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Ilość końcówek w zestawie różni się w zależności od zakupionego modelu. 
Dodatkowe akcesoria możesz zakupić na Dyson.pl. 

 
 

 

Korpus główny odkurzacza bezprzewodowego 
Elektroszczotka High Torque XL 
Bardzo szeroka elektroszczotka High 
Torque XL z technologią Dyson DLS™  

(Dynamic Load Sensor). 

Elektroszczotka Soft Roller 
Posiada miękkie, nylonowe włosie oraz anty-
statyczne, węglowe włókna do twardych 
podłóg.

 

 

   
 

Stacja dokująca 

Twój odkurzacz bezprze-

wodowy Dyson ładuje  
się w ściennej stacji ładu-
jącej. W ten sposób  

jest zawsze gotowy  
do ponownego użycia. 

Ładowarka 

Pozwala na ładowanie 

Twojego odkurzacz  
bezprzewodowego  
w stacji dokującej  

lub podłączając go bez-
pośrednio do gniazdka 

elektrycznego. 

Rura 

 
 

 

 

 

Mini elektroszczotka 

zapobiegająca pląta-
niu 
Stożkowy, zapobiega-

jący plątaniu wałek 
szczotki, skręca włosy 

do pojemnika. Napę-
dzane silnikiem czysz-

czenie małych prze-
strzeni. 

Końcówka Combi 

Dwa akcesoria w jednym 
- szeroka nasadka  
i szczotka. Dla szybkiego 

przełączania między 
czyszczeniami różnych 

powierzchni. 

Końcówka szczelinowa 

Zaprojektowana  
do precyzyjnego sprzą-
tania w trudno dostęp-

nych zakamarkach  
i wąskich przestrze-

niach. 

Miękka szczotka  

do zbierania kurzu 
Miękkie, nylonowe włosie 
pozwala na sprzątanie 

delikatnych przedmiotów 
i powierzchni.

Szczotka do uporczy-

wego brudu Sztywne 
nylonowe włosie usuwa 
głęboko wtarty brud  

z szorstkich dywanów, 
często użytkowanych  

powierzchni i wnętrz  
samochodów. 

Podręczny uchwyt  

do akcesoriów 

Do przechowywania rury 
odkurzacza i pozostałych 

akcesoriów.  
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Boost 

 
 

 
 

  

 
 
Pierwsze użycie 

 
Przed pierwszym użyciem  
należy w pełni naładować 
akumulator.  

 
 

Tryby pracy 

Możesz zarejestrować swoje urządzenie,  
korzystając z numeru seryjnego,  

znajdującego się na spodzie urządzenia. 

 

 

Pielęgnacja 
podłóg 

 
 
Sprawdź, czy spód elektroszczotki  
lub końcówki/akcesorium jest czysty i nie posiada 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenia 
czyszczonej powierzchni. 
 
Przed odkurzaniem podłóg, dywanów i wykładzin na-
leży zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczą-
cymi czyszczenia tych powierzchni. 
 
Wałek szczotki w urządzeniu może uszkodzić niektóre 
rodzaje dywanów i podłóg. Jeśli do czyszczenia nie-
których modeli dywanów wykorzysta się obrotowy 
wałek szczotki, może to spowodować  
jego odkształcenie. W takiej sytuacji, zalecamy odku-
rzanie tego typu powierzchni z użyciem pozostałych 
końcówek i postępowanie zgodnie  
z zaleceniami ich producenta.

Twój odkurzacz posiada trzy 
tryby pracy dla różnych zadań. 
Możesz sprawnie zmienić tryb 
odkurzania za pomocą jednego 
przycisku. 

Maksymalny czas 
pracy, umożliwia 
dłuższe sprzątanie  
całego domu.

 

  

Optymalna równowaga między mocą i czasem  
działania. Zamontuj elektroszczotkę High Torque XL, 
aby włączyć tryb Auto. Technologia Dyson DLS™ 
automatycznie dostosowuje moc ssania do różnych 
rodzajów podłóg. 

Intensywne czyszcze-
nie głęboko wtartego 
brudu. 

