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W pudełku

 Odkurzacz bezprzewodowy

Rura Ładowarka
Pozwala na ładowanie 
urządzenia w stacji 
dokującej lub podłączając 
go bezpośrednio do 
gniazdka elektrycznego.

Końcówka do blatów
Przeznaczona do czyszczenia blatów 
kuchennych, stołów i pozostałym 
twardych, płaskich powierzchni.

Elektroszczotka Micro Fluffy™ 
Miękkie włókna nylonowe i antystatyczne 
włókna węglowe usuwają drobny kurz z 
twardych podłóg. Mniejsza niż 
standardowa, elektroszczotka Fluffy™  
o niskim profilu, umożliwiającym 
sprzątanie zakamarków pod meblami.

Mini elektroszczotka
Kompaktowa elektroszczotka z 
mniejszą głowicą do usuwania 
uporczywych zabrudzeń z materacy, 
tapicerki i schodów.

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

Uchwyt do akcesoriów
Uchwyt mocowany do 
rury w celu 
przechowywania 
akcesoriów.

Końcówka szczelinowa Combi 
Dwa akcesoria w jednym - końcówka 
szczelinowa oraz miękka szczotka do 
zbierania kurzu.  Dla szybkiego 
przełączania między czyszczeniem 
różnych powierzchni. 
.

Podświetlana końcówka 
szczelinowa 
Końcówka szczelinowa z 
oświetleniem LED pozwala 
sięgnąć  do ciemnych, wąskich 
przestrzeni i zobaczyć dokładniej 
miejsca, które odkurzasz. 

Korpus główny 
odkurzacza 
pokazujący uchwyt 
oraz zamontowany 
pojemnik.

Elektroszczotka z 
wałkiem z miękkim 
włosiem. Można ją 
przymocować do 
rury lub 
bezpośrednio do 
korpusu odkurzacza.

Rura z węższą częścią u góry, do której montuje się 
pojemnik na zanieczyszczenia oraz z szerszą 
częścią na dole, do której montuje się 
elektroszczotkę lub inne akcesorium.

Ładowarka jest 
jednoczęściowym 
elementem z wtyczką, 
złączem i kablem.

Akcesorium, które łączy 
w sobie końcówkę 
szczelinową oraz miękką 
szczotkę. W razie 
potrzeby można zsunąć 
szczotkę po końcówce 
szczelinowej.

Długie akcesorium 
ze ściętym 
końcem.

Elektoszczotka o 
małym rozmiarze, 
którą można 
zamontować do 
rury lub 
bezpośrednio do 
korpusu 
odkurzacza.

Krótkie akcesorium 
ze ściętym końcem.

Plastikowy element 
mocowany do rury.



Budowa odkurzacza

Przycisk zasilający 
Naciśnij przycisk 
zasilający tylko raz, aby 
uruchomić urządzenie 
i rozpocząć wygodne, 
ciągłe czyszczenie.

Tryby odkurzania 
Naciśnij przycisk wyboru 
trybu odkurzania, aby 
zmienić tryb pracy.

Tryb MAX
Zapewnia maksymalną 
moc do intensywnego 
sprzątania głęboko 
wtartego brudu.

Tryb ECO
Optymalna równowaga 
pomiędzy mocą i czasem 
pracy.

Umiejscowienie przycisku 
zasilającego u podstawy 
uchwytu urządzeia.

Podłączenie rury do 
korpusu głównego, z 
przyciskiem zwalniającym 
rurę wyrównanym 
z przyciskami na uchwycie 
korpusu głównego.

Korpus główny z 
przyciskiem zasilającym 
i przyciskiem trybu 
odkurzania u podstawy 
uchwytu oraz zamkniętym 
pojemnikiem na 
zanieczyszczenia.

Elektroszczotka Dyson 
Micro Fluffy™   z 
przyciskiem 
zwalniającym na 
elastycznej szyjce, 
połączona z głównym 
korpusem 
elektroszczotki.

Korpus główny 
odkurzacza Dyson ma 
możliwość 
bezpośredniego 
połączenia 
z  elektroszczotką  Micro 
Fluffy™.

