p&idr'te podstavec a základnu. Naklon$ním vzduchového 
ventila!ního prstence dop&edu nebo dozadu nastavte po'adovan# 
úhel proud$ní vzduchu.

V"tomto re'imu spot&ebi! vyu'ívá 
funkci topení i chlazení.

V"tomto re'imu spot&ebi! vyu'ívá 
funkci topení i chlazení.
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Od!roubujte krytku baterie na dálkovém ovlada"i. Uvoln#te 
základnu a$vytáhn#te baterii.

B#hem provozu a krátce po n#m je tento spot%ebi" hork&. Nedot&kejte 
se horkého povrchu. Pokud jsou p%ítomny d#ti, rad#ji spot%ebi" 
umíst#te mimo jejich dosah.

Odpojte spot%ebi" od elektrické sít#. Pokud jste spot%ebi" 
pou'ívali, po"kejte p%ed "i!t#ním 1 a' 2 hodiny, aby spot%ebi" 
zcela vychladl. Na povrchu spot%ebi"e se m('e nahromadit 
prach. Kdy' dojde k nahromad#ní prachu, ot%ete prach z 
ventila"ního prstence, z filtra"ní jednotky a z dal!ích sou"ástí 
such&m nebo navlh"en&m ubrouskem. Nepou'ívejte "istidla ani 
le!tidla.

Uvol!ování ucpání

Pozor: hork" povrch V"m#na baterie

$i%t#ní

Typ baterie CR 2032.

Odpojte spot%ebi" od elektrické sít#. Pokud byl spot%ebi" v$provozu, 
nechte jej 1 a' 2 hodiny v$klidu, aby zcela vychladl. Vyhledejte p%edm#ty, 
které ucpaly sací otvory a mal& otvor uvnit% vzduchového ventila"ního 
prstence. Ne"istoty odstra)te m#kk&m kartá"em.
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A! bude nutné vym"nit neomyvatelnou filtra#ní jednotku, na displeji se 
zobrazí uveden$ symbol. P%i v$m"n" neomyvatelné filtra#ní jednotky 
postupujte podle obrázk&. Ujist"te se, !e spot%ebi# není zapojen$ do 
zásuvky, pokud byl v'provozu,'p%ed v$m"nou filtra#ní jednotky jej 
nechte 1 a! 2 hodiny vypnut$, aby zcela vychladl. Tento spot%ebi# 
Dyson je naprogramován tak, aby vám po 12'm"sících p%i pou!ívání 
12'hodin denn" p%ipomn"l, !e máte vym"nit filtra#ní jednotku. 
Pamatujte, !e p%i del(ím denním pou!ívání se bude indikátor aktivovat 
d%íve. Indikátor je pouze orienta#ní a je mo!né, !e budete muset 
filtra#ní jednotku m"nit #ast"ji.

Na LED displeji se zobrazí symbol na#ítání, 
kter$ se otá#í ve sm"ru hodinov$ch ru#i#ek.

Jakmile se symbol na#ítání zastaví, 
spot%ebi# se vrátí do obvyklého re!imu 
pou!ití.

A! spot%ebi# op"t sestavíte, stiskn"te tla#ítko vypína#e 
na dálkovém ovlada#i a'podr!te je 6'sekund, aby se 
resetoval indikátor filtru.

V!m"na filtra#ní jednotky
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!TO NIJE OBUHVA"ENO
• Zamjenski filtri. Filtar ure!aja nije obuhva"en jamstvom.

Dyson ne jam#i popravak ni zamjenu proizvoda ako su uzroci kvara sljede"i:
• O$te"enje prouzro#eno neprovo!enjem preporu#enog odr%avanja ure!aja;
• Slu#ajno o$te"ivanje, neispravnosti izazvane nemarnom upotrebom ili 

odr%avanjem, nemar, neoprezno rukovanje ili upravljanje ure!ajem koje nije u 
skladu s priru#nikom za upotrebu tvrtke Dyson;

