
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

În cutie
Introducere
Încărcarea aparatului
Îngrijirea podelelor
Golirea recipientului de colectare
Curățarea rezervorului de 
colectare
Spălarea filtrului

Spălarea periei
Curățarea instrumentelor
Eliminarea blocajelor
Îngrijirea aparatului

Dyson micro un virgulă 
cinci 1.5 kilograme

Aspiratorul fără fir 
Dyson în poziție 
verticală cu bagheta 
și capul de curățare 
atașate.



În cutie

Aspirator

Baghetă

Nylonul țesut moale și filamentele antistatice 
din fibră de carbon îndepărtează praful de 
pe pardoselile dure. Mai mic față de capătul 
de curățare Fluffy™ standard - cu un profil 
redus pentru a ajunge sub mobilier.

Încărcător
Încarcă aspiratorul cu sau 
fără stația de încărcare.

Este posibil ca unele accesorii să nu fie incluse.

Puteți cumpăra accesorii suplimentare de pe www.dyson.ro.

Capăt combi-crevice
Două unelte într-una – duză îngustă 
și perie, pentru comutarea rapidă 
între sarcinile de curățare și aspirare 
a prafului.

Suport pentru accesorii
Se prinde de bagheta 
aspiratorului pentru  
a atașa accesoriile.

Capăt de aspirare cu LED pentru 
spațiile înguste
Accesoriul pentru spații înguste cu 
lumini LED vă permite să ajungeți 
în spații întunecate și înguste și să 
vedeți locurile în care curățați.

Mini-perie motorizată
Bara cu perie motorizată, 
concentrată într-un capăt mai 
mic pentru a îndepărta murdăria 
persistentă de pe saltele, tapițerie 
și scări.

Accesoriu pentru blaturi
Conceput pentru curățarea  
blaturilor de bucătărie, a meselor  
și a suprafețelor dure.

Capăt de curățare Micro Fluffy™

Corpul principal 
cu mânerul și 
recipientul de 
colectare atașat.

Capătul îngust al conectorului din partea de sus se conectează 
la recipientul de colectare, iar capătul mai lat din partea de jos 
se conectează la capătul de curățare sau accesoriu.

O perie moale, pufoasă, 
poziționată în capătul de 
curățare. Există un capăt 
de conectare electrică, 
atașabil la capătul baghetei 
sau direct la aspirator.

Încărcătorul este format dintr-o 
singură unitate, laolaltă cu mufa, 
capătul conectorului și cablul.

O perie și un capăt Crevice 
Tool pentru spațile înguste, 
combinate într-un singur 
instrument. Capătul periei 
poate aluneca pe capătul 
de curățare Crevice Tool, 
atunci când este necesar.

O clemă de plastic care se 
atașează la baghetă.

Un accesoriu 
lung cu un 
capăt angular.

Un capăt mic de curățare cu 
un corp care adăpostește 
motorul și un conector 
electric pentru a fi atașat 
la baghetă sau direct la 
aspirator.

Acest instrument este 
angular și are o duză 
la capăt.

http://www.dyson.ro


Introducere

Mod Eco
Echilibrul optim între 
putere și autonomie.

Capăt de curățare Micro Fluffy™
Nylonul țesut moale și filamentele 
antistatice din fibră de carbon 
îndepărtează praful de pe pardoselile 
dure. Mai mic față de capătul de 
curățare Fluffy™ standard - cu un profil 
redus pentru a ajunge sub mobilier.

Apăsați butonul pentru  
a schimba modurile  
de putere.

Mod Max
Oferă putere maximă de 
aspirare. Pentru curățarea 
profundă a murdăriei 
dificil de îndepărtat.

Moduri de curățare

Apăsați butonul de 
alimentare o dată pentru 
o curățare continuă  
și confortabilă.

Butonul de pornire Amplasarea butonului 
de alimentare la baza 
mânerului aparatului.

Conectarea baghetei 
la corpul principal, cu 
butonul de eliberare 
a baghetei aliniat cu 
butoanele de pe mânerul 
corpului principal.

Capătul de curățare Dyson Micro Fluffy™  
care arată butonul de eliberare a bățului, 
conectat la corpul principal al capătului  
de curățare.

Corpul principal al 
aspiratorului Dyson se 
conectează la capătul de 
curățare pentru pardoseli 
Dyson Micro Fluffy™.

