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Operating manual
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Handleiding
Manual de instrucciones
Manuale d’uso
Руководство по эксплуатации
Priročnik za uporabo
Instrukcja obsługi

Assembly
Montage
Zusammenbau
Assemblage
Montaje
Montaggio
Сборка
Sestavni deli
Montaż

Register your guarantee today
Enregistrez maintenant votre garantie
Registrieren Sie am besten noch heute 
Ihre Garantie
Registreer uw garantie vandaag
Registre la garantía hoy mismo
Registra oggi stesso la tua garanzia
Вы можете зарегистрировать изделие
Registrirajte vašo garancijo še danes
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funzione e prima di effettuare le operazioni 
di manutenzione.

20. Non tirare o trasportare l'apparecchio 
tenendolo per il cavo né usare il cavo 
come maniglia.

21. Fare molta attenzione quando si puliscono 
le scale. Sulle scale, tenere l'apparecchio 
sui gradini più bassi rispetto alla 
propria posizione.

22. Spegnere tutti i comandi prima di 
scollegare la spina. Staccare la spina 
prima di connettere qualsiasi strumento 
o accessorio.

23. Estendere il cavo fino alla linea rossa, ma 
non tirare o strattonare il cavo.

24. Nella fase di riavvolgimento del cavo, 
tenere ferma la spina. Non tirare con forza 
il cavo mentre lo si riavvolge.

25. PERICOLO DI INCENDIO – Non applicare 
profumi o prodotti profumati sui filtri 
di questo apparecchio. Le sostanze 
chimiche contenute in tali prodotti sono 
notoriamente infiammabili e possono 
generare un principio di incendio 
dell'apparecchio.

LEGGERE E CONSERVARE 
QUESTE ISTRUZIONI
L'apparecchio Dyson è destinato 
esclusivamente all’uso domestico.

CZ
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI 
PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 
V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI

Při použití elektrického spotřebiče 
dodržujte základní bezpečnostní opatření 
včetně následujících:

VAROVÁNÍ
Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro 
všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a 
síťový adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič společnosti Dyson mohou 
používat děti od věku 8 let a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými 
a rozumovými schopnostmi, nebo 
nedostatkem znalostí a zkušeností pouze 
v případě, že jsou pod dozorem, nebo 
jim odpovědná osoba poskytla příslušné 
pokyny a informace týkající se bezpečného 
používání spotřebiče a možných rizik s ním 
spojených. Čištění a uživatelská údržba 
spotřebiče nesmí být prováděna dětmi 
bez dozoru.

2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem 
hrály. Při používání malými dětmi nebo 
v jejich blízkosti je třeba dbát maximální 
opatrnosti. Malé děti by měly být pod 
dohledem, aby bylo zajištěno, že si 
nebudou s tímto spotřebičem hrát.

3. Spotřebič používejte pouze v souladu 
s tímto návodem k použití. Údržbu 
provádějte pouze dle pokynů uvedených 
v tomto návodu k použití nebo dle rady 
zákaznické linky společnosti Dyson.

4. Vhodné pouze pro suché prostory. 
Nepoužívejte venku ani na 
mokrých místech.

5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky 
nebo spotřebiče mokrýma rukama.

6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem 
nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel 
poškozen, musí jej vyměnit společnost 
Dyson, její servisní zástupce nebo 
osoby se stejnou kvalifikací, aby se 
zabránilo nebezpečí.

7. Pokud spotřebič nepracuje správně, 
utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, 
ponechán venku nebo upuštěn do vody, 
nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou 
linku společnosti Dyson.

8. Pokud je třeba provést opravu nebo 
potřebujete nějakou službu, zavolejte 
prosím na zákaznickou linku společnosti 
Dyson. Spotřebič sami nerozebírejte, 
protože jeho nesprávné sestavení může 
vést k úrazu elektrickým proudem nebo 
k požáru. 

Non tirare il cavo. Non posizionare 
vicino a fonti di 
calore.

Non usare vicino a 
fiamme libere.

Non passare sopra 
il cavo.

Non aspirare acqua 
o altri liquidi.

Non aspirare 
oggetti 
incandescenti.

Non usare sopra le 
scale.