• Upotreba ure!aja za bilo $to osim uobi#ajenih primjena u ku"anstvu;
• Uporaba dijelova koji nisu sastavljeni ili instalirani u skladu s uputama 

tvrtke Dyson;
• Uporaba dijelova i pribora koji nisu originalne komponente tvrtke Dyson;
• Neispravna instalacija (osim ako je nije provela tvrtka Dyson);
• Popravci ili izmjene provedeni od osoba koje nisu tvrtka Dyson ili njezini 

ovla$teni zastupnici;
• Blokade – pogledajte slike i odjeljak ’Uklanjanje blokada‘  u ovom Priru#niku za 

upotrebu tvrtke Dyson radi pojedinosti o na#inu tra%enja i uklanjanja blokada;
• Uobi#ajeno tro$enje i habanje (npr. osigura#i itd.);
• Skra"ivanje vremena tro$enja baterije zbog vijeka ili upotrebe baterije (ako je 

primjenjivo).
Ako niste sigurni $to je pokriveno jamstvom, obratite se tvrtki Dyson.

SA#ETAK INFORMACIJA O POKRI"U JAMSTVOM
• Jamstvo stupa na snagu na datum kupnje (ili datum isporuke ako je to kasnije).
• Morate osigurati dokaz o (originalnoj i svakoj naknadnoj) isporuci/kupnji prije 

nego $to bude mogu"e izvo!enje bilo kakvih radova na ure!aju Dyson. Bez 
tih dokaza zara#unat "e se svi obavljeni radovi. &uvajte potvrdu ili obavijest 
o isporuci.

• Tvrtka Dyson ili njezini ovla$teni agenti obavit "e sve radove.
• Svi dijelovi vra"eni tvrtki Dyson radi zamjene postaju vlasni$tvo tvrtke Dyson.
• Popravak ili zamjena ure!aja Dyson pod jamstvom ne produljuje rok jamstva.
• Jamstvo pru%a dodatne pogodnosti koje ne utje#u na va$a zakonska prava 

kao potro$a#a.

VA#NE INFORMACIJE O ZA!TITI PODATAKA

PRI REGISTRACIJI PROIZVODA TVRTKE DYSON:
• Kako biste registrirali svoj proizvod i omogu"ili nam da pru%imo podr$ku u 

jamstvenom roku, morat "ete nam dati osnovne kontaktne podatke.
• Nakon registracije imat "ete mogu"nost odabrati %elite li komunicirati s nama. 

Ako se odlu#ite za komunikaciju s tvrtkom Dyson, poslat "emo vam pojedinosti 
posebnih ponuda i novosti o najnovijim inovacijama. Mi nikada ne prodajemo 
informacije tre"im stranama i koristimo samo informacije koje ste vi podijelili s 
nama kao $to je definirano na na$oj web stranici: privacy.dyson.com

CZ
JAK SPOT$EBI% DYSON POU#ÍVAT
NE' BUDETE POKRA&OVAT, P(E&T)TE SI „D*LE'ITÁ 
BEZPE&NOSTNÍ UPOZORN)NÍ“ V TOMTO NÁVODU NA 
POU'ITÍ SPOT(EBI&E DYSON.

ÚDR#BA SPOT$EBI%E DYSON
• Neprovád+jte %ádnou údr%bu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu 

k pou%ití spot,ebi#e Dyson nebo které vám nebyly doporu#eny zákaznickou 
linkou spole#nosti Dyson.

• P,ed ,e$ením problém- se spot,ebi#em v%dy odpojte zástr#ku ze zásuvky. Pokud 
spot,ebi# nefunguje, nejprve ov+,te, %e je sí.ová zásuvka pod nap+tím a/%e je 
zástr#ka správn+ zasunutá do zásuvky.

POU#ÍVÁNÍ
• P,ed pou%itím ov+,te, %e je spot,ebi# kompletn+ sestaven v/souladu s/návodem 

k/obsluze. Spot,ebi# nerozebírejte ani nepou%ívejte bez ventila#ního 
oválného prstence.

• Pokud není po%adovaná teplota vy$$í ne% teplota v místnosti, spot,ebi# 
nebude pracovat.