 

Med 

clik clik clik 

 

Eco 
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Menu ustawień 
Kontroluj ustawienia swojego urządzenia za pomocą 
przycisku wyboru. 
 
Aby wejść do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk wybory, aż na ekranie wyświetli się menu.  
Dotknij, aby przewinąć dostępne opcje. 

 

 
 

 
 

Zmiana 
języka 

Zmiana 
ustawień 
alertów  

Obliczanie 
czasu pracy 

Żywotność akumulatora

 

  

 
 

 

Aby zmienić język, naciśnij  
i przytrzymaj przycisk wyboru,  
aż pojawi się lista języków.  
Zwolnij przycisk wyboru. 
 
Dotknij przycisk wyboru,  
aby przewijać listę języków  
w poszukiwaniu tego preferowane-
go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, 
aż odliczanie się zakończy. 
 
Jeśli wybrano prawidłowy język,  
na ekranie pojawi się zielony  
haczyk, potwierdzający zakończenie 
wybierania. 
 
Aby anulować, zwolnij przycisk  
wyboru podczas odliczania. 

Możesz wyłączyć funkcję  
pulsowania towarzyszącą alertom.  
Silnik nie będzie już pulsował,  
ale alerty nadal będą wyświetlane 
na ekranie LCD, gdy urządzenie 
będzie wymagać Twojej uwagi.  

Wyłączenie alertów nie spowoduje 
wyłączenia pulsowania,  
towarzyszącemu powiadomieniu  
o wystąpieniu zatoru.  
Ze względów bezpieczeństwa  
konieczne jest usunięcie wszelkich 
zatorów w urządzeniu,  
aby zapobiec jego uszkodzeniu.  

Dotknij, aby przewinąć menu  
ustawień. Wybierz opcję „Alerty”.  

Przewiń, aby włączyć lub wyłączyć 
alerty, przytrzymaj przycisk  
wyboru, aż odliczanie dobiegnie 
końca, a na ekranie pojawi się  
haczyk. Aby anulować wybór, 
zwolnij przycisk podczas odliczania. 
Wyjście z menu 
ustawień 
Aby opuścić menu ustawień,  
naciśnij ekran, aby przewijać menu 
wyboru. Wybierz „Wyjdź z menu”.  

Gdy akumulator wymaga nałado-
wania, urządzenie zacznie trzykrot-
nie pulsować, a na ekranie pojawi 
się ikona sygnalizująca niski poziom 
pozostałego czasu pracy.  
 
Gdy akumulator się rozładuje,  
na ekranie pojawi się czerwona 
ikona ostrzegawcza. 

 

Użyj trybu Eco lub Med,  
aby uzyskać najlepszą wydajność 
i żywotność akumulatora. 
 
Upewnij się, że akumulator jest w pełni 
naładowany. 

 
 

 
 

 

 
 

Powiadomienia 
Gdy akumulator wymaga naładowania, 
urządzenie zacznie trzykrotnie  
pulsować, a na ekranie pojawi  
się czerwona ikona ostrzegawcza. 
 

Pozostałe, wyświetlane alerty: 
 

Filtr – filtr jest nieprawidłowo  
zamontowany lub wymaga mycia.  

 

Zator- w Twoim urządzeniu jest  
zator, który wymaga usunięcia.  

 
4:50 

 

 
English 

Espanol 
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Ładowanie urządzenia Ładowanie akumulatora 
 

 

 
Istotne jest, aby przed pierwszym użyciem 
odkurzacza i po każdym sprzątaniu,  
w pełni naładować jego akumulator.  
Pomaga to poprawić dokładność algorytmu  
i systemu monitorowania, który uczy się  
w trakcie użytkowania urządzenia  
i estymuje pozostały czas pracy. 
 

Zalecamy regularne, naprzemienne  
ładowanie wszystkich posiadanych 
akumulatorów, aby przedłużyć  
ich żywotność. 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Akumulator odkurzacza można ładować w stacji dokującej  
lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 

 
 
Niebieskie diody LED po obu stronach akumulatora będą migać  
podczas jego ładowania.  
 
Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, obie diody LED zaświecą 
się przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „100%”. 
 