Indicatori pentru 
a demonstra că accesoriile 
pot fi conectate direct la 
corpul principal sau la 
capătul baghetei.

Corpul principal cu butonul 
de alimentare, butonul de 
mod la baza mânerului și 
recipientul de colectare cu 
baza închisă.



Încărcarea aparatului

Pentru cea mai bună experiență, vă recomandăm să încărcați complet 
aparatul și orice baterii suplimentare, de îndată ce deschideți cutia și după 
fiecare curățare.

LED-ul de la capătul mânerului va pâlpâi atunci când energia este scăzută  
și trebuie să puneți bateria la încărcat.

Conectați încărcătorul direct la punctul de încărcare de la baza mânerului 
aparatului. De asemenea, vă puteţi conecta la stația de încărcare, după  
cum se arată în instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu stația  
de încărcare.

Lampa LED de la capătul mânerului va pulsa cu o lumină LED albastră 
atunci când se încarcă, iar lumina se va stinge atunci când este complet 
încărcat.

Încărcarea completă a bateriei poate dura până la patru ore. Bateria dvs.  
a fost proiectată pentru a putea fi lăsată la încărcat.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încărca dacă temperatura ambiantă  
este sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul,  
cât și bateria.

Puteți ajuta la prelungirea duratei de viață a bateriei, lăsând aparatul  
să se răcească înainte de reîncărcare.

Îngrijirea podelelor

Verificați dacă partea inferioară a capătului sau accesoriului de curățare 
sunt curate și fără obiecte care pot provoca daune.

Înainte de a aspira podeaua, covoarele și mochetele, verificați instrucțiunile 
de curățare recomandate de producător.

Acest aspirator este proiectat pentru utilizarea pe pardoseli și suprafețe  
dure. Bara periei de pe aspirator poate deteriora anumite pardoseli.  
Unele tipuri de covoare se pot deteriora dacă sunt aspirate cu o perie 
rotativă. Vă recomandăm să aspirați fără peria motorizată și să vă consultați 
cu producătorul podelei.

Încărcătorul conectat de la 
sursa de alimentare direct în 
partea frontală a bateriei.



Golirea recipientului de colectare

Goliți rezervorul de colectare de îndată ce murdăria ajunge la marcajul MAX. 
Poate fi necesar să curățați filtrul mai des dacă utilizați aspiratorul cu recipientul 
de colectare umplut.

Scoaterea brațului
Apăsați butonul roșu de eliberare a brațului, aflat în partea superioară  
a acestuia, și îndepărtați bagheta departe de rezervorul de colectare.

Eliberarea murdăriei
Țineți aspiratorul deasupra unui coș de gunoi. 

Apăsaţi butonul roşu de eliberare a recipientului de colectare, având grijă  
să nu apăsaţi butonul de alimentare. Partea de jos a rezervorului de 
colectare se va deschide și va aluneca în jos în interiorul recipientului, 
ștergând orice murdărie.

Dacă rezervorul de colectare a prafului nu se deschide, verificați dacă 
butonul de eliberare a acestuia este apăsat complet în jos.

Scoterea recipientului de colectare pentru golire:
Dacă recipientul nu se golește complet, scoateți-l și eliminați murdăria.

Apăsați butonul roșu situat pe dispozitivul de introducere a rezervorului  
de colectare pentru a elibera rezervorul și glisați-l de pe dispozitivul de 
introducere. 

Minimizarea contactului cu praful
Acoperiți bine rezervorul de colectare cu un sac rezistent la praf în timp  
ce îl goliți. Scoateți rezervorul de colectare cu atenție, sigilați bine punga  
și aruncați-o.

Reasamblați aspiratorul
Dacă ați scos rezervorul de colectare, glisați-l înapoi pe dispozitivul de introducere. 
Asigurați-vă că rezervorul de colectare și capacul sunt bine fixate în poziție.

Împingeți baza recipientului de colectare în sus până când acesta împreună  
cu capacul se fixează în poziție. Remontați bagheta.

Curățarea rezervorului de colectare

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți 
detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Curățați recipientul de colectare
Dacă este necesar să curățați rezervorul de colectare, goliți-l așa cum se arată  
în secțiunea „Golirea rezervorului de colectare”.