• P,i ka%dém zvolení re%imu topení se provádí krátk0 kalibra#ní cyklus. B+hem 
tohoto cyklu bude proud+ní vzduchu regulováno automaticky. Jakmile 
bude kalibra#ní cyklus dokon#en, spot,ebi# se p,epne na zvolenou rychlost 
proud+ní vzduchu.

• P,i stisknutí ovládacích tla#ítek se spot,ebi# nebude otá#et.
• Nepromazávejte %ádnou #ást tohoto spot,ebi#e.

OVLÁDÁNÍ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADA%E
• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ spot,ebi#e se provádí stisknutím tla#ítka hlavního vypína#e.
• Pro nastavení po%adované teploty stiskn+te a podr%te tla#ítko hlavního vypína#e. 

Po%adovaná teplota se postupn+ zvy$uje na maximum a poté se za#ne sni%ovat. 
Je-li po%adovaná teplota nastavena na 0 C, dojde k p,epnutí z re%imu topení do 
re%imu foukání vzduchu.

• Bez dálkového ovládání není mo%né nastavit intenzitu proud+ní vzduchu, 
rozpt0len0 nebo sm+rov0 re%im, oscilace a #asova# vypnutí.

LED DISPLEJ
• Po 10 sekundách pou%ívání se sní%í jas LED displeje (vypína# nezhasne).
• Stisknutím libovolného tla#ítka krom+ vypína#e se jas op+t zv0$í.
• Vypína# nepou%ijte, proto%e byste vypnuli spot,ebi#.

%ASOVA%
Chcete-li nastavit #asova#, stiskn+te a podr%te tla#ítko #asova#e a vyberte 
po%adovanou dobu. Po vypr$ení po%adované doby spot,ebi# p,ejde do 
pohotovostního re%imu. Pokud chcete #asova# zru$it, prodlu%ujte po%adovanou 
dobu, dokud se nezobrazí dv+ poml#ky. 

• Po 10 sekundách ne#innosti se vypíná LED displej – to je funkce úspory energie, 
díky ní% také spot,ebi# neobt+%uje v/noci sv+tlem.

• Stisknutím libovolného tla#ítka krom+ vypína#e se jas op+t zv0$í.
• Pokud je zapnut0 #asova#, nema#kejte vypína# proto%e byste krom+ #asova#e 

vypnuli i samotn0 spot,ebi#.

NAKLON&NÍ
• Opatrn+ p,idr%te podstavec a základnu. Naklon+ním vzduchového ventila#ního 

prstence dop,edu nebo dozadu nastavte po%adovan0 úhel proud+ní vzduchu.

AUTOMATICKÉ POJISTKY
• Tento spot,ebi# je pro va$i bezpe#nost vybaven automatick0mi pojistkami které 

se aktivují v p,ípad+ p,evrácení nebo p,eh,átí spot,ebi#e. Pokud dojde k aktivaci 
pojistek odpojte spot,ebi# z elektrické sít+ a nechte jej vychladnout. P,ed dal$ím 
zapnutím spot,ebi#e zkontrolujte a odstra1te jakékoli blokování a ujist+te se, %e 
je spot,ebi# umíst+n na pevném a rovném povrchu.

• Po 9 hodinách nep,etr%itého provozu v re%imu topení se spot,ebi# automaticky 
vypne a vrátí se do pohotovostního re%imu. Pro restartování spot,ebi#e stiskn+te 
tla#ítko vypína#e na dálkovém ovládání nebo na podstavci.

$E!ENÍ PROBLÉM'
• Chybové kódy F4, F5, F6: Pokud se na displeji objeví jeden z t+chto kód-, 

odpojte spot,ebi# ze sít+, po#kejte 30 a% 60 sekund a/nebo zapojte spot,ebi# do 
jiné zásuvky. Pokud se bude i nadále zobrazovat chybov0 kód, obra.te se prosím 
na zákaznickou linku spole#nosti Dyson.

• Chybové kódy F2, F3, F7: Pokud se na displeji objeví jeden z t+chto kód-, 
obra.te se prosím na zákaznickou linku spole#nosti Dyson.