Non avvicinare 
le mani alla 
spazzola quando 
l’apparecchio è in 
funzione.
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9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji 
nevystavujte nadměrnému namáhání. 
Chraňte šňůru před kontaktem s horkými 
plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani 
ji neveďte kolem ostrých hran nebo rohů. 
Napájecí kabel nepokládejte na místa, 
kudy se chodí, ani tam, kde by se na 
něj šlapalo, nebo se musel překračovat. 
Nepřejíždějte přes přívodní kabel.

10. Spotřebič neodpojujte ze sítě vytažením 
za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, 
nikoli kabel. Nedoporučuje se používat 
prodlužovací kabel.

11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých 

kapalin, například benzínu, ani jej 
nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto 
kapaliny přítomny.

13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se 
kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo 
horký popel.

14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, 
prsty a další části těla byly v dostatečné 
vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů, 
jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani 
nástavce nepřibližujte k očím ani uším a 
nedávejte si je do úst.

15. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. 
Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou 
některé otvory ucpané; odstraňujte prach, 
chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by 
mohlo omezovat průchod vzduchu.

16. Používejte pouze příslušenství a náhradní 
díly doporučené společností Dyson.

17. Pokud spotřebič nepoužíváte, naviňte zpět 
kabel, abyste předešli úrazu v důsledku 
zakopnutí o šňůru.

18. Spotřebič nepoužívejte bez nasazené 
nádoby na prach ani bez cyklonu.

19. Pokud je napájecí šňůra v zásuvce, od 
spotřebiče se nevzdalujte. Pokud ho 
nepoužíváte, odpojte šňůru ze zásuvky, a 
teprve potom provádějte údržbu.

20. Spotřebič netahejte za napájecí šňůru, ani 
ho za ni nenoste.

21. Při vysávání schodů dbejte zvýšené 
opatrnosti. Při vysávání schodů spotřebič 
nikdy nemějte umístěn výše, než jste vy.

22. Před odpojením spotřebiče vypněte všechny 
ovládací prvky. Před připojením jakéhokoli 
nástroje nebo příslušenství odpojte 
spotřebič ze zásuvky.

23. Napájecí kabel vždy vytáhněte až po 
červenou rysku, ale nikdy jej nenatahujte 
ani s ním neškubejte.

24. Při navíjení kabelu držte zástrčku v ruce. 

Při navíjení dbejte na to, aby zástrčka 
nebouchla o kryt.

25. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU 
– Nepoužívejte na filtr(y) tohoto spotřebiče 
žádný vonný nebo parfémovaný produkt. 
O chemikáliích v takových produktech je 
známo, že jsou hořlavé a mohou způsobit 
vznícení spotřebiče.

TYTO POKYNY SI 
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
Tento typ spotřebiče je určen pouze k použití 
v domácnosti.

DK
VIGTIGE  
SIKKERHEDSFORANS-
TALTNINGER
FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU 
LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I 
DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET

Ved anvendelse af elektriske apparater skal man 
altid tage visse sikkerhedsforbehold:

ADVARSEL
Disse advarsler gælder for selve apparatet og, 
hvor det er relevant, alle redskaber, tilbehør, 
opladere eller netadaptere.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, 
ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:

1. Dette Dyson apparat bør kun benyttes 
af børn fra 8 år og op personer med 
nedsatte fysiske eller mentale funktioner 
eller manglende erfaring eller viden, 
hvis en ansvarlig person overvåger eller 
instruerer dem i sikker brug af apparatet 
og i de farer, der er knyttet til brugen. 

Netahejte spotřebič 
za kabel.

Neskladujte blízko 
zdrojů tepla.

Nepoužívejte v 
blízkosti otevřeného 
ohně.

Nepřejíždějte přes 
přívodní kabel.

Nevysávejte vodu 
ani jiné kapaliny.

Nevysávejte hořící 
předměty.

Při vysávání schodů 
stůjte vždy nad 
vysavačem.

Pokud je spotřebič v 
provozu, nedávejte 
ruce do blízkosti 
kartáče. 
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Power & cable. 
Mise en marche et câble. 
Ein-/Aus-Schalter & 
Kabelaufwicklung. 
Aan/uit knop en snoer. 
Encendido y recogecables. 
Accensione e cavo. 

ВКЛ/ВЫКЛ устройства и 
кнопка смотки сетевого 
шнура. 
Stikalo za vklop/izklop in 
stikalo za kabel. 
Zasilanie i zwijanie kabla.

Brush bar – clearing obstructions.  
Brosse rotative – élimination des obstructions.  
Blockierungen der Bürstwalze beheben. 
Borstel – verstoppingen verwijderen. 
Cepillo – eliminación de obstrucciones. 

