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Kutunun içindekiler
Başlangıç
Makinenin şarj edilmesi
Tak-çıkar bataryanın  
değiştirilmesi
Haznenin boşaltılması
Haznenin temizlenmesi
Filtrenin yıkanması

Silindir fırçaların yıkanması
Başlıkların temizlenmesi
Tıkanıklıkların temizlenmesi
Makinenin bakımının  
yapılması

Temizleme başlığı, boru, hazne  
ve ana gövdenin görüldüğü  
Dyson Omni-glide™ makinenin 
üstten görünümü.

Dyson  
Omni-glide™



Kutunun içindekiler

Kablosuz süpürge Dyson çok yönlü Fluffy™ 
temizleme başlığı

Sert zeminler için tasarlandı. 
İleriye, geriye, hatta yanlara 
doğru hareket eder.

Boru

Şarj cihazı
Kablosuz süpürgenizi şarj ünitesiyle 
veya doğrudan şarj eder.

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.

İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.

Kombinasyon başlığı
Evinizde veya arabanızda 
kullanabileceğiniz ikisi bir 
arada fırça ve geniş ağızlı 
başlık, farklı temizlik ve 
toz alma işleri arasında 
kolay geçişi sağlar.

Mini motorhead
Yatak, döşeme ve 
merdivenlerdeki inatçı 
kirleri söküp temizlemek 
için tasarlanmış küçük 
motorlu başlık.

Worktop başlığı
Mutfak tezgâhlarını, 
masaları ve sert 
yüzeyleri temizlemek için 
tasarlandı.

Işıklı aralık temizleme başlığı
LED ışıklara sahip 
aralık temizleme 
başlığı, karanlık ve dar 
alanlara ulaşmanızı 
ve temizlediğiniz yeri 
görmenizi sağlar.

Tutma kolunun 
ve haznenin 
takılı olduğu 
ana gövde.

Üstteki dar konektör uç hazneye, alttaki geniş uç ise 
temizleme başlığına veya aksesuara bağlanır.

Şarj cihazı; fiş, konektör ucu 
ve kablodan oluşan yekpare 
bir ünitedir.

Bu açılı aksesuarda 
bir başlık ucu 
bulunur.

Açılı uca sahip uzun bir 
aksesuar.

Motoru barındıran bir 
gövdeyle boruya veya 
doğrudan makineye 
takmak için bir elektrik 
konektörüne sahip küçük 
bir temizleme başlığı.

Bu başlık, fırça başlığı 
ile aralık temizleme 
başlığının tek ünitede 
bir araya gelmiş halidir. 
Fırça başlık, gerektiğinde 
aralık temizleme 
başlığından aşağı kayar.

Çift silindir fırçalı ve 
yukarı bakan konektör 
uçlu, Dyson çok yönlü 
Fluffy™ temizleme 
başlığı.

http://www.dyson.com.tr


Başlangıç

Güç düğmesi
Engeller arasında temizlik 
yaparken kolayca el 
değiştirebilmeniz için tetiği kaldırdık.

Güç modları
Güç modları arasında geçiş yapmak 
için düğmeye basın.

Eco mod
Güç ve çalışma süresinin  
mükemmel dengesi.

Max mod
Maksimum emiş gücü sağlar.

Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde 
temizlemek için tasarlandı.

Dyson çok yönlü Fluffy™ 
temizleme başlığı

Sert zeminler için tasarlandı. 
İleriye, geriye, hatta yanlara 
doğru hareket eder. Dyson Omni-glide makinenin 

ana gövdesinin çok yönlü Fluffy™ 
temizleme başlığına bağlantısını 
gösteren oklar.

Esnek boyundaki serbest 
bırakma düğmesinin 
görüldüğü, temizleme 
başlığının ana gövdesine 
bağlanmış Dyson çok  
yönlü zemin başlığı.

Başlıkların doğrudan ana 
gövdeye veya borunun 
ucuna bağlanabildiğini 
gösteren işaretler.

Makinenin tutma kolunun 
tabanında yer alan güç 
düğmesinin konumu.

Serbest bırakma düğmesi 
ana gövdenin tutma 
kolundaki düğmelerle aynı 
hizada olacak şekilde, 
borunun ana gövdeye 
bağlantısı.

Tutma kolunun tabanındaki 
güç düğmesi ve mod 
düğmesi ile tabanı kapalı 
hazneye sahip Dyson 
Omni-glide™ kablosuz 
süpürge ana gövdesi.



Makinenin şarj edilmesi

En iyi sonucu almak için makinenizi, yedek bataryalarınızı; kutuyu açtıktan ve her 
temizlikten sonra tamamen şarj etmenizi öneririz.

Güç azaldığında ve bataryanızı şarj etmeniz gerektiğinde, tutma kolunun  
ucundaki LED ışık yanıp sönecektir.

Şarj cihazını, doğrudan makinenizin tutma kolunun tabanındaki şarj noktasına 
bağlayın. Şarj cihazını, şarj ünitesine de bağlayabilirsiniz. Bunun için şarj ünitesiyle 
gelen kurulum talimatlarına bakın.

