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Obsah balení
Některé hubice nemusí být součástí dodávky.  
Další hubice můžete zakoupit na www.dyson.cz

Hlavní tělo vysavače Podlahová hubice High Torque XL
Extra široká 30cm podlahová hubice 
High Torque XL se systémem Dyson DLS™ 
(Dynamic Load Sensor).

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™
Neviditelný prach se díky laseru s přesně 
nastaveným úhlem stane jasně zřetelný.

Úchyt na stěnu
Vysavač Dyson zapadne 
do nabíjecího úchytu  
na stěnu, aby byl 
připraven pro další úklid.

Nabíječka
Nabíjí vysavač v/nebo 
mimo úchyt na stěnu.

Přídavná vyměnitelná baterie

Trubice

Hubice s kónickým 
kartáčem
Vlasy nezůstávají 
namotané na kónicky 
tvarovaném kartáči,  
ale postupně se svinou  
a nasají do sběrné 
nádoby. Poháněná 
motorem, vhodná  
pro menší prostory.

Kombinovaná hubice
Dvě hubice v jedné – kartáč 
a široká štěrbina.  
S jednoduchým přepínáním 
mezi různými úkony.

Štěrbinová hubice
Navržená pro precizní úklid  
v rozích a úzkých mezerách.

Jemný kartáč na prach
Okraje hubice jsou 
lemované měkkými 
nylonovými štětinami pro 
šetrné vysávání jemného 
prachu z choulostivých 
předmětů a povrchů.

Kartáč na odolné nečistoty
Tuhé nylonové štětiny 
uvolňují hluboko usazené 
nečistoty z hrubých 
koberců, míst s vysokou 
zátěží a interiérů 
automobilů.

Úchyt k trubici
Připevněný na trubici 
vysavače slouží k uchycení 
hubic.

Svítící LED štěrbinová 
hubice
Štěrbinová hubice s LED 
osvětlením nalezne uplatnění 
v temných úzkých prostorách, 
kde uvidíte, co uklízíte.

Podlahová Fluffy™ hubice
Povrch z měkkého tkaného 
nylonu a antistatických 
uhlíkových vláken pro tvrdé 
podlahy.

Prodlužovací hadice
Pružně prodlouží dosah 
jakéhokoliv nástavce  
až o 61cm, pro úklid vysoko 
nahoře i dole a všude  
v domácnosti nebo 
interiéru automobilu.

Pružná štěrbinová hubice 
Vysouvá se a ohýbá.  
Pro obtížně přístupná 
místa v domě a autě.

Stojan Grab and Go
Hliníkový stojan navržený 
pro ukládání a nabíjení 
vysavače Dyson Outsize 
a hubic.

http://www.dyson.cz
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Sestavení spotřebiče

Spotřebič můžete zaregistrovat pomocí sériového 
čísla, které najdete na jeho spodní straně.

Začínáme

Před prvním použitím.  
plně nabijte obě baterie.

Výkonové režimy
Spotřebič má tři výkonové 
režimy pro různé potřeby. 
Rychle měňte výkonové režimy 
použitím jediného tlačítka.

Maximální doba 
chodu pro déle 
trvající úklid celé 
domácnosti.

Optimální vyvážení výkonu a doby chodu. Nasaďte 
podlahovou hubici High Torque XL a aktivujte 
automatický režim. Dyson DLS™ technologie automaticky 
upraví rychlost otáček motoru pohánějícího rotační 
kartáč podle typu vysávané podlahy.

Pro intenzívní úklid hluboko 
usazených nečistot.

Péče  
o podlahy

Zkontrolujte, zda je spodní strana podlahové 
hubice nebo nástavce čistá a bez cizích předmětů, 
které by mohly způsobit poškození.

Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo 
koberce, přečtěte si doporučení pro jejich čištění, 
které uvádí výrobce podlahové krytiny.

Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy 
koberců a podlah. Některé koberce se mohou 
při vysávání s použitím rotujícího kartáče třepit. 
Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat  
bez hubice s motorovým rotačním kartáčem  
a konzultovat to s výrobcem koberce.

clik clikclik
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LCD displej

Menu nastavení
Ovládání nastavení spotřebiče použitím tlačítka.