Rimozione delle ostruzioni dalla spazzola.  
Турбощетка – устранение засорений.  
Krtača – čiščenje zagozdene krtače. 
Turboszczotka - usuwanie zatorów.

Suction release. 
Régulation de l’aspiration. 
Saugkraftregulierung. 

Zuigkrachtregelaar. 
Gatillo reductor de succión. 
Rilascio dell’aspirazione. 

Кнопка понижения 
мощности всасывания. 
Sprostitev moči sesanja. 

Zmniejszenie siły ssania.

Self-adjusting cleaner 
head with suction control. 
Brosse qui s’ajuste 
automatiquement avec 
contrôle de l’aspiration. 
Selbstregulierender 
Reinigungskopf mit 
Saugkraftregulierung. 
Zelfaanpassende 
vloerzuigmond met 
zuigkrachtinstelling. 

AUTO
AUTOMATISCH

АВТО
SAMODEJNO

28

Carpets or hard floors. 
Tapis et moquettes ou 
sols durs. 
Reinigung von Hartböden 
und Teppichen. 
Harde vloeren of tapijten. 
Alfombras o parquets. 

Tappeti o pavimenti. 
Переключение между 
режимами уборки пол/ковер. 
Preproge ali gladke površine.
Dywany lub twarde podłogi.

Cepillo autoajustable con 
control de succión. 
Spazzola autoregolante con 
controllo dell'aspirazione. 
Саморегулирующаяся насадка 
с функцией управления 
всасыванием. 
Samonastavljiva glava sesalnika 
z uravnavanjem sesanja. 
Samodzielnie dostosowująca się 
ssawka z regulacją siły ssania.



1 2 3 4
clik

clik

1 2 3

AUTO

1

2

clik

clik clik

clik
Rimozione delle ostruzioni dalla spazzola.  
Турбощетка – устранение засорений.  
Krtača – čiščenje zagozdene krtače. 
Turboszczotka - usuwanie zatorów.

Looking for blockages. 
Vérification de l’absence d’obstructions. 
Blockierungen entfernen.  

Controleren op verstoppingen. 
Eliminación de obstrucciones. 
Ricerca delle ostruzioni. 

Поиск засоров. 
Iskanje blokad. 
Poszukiwanie źródeł zatorów.

Zmniejszenie siły ssania. Emptying the clear bin. 
Vidage du collecteur transparent. 
Behälterentleerung. 

Carrying & storage. 
Transport & rangement. 
Transport & Aufbewahrung. 
Dragen & opslag. 
Transporte y almacenamiento. 

29

Doorzichtig stofreservoir leegmaken. 
Vaciado del cubo transparente. 
Come svuotare il contenitore trasparente. 

Опустошение контейнера. 
Praznjenje zbiralnika smeti. 
Opróżnianie przezroczystego pojemnika.

Trasporto e stoccaggio. 
Переноска и хранение. 
Nošenje & hranjenje. 
Przenoszenie i 
przechowywanie.
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Emptying the clear bin and optional bin removal
Vidage du collecteur transparent et retrait du collecteur (facultatif)
Entleeren des Auffangbehälters und optionale Behälterentfernung
Het doorzichtige stofreservoir legen en het stofreservoir optioneel verwijderen
Vaciado del cubo transparente y extracción del cubo opcional

Come svuotare il contenitore trasparente e rimozione opzionale del contenitore
Опустошение прозрачного контейнера и снятие контейнера в случае 
необходимости
Praznjenje zbiralnika smeti in izbirno odstranjevanje zbiralnika
Opróżnianie przezroczystego pojemnika i odpięcie pojemnika od cyklonów

For stubborn dirt trapped in the cylinder, move mechanism up 
and down until clear.
Si de la poussière tenace est coincée dans le cylindre, 
déplacez le mécanisme vers le haut et le bas jusqu’à 
dégagement.
Wenn sich im Zylinder hartnäckige Verschmutzungen 
befinden, den Mechanismus nach oben und unten bewegen, 
bis er sauber ist.
Voor hardnekkig vuil dat vast zit in de cilinder, moet u het 
mechanisme omhoog en omlaag bewegen totdat het is 
verwijderd.
Para eliminar la suciedad rebelde atrapada en el cilindro, 
mueva el mecanismo arriba y abajo hasta que quede limpio.
In caso di sporco ostinato intrappolato nel cilindro, muovere 
il meccanismo verso l’alto e il basso fino alla completa 
rimozione.
Если в цилиндре осталась приставшая грязь, поднимайте 
и опускайте механизм, пока она не счистится.
Za odpravljanje trdovratne umazanije, ki se ujame v cilindru, 
pomikajte mehanizem navzgor in navzdol, dokler ga ne 
očistite.
W przypadku uporczywego zabrudzenia znajdującego się 
na kołnierzu cylindra przesuń mechanizm w górę i w dół, aż 
kołnierz będzie czysty.