Wskaźniki pokazujące, że 
akcesoria można 
podłączyć bezpośrednio do 
korpusu lub do rury.

Elektroszczotka Micro Fluffy™ 
Miękkie włókna nylonowe i antystatyczne 
włókna węglowe usuwają drobny kurz z 
twardych podłóg. Mniejsza niż 
standardowa, elektroszczotka Fluffy™  o 
niskim profilu, umożliwiającym sprzątanie 
zakamarków pod meblami.



Ładowanie urządzenia

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy pełne naładowanie urządzenia 
i wszelkich dodatkowych akumulatorów przed pierwszym użyciem i po 
każdym sprzątaniu.

Dioda LED, znajdująca się na końcu uchwytu będzie migać, gdy poziom 
energii będzie niski i konieczne będzie naładowanie akumulatora.

Podłącz ładowarkę bezpośrednio do wejścia znajdującego się na podstawie 
uchwytu urządzenia. Możesz także podłączyć ładowarkę do stacji dokującej, 
jak pokazano w instrukcji montażowej dołączonej do stacji dokującej.

Podczas ładowania, dioda LED, znajdująca się na końcu uchwytu będzie 
pulsować niebieskim światłem, a po pełnym naładowaniu zgaśnie. Pełne 
naładowanie akumulatora może zająć do czterech godzin. 

Urządzenie nie będzie działać ani się ładować, jeśli temperatura otoczenia 
spadnie poniżej 5°C (41°F). Ma to na celu ochronę zarówno silnika, jak i 
akumulatora.

Możesz przedłużyć żywotność akumulatora pozostawiając urządzenie do 
ostygnięcia przed ponownym naładowaniem.

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 należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia tych 
powierzchni. 

Urządzenie jest przeznaczone do sprzątania podłóg twardych. Obracający się wałek elektroszczotki w urządzeniu może uszkodzić 
niektóre rodzaje dywanów i podłóg lub spowodować ich odkształcenie. W takiej sytuacji zalecamy odkurzanie tego typu powierzchni 
z użyciem pozostałych końcówek i postępowanie zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Ładowarka podłączona do 
zasilania bezpośrednio do 
akumulatora.  



Ponowny montaż pojemnika
Jeśli wyjąłeś pojemnik, wsuń go z powrotem na prowadnicę. Upewnij się, że 
pojemnik i pokrywa znajdują się na swoim miejscu.

Popchnij podstawę pojemnika do góry, aż pojemnik i pokrywa zatrzasną się 
na swoim miejscu. Podłącz ponownie rurę.

Opróżnianie pojemnika

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika 
MAX. Używanie urządzenia  z przepełnionym pojemnikiem może spowodować, że brud 
przedostanie się do filtra i będzie wymagać częstszej konserwacji. 

Zdejmowanie rury 
Zdejmij rurę, naciskając znajdujący się na niej czerwony przycisk zwalniający 
i wyciągając ją z pojemnika. 

Opróżnianie pojemnika
Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci z pojemnikiem skierowanym w dół.

Naciśnij czerwony przycisk zwalniający, uważając, aby nie nacisnąć przycisku 
zasilającego. Dno pojemnika otworzy się, a osłona zsunie się, wycierając 
wszelkie zabrudzenia. 

Dno pojemnika nie otworzy się, jeżeli czerwony przycisk nie zostanie całkowicie 
wciśnięty. 

Wyjmowanie pojemnika
Jeśli w pojemniku pozostają zanieczyszczenia, wyjmij go i opróżnij z brudu.
Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się na prowadnicy pojemnika, aby go 
zwolnić i wysuń pojemnik z prowadnic.

Zminimalizuj kontakt z kurzem 
Podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym.  
Ostrożnie wyjmij pojemnik, szczelnie zamknij worek i wyrzuć go. 
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Czyszczenie pojemnika

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

Czyszczenie pojemnika 
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. 

Montaż pojemnika
Włóż grzbiet do prowadnicy pojemnika.