Apăsați butonul roșu situat pe dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare  
pentru a elibera rezervorul și glisați-l de pe dispozitivul de introducere. 

Curățați rezervorul de colectare numai cu o cârpă umedă.

Asigurați-vă că recipientul de colectare și garniturile sunt complet uscate înainte de înlocuire.

Înlocuiți recipientul de colectare
Introduceți capătul în dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare.

Închideți rezervorul de colectare împingând baza recipientului în sus până 
când rezervorul de colectare și baza acestuia se fixează.
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Marcajul MAX de pe rezervorul 
de colectare al aparatului, 
arată că nu trebuie umplut 
peste marcajul Max atunci 
când aparatul se află în unghiul 
normal de utilizare.

Ilustrația rezervorului de 
colectare golit într-un sac cu 
imagini demonstrează că 
trebuie să aveți grijă să nu 
apăsați declanșatorul la golirea 
rezervorului de colectare.

Imagine 
a recipientului 
de colectare 
golit într-o 
pungă.

Capacul  
rezervorului de 
colectare se închide 
cu un clic audibil,  
iar rezervorul  
de colectare este 
împins în sus cu  
un alt clic odată  
ce este complet  
fixat.

Două imagini ale recipientului 
de colectare cu săgeți care arată 
închiderea capacului recipientului 
și un simbol de clic și coșul împins 
în sus cu un alt simbol de clic.

Rezervorul de 
colectare care se 
îndepărtează și locația 
manetei de eliberare 
a rezervorului de pe 
partea inferioară 
a dispozitivul de 
introducere.

Rezervorul de colectare 
este împins înapoi în 
poziție pe dispozitivul 
de introducere.



Spălarea filtrului

Spălați filtrul cel puțin o dată pe lună pentru a menține cea mai bună performanță.

Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l remonta.

Îndoiţi filtrul
Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți 
detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Rotiți filtrul în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l din aparat.

Înainte de a spăla filtrul, bateți-l ușor deasupra unui recipient pentru  
a îndepărta praful și reziduurile.

Spălați filtrul
Spălați exteriorul filtrului, frecând cu degetele pentru a îndepărta murdăria.

Clătiți cu atenție interiorul filtrului, fără a permite apei să umple filtrul.

Repetați pașii până ce apa curge limpede.

Scuturați și uscați

Remontați filtrul
Pentru a remonta filtrul, glisați-l pe mâner și rotiți-l în sensul acelor  
de ceasornic până când se fixează în poziție.

Este posibil ca filtrul dvs. să aibă nevoie de o spălare mai frecventă dacă 
aspirați praf fin, utilizați modul „Max” frecvent sau îl folosiți cu recipientul  
de colectare plin.

Goliți filtrul și scuturați bine pentru a îndepărta excesul de apă.

Continuați să agitați până când nu mai iese apă din filtru.

Așezați filtrul cu capătul în sus, astfel.

Lăsați filtrul să se usuce timp de cel puțin 24 de ore într-un loc bine  
ventilat și cald.

Nu uscați filtrul într-un uscător de rufe, cuptor cu microunde sau  
în apropierea unei flăcări deschise.

Important: filtrul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi  
în aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu  
un filtru umed.

Filtrul este situat în partea 
din spate a aparatului. 

Ținând filtrul de capătul 
tare, din plastic, bateți 
celălalt capăt deasupra 
recipientului.

Filtru ținut în poziție 
verticală, cu capătul 
mai larg în palma 
mâinii. Apa curge de la 
robinet în capătul mai 
îngust.

O mână care ține filtrul cu capătul 
îngust îndreptat în jos cu picături de apă 
scuturate din filtru și din nou, cu capătul 
îndreptat în jos scuturând apa.

Filtrul este lăsat să se 
usuce cu capătul plisat  
al filtrului orientat în sus.

Filtrați cu mâna peste 
capătul deschis cu  
săgeți care arată  
o mișcare de scuturare.



Spălarea periei

Pentru a menține o performanță optimă, verificați și spălați regulat bara periei.

Scoateți bara periei
Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți 
detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Apăsați butonul de eliberare a capătului de curățare pentru a-l scoate  
de pe baghetă.

Trageți bara periei din capac și puneți capacul lateral deoparte, nu-l spălați.

Spălați și uscați peria
Țineți periile sub jetul de apă rece de la robinet și frecați ușor pentru  
a îndepărta orice scame sau murdărie. Continuați să spălaţi până când  
apa se scurge.