30
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• Uso di parti non assemblate o installate in conformità alle istruzioni 
di Dyson.

• Uso di parti e accessori che non siano componenti originali Dyson.
• Installazione non corretta (eccetto quando il prodotto è stato 

installato da Dyson).
• Riparazioni o alterazioni compiute da soggetti diversi da Dyson o 

dai suoi agenti autorizzati.
• Intasamenti: fare riferimento al manuale d’uso Dyson per le 

informazioni su come cercare l'eventuale presenza di intasamenti 
e rimuoverli.

• Usura e difetti causati da impiego normale (ad esempio fusibili, 
spazzola, ecc.).

• Utilizzo dell’apparecchio su calcinacci, intonaco o cenere.
Per qualsiasi dubbio relativamente a cosa sia coperto dalla 
garanzia, contattare il Centro Assistenza Dyson.

Sintesi della copertura
• La garanzia diviene operativa al momento dell’acquisto (o dalla 

data di consegna se successiva).
• È necessario presentare la prova (sia originale che qualsiasi 

successiva) della consegna/dell'acquisto prima che possa essere 
effettuato qualsiasi intervento sul vostro apparecchio Dyson. Senza 
questa prova, ogni intervento sarà a pagamento. Si prega di 
conservare eventuali ricevute o prove dell'avvenuta consegna.

• Tutti gli interventi saranno compiuti da Dyson o da suoi 
agenti autorizzati.

• Qualsiasi parte sostituita diverrà di proprietà di Dyson.
• La riparazione o la sostituzione del vostro apparecchio in garanzia 

non estenderà il periodo di garanzia.
• La garanzia prevede benefici ulteriori che non modificano i diritti 

garantiti dalla legge ai consumatori.

Informazioni importanti sulla tutela 
dei dati
Quando registri il tuo prodotto Dyson:

• è necessario che ci fornisca i dati di contatto principali, per 
registrare il prodotto e consentirci di supportarti durante il periodo 
di garanzia.

•  In fase di registrazione, hai l'opportunità di scegliere di ricevere 
o meno comunicazioni da parte nostra. Se si acconsente alla 
ricezione di comunicazioni da parte di Dyson, verranno inviate 
informazioni relative a promozioni speciali e notizie sui nostri ultimi 
prodotti. Non affidiamo mai a terzi le informazioni ricevute e le 
utilizziamo solo in accordo con la policy della privacy, consultabile 
sul nostro sito web privacy.dyson.com

CZ

Jak spotřebič Dyson používat

Než budete pokračovat, přečtěte si „Důležitá bezpečnostní 
upozornění“ v tomto návodu na použití spotřebiče Dyson.

Jak spotřebič přenášet
• Při přenášení držte spotřebič za hlavní madlo na těle vysavače, 

nikoliv za madlo na bloku cyklon.
• Při přenášení spotřebiče nemačkejte tlačítko pro uvolnění cyklonu 

a se spotřebičem netřepejte, protože cyklon by se mohl uvolnit, 
vypadnout a způsobit vám zranění.

Používání
• Napájecí šňůru před použitím spotřebiče vždy zcela odviňte až po 

červenou značku.
• Zástrčku spotřebiče zapojte do síťové zásuvky.
• K zapnutí a vypnutí spotřebiče slouží červený vypínač, jehož 

umístění vidíte na obrázku.

• Po použití: Odpojte spotřebič od elektrické sítě a silně tiskněte 
tlačítko navíjení kabelu, dokud se kabel zcela nenavine.

• Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, ještě předtím 
než budete:

 – Měnit nástavce.
 – Odpojovat hadici.

Samonastavitelná podlahová 
hubice s regulací sání

• Spotřebič je vybaven samonastavitelnou podlahovou hubicí 
s regulací sání. Tato podlahová hubice se používá k testování podle 
evropských směrnic: 665/2013 a 666/2013 a zkoušky se provádí 
v režimu Max (+).