Pro vstup do Menu nastavení, stlačte a podržte stlačené tlačítko, 
dokud se nezobrazí nabídka. Stláčením procházejte dostupnými 
možnostmi.

Změna 
jazyka

Změna nastavení 
výstražných znamení

Odpočítávání 
doby chodu

Kondice baterie

Pro změnu jazyka, stlačte a podržte 
stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí 
seznam dostupných jazyků. 
Uvolněte tlačítko.

Stláčením procházejte seznamem 
dostupných jazyků až k vámi 
preferovanému jazyku. Stlačte  
a podržte stlačené tlačítko, dokud 
neskončí odpočítávání.

U vámi zvoleného jazyka se na 
displeji zobrazí zelený zaškrtávací 
symbol a nastavení je dokončeno.

Pro přerušení volby uvolněte tlačítko 
během odpočítávání.

Můžete vypnout varovná znamení 
prostřednictvím pulzování motoru. 
Pokud bude spotřebič vyžadovat vaši 
pozornost, nebude vydávat varovné 
znamení prostřednictvím pulzování 
motoru, ale varovná informace  
se bude i nadále zobrazovat  
na LCD displeji.

Vypnutí varovných znamení nevypne 
varování pulzováním motoru v případě 
uvíznutí blokujícího předmětu. To je 
proto, aby se zabránilo poškození 
spotřebiče a abyste odstranili veškeré 
uvízlé blokující předměty.

Stláčením procházejte položkami 
nabídky. Zvolte „Alerts“ (Upozornění).

Procházením zvolte Zapnuto nebo 
Vypnuto. Podržte stlačené tlačítko, 
dokud neskončí odpočítávání a na 
obrazovce displeje se nezobrazí 
zelený zaškrtávací symbol.
Pro přerušení volby uvolněte tlačítko 
během odpočítávání.

Pokud potřebuje baterie dobít, 
motor spotřebiče třikrát zapulzuje  
a na displeji se zobrazí ikona krátké 
doby chodu.

Pokud je baterie vybitá, zobrazí se 
na displeji červená varovná ikona.

Abyste získali nejlepší výkon  
a životnost baterie, používejte 
režim EKO nebo Med (Střední). 

Zkontrolujte, zda jsou obě baterie 
nabité.

Ukončení menu 
nastavení
Pro ukončení menu nastavení 
procházejte stláčením tlačítka 
volbami nabídky. Zvolte  
“Exit menu” (Opustit menu).

Varovná znamení
Pokud potřebuje baterie dobít,  
motor spotřebiče třikrát zapulzuje 
a na displeji se zobrazí červená 
varovná ikona.

Varovná znamení, která můžete 
vidět, jsou:

Filtr – filtr není správně nasazený 
nebo je nutné jej vyčistit.

Ucpání – spotřebič je někde ucpaný. 
Je potřeba odstranit uvízlý blokující 
předmět.
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Nabíjení spotřebiče

Před prvním použitím nového spotřebiče  
a po každém úklidu je důležité úplně nabít baterii. 
To je z toho důvodu, že baterie a monitorovací 
systémový algoritmus se časem „učí“ a úplné 
nabíjení baterie spotřebiče jim pomáhá  
v přesnějším výpočtu zbývající doby chodu.

Připojte nabíječku buďto přímo nebo přes úchyt na stěnu.

Modré LED po obou stranách baterie budou během nabíjení blikat.

Jakmile dojde k úplnému nabití baterie, obě LED budou po dobu  
5 sekund svítit.

Baterie je plně nabitá, pokud displej zobrazuje 100 %.

Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, nebude spotřebič pracovat.  
To je z důvodu ochrany motoru a baterie. 

Výměna baterie

Pokud máte další baterie, doporučujeme 
baterie střídavě používat pro zachování 
rovnoměrného výkonu.

Vyjmutí baterie
Baterii zespodu podepřete rukou.

Stlačte červené uvolňovací tlačítko 
baterie a vysuňte baterii z madla.

Vložte baterii do nabíječky.

Instalace baterie
Zasuňte baterii do madla, dokud 
nezacvakne bezpečně na místo.

