
Manual de utilizare

SV
12

 J
N

.0
00

00
 P

N
.0

00
00

0-
00

-0
0 

 
00

.0
0.

00
 V

ER
SI

U
N

EA
 N

R.
01

Cuprins
Montarea aparatului
Introducere
Conectarea la aplicația Dyson Link
Alimentarea și monitorizarea permanentă
Meniul cu informații
Modul automat
Viteza și direcția debitului de aer
Oscilație
Modul nocturn și Temporizatorul de oprire
Schimbarea filtrului HEPA + filtrului de carbon

Resetarea duratei de viață a filtrului  
HEPA + a filtrului de carbon
Schimbarea filtrului HEPA și a filtrului de carbon
Resetarea duratei de viață a filtrului  
HEPA și a filtrului de carbon
Înlocuirea filtrului HEPA + a filtrului de carbon  
cu un filtru catalitic
Resetarea duratei de viață a filtrului  
HEPA + a filtrului de carbon
Întreținerea aparatului



Montarea aparatului

Folosiți ambele mâini pentru a scoate aparatul din cutie, ținându-l de bază.

Nu îl ridicați ținându-l de amplificatorul în buclă.

Asamblarea aparatul cu filtrele furnizate.

Purificator Dyson Cool
Furnizat cu un filtru HEPA + filtru de carbon.

Fixați filtrul HEPA + filtrul de carbon în capacul exterior  
și poziționați-l la bază. Împingeți ferm până când ambele  
capace exterioare se fixează în siguranță în poziție.

Clik

Clik

Purificator Dyson Cool
Furnizat cu filtru HEPA și filtru de carbon separat.

Fixați filtrele de carbon la locul lor pe aparat.

Fixați filtrul HEPA în capacul exterior. Poziţionaţi capacele exterioare în 
poziție pe bază și apăsați ferm până când se fixează ambele în siguranță.

Clik

Clik

Purificator Dyson Cool Formaldehidă
Aparatul dvs. este prevăzut cu un filtru catalitic permanent și un filtru  
HEPA + filtru de carbon.

Fixați filtrul catalitic în poziția sa pe aparat.

Fixați filtrul HEPA + filtrul de carbon în capacul exterior și poziționați-l  
la bază. Împingeţi ferm până când ambele capace exterioare se fixează  
în poziţie.

Clik

Clik

Introducere

Puneți telecomanda pe partea 
superioară a aparatului,  
cu butoanele în jos.

Conectați-l la alimentare  
și porniți-l.

Telecomandă

Pornire/oprire Mod în așteptare

Pornire/oprire Mod în așteptare

Viteza debitului de aer

Pornire/oprire fluctuație

Meniul cu informații

Modul automat

Direcția debitului de aer

Mod Nocturn

Clik

Clik



Conectarea la aplicația Dyson Link

Preluați controlul deplin cu aplicația Dyson Link și accesaţi configurarea 
și asistența pas cu pas, controlați cum și când funcționează ventilatorul 
purificator Dyson, monitorizați calitatea aerului cu actualizări vizuale și fiți  
la curent cu cele mai recente actualizări de software.

Descărcați aplicația Dyson Link din App Store sau Google Play.

Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea  
un cont nou.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrarea creată și partajată de Google și utilizat  
în conformitate cu termenii descriși în licența de atribuire Creative Commons 3.0. Available on 

Android™ stores



Alimentarea și monitorizarea permanentă

Pornire/oprire Mod în așteptare
Apăsați butonul pornire/oprire Mod în așteptare de pe ventilatorul  
și purificatorul dvs. Dyson sau de pe telecomandă pentru a opri aparatul.  
Va continua să monitorizeze calitatea aerului.

Monitorizare continuă
Monitorizarea continuă este oprită implicit. Odată pornită, va fi mereu activă 
până o opriți din nou.

Având pornită monitorizarea continuă, ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson 
va colecta informații privind calitatea, temperatura și umiditatea aerului care 
vor fi afișate pe ecranul LCD și în aplicația Dyson Link.

Monitorizare continuă
Apăsați și mențineți apăsat butonul aferent modului Auto, de pe 
telecomandă, timp de 5 secunde, pentru a o porni. Ecranul LCD arată 
când monitorizarea continuă este pornită sau oprită.

Conexiunea Wi-Fi
Wi-Fi este pornit implicit. Pentru a porni sau a opri Wi-Fi-ul, apăsați și 
mențineți butonul de pornire/oprire a Modului în așteptare, de pe aparatul 
dvs., timp de 5 secunde.



Meniul cu informații

Apăsați acest buton pentru a derula prin informațiile monitorizate  
de ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson.

Pe ecran sunt afișate informații despre calitatea, temperatura,  
umiditatea aerului, precum și nivelurile de filtrare.

Când un anumit tip de substanță poluantă determină scăderea calității 
aerului, pe ecranul LCD va apărea un simbol aferent substanței poluante.

Calitatea aerului din interior - 12 secunde
Monitorizează calitatea aerului prin intermediul 
unui grafic care arată datele aferente ultimelor  
12 secunde.

Masă de particule (PM10)
Particule microscopice mai mari cu dimensiuni  
de până la 10 microni, suspendate în aerul  
pe care îl respirăm. Acestea includ praf,  
mucegai și polen.

Dioxid de azot și alte gaze oxidante
Aceste gaze posibil dăunătoare sunt eliberate 
în aer prin ardere, de exemplu, gazul care 
arde în timp ce se gătește și emisiile de gaze 
de evacuare de la vehicule.