Puneți bara periei în poziție verticală și lăsați-o să se usuce cel puțin  
24 de ore.

Înlocuiți bara periei
Asigurați-vă că periile sunt complet uscate înainte de remontare.

Reatașați capacul și glisați-l înapoi în poziție, în capătul de curățare.

Rotiți capacul final până când se fixează bine înapoi în poziție.

Carcasa capului de curățare nu poate fi spălată și trebuie ștearsă numai  
cu o cârpă umedă fără scame.
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Încuietoarea amplasată pe 
partea laterală a capului de 
curățare este rotită la 90 ° 
pentru a elibera capacul  
de protecție și bara cu  
perie poate fi îndepărtată.

Capacul de protecție 
este situat în partea 
laterală a capului 
de curățare al 
dispozitivului. 
Împingeți în sus pentru 
a debloca bara cu 
perie. Nu spălați 
capacul de protecție.

Bara periei are un capăt 
deschis și un capăt închis. 
Așezați în poziție verticală,  
cu capătul închis orientat în 
sus, pentru a se usca.

Bara periei 
reintrodusă în 
capul de curățare 
și capacul rotit în 
poziția blocată.

Capacul de protecție 
trebuie atașat la capul 
de curățare la un unghi 
mai mic de 90°, orice 
unghi mai mare decât 
acesta nu va permite 
capacului de protecție 
să se închidă.



Curățarea instrumentelor

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți 
detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Ştergeţi cu o cârpă umedă, fără scame, fără a atinge capătul conectorului.

Asigurați-vă că instrumentele sunt complet uscate înainte de utilizare.

Capăt de aspirare  
cu LED pentru  
spațiile înguste

Accesoriu  
pentru blaturi

Mini-perie  
motorizată

Capăt combi-crevice



Eliminarea blocajelor

Dacă aspiratorul detectează un blocaj, motorul va pulsa de șase ori. Nu veți 
putea să vă folosiți aspiratorul până când blocajul nu va fi eliminat.

Dacă încercați să utilizați aparatul atunci când motorul pulsează, acesta  
se va opri automat.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a elimina blocajele și, pentru 
siguranța dvs., aveți grijă să nu atingeți butonul de alimentare.

Deconectați aparatul de la încărcător înainte de a elimina blocajele. Aveți grijă 
să nu atingeți declanșatorul și feriți-vă de obiectele ascuțite.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a elimina blocajele.

Nu utilizați aparatul atunci când căutați blocaje, deoarece acest lucru  
vă poate răni.

Cu rezervorul de colectare 
îndepărtat, verificați dacă 
există blocaje, acordând 
o atenție deosebită orificiului 
de admisie a aerului, situat în 
partea dreaptă a aparatului, 
chiar sub punctul în care 
rezervorul de colectare se 
unește cu corpul principal  
al aparatului. 

Verificați dacă există 
blocaje la nivelul filtrului 
și la capetele recipientului 
de colectare. 

Rezervorul de colectare 
care se îndepărtează 
și locația manetei de 
eliberare a rezervorului 
de pe partea inferioară 
a dispozitivul de 
introducere.

Cu bagheta îndepărtată 
din aparat, verificați 
dacă există blocaje la 
ambele capete.

Rotiți capul de curățare 
pentru a verifica dacă există 
obstrucții pe bara cu perie și 
orificiul de admisie a aerului.

Îndepărtați orice blocaje din 
bara periei.



Îngrijirea aparatului

Pentru a menține performanța aspiratorului, este important să îl curățați  
în mod regulat și să verificați dacă există blocaje.

Întreținerea aparatului
Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o cârpă umedă fără scame.

Verificați dacă există blocaje în capul de curățare, în accesorii și în corpul principal al aparatului.

Spălați filtrul în mod regulat și lăsați-l să se usuce complet.

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

Întreținerea bateriei
Pentru a menține nivelul de performanță și durata de viață a bateriei, utilizați modul Eco.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încărca dacă temperatura ambientală este  
sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

Numărul de serie
Vă puteți înregistra aparatul utilizând numărul de serie aflat în partea de jos 
a aparatului.

Puteți găsi numărul de serie pe aparat, baterie și încărcător. Folosiți numărul 
de serie pentru a vă înregistra.
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