4,5 hod. clikclik



6

clik

clik

Vysypávání sběrné nádoby

Sběrnou nádobu vysypte, jakmile 
nečistoty dosáhnou značky  
MAX – nádobu nenechte přeplnit. 
Používání spotřebiče, když jsou 
nečistoty nad hranicí MAX,  
může způsobit, že se nečistoty 
dostanou do filtru a bude nutná 
častější údržba.

Dávejte pozor, abyste nestlačili 
spouštěcí tlačítko, když je otevřené 
víko dna sběrné nádoby  
při vysypávání.

1 2 3

Stlačte červené uvolňovací tlačítko trubice  
a vytáhněte trubici ze sběrné nádoby.

Vysypání nečistot:
Držte spotřebič nad odpadkovým košem a miřte 
jím směrem dolů.

Zatlačte na červené uvolňovací tlačítko sběrné 
nádoby. Sběrná nádoba se posune dolů, přitom svým 
pohybem setře nečistoty z mřížky bloku cyklon  
a ve spodní poloze se otevře víko dna sběrné nádoby.

Víko dna sběrné nádoby se neotevře, pokud není 
červené uvolňovací tlačítko stlačeno po celou  
dobu pohybu až dolů.

Pro minimalizaci kontaktu s prachem/alergeny při 
vyprazdňování, vložte při vyprazdňování sběrnou 
nádobu do prachotěsného sáčku a sáček utěsněte. 
Opatrně vyjměte sběrnou nádobu ze sáčku. Sáček 
dobře utěsněte a zlikvidujte běžným způsobem.

Dávejte pozor, abyste nestlačili spouštěcí tlačítko, 
když je otevřené víko dna sběrné nádoby při 
vysypávání.

Uzavření sběrné nádoby:
Tlačte na víko dna sběrné nádoby směrem 
nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna  
nádoby nezaklapnou na místo.

Čištění sběrné nádoby

Pokud je nutné vyčistit sběrnou nádobu, 
vyprázdněte ji nejprve podle pokynů v části 
„Vysypávání sběrné nádoby“.

Stlačením malého červeného tlačítka vedle vodící 
lišty na sběrné nádobě uvolněte sběrnou nádobu 
a tahem dolů ji vysuňte z vodící lišty.

Sběrnou nádobu pouze vytřete vlhkou utěrkou.

Před opětovným nasazením se přesvědčte,  
že sběrná nádoba a těsnění jsou zcela suché.

Při opětovném nasazování sběrné nádoby nasuňte 
vodící drážky na sběrné nádobě do drážek na vodící 
liště na hlavním těle spotřebiče.

Sběrnou nádobu zavřete tak, že zatlačíte její víko  
dna nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna 
nádoby nezaklapnou na místo.

Sběrná nádoba se nesmí umývat v myčce na nádobí 
a nedoporučuje se při jejím čištění používat čisticí 
prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože  
by mohlo dojít k poškození spotřebiče.

clik

clik

clik

clik
clik

clik

clikclik

clik
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Mytí filtrační jednotky

Aby byl výkon spotřebiče vždy co nejlepší,  
je důležité pravidelně čistit filtry a kontrolovat,  
zda nejsou někde uvízlé blokující předměty.

LCD displej vás upozorní, když bude třeba vyčistit 
filtrační jednotku. Doporučujeme mýt filtrační 
jednotku minimálně jedenkrát měsíčně, nebo  
pokud vás spotřebič upozorní.

21 3 4

Filtrační jednotku vyjměte otočením 
proti směru hodinových ručiček. 
Opatrně ji vysuňte ze spotřebiče.

Před mytím jemně vyklepejte 
filtrační jednotku, abyste odstranili 
přebytečný prach a nečistoty.

Filtrační jednotku myjte pouze  
ve studené vodě.

Nejprve umyjte část filtrační 
jednotky ze skládaného filtračního 
papíru; podržte filtrační jednotku 
pod kohoutkem se studenou 
vodou měkkou látkovou částí 
směrem dolů a proplachujte 
skládaný filtrační papír studenou 
vodou.