Umiditatea din interior
Cantitatea de vapori de apă din aer, 
exprimată în procente.

Formaldehidă (HCHO)
Un poluant interior comun. Acesta poate 
fi eliberat timp de mulți ani din mobilier, 
pardoseli și adezivi.

Masă de particule (PM2.5)
Particule microscopice cu dimensiuni de până 
la 2,5 microni, suspendate în aerul pe care îl 
respirăm. Acestea includ fum, bacterii și alergeni.

Compuși organici volatili
VOC sunt parfumuri tipice care pot  
fi dăunătoare. Acestea pot fi găsite  
în produsele de curățare, vopseluri și mobilier.

Temperatura în interior
Monitorizați temperatura ambientală  
pentru a contribui la menținerea unui  
mediu confortabil.

Filtre
Durata de viață rămasă a filtrului 
este afișată pe ecranul LCD și va 
arăta când trebuie înlocuite filtrele.

Wi-Fi
Starea actuală a conexiunii  
la rețeaua Wi-Fi.



Modul automat

Setați ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson pe Modul auto și senzorii 
integrați vor regla, în mod inteligent, setările aparatului, în funcție de 
calitatea aerului.

Calitatea aerului: aparatul dvs. intră în starea de așteptare când este atinsă 
calitatea dorită a aerului, pornind din nou când scade nivelul calității aerului.

Viteza debitului de aer: viteza debitului de aer va crește până când se obține 
calitatea dorită a aerului și temperatura.

Viteza și direcția debitului de aer

Apăsați butonul aferent vitezei Debitului de aer pentru a crește și a scădea 
viteza debitului de aer.

Apăsați butonul aferent direcției Debitului de aer pentru a schimba direcția 
debitului de aer din față către spate.

Schimbaţi direcţia debitului de aer pentru confortul personal.

Selectaţi direcţia debitului de aer în modul Ventilator pentru debitul de aer 
din faţă pentru purificare şi răcire.

Oscilație

Apăsați butonul Fluctuație pentru a circula aerul în jurul camerei și derulați 
prin setările aferente fluctuației, de la 0° la 350°.

Personalizați-vă setările aferente fluctuației în cadrul aplicației Dyson Link.

Modul nocturn și Temporizatorul de oprire

În modul Nocturn ventilatorul purificator Dyson va continua să 
monitorizeze și să reacționeze la modificările apărute în calitatea 
aerului, dar folosind doar cele mai silențioase setări ale sale - și având 
ecranul LCD luminat slab.

Apăsați butonul aferent modului Nocturn și temporizatorului de oprire 
pentru a derula prin opțiunile temporizatorului.



Schimbarea filtrului HEPA + filtrului de carbon

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul 
în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul 
Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool
Furnizat cu un filtru HEPA + filtru de carbon.

Pentru a schimba filtrul HEPA + filtrul de carbon, apăsați butoanele de pe 
fiecare parte a aparatului pentru a elibera capacul exterior. Apăsaţi în jos pe 
clapetele pentru a îndepărta filtrul.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele  
se fixează.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când 
ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață 
a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

5
sec



Schimbarea filtrului HEPA și a filtrului de carbon

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul 
în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul 
Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool
Furnizat cu filtru HEPA și filtru de carbon separat.

Pentru a schimba filtrul HEPA, apăsați butoanele de pe fiecare parte  
a aparatului pentru a elibera capacele filtrului. Apăsaţi în jos pe clapete 
pentru a îndepărta filtrul HEPA.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele  
se fixează.

Pentru a schimba filtrul de carbon din aparat, scoateți filtrul de la baza 
aparatului și introduceți filtrul de înlocuire.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când 
ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

Resetarea duratei de viață a filtrului 
HEPA și a filtrului de carbon
Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață 
a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

Resetarea duratei de viață a filtrului de carbon
Apăsați și mențineți apăsat butonul Fluctuație de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață 
a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

5
sec

5
sec



Înlocuirea filtrului HEPA + a filtrului de carbon  
cu un filtru catalitic

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul 
în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul 
Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool Formaldehidă
Aparatul dvs. este prevăzut cu un filtru catalitic permanent și un filtru  
HEPA + filtru de carbon.

Nu va fi nevoie să schimbați filtrul catalitic.

Pentru a schimba filtrul HEPA + filtrul de carbon, apăsați butoanele de pe fiecare 
parte a aparatului pentru a elibera capacul exterior. Apăsaţi în jos pe clapetele 
pentru a îndepărta filtrul.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele  
se fixează.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când 
ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață 
a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

5
sec



Întreținerea aparatului

Pentru a obține întotdeauna cele mai bune rezultate  
de la ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson, este important  
să-l curățați în mod regulat și să verificați dacă prezintă blocaje.

Curățarea aparatului
Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

Verificați dacă există blocaje în orificiile de admisie a aerului  
de pe filtru și în deschiderea din interiorul amplificatorului în buclă.

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful și reziduurile.

Nu utilizați detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Coduri aferente erorilor
Dacă aparatul dvs. indică un cod de eroare, încercați să îl opriți și apoi 
să-l porniți din nou. Dacă tot mai apare codul de eroare contactați 
serviciul clienți Dyson.

Pentru mai multe informații și asistență pentru aparatul dvs., accesați 
aplicația Dyson Link sau online: www.dyson.com.ro/support

http://www.dyson.com.ro/support
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