V(M&NNÉ SOU%ÁSTI

V(M&NA BATERIE

POZOR
• Od$roubujte krytku baterie na dálkovém ovlada#i. Uvoln+te základnu 

a/vytáhn+te baterii.
• Baterie nevkládejte obrácen+ ani je nezkratujte.
• Baterie se nepokou$ejte rozebírat, ani je nenabíjejte. Baterie nevhazujte 

do ohn+.
• 2rouby na dálkovém ovlada#i poka%dé na$roubujte zp+t.
• P,i instalaci nové baterie postupujte podle pokyn- v0robce baterie (typ baterie 

CR 2032).
• Bez dálkového ovlada#e není mo%né ovládat v$echny funkce (viz „Ovládání bez 

dálkového ovlada#e“).

NEOMYVATELNÁ FILTRA%NÍ JEDNOTKA
• Tato filtra#ní jednotka je neomyvatelná a nerecyklovatelná.
• P,i v0m+n+ filtra#ní jednotky postupujte podle uveden0ch krok-.
• Opomenutí v0m+ny filtru p,i upozorn+ní na nutnost jejího provedení m-%e mít 

za následek zm+ny chování spot,ebi#e a jeho vzhledu.
• Novou filtra#ní jednotku lze zakoupit na stránce www.dyson.com/filter.

INFORMACE K LIKVIDACI
• Spot,ebi#e spole#nosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dob,e recyklovateln0ch 

materiál-. Po skon#ení %ivotnosti spot,ebi# prosím zlikvidujte odpov+dn+, a 
pokud je to mo%né, nechte jej recyklovat.

• Baterii zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními p,edpisy #i na,ízeními.
• Toto ozna#ení znamená, %e by tento elektrospot,ebi# nem+l b0t v zemích EU 

likvidován s b+%n0m domovním odpadem. Aby nedocházelo k mo%nému 
po$kození %ivotního prost,edí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací 
odpad-, odpov+dn+ elektrospot,ebi#e recyklujte a podpo,te tak udr%itelné 
opakované vyu%ívání surovinov0ch zdroj-. K vrácení pou%itého elektrospot,ebi#e 
prosím vyu%ijte systémy vrácení a sb+ru nebo se spojte s prodejcem, u kterého 
jste elektrospot,ebi# zakoupili. Tato místa mohou elektrospot,ebi# odebrat k 
ekologicky bezpe#né recyklaci.

• Pou%ité baterie uchovávejte mimo dosah d+tí, proto%e pro n+ mohou b0t po 
spolknutí nebezpe#né.

• Tato filtra#ní jednotka je neomyvatelná a nerecyklovatelná.
• Pou%it0 filtr zlikvidujte v souladu s místními p,edpisy #i na,ízeními.
• P,ed likvidací elektrospot,ebi#e z/n+j vyjm+te baterii.

ZÁRU%NÍ PODMÍNKY

ZÁKAZNICKÁ LINKA SPOLE%NOSTI DYSON
D)KUJEME, 'E JSTE ZAKOUPILI SPOT(EBI& DYSON. 
Spole#nost Dyson poskytuje na zakoupen0 spot,ebi# 2 letou záru#ní lh-tu. 
Máte-li jakékoli dotazy ohledn+ va$eho spot,ebi#e Dyson, kontaktujte 
zákaznickou linku spole#nosti Dyson, sd+lte sériové #íslo svého spot,ebi#e 
a/informace o/míst+ a/datu jeho zakoupení. V+t$inu otázek doká%e ná$ $kolen0 
personál zákaznické linky Dyson vy,e$it telefonicky.
V0robní #íslo naleznete na spodní stran+ spot,ebi#e.
Vy%aduje-li spot,ebi# Dyson n+jakou opravu, zavolejte na zákaznickou linku 
spole#nosti Dyson, abychom vás mohli informovat o dostupn0ch mo%nostech. 
Pokud je vá$ spot,ebi# Dyson v/záruce a oprava je kryta zárukou, bude oprava 
zcela bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SE PROSÍM JAKO MAJITEL 
SPOT$EBI%E DYSON
Abychom vám mohli zajistit rychl0 a efektivní servis, zaregistrujte se jako majitel 
spot,ebi#e Dyson. M-%ete tak u#init t,emi zp-soby:

• Online na webov0ch stránkách www.dyson.cz/register.
• Telefonicky na zákaznické lince spole#nosti Dyson s/#íslem 491 512 083.
• Vypl1te formulá, a po$lete jej na na$i adresu.
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Tímto potvrdíte vlastnictví va!eho spot"ebi#e Dyson pro p"ípad pojistné události 
a umo$níte nám kontaktovat vás v p"ípad% pot"eby.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA
PODMÍNKY LIMITOVANÉ ZÁRUKY SPOLE&NOSTI DYSON 
V'DÉLCE 2'LET

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA
• Oprava nebo v(m%na spot"ebi#e Dyson (podle uvá$ení spole#nosti Dyson), 

bude-li shledán vadn(m v'd)sledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 
2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li n%kter( díl k'dispozici nebo se ji$ 
nebude vyráb%t, spole#nost Dyson jej vym%ní za funk#ní náhradní díl).

• Byl-li tento spot"ebi# prodán v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v 
p"ípad%, $e spot"ebi# bude pou$íván v zemi, kde byl zakoupen.

• Byl-li spot"ebi# zakoupen na území EU, tato záruka bude platná pouze v 
p"ípad%, $e (i) spot"ebi# bude pou$íván v zemi, kde byl zakoupen, nebo (ii) 
spot"ebi# bude pou$íván v Rakousku, Belgii, Francii, N%mecku, Irsku, Itálii, 
Nizozemsku, *pan%lsku nebo Velké Británii a p"íslu!n( model se v dané zemi 
prodává ve verzi pro stejné jmenovité nap%tí.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE
• V(m%na filtru. Na filtr spot"ebi#e se záruka nevztahuje.

Spole#nost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo v(m%nu spot"ebi#e, 
pokud k závad% do!lo v'd)sledku:

• Po!kození zp)sobená tím, $e nebyla provád%na doporu#ená údr$ba spot"ebi#e.
• Náhodné po!kození, závady zp)sobené nedbal(m pou$íváním nebo nedbalou 

údr$bou, nesprávn(m pou$íváním, v d)sledku zanedbání, nedbalého 
provozu nebo manipulací se spot"ebi#em v rozporu s návodem k pou$ití 
spot"ebi#e Dyson.

• Pou$ití spot"ebi#e pro jiné ú#ely ne$ pro b%$né pou$ití v'domácnosti.
• Pou$ití sou#ástí nesmontovan(ch nebo neinstalovan(ch v souladu s pokyny 

spole#nosti Dyson.
• Pou$ití jin(ch ne$ originálních sou#ástí a'p"íslu!enství zna#ky Dyson.
• Nesprávné montá$e (s'v(jimkou montá$e pracovníkem spole#nosti Dyson).
• Oprav #i úprav neproveden(ch spole#ností Dyson nebo jejími autorizovan(mi 

poskytovateli slu$eb.
• Ucpání - bli$!í informace jak hledat a uvol+ovat ucpaná místa viz ilustrace v 

#ásti ’Uvol+ování ucpání‘ v tomto návodu k obsluze spot"ebi#e Dyson.
• B%$né opot"ebení (nap". pojistky atp.).
• Sní$ení kapacity baterie z d)vodu jejího stá"í nebo opot"ebení (pokud p"ichází 

v úvahu).
Máte-li jakékoli pochybnosti ohledn% toho, na co se va!e záruka vztahuje, 
volejte zákaznickou linku spole#nosti Dyson.

ZÁRU!NÍ PODMÍNKY
• Záruka nab(vá platnosti v'den nákupu (nebo v den dodání, pokud k n%mu do!lo 

pozd%ji).
• P"ed zapo#etím záru#ní opravy je nutno p"edlo$it originály záru#ního listu a 

prodejního dokladu. Bez p"edlo$ení t%chto doklad) bude oprava ú#tována jako 
mimozáru#ní. Proto si prodejní doklad a záru#ní list pe#liv% uschovejte.