Tutma kolunun ucundaki mavi LED ışık; şarj olurken yanacak,  
şarj tamamlandığında sönecektir.

Bataryayı tamamen şarj etmek 4 saat kadar sürebilir. Batarya, şarjda bırakılmak 
üzere tasarlanmıştır.

Ortam sıcaklığı 5°C’den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz.  
Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Makinenizi tekrar şarj etmeden önce soğumaya bırakarak batarya ömrünün 
uzamasını sağlayabilirsiniz.

Tak-çıkar bataryanın değiştirilmesi

Yedek tak-çıkar bataryanız varsa daha dengeli bir performans için bataryalarınızı 
düzenli bir şekilde değiştirerek kullanmanızı öneririz.

Bataryanın çıkarılması
Tutma kolunun ucundaki batarya serbest bırakma düğmesine basın  
ve bataryayı koldan çekerek alın.

Bataryayı şarj edin.

Bataryanın yerine takılması
Bataryayı tutma koluyla aynı hizaya getirin ve içeri doğru kaydırın. 

Yerine oturana dek itin.

Tutma kolundaki bataryayı 
çıkarmak için kolun ucundaki 
düğme yukarı doğru itilir.

Doğrudan güç kaynağından 
tutma kolunun tabanına 
bağlanmış şarj cihazı.



Haznenin boşaltılması

Kir seviyesi MAX işaretine ulaştığında hazneyi boşaltın.

Hazneyi dolu halde kullanırsanız filtreyi daha sık  
temizlemeniz gerekebilir.

Boruyu çıkarın
Kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu  
hazneden çekin.

Kirleri boşaltın
Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun. 

Güç düğmesine basmamaya özen göstererek kırmızı hazne serbest bırakma 
düğmesine basın. Haznenin altı açıldıktan sonra muhafaza, haznenin içinden  
kayıp kirleri dışarı atacaktır.

Hazne açılmazsa hazne serbest bırakma düğmesine tamamen basılıp 
basılmadığını kontrol edin.

Haznenin boşaltma için çıkarılması:
Hazne tamamen boşalmıyorsa hazneyi çıkarıp kirleri boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki düğmeye basın ve hazneyi  
kanaldan kaydırın.

Tozla teması en aza indirin
Hazneyi toz geçirmeyen bir torbayla iyice örterek boşaltın.  
Hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp atın.

Makinenizi tekrar monte edin
Hazneyi çıkardıysanız tekrar kanalına yerleştirip kaydırın. Haznenin ve kapağın 
güvenli şekilde yerlerine oturduğundan emin olun.

Hazne tabanını, hazne ve kapak tık sesiyle yerine oturana kadar yukarı itin.  
Boruyu tekrar takın.

Haznenin temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken 
deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Hazneyi temizleyin
Hazneyi temizlemeniz gerekiyorsa “Haznenin boşaltılması” bölümünde gösterildiği 
şekilde boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki düğmeye basın ve hazneyi  
kanaldan kaydırın.

Hazneyi yalnızca nemli bir bezle temizleyin.

Yerine takmadan önce haznenin ve contaların tamamen kuruduğundan emin olun.

Hazneyi yerine takın
Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Hazne ve hazne tabanı oturana kadar tabanı yukarı iterek hazneyi kapatın.

Haznedeki MAX işareti, makine normal 
kullanım açısında tutulduğunda, aşılmaması 
gereken doluluk seviyesini gösterir.

Bir tık sembolüyle hazne 
kapağının kapanışını, 
bir diğer tık sembolüyle 
haznenin yukarı doğru 
itilmesini gösteren oklara 
sahip iki hazne görseli.

Hazneyi boşaltırken 
tetiğe basmamaya 
dikkat edilmesi 
gerektiğini belirten 
görselle birlikte 
haznenin bir torbaya 
boşaltıldığını gösteren 
çizim.

Hazne kanalındaki 
konumuna itilen hazne.

Çıkarılmakta olan hazne ve hazne kanalının altındaki 
hazne serbest bırakma kolunun konumu.



Filtrenin yıkanması

En iyi performans için filtreyi en az ayda bir kez yıkayın.

Yerine takmadan önce filtrenin tamamen kuruduğundan emin olun.

Filtrenizi döndürerek çıkarın
Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken deterjan,  
cila veya oda spreyi kullanmayın.

Filtreyi saat yönünün tersine doğru döndürüp makineden çıkarın.

Yıkamadan önce toz ve kirleri gidermek için filtrenize hafifçe vurun.

Filtreyi yıkayın
Kirleri temizlemek için filtrenin dışını parmaklarınızla ovarak yıkayın.

Filtrenin içini, suyun filtreyi doldurmasına izin vermeden durulayın.

Su berrak akıncaya kadar bu adımları tekrarlayın.

Sallayın ve kurutun
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Fazla suyu gidermek için filtreyi kuvvetlice sallayın.

Filtreden su gelmeyene kadar sallamayı sürdürün.

Filtreyi, gösterildiği gibi, ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Filtreyi hava akışının iyi olduğu sıcak bir yerde, en az 24 saat boyunca kurumaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya çıplak ateşin yanında kurutmayın.