Režim snadné obsluhy (-)
Snížená tlačná síla pro vysávání bez námahy.

• Pro vysávání mírně znečištěných koberců, předložek a 
tvrdých podlah.

• Tento stupeň sání je předem nastaven na spotřebiči vyjmutém 
z obalu.

Režim MAX (+)
Maximální sací výkon pro účinné odstraňování prachu a nečistot.

• Pro vysávání odolných podlahových krytin, tvrdých podlah a silně 
znečištěných koberců a předložek.

• Chcete-li přepnout na tento stupeň, posuňte přepínač režimu sání 
na podlahové hubici do polohy MAX (znázorněno na obrázku).

• UPOZORNĚNÍ: Sání v tomto režimu může poškodit choulostivé 
podlahové krytiny. Před vysáváním si přečtěte doporučení výrobce 
podlahové krytiny pro čištění.

• Pokud bude sací výkon v režimu Max (+) ztěžovat manipulaci 
s vysavačem, přepněte na režim snadné obsluhy (-).

Koberce nebo tvrdé podlahy
• Kartáč bude po zapnutí spotřebiče vždy ve výchozím nastavení 

„ZAPNUTO“ (rotace).
• Chcete-li rotaci kartáče vypnout (např. na jemné podlaze), otočte 

voličem na podlahové hubici o čtvrt otáčky. Rotace kartáče 
se zastaví.

• Pokud spotřebič běží a rotace kartáče je vypnuta, lze ji znovu 
zapnout otočením voliče na podlahové hubici o čtvrt otáčky. Rotace 
kartáče se zapne. Další možností je spotřebič vypnout; přepínač 
se poté vrátí do původní polohy. Po dalším spuštění spotřebiče se 
rotace kartáče automaticky zapne.

• Rotaci kartáče je možné vypnout pouze v případě, že je 
spotřebič zapnutý.

• Kartáč se automaticky přestane otáčet, pokud narazí na nějakou 
překážku. Viz „Kartáč – odstraňování překážek“.

• Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si 
doporučení pro čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny.

• Některé koberce se při použití rotujícího kartáče mohou třepit. 
Pokud se třepí, doporučujeme je vysávat s vypnutou rotací kartáče 
a poradit se s výrobcem.

• Rotující kartáč spotřebiče může některé druhy koberců poškodit. 
Pokud si nejste jisti, rotaci kartáče vypněte.

• Tento výrobek používá kartáč s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s 
kůží mohou způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem 
si omyjte ruce.

• Pravidelně kontrolujte kartáčový válec a odstraňujte veškeré 
nečistoty (například vlasy). Nečistoty, které zůstanou na kartáčovém 
válci, mohou při vysávání způsobit poškození podlahové krytiny.

Vysávání
• Spotřebič nepoužívejte bez nasazené nádoby na prach ani 

bez cyklonu.
• Nepoužívejte k vysávání suti, popela nebo omítky. Tento spotřebič 

je určen pouze k vysávání nečistot, vlasů a alergenů v domácnosti. 
Tento spotřebič není určen k vysávání následujících materiálů:
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 – odpadu vzniklého při práci v domácí dílně, stavebních pracích 
a podobně,

 – větších předmětů nebo většího množství prachu a nečistot, jako 
jsou saze a piliny.

Tyto materiály mohou poškodit spotřebič a mohou vést ke 
ztrátě záruky.

• Jemný prach, například ze sádry nebo mouky, by se měl vysávat 
pouze tehdy, když ho je velmi malé množství.

• Spotřebič nepoužívejte k vysávání ostrých, tvrdých předmětů, 
malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek atd. Mohly by 
spotřebič poškodit.

• Při vysávání některých koberců mohou v průhledné nádobě na 
prach nebo v sací trubici vznikat slabé elektrostatické výboje. 
Tyto výboje jsou neškodné a nesouvisejí s napájením elektrickým 
proudem. Abyste minimalizovali účinek slabých elektrostatických 
výbojů, nevkládejte ruce ani žádné předměty do nádoby na prach 
bez toho, abyste ji nejprve vyprázdnili a vyčistili vlhkým hadříkem 
(viz „Čištění nádoby na prach“).