• V!echny práce smí provád%t pouze spole#nost Dyson nebo její autorizovaní 
poskytovatelé slu$eb.

• Ve!keré vym%n%né sou#ásti v rámci záru#ní opravy se stávají majetkem 
spole#nosti Dyson.

• Záruka poskytuje v(hody, které jdou nad rámec va!ich zákonn(ch 
spot"ebitelsk(ch práv a nijak je neomezují.

D"LE#ITÉ INFORMACE O OCHRAN$ ÚDAJ"
P"i registraci spot"ebi#e Dyson:

• Bude-li t"eba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli 
registrovat Vá! spot"ebi# a'podporovat záruku na n%j.

• Po registraci budete mít mo$nost si vybrat, zda od nás chcete dostávat r)zná 
sd%lení. Pokud se p"ihlásíte k'odb%ru sd%lení od spole#nosti Dyson, budeme 
Vám zasílat podrobnosti o'speciálních nabídkách a'zprávy o'na!ich novinkách. 
Údaje, které nám sd%líte, nikdy neprodáme t"etím osobám a'budeme je 
pou$ívat pouze v'souladu s'na!imi zásadami ochrany osobních údaj), které jsou 
k'dispozici na na!em webu. privacy.dyson.com

ET
DYSONI SEADME KASUTAMINE
ENNE JÄTKAMIST LUGEGE PALUN LÄBI KÄESOLEVAS 
DYSONI KASUTUSJUHENDIS OLEV PEATÜKK "OLULISED 
OHUTUSNÕUDED".

DYSONI SEADME EEST HOOLITSEMINE
• Ärge tehke hooldus- ega parandustöid, mida pole määratud käesolevas Dysoni 

kasutusjuhendis või soovitatud Dysoni abitelefonilt.
• Enne probleemide tuvastamist lahutage alati toitejuhtme pistik elektrivõrgust. 

Kui seade ei hakka tööle, kontrollige esmalt, kas seinakontaktis on elektrivoolu 
ja kas pistik on korralikult pessa sisestatud.

KASUTAMINE
• Enne seadme kasutamist tuleb veenduda, et seade on vastavalt juhistele 

täielikult kokku pandud. Ärge demonteerige seadet või kasutage seda 
ilma õhusuunajata.

• Seade töötab soojendusre$iimis vaid siis, kui sihttemperatuur on 
toatemperatuurist kõrgem.

• Iga kord, kui valitakse soojendusre$iim, läbib seade lühikese kalibreerimistsükli. 
Õhuvoo tugevust kontrollitakse selle tsükli ajal automaatselt. Kui 
kalibreerimistsükkel on läbitud, taastub valitud õhuvoo kiirus.

• Seade ei liigu ajal, kui juhtnupud on alla vajutatud.
• Ärge määrige selle seadme mingeid osi.

JUHTIMINE ILMA KAUGJUHTIMISPULDITA
• Seadme sisse-/väljalülitamiseks vajutage sellel olevat toitenuppu.
• Sihttemperatuuri seadistamiseks vajutage ja hoidke all seadmel olevat 

ootere$iimi nuppu. Enne vähendamist suureneb sihttemperatuur kuni 
maksimaalse väärtuseni. Kui sihttemperatuuriks määratakse 0°C, lülitub see 
soojendamiselt jahutamisre$iimile.

• Õhuvoo, hajutamise, isiklike soojendusre$iimide, õõtsumisfunktsiooni ja 
unetaimeri sätteid ei saa ilma kaugjuhtimispuldita muuta.

LED-EKRAAN
• LED-ekraani valgustus kustub 10 sekundit pärast kasutamist (toitenupu valgustus 

ei kustu).
• Uuesti aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale ootere$iimi sisse-/

väljalülitamise nupu.
• Ärge vajutage nuppu "ootere$iim sees/väljas", kuna siis lülitub seade välja.

UNETAIMER
Unetaimeri käivitamiseks hoidke taimerinuppu all, et valida soovitud aeg. Kui 
taimer jõuab nullini, lülitub seade ootere$iimile. Tühistamiseks lisage aega, kuni 
ekraanile ilmub kaks kriipsu.