Önemli: Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Aksi durumda 
motora zarar verebilir. Nemli filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

Filtreyi yerine takın
Filtreyi yerine takmak için tutma kolundan kaydırın ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

İnce tozları süpürüyorsanız, sıklıkla Max modda çalıştırıyorsanız veya dolu hazneyle 
kullanıyorsanız filtreyi daha sık yıkamanız gerekebilir.

Geniş ucu avuç içinde, yukarı doğru tutulmuş 
filtre. Dar ucun içine akan musluk suyu.

Sallama hareketinin 
oklarla gösterildiği,  
açık ucu elle  
kapatılmış filtre.

Filtre, kıvrımlı filtre ucu yukarı 
bakacak şekilde kurumaya bırakılır.



Silindir fırçaların yıkanması

En iyi performansı korumak için silindir fırçaları düzenli olarak kontrol edip yıkayın.

Silindir fırçaları çıkarın

clikclik
Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; temizlerken deterjan, 
cila veya oda spreyi kullanmayın.

Başlığı borudan çıkarmak için temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın.

Silindir fırçaları uç kapağından çekin. Bir kenara koyduğunuz uç kapağını yıkamayın.

Silindir fırçaları yıkayıp kurutun
Silindir fırçaları soğuk musluk suyuna tutun, tüy ve kirleri çıkarmak için  
nazikçe ovun. Su berrak akana kadar yıkamaya devam edin.

Silindir fırçaları dik tutun ve en az 24 saat kurumaya bırakın.

Silindir fırçaları yerlerine takın

clik

clik

Yerine takmadan önce fırçaların tamamen kuruduğundan emin olun.

Her silindir fırça, uç başlığındaki belirli bir konuma karşılık gelecek şekilde 
tasarlanmıştır. Her iki fırçanın da doğru konuma takılması önemlidir.  
Silindir fırçaları, temizleme başlığına geri kaydırın.

Uç kapağını kapalı konuma gelene kadar sıkıca itin.

Temizleme başlığının gövdesi yıkanabilir değildir, sadece tüy bırakmayan  
nemli bir bezle silinebilir.

clikclik

Silindir fırça serbest bırakma düğmesi, 
temizleme başlığının üzerindedir. Fırçalar  
aynı uçtan dışarı kayar.

Uç kapağındaki bağlantı 
parçaları, temizleme 
başlığına kilitlenen merkezi 
bir noktanın her iki tarafında 
yer alır. Bir bağlantı parçası 
diğerinden daha büyüktür. 
Silindir fırçaların uçları 
sadece onlara uyan  
bağlantı parçasına takılır. 



Başlıkların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın;  
temizlerken deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Tüy bırakmayan nemli bir bezle, konektör ucuna dokunmadan silin.

Yeniden kullanmadan önce başlıkların tamamen kuruduğundan emin olun.

Işıklı aralık temizleme 
başlığı

Kombinasyon başlığı Worktop başlığı



Tıkanıklıkların temizlenmesi

Makineniz tıkanıklık tespit ederse motor 6 kez titreyecektir. Tıkanıklık temizlenene 
kadar makinenizi kullanamayacaksınız.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız makineniz otomatik  
olarak kapanacaktır.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın.  
Güvenliğiniz için güç düğmesine basmamaya özen gösterin.

Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizin şarj cihazıyla bağlantısını kesin. 

Güç düğmesine basmamaya ve keskin nesnelerden sakınmaya özen gösterin.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklıklara bakarken makineyi açmak yaralanmalara yol açabilir.

Boruyu makinenizden 
çıkardıktan sonra borunun her 
iki ucundaki olası tıkanıkları 
kontrol edin.

Filtre ve makinenin 
hazne uçlarında  
olası tıkanıklıkları 
kontrol edin.

Hazne çıkarılmış 
haldeyken, makinenin 
sağında haznenin, 
makinenin ana 
gövdesiyle birleştiği 
noktanın hemen altında 
bulunan hava girişine, 
özellikle dikkat ederek 
olası tıkanıklıkları 
kontrol edin.

Temizleme başlığını ters çevirerek 
silindir fırçadaki ve hava girişindeki 
olası tıkanıklıkları kontrol edin.

Silindir fırçada blokaj varsa 
temizleyin.



Makinenin bakımının yapılması

Makinenizden her zaman en iyi performansı alabilmek için onu düzenli olarak 
temizlemeniz ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenin bakımının yapılması
Tozlanan makinenizi tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığı, aksesuarlar ve makinenin ana gövdesindeki tıkanıklıkları kontrol edin.

Filtrenizi düzenli olarak yıkayıp tamamen kurumaya bırakın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.

Bataryanın bakımı
En iyi batarya performansı ve uzun ömür için Eco veya Med modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C’den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz.  
Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Seri numaraları
Makinenizin altında bulunan seri numarasıyla makinenizi kaydettirebilirsiniz.

Seri numarasını makinenin, bataryanın veya şarj cihazının üzerinde 
bulabilirsiniz. Makinenizi kaydettirmek için seri numarasını kullanın.
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