• Při vysávání schodů neumísťujte spotřebič na schody nad vámi.
• Spotřebič nepokládejte na křesla, stoly atd.
• Před vysáváním vysoce leštěných podlah, například dřevěných 

podlah či linolea, nejdříve zkontrolujte spodní část hubice a 
kartáče, a ujistěte se, že na nich nejsou žádná cizí tělesa, která by 
mohla způsobit poškrábání podlahy.

• Při vysávání na hubici netlačte, protože tím můžete podlahu nebo 
hubici poškodit.

Ucpaná místa – tepelná pojistka
• Tento spotřebič je vybaven automatickou pojistkou proti přehřátí.
• Pokud se nějaká část spotřebiče zablokuje, může se spotřebič 

přehřát a automaticky se vypne.
• Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů uvedených v části 

„Hledání ucpaných míst“.
• NEZAPOMEŇTE: Nástavce nebo přívod sací trubice mohou 

zablokovat velké předměty. Pokud k tomu dojde, nemanipulujte s 
uvolňovací západkou sací trubice. Spotřebič vypněte a vytáhněte jej 
ze zásuvky. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.

Hledání ucpaných míst
• Než začnete hledat překážky, spotřebič vypněte a odpojte jej ze 

zásuvky. Nerespektování těchto pokynů může vést ke zranění osob.
• Nechte ho 1-2 hodiny vychladnout než začnete hledat 

ucpaná místa.
• Při hledání ucpaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili 

o ostré předměty.
• Před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte veškeré překážky.
• Než spotřebič začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho 

součásti jsou zpět na svém místě.
• Jako další vodítka můžete použít ilustrace v části 'Hledání ucpaných 

míst' nebo sekci 'Podpora online'.
• Abyste získali přístup k blokujícím překážkám za rotačním 

kartáčem, mincí uvolněte pojistku označenou symbolem zámku a 
sejměte spodní desku hubice.

• Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

Kartáč – odstraňování překážek
• Pokud v kartáči uvízne nějaká překážka, kartáč se může sám 

vypnout. Pokud k tomu dojde, bude potřeba kartáč vyjmout tak, jak 
je znázorněno na obrázku.

• Spotřebič nejprve vypněte a odpojte ze zásuvky. Nerespektování 
těchto pokynů může vést k úrazu osob.

• Pomocí mince otočte pojistku označenou visacím zámkem tak, aby 
cvakla, a poté vyjměte kartáč.

• Při odstraňování překážek dejte pozor na ostré předměty.
• Nasaďte kartáč a zajistěte jej otočením pojistky tak, aby cvakla. 

Před opětovným spuštěním spotřebiče se ujistěte, že jsou spojky 
pevně dotaženy.

• Na odstraňování překážek z kartáče se záruka nevztahuje.
• Tento výrobek používá kartáč s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s 

kůží mohou způsobit menší podráždění. Po manipulaci s kartáčem 
si omyjte ruce.

Vysypání nádoby na prach
• Nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – 

nádobu nenechte přeplnit.
• Před vysypáním průhledné nádoby na prach spotřebič vypněte 

(„OFF“).
• Chcete-li sejmout jednotku cyklonu a průhledné nádoby na prach, 

stiskněte červené tlačítko na horní straně držadla podle obrázku.
• Pro uvolnění nečistot se nejdříve ujistěte se, že se cyklon i nádoba 

na prach nacházejí ve svislé poloze a pak pevně stlačte postranní 
červené tlačítko.

 – Nádoba sklouzne dolů a přitom se očistí krycí mřížka cyklony.
 – Dno nádoby na prach se otevře.
 – Zaschlé nečistoty zachycené na mřížce cyklony odstraníte tak, 
že budete pohybovat mechanismem nahoru a dolů tak dlouho, 
dokud je neuvolníte (viz obrázek 'Vyprazdňování průhledné 
nádoby a možnost sejmutí nádoby').

• Aby se při vyprazdňování minimalizoval kontakt s alergeny, vložte 
průhlednou nádobu na prach do igelitového sáčku, ten pevně 
uzavřete a nádobu vysypte.

• Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte.
• Sáček utěsněte a vyhoďte.
• Zavřete průhlednou nádobu na prach zatlačením dna nahoru. Dno 

nádoby musí zaklapnout a západka se musí zajistit.
• Umístěte dno průhledné nádoby na prach na přední stranu 

těla vysavače a posouvejte cyklon dolů, dokud nezaklapne na 
příslušném místě.

• Pokud se nádoba na prach neotevře automaticky, uvolněte malou 
stříbrnou pojistku, která se nachází u jejího dna (viz obrázek 
'Vysypání nádoby na prach').