Twój odkurzacz nie będzie działać, jeśli temperatura pomieszczenia 
spadnie poniżej 10°C (50°F). Działanie to ma na celu ochronę  
zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia. 

 
Wyjmowanie akumulatora 

Trzymaj dłoń pod akumulatorem, 
aby go podeprzeć.  
 
Naciśnij czerwony przycisk zwalnia-
jący akumulator i wyciągnij  
akumulator z uchwytu.  
 
Naładuj akumulator. 
 

 
Montaż akumulatora 

Wsuń akumulator do uchwytu,  
aż zatrzaśnie się w odpowiednim 
miejscu. 

 
 
 

clik 
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Opróżnij pojemnik, gdy tylko  
zebrane zanieczyszczenia osiągną 
poziom znacznika MAX -  
nie przepełniaj pojemnika.  
Używanie urządzenia z przepełnio-
nym pojemnikiem może spowodo-
wać, że brud przedostanie się  
do filtra i będzie wymagać częstszej 
konserwacji. 

Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku 
zasilającego, gdy pojemnik  
jest otwarty podczas opróżnienia.

 

 

1 2 
 
 

 

Zdejmij rurę, naciskając znajdujący się  
na niej czerwony przycisk zwalniający i wy-
ciągając ją z pojemnika. 

 
 

 

 
 

 

 

Czyszczenie  
pojemnika 

Opróżnianie pojemnika: 

Przytrzymaj urządzenie z pojemnikiem  
skierowanym w dół.  
 
Mocno naciśnij czerwony przycisk zwalniający  
pojemnika. Pojemnik zsunie się, a dno pojemnika 
otworzy się.  
 
Dno pojemnika nie otworzy się, jeżeli czerwony 
przycisk nie zostanie całkowicie wciśnięty. 

Aby zminimalizować kontakt z kurzem/alergenami 
podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj  
go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij 
pojemnik, dokładnie zamknij worek i wyrzuć go. 
Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku zasila-
jącego, gdy pojemnik jest otwarty podczas 
opróżnienia. 
 
Zamykanie pojemnika: 

Zamknij pojemnik dociskając jego dno w gó-
rę, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.  

 

 

 

 

 
Jeśli konieczne jest wyczyszczenie pojemnika, 
opróżnij go, jak pokazano w sekcji „Opróżnianie 
pojemnika”. 

 

Naciśnij czerwony przycisk zlokalizowany na prowadnicy pojemnika  
i wysuń pojemnik z prowadnic. 
 
Pojemnik należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. 
 
Po zakończeniu, upewnij się, że pojemnik i uszczelki są całkowicie  
suche.

 
Aby ponownie zamontować pojemnik,  
włóż grzbiet do prowadnicy pojemnika. 

Następnie zamknij pokrywę i upewnij się,  
że pojemnik i dno zatrzasnęły się na swoim 
miejscu.  
 
Pojemnika nie można myć w zmywarce  
ani przy użyciu detergentów, nie zaleca  
się stosowania do jego mycia środków  
do polerowania ani odświeżaczy powietrza, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 
 

clik 
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Regularne mycie filtrów i sprawdzanie,  
czy nie ma zatorów w urządzeniu,  
pozwala na utrzymanie najlepszej wydajność 
odkurzacza. 

Ekran LCD powiadomi Cię, gdy filtr będzie wymagał 
mycia. Zalecamy mycie filtra co najmniej  
raz w miesiącu lub gdy pojawi się komunikat  
na urządzeniu.

 

 

 
 

 

1 2 3 4 
 

 

 

 

 
 

 
 
Wyjmij filtr, przekręcając go w kie-
runku przeciwnym do ruchu  
wskazówek zegara.  
Delikatnie wyciągnij go z urządze-
nia. 

 

Przed umyciem filtra postukaj nim 
delikatnie o twardą powierzchnię, 
aby usunąć nadmiar kurzu i zanie-
czyszczeń. 

Filtr należy płukać tylko  
w zimnej wodzie. 