Następnie zamknij pokrywę i mocno dociśnij, aby pojemnik i dno zatrzasnęły 
się na swoim miejscu. 

Znacznik MAX na pojemniku 
urządzenia: wskazuje poziom 
zanieczyszczeń, który nie 
powinien być osiągany, gdy 
odkurzacz jest ustawiony pod 
kątem, podczas normalnego 
czyszczenia. 

Ilustracja przedstawiająca 
opróżnianie pojemnika do worka z 
zaznaczeniem, aby nie naciskać 
przycisku zasilającego podczas 
opróżniania pojemnika. 

Dno pojemnika zamyka 
się  ze słyszalnym 
kliknięciem,  następnie 
pojemnik jest przesuwany 
do góry, aż zatrzaśnie się  
w odpowiednim miejscu. 

Wyjmowany pojemnik 
i położenie przycisku 
zwalniającego na 
spodzie prowadnicy 
pojemnika.

Pojemnik jest 
montowany  z powrotem 
na miejsce  na 
prowadnicy pojemnika.



Mycie filtra

Filtr należy myć co najmniej raz w miesiącu, aby zachować optymalną 
wydajność mocy ssania. 

Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy zanim ponownie zamontujesz go 
w urządzeniu. 

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

Wyjmij filtr, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

Przed umyciem filtra postukaj nim delikatnie o krawędź kosza na śmieci, 
aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń. 

Mycie filtra
Umyj zewnętrzną część filtra, pocierając palcami, aby usunąć brud. 
Ostrożnie wypłucz wnętrze zewnętrznej częsci filtra nie dopuszczając 
do jego napełnienia wodą.
Powtórz tę czynność, aż woda będzie czysta.

Suszenie filtra
Opróżnij filtr i mocno nim potrząśnij, aby usunąć nadmiar wody. 

Kontynuuj czynność, aż z filtra przestanie wypływać woda. 

Postaw filtr z plisowanym końcem skierowanym do góry.

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

Nie należy suszyć filtra w suszarce bębnowej, kuchence mikrofalowej, 
ani w pobliżu otwartego ognia.  

Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed zamontowaniem w odkurzaczu.  
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane z wilgotnym filtrem.

Ponowny montaż filtra
Ponownie zamontuj filtr, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem  
wskazówek zegara.

Twój filtr może wymagać częstszego mycia, jeśli odkurzasz drobny kurz, często 
używasz trybu Max lub korzystasz z urządzenia z pełnym pojemnikiem.

Filtr znajduje się  
w górnej części urządzenia. 

Trzymając za twardą, 
plastikową część filtra, 
potrząsaj delikatnie drugą 
częścią nad koszem. 

Filtr trzymany szerszym elementem w 
pozycji pionowej.  
Woda pływająca z kranu  
do węższej części. 

Filtr z ręką zasłaniającą 
otwarty koniec. Za 
pomocą strzałek 
pokazano ruch 
potrząsania.

Dłoń trzymająca filtr w dwóch pozycjach, podczas 
wytrząsania wody, z wydostającymi się z filtra 
kropelkami.  

Filtr pozostawiony do 
całkowitego wyschnięcia, 
plisowanym elementem 
skierowanym  do góry. 



Czyszczenie wałka elektroszczotki

Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek 
elektroszczotki i usuwać wszelkie zanieczyszczenia. 

Wyjmowanie wałka szczotki
Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce ani przy użyciu 
detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę, aby odłączyć ją od rury.

Zdemontuj zaślepkę, odłóż ją na bok, nie myj jej. Wyjmij wałek elektroszczotki.

Mycie i suszenie wałka elektroszczotki
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 przez co 
najmniej 24 godziny. 

Montaż wałka elektroszczotki
Przed zamontowaniem wałka w elektroszczotce upewnij się, że jest on całkowicie 
suchy.  

Ponownie załóż zaślepkę na wałek szczotki. 

Umieść wałek  z powrotem w elektroszczotce. 