Čištění průhledné nádoby na prach 
(volitelně)
V případě, že je nutné vyčistit průhlednou nádobu na prach:

• Sejměte cyklon a průhlednou nádobu na prach (viz 
„Vysypání nádoby na prach“) a stiskněte červené tlačítko pro 
vysypání cyklonu.

• Zatáhněte za stříbrné tlačítko pro uvolnění nádoby a posunutím 
sejměte průhlednou nádobu na prach z osy cyklonu.

• Další informace naleznete v části „Vyprazdňování průhledné 
nádoby a možnost sejmutí nádoby“ a na ilustračních obrázcích ve 
zvláštní části tohoto návodu.

• Průhlednou nádobu na prach čistěte pouze vlhkým hadříkem.
• Při čištění průhledné nádoby na prach nepoužívejte žádná čistidla, 

leštidla ani osvěžovače vzduchu.
• Průhlednou nádobu na prach nedávejte do myčky na nádobí.
• Neponořujte cyklon do vody ani do něj vodu nelijte.
• Než průhlednou nádobu na prach znovu nainstalujete, počkejte, 

dokud zcela nevyschne.
• Nasazení nádoby na prach:
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 – Nasaďte osu do vodící drážky nádoby na prach.
 – Průhlednou nádobu nasuňte nahoru, dokud se neozve cvaknutí, 
a pak zatlačte až do konce.

• Zavřete průhlednou nádobu na prach zatlačením dna nahoru. Dno 
nádoby musí zaklapnout a západka se musí zajistit.

Údržba spotřebiče Dyson
• Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v 

tomto návodu k použití spotřebiče Dyson nebo které vám nebyly 
doporučeny zákaznickou linkou společnosti Dyson.

• Používejte pouze součástky doporučené společností Dyson. Pokud 
použijete jiné součástky, může to vést ke ztrátě záruky.

• Spotřebič skladujte v místnosti. Spotřebič nepoužívejte ani 
neskladujte na místech, kde jsou teploty nižší než 3 °C. Dbejte na 
to, aby měl spotřebič před použitím pokojovou teplotu.

• Spotřebič čistěte pouze suchou látkou. Na žádnou část spotřebiče 
neaplikujte žádná maziva, čistidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.

• Pokud je spotřebič používán i v garáži, vždy po vysávání očistěte 
spodek podlahové hubice i spotřebiče suchou utěrkou, abyste 
odstranili písek, nečistoty nebo kamínky, které by mohly poškodit 
choulostivé podlahy.

Informace k likvidaci
• Spotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře 

recyklovatelných materiálů. Po skončení životnosti spotřebič prosím 
zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.

• Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl 
být v zemích EU likvidován s běžným domovním odpadem. 
Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí 
nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně 
elektrospotřebiče recyklujte a podpořte tak udržitelné 
opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého 
elektrospotřebiče prosím využijte systémy vrácení a sběru nebo 
se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. 
Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky 
bezpečné recyklaci.

Podpora online
• Poskytuje online nápovědu, obecné rady, videa a užitečné 

informace o společnosti Dyson.
www.dyson.cz/support

Informace o výrobku
Pamatujte prosím: Spotřebič se může v drobných detailech lišit 
od ilustrací.

Kompatibilita se staršími hubicemi a příslušenstvím 
společnosti Dyson

• Ve vašem novém spotřebiči jsou použity nejmodernější technologie 
společnosti Dyson. Jako takový je vybaven nejnovějším 
rychloupínacím systémem, který umožňuje snadnou a rychlou 
výměnu hubic nebo příslušenství. V důsledku toho však není 
kompatibilní s předchozími generacemi výrobků Dyson.

• Adaptér, který zajistí kompatibilitu vašeho nového spotřebiče 
se staršími hubicemi a příslušenstvím Dyson, můžete získat 
prostřednictvím místní zákaznické linky společnosti Dyson 
(kontaktní informace naleznete v části „Servis společnosti Dyson“).

• Dostupnost se v jednotlivých zemích liší.