Poté umyjte měkkou látkovou 
část filtrační jednotky; držte 
filtrační jednotku pod kohoutkem 
se studenou vodou měkkou 
látkovou částí opět směrem dolů, 
aby špinavá voda neznečistila 
již propláchnutý filtrační papír. 
Oplachujte studenou vodou vnitřní 
a vnější stranu měkké látkové části 
a jemně ji mněte, abyste odstranili 
nečistoty.

Opakujte mytí obou částí filtrační 
jednotky, dokud nebude odtékat 
čistá voda.

Jemně protřepejte filtrační jednotku, 
abyste odstranili přebytečnou  
vodu, a nechte ji schnout koncem  
s měkkou látkovou částí vzhůru.

Nechte filtrační jednotku zcela 
vyschnout v suchém prostředí  
s dobrým prouděním vzduchu  
po dobu nejméně 24 hodin.

Zkontrolujte, zda je filtrační jednotka 
zcela suchá.

Pro opětovnou montáž nasuňte 
filtrační jednotku na místo na 
hlavním těle a otáčejte jí ve směru 
hodinových ručiček, dokud 
nezapadne na své místo.

Filtrační jednotka může vyžadovat 
častější mytí, pokud vysáváte jemný 
prach nebo pokud se používá 
převážně režim Boost (Zvýšený).

Nevkládejte žádnou část spotřebiče 
do myčky, pračky, sušičky, trouby, 
mikrovlnné trouby ani do blízkosti 
otevřeného ohně.

1 2 3
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Mytí kartáče podlahové hubice High Torque XL

Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč pravidelně 
kontrolujte a myjte.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte 
pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

21 3

hod.

Nevkládejte rotační kartáč do myčky,  
pračky, sušičky, trouby, mikrovlnné trouby  
ani do blízkosti otevřeného ohně.

K mytí rotačního kartáče používejte pouze 
studenou vodu a nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky.

Zvedněte červenou pojistku na podlahové 
hubici a uvolněte rotační kartáč.

Vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

Otočte koncovkou a sejměte ji z rotačního 
kartáče. Koncovku nemyjte.

Držte rotační kartáč pod studenou tekoucí 
kohoutkovou vodou a zlehka jej mněte,  
abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Postavte rotační kartáč do svislé polohy a nechte 
jej zcela vyschnout. Před opětovným vložením 
zkontrolujte, zda je rotační kartáč dokonale 
suchý.

Samotné tělo podlahové hubice není 
omyvatelné a mělo by se pouze utírat  
vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.
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Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™ 

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™ má omývatelný rotační 
kartáč. Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč 
pravidelně kontrolujte a myjte. 

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte 
pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

21 3 4

Vyjmutí rotačního kartáče
Žádnou část spotřebiče 
nevkládejte do myčky  
na nádobí ani nepoužívejte  
žádné čisticí prostředky, leštidla 
nebo osvěžovače vzduchu.

Stlačte tlačítko na konci trubice 
pro uvolnění podlahové hubice. 
Otočte podlahovou hubici spodní 
stranou vzhůru.

Otočte koncovku vzhůru a vysuňte 
rotační kartáč z podlahové hubice.

Mytí a sušení rotačního kartáče
Držte rotační kartáč pod tekoucí 
vodou a zlehka jej mněte, abyste 
odstranili žmolky a nečistoty.

Postavte rotační kartáč svisle, 
jak je znázorněno na obrázku. 
Nechejte jej zcela vyschnout  
po dobu alespoň 24 hodin.

Opětovné vložení rotačního kartáče
Před opětovným vložením 
zkontrolujte, zda je rotační kartáč 
dokonale suchý.

Nasaďte koncovku zpět na rotační 
kartáč.

Nasuňte rotační kartáč  
do podlahové hubice. 

Otočte koncovku zpět dolů  
do polohy zajištěno.

Čištění čočky laseru 
Pro zachování optimálního 
výkonu je nezbytné udržovat 
čočku laseru čistou. Čočku 
laseru čistěte, pouze pokud není 
podlahová hubice připojena  
ke spotřebiči.

Pro čištění čočky laseru používejte 
pouze jemnou suchou utěrku, 
která nepouští vlákna.
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Mytí hubic

Štěrbinová hubice Kombinovaná hubice Hubice s kónickým  
kartáčem 

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte 
žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Myjte studenou tekoucí kohoutkovou vodou. 