Głowica elektroszczotki nie nadaje się do mycia. Należy ją przetrzeć wilgotną, 
niestrzępiącą się szmatką. 
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Wałek ponownie 
zamontowany w 
elektroszczotce z 
zaślepką w pozycji 
zamkniętej. 

Aby otworzyć zamknięcie 
umieszczone z boku 
elektroszczotki, należy obrócić je 
o 90°, aby zwolnić zaślepkę i 
wyjąć wałek szczotki. 

Zaślepka znajduje się 
z boku 
elektroszczotki. 
Popchnij ją w górę, 
aby odblokować 
wałek szczotki.  Nie 
należy myć zaślepki. 

Umieść wałek szczotki w 
pozycji pionowej, 
otwartym końcem 
skierowanym do góry,  
do całkowitego 
wyschnięcia. 

Zaślepka powinna być 
przymocowana do 
elektroszczotki pod 
kątem mniejszym niż 90°, 
większy kąt nie pozwoli 
na zamknięcie zaślepki.



Konserwacja końcówek

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

Przetrzyj akcesoria wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, nie 
dotykając końcówki złączenia. 

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

Końcówka 
szczelinowa 
Combi

Końcówka do blatówPodświetlana 
końcówka 
szczelinowa

Mini elektroszczotka



Usuwanie zatorów

Jeśli urządzenie wykryje zator, silnik zapulsuje sześć razy. Nie będziesz mógł 
korzystać z urządzenia, dopóki zator nie zostanie usunięty.

Jeśli spróbujesz użyć odkurzacza z pulsującym silnikiem, urządzenie 
automatycznie wyłączy się. Pozostaw maszynę do ostygnięcia, zanim zaczniesz 
szukać zatorów i ze względów bezpieczeństwa uważaj, aby nie dotykać przycisku 
zasilającego.

Odłącz urządzenie od ładowania przed szukaniem zatorów. Zwróć szczególną 
uwagę, aby nie dotknąć przycisku zasilającego i uważaj na ostre przedmioty.

Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, zanim zaczniesz szukać zatorów.
Nie korzystaj z odkurzacza podczas szukania zatorów, ponieważ może to 
spowodować obrażenia.

Po wyjęciu rury  
z urządzenia sprawdź, 
czy nie ma zatorów  na 
obu jej końcach. 

Ilustracja przedstawiająca 
zdemontowany pojemnik 
i położenie dźwigni 
zwalniającej pojemnik na 
spodzie prowadnicy 
pojemnika. 

Odwróć elektroszczotkę,  aby 
sprawdzić, czy wałek  szczotki i 
wloty powietrza nie są 
zablokowane. 

Usuń wszelkie zanieczyszczenia  
z wałka szczotki.

Po zdjęciu pojemnika  sprawdź, 
czy nie ma zatorów, zwróć 
szczególną uwagę na wlot 
powietrza, znajdujący się po 
prawej stronie urządzenia,  
tuż pod punktem, w którym 
pojemnik łączy się z korpusem 
głównym odkurzacza. 

Po wyjęciu rury  
z urządzenia sprawdź, czy nie 
ma zatorów  na obu jej 
końcach. 



Konserwacja urządzenia

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, ważne jest, 
aby regularnie go czyścić i sprawdzać, czy nie ma zatorów. 

Konserwacja odkurzacza bezprzewodowego Dyson 
Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. 

Sprawdź, czy w elektroszczotce, końcówkach i korpusie głównym odkurzacza nie 
występują zatory. 

Regularnie myj filtr i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia. 

Nie używaj detergentów ani środków do polerowania podczas czyszczenia 
urządzenia. 

Konserwacja akumulatora 
Aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność akumulatora, korzystaj z urządzenia
w trybie Eco.

Twój odkurzacz nie będzie się ładować ani pracować, jeśli temperatura 
pomieszczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Działanie to ma na celu ochronę 
zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia. 

Numery seryjne 
Numery seryjne znajdują się na urządzeniu, akumulatorze i ładowarce. 
Użyj numeru seryjnego, aby zarejestrować swój odkurzacz bezprzewodowy Dyson. 