Záruční podmínky

Zákaznická linka společnosti Dyson

Děkujeme, že jste zakoupili spotřebič Dyson. 
Společnost Dyson poskytuje na tento spotřebič 5 letou záruční 
dobu. Pokud máte nějaké dotazy týkající se spotřebiče Dyson, 

navštivte stránky www.dyson.cz/support s online nápovědou, 
všeobecnými tipy a užitečnými informacemi o společnosti Dyson.
Můžete také kontaktovat zákaznickou linku společnosti 
Dyson a sdělit sériové číslo spotřebiče a informace o místě a 
datu zakoupení.
Pokud bude spotřebič Dyson vyžadovat opravu, kontaktujte 
zákaznickou linku společnosti Dyson, abychom vás mohli 
informovat o dostupných možnostech. Pokud je váš spotřebič Dyson 
v záruce a oprava je kryta zárukou, bude oprava zcela bezplatná.

Limitovaná pětiletá záruka

Podmínky limitované pětileté záruky společnosti Dyson

Na co se záruka vztahuje
• Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (dle uvážení společnosti 

Dyson), bude-li shledán vadným z důvodu vady materiálu, 
provedení nebo funkce do 5 let od data nákupu nebo dodání 
(nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, 
společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).

• Byl-li tento spotřebič zakoupen mimo země EU, tato záruka bude 
platit jen v případě, že se používá v zemi prodeje.

• V případě, že byl tento spotřebič zakoupen v zemích EU, tato 
záruka platí jen tehdy, (i) pokud se spotřebič používá v zemi, v níž 
byl zakoupen, nebo (ii) pokud se spotřebič používá v Rakousku, 
Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku nebo 
ve Velké Británii a stejný model jako tento spotřebič se v příslušné 
zemi prodává pro stejné jmenovité napětí.

Na co se záruka nevztahuje
Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu 
spotřebiče, pokud k závadě došlo v důsledku:

• Náhodného poškození, závad způsobených nedbalým používáním 
či péčí, nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací 
se spotřebičem, která není v souladu s návodem k použití 
spotřebiče Dyson,

• Použití spotřebiče pro jiné účely než pro běžné použití 
v domácnosti,

• Použití součástí nesmontovaných nebo nenainstalovaných v souladu 
s pokyny společnosti Dyson,

• Použití jiných než originálních součástí a příslušenství 
značky Dyson,

• Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti 
Dyson),

• Oprav či úprav neprovedených společností Dyson nebo jejími 
autorizovanými poskytovateli služeb.

• Ucpání (podrobné informace o hledání a odstraňování blokujících 
předmětů naleznete v návodu k použití spotřebiče Dyson),

• Běžného opotřebení (např. pojistky, kartáče atd.),
• Použití spotřebiče na suť, popel, omítku,

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka 
vztahuje, kontaktujte prosím zákaznickou linku společnosti Dyson.

Záruční podmínky
• Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud 

k němu došlo později).
• Před započetím záruční opravy je nutno předložit originály 

záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto 
dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní 
doklad a záruční list pečlivě uschovejte.

• Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo její 
autorizovaní poskytovatelé služeb.

• Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají 
majetkem společnosti Dyson.

• Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich zákonných 
spotřebitelských práv a nijak je neomezují.
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Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Cladirea Pallady Rental, 
fostul IOR), Sector 3, Bucuresti, Romania

RU
Информационная и техническая поддержка: 
info.russia@dyson.com 
8-800-100-100-2
Адрес для почтовых отправлений: 119048, Москва, 
Усачева 35А, ООО "ДАЙСОН".

SE
help@dyson.se 
0200125871
CPM International Telebusiness SL, Edificio Ono, 
Carrer de Lepant 350, Planta 1a, 08025 Barcelona, 
Spain

SI
Steelplast d.o.o. 
info@steelplast.si 
386 4 537 66 00
Otoče 9/A, SI-4244, Podnart, Slovenija

TR
Dyson Destek Hattı 
info@hakman.com.tr 
0850 532 11 44
Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Dikilitaş Mahallesi 
Emirhan Caddesi No:113 Barbaros Plaza İş Merkezi 
Beşiktaş/İstanbul

UA
Chysty Svet Lodgistic Ltd 
0 800 50 41 80
21 Moscowskiy Av, Kiev - 04655 Ukraine

ZA
Dyson Customer Care 
DysonService@tudortech.co.za 
087 807 9353
Tudortech, 4th floor Park On Long, 66 Long Street, 
Cape Town, 8001, South Africa

Dyson customer care
If you have a question about your Dyson appliance, contact us via the Dyson website or call the Dyson customer 
care helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance.

To register your free 5 year guarantee please contact your local 
Dyson expert on the number listed below. On-line registration is 
available in most areas.