Před použitím se ujistěte, že je hubice dokonale suchá.

Hubice s kónickým kartáčem a svítící LED štěrbinová hubice nejsou 
omyvatelné. Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, aniž  
byste se dotkli připojovacího konektoru. 

Použití podlahové hubice 
High Torque XL

Podlahová hubice High Torque XL je vybavena 
posuvným ovladačem pro nastavení intenzity sání.

Požadovanou intenzitu sání nastavíte posunutím 
posuvníku intenzity sání na horní hraně podlahové 
hubice.

+
Maximální intenzita sání pro hluboko usazený prach  
a nečistoty
Pro vysávání odolných podlahových krytin, tvrdých podlah a silně 
znečištěných koberců a předložek.



Vysávání prachu a nečistot
Pro vysávání mírně znečištěných koberců, předložek a tvrdých podlah.
Pro vysávání velkých nečistot, jako jsou arašídy nebo rýže.

–
Pro vysávání koberců s vysokým vlasem a choulostivých 
podlah
Pro vysávání koberců s vysokým vlasem nebo koberců a podlahových 
krytin, kde se setkáváte s větším odporem.

Pro vysávání lehce znečištěných podlah a choulostivých podlah,  
jako jsou vinyl, parkety a lino.
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Hledání uvízlých předmětů a nečistot

Spotřebič je vybaven automatickým vypínáním. 
Pokud ve spotřebiči uvízne nějaký předmět  
a zablokuje jej, může se spotřebič automaticky 
vypnout.

Motor začne pulzovat a na displeji LCD se zobrazí 
informace o zablokování uvízlým předmětem. 

Při hledání a odstraňování uvízlých předmětů dávejte 
pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte,  
že všechny uvízlé blokující předměty byly odstraněny, 
a že všechny části jsou opět na svých místech.

Při hledání a odstraňování uvízlých předmětů si dávejte pozor  
na ostré předměty.

Na odstraňování uvízlých a blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

Pokud se nedaří odstranit nějaký uvízlý blokující předmět, možná 
bude nutné, vyjmou rotační kartáč. Pomocí mince odjistěte upevňovací 
prvek, vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice a odstraňte překážku. 
Nasaďte rotační kartáč zpět a bezpečně zajistěte upevňovací prvek.

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je dobře upevněn.

Spotřebič má kartáče s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s nimi buďte 
opatrní, protože mohou způsobit drobné podráždění pokožky.  
Po manipulaci s kartáči si umyjte ruce.

1 2 3

clikclik

clik
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Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z podlahové 
Fluffy™ hubice

1 2 3

4 5
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Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z hubice  
s kónickým kartáčem

Hubice s kónickým kartáčem nemá omyvatelný rotační kartáč.  
Pro zajištění optimálního výkonu, pravidelně kontrolujte rotační 
kartáč a odstraňujte veškeré nečistoty a blokující předměty.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, 
abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

21 3

Sejmutí krytu a rotačního kartáče
Sejměte hubici s kónickým kartáčem  
z trubice nebo ze spotřebiče.

Zatlačte na spodní desku. Stlačením červené 
páčky dolů uvolněte kryt hubice.

Tahem sejměte kryt hubice.

Hledání uvízlých nečistot a blokujících předmětů
Zlehka zatáhněte za rotační kartáč a vysuňte 
jej z hubice.

Zkontrolujte a odstraňte veškeré uvízlé 
nečistoty a blokující předměty ze všech  
tří částí hubice s kónickým kartáčem.

Hubice s kónickým kartáčem není omývatelná. 
Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky 
na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Opětovné složení hubice s kónickým kartáčem
Rotační kartáč nasuňte zpět na místo  
a zlehka zatlačte, dokud nezacvakne.

Zkontrolujete, zda je červená páčka  
v poloze odemčeno. Nasuňte kryt hubice 
do drážky na těle hubice. Zatlačte jej dolů, 
dokud nezacvakne na místo.

Zatlačte červenou páčku nahoru, dokud 
nezacvakne na místo a zatlačte na spodní 
desku zpět na místo.