• LED-ekraan lülitub 10-sekundilise mittekasutamise järel välja. See säästab 
energiat ja väldib öösel segava valguse tekitamist.

• Uuesti aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale ootere$iimi sisse-/
väljalülitamise nupu.

• Kui unetaimer on SEES, ärge vajutage nuppu "ootere$iim sees/väljas", kuna siis 
lülitub seade ja samuti unetaimer välja.

KALLUTUSFUNKTSIOON
• Hoidke ettevaatlikult alusest ja põhikorpusest kinni. Kallutage suunajat ette- või 

tahapoole, et saavutada soovitud õhuvoo nurk.

AUTOMAATNE KAITSELÜLITI
• Teie ohutuse tagamiseks on seadmel automaatsed kaitselülitid, mis rakenduvad 

seadme ümberminekul või ülekuumenemisel. Kui kaitselülitid rakenduvad, 
lahutage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Enne seadme taaskäivitamist 
kontrollige ja eemaldage kõik ummistused ning veenduge, et seade on kindlal 
tasasel pinnal.

• Soojendusre$iimis lülitub seade automaatselt ootere$iimi, kui see on järjest 
9 tundi töötanud. Masina taaskäivitamiseks vajutage kas kaugjuhtimispuldil või 
alusel olevat toitenuppu.

TÕRKEOTSING
• Veakoodid F4, F5, F6: Kui üks neist ilmub ekraanile, lahutage seade 

vooluvõrgust, oodake 30 kuni 60 sekundit ja/või lülitage seade mõnda 
teise pistikupessa. Kui veakood ilmub uuesti, võtke palun ühendust 
Dysoni abitelefoniga.

• Veakoodid F2, F3, F7: Kui mõni neist ilmub ekraanile, võtke palun ühendust 
Dysoni abitelefoniga.

VAHETATAVAD OSAD

PATAREI VAHETAMINE

ETTEVAATUST
• Avage kaugjuhtimispuldi patareipesa. Patarei eemaldamiseks vabastage alus 

ja tõmmake.
• Ärge paigaldage patareisid valepidi ega lühistage neid.
• Ärge proovige patareisid lahti võtta ega laadida. Hoidke need tulest eemal.
• Paigaldage kaugjuhtimispuldi kruvi alati tagasi.
• Järgige uute patareide paigaldamisel alati tootja juhiseid (patarei tüüp: 

CR 2032).
• Ilma kaugjuhtimispuldita on saadaval piiratud arv funktsioone (vt peatükki 

"JUHTIMINE ILMA KAUGJUHTIMISPULDITA").

MITTEPESTAV FILTER
• Teie filter on mittepestav ja see ei sobi ümbertöötlemiseks.
• Filtri vahetamiseks järgige näidatud samme.
• Kui filtrit ei vahetata ettenähtud ajal, võib see mõjutada toote jõudlust 

ja välimust.
• Uue filtri saab osta veebiaadressilt www.dyson.com/filter.

UTILISEERIMISTEAVE
• Dysoni tooted on valmistatud suurel määral ümbertöödeldavatest materjalidest. 

Kui võimalik, laske need ümber töödelda.
• Utiliseerige patarei vastavalt asukohariigis kehtivatele reeglitele või nõuetele.
• See märgistus tähendab seda, et toodet ei tohi Euroopa Liidus olmejäätmete 

hulka visata. Et välistada jäätmete ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud 
võimalikke ohte keskkonnale või inimesele, suunake seade taaskasutusse. 
Kasutusest kõrvaldatud seadme tagastamiseks kasutage vastavat tagastus- ja 
kogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Nende abil suunatakse 
toode keskkonnakaitsenõuete alusel uuesti ringlusse.

• Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal, kuna ka need võivad 
allaneelamisel tervisele kahjulikud olla.

• Teie filter on mittepestav ja see ei sobi ümbertöötlemiseks.
• Utiliseerige kasutatud filter vastavalt asukohariigis kehtivatele reeglitele 

või nõuetele.
• Enne toote utiliseerimist tuleb patarei sellest välja võtta.

 