 

Najpierw umyj harmonijkowy, 
papierowy element filtra; płucz 
filtr pod kranem zimną wodą, 
elementem piankowym skierowa-
nym w dół, po czym polej zimną, 
bieżącą wodą harmonijkowy,  
papierowy element. 

Następnie umyj element piankowy 
filtra; filtr trzymaj pod kranem  
z zimną, bieżącą wodą, elementem 
piankowym skierowanym w dół,  
aby brudna woda nie zanieczyściła 
harmonijkowego, papierowego  
elementu. Przelej zimną wodę  
po wewnętrznej i zewnętrznej  
stronie piankowego elementu  
i delikatnie ściśnij piankę,  
aby usunąć brud.  

Kontynuuj mycie, aż woda będzie 
czysta.  

Potrząśnij lekko filtrem aby usunąć 
nadmiar wody i pozostaw  
do wyschnięcia piankowym elemen-
tem do góry. 

Pozostaw filtr do wyschnięcia  
na minimum 24 godziny w miejscu 
o dobrym przepływie powietrza.  

 

Upewnij się, że filtr jest całkowicie 
suchy. 

 

Aby ponownie zamontować filtr, 
umieść go na korpusie głównym  
i przekręć zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara, aż zatrzaśnie się na swo-
im miejscu. 
 
Filtr może wymagać częstszego my-
cia, jeśli odkurzasz dużo drobnego 
kurzu lub jeśli urządzenie jest używa-
ne głównie w trybie Boost. 
 
Nie wkładaj żadnej części urządzenia 
do zmywarki, pralki, suszarki bębno-
wej, piekarnika, kuchenki mikrofalo-
wej ani nie przechowuj  
w pobliżu otwartego ognia.



Mycie wałka elektroszczotki High Torque XL 

8 

 

 

 
 

 

Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie 
czyścić wałek szczotki. 

 

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki  
i nie dotykaj przycisku zasilającego.  

 
 

 

 

1 2 3 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Nie wkładaj elektroszczotki do zmywarki, 
pralki, suszarki bębnowej, piekarnika,  
kuchenki mikrofalowej ani nie przechowuj  
w pobliżu otwartego ognia. 
 
Wałek szczotki należy myć tylko zimną wodą 
bez dodatku detergentów. 
 
Podnieś czerwony zatrzask na elektroszczot-
ce, aby zwolnić wałek szczotki.  
 
Wysuń wałek z elektroszczotki. 
 
Przekręć zaślepkę i zdejmij ją z wałka 
szczotki. Nie należy myć zaślepki. 

 
Przytrzymaj wałek szczotki pod zimną,  
bieżącą wodą i delikatnie pocieraj,  
aby usunąć wszelkie kłaczki lub brud. 
 
Ustaw wałek szczotki pionowo i pozostaw 
do całkowitego wyschnięcia.  
Upewnij się, że wałek szczotki jest  
całkowicie suchy przed ponownym  
montażem.  
 

 
Obudowy elektroszczotki nie można myć, 
należy ją tylko przecierać wilgotną,  
niestrzępiącą się ściereczką.
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Konserwacja  
końcówek 

Korzystanie z elektroszczotki 
High Torque XL  

 

 
 

 
 

   
 

Końcówka 
szczelinowa 

Końcówka Combi Mini elektroszczotka  
zapobiegająca plątaniu 

 

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki 
ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy 
powietrza. 

 

Używaj tylko bieżącej, zimnej wody do mycia.  
 

Przed ponowny użyciem upewnij się, że akcesoria  
są całkowicie suche. 

 

Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu nie nadaje się  
do mycia. Przetrzyj wilgotną, niestrzępiącą się szmatką,  
nie dotykając końcówki złączeni

Elektroszczotka High Torque XL posiada przełącznik 
do regulacji mocy ssania elektroszczotki. 
 
Aby wybrać żądaną moc ssania, przesuń przełącznik 
mocy ssania w kierunku górnej części elektroszczotki. 

 

 
+ 
Maksymalna moc ssania dla głęboko wtartego kurzu i zabrudzeń  

Do odkurzania trwałych wykładzin podłogowych, twardych podłóg 
oraz mocno zabrudzonych dywanów i chodników. 

 



Moc ssania dla kurzu i zabrudzeń  

Do odkurzania lekko zabrudzonych dywanów, chodników  
i twardych podłóg. Usuwanie dużych zabrudzeń,  
takich jak orzeszki ziemne lub ryż. 

 

– 
Moc ssania dla dywanów z długim włosem oraz delikatnych  
rodzajów podłóg  
Do odkurzania dywanów zarówno z krótkim jak i długim  
włosem oraz bardziej topornych w czyszczeniu powierzchni. 
 
Do odkurzania lekko zabrudzonych powierzchni oraz delikat-
nych rodzajów podłóg, takich jak winyl, parkiet i linoleum. 



Lokalizacja źródła zatorów w urządzeniu 
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Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłącza-
nia. Jeżeli jakakolwiek element zostanie zablokowany, 
odkurzacz może automatycznie wyłączyć się. 

 

Silnik zacznie pulsować, a ekran LCD 
wyświetli komunikat o zatorze.

Nie dotykaj przycisku zasilającego podczas 
lokalizacji źródła zatoru. 

 

Upewnij się, że wszelkie zatory zostały  
usunięte, a wszystkie części poprawnie 
zamontowano przed ponownym użyciem 
urządzenia. 

 

 

 
 

Uważaj na ostre elementy podczas lokalizacji zatorów.  

Usuwanie źródła zatorów nie podlega gwarancji. 

Jeśli nie możesz usunąć zatoru z elektroszczotki, konieczne może  
być wyjęcie wałka szczotki. Użyj monety, aby odblokować mocowanie,  
wysuń wałek z elektroszczotki i usuń zator.  
Wymień wałek szczotki i mocno dokręć mocowanie. 

 

Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane. 
 

Wałek elektroszczotki Twojego urządzenia posiada włókna węglowe. 
Zachowaj ostrożność w podczas ich dotykania,  
ponieważ mogą powodować niewielkie podrażnienia skóry.  
Umyj ręce po każdym kontakcie z włóknami. 

 

 
 

 
 

1 2 3 
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Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu 
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Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu posiada wałek 
nienadający się do mycia. Aby zachować optymalną  
wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek szczotki  
i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.  

 

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki  
i nie dotykaj przycisku zasilającego.  

 

 

 

1 2 3 
 
 

 
 

Wygięta dźwignia blokująca 
znajduje się z tyłu elektrosz-
czotki. 

Usuń wszelkie włosy  
lub włókna, które owinęły  
się wokół wałka szczotki.

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Zdejmij obudowę i wałek szczotki  
Odłącz mini elektroszczotkę zapobiegającą 
plątaniu od rury lub urządzenia. 

 

Otwórz płytę podstawy. Naciśnij czerwoną 
dźwignię w dół, aby zwolnić obudowę  
elektroszczotki.  
 
Zdejmij obudowę elektroszczotki z korpusu 
głównego końcówki. 

Lokalizacja zanieczyszczeń i elementów 
powodujących zator 

Mocno pociągnij wałek szczotki, aby wyjąć 
go z korpusu.  

 

Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia 
ze wszystkich trzech części mini elektrosz-
czotki zapobiegającej plątaniu. 

 
Mini elektroszczotki zapobiegającej  
plątaniu nie można myć.  
Wytrzyj ją wilgotną, niestrzępiącą się 
szmatką. 
 
Nie wkładaj żadnej części urządzenia  
do zmywarki ani nie używaj detergen-
tów, past czy odświeżaczy powietrza. 

Ponowny montaż mini elektroszczotki zapobiega-
jącej plątaniu 

Umieść wałek szczotki z powrotem i mocno 
dociśnij, aż zatrzaśnie się w odpowiednim 
miejscu 

 
Sprawdź, czy czerwona dźwignia blokująca jest  
w położeniu odblokowanym. Dopasuj obudowę  
elektroszczotki do prowadnicy korpusu głównego. 
Dociśnij ją w dół, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej 
pozycji.  
 
Popchnij czerwoną dźwignię blokującą do góry  
i dociśnij podstawę, aż oba elementy zatrzasną się  
w odpowiednim miejscu. 


