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Încărcarea aparatului
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Golirea recipientului de colectare
Curățarea recipientului de colectare
Eliminarea blocajelor

Eliminarea resturilor din capul de 
curățare Digital Motorbar™
Eliminarea blocajelor din accesoriul 
anti-încurcare pentru aspirarea părului 
de animale
Spălarea filtrului
Spălarea barei de perie a capului de 
curățare cu iluminare
Curățarea accesoriilor
Îngrijirea aparatului

Dyson V15 Detect

Vedere de sus a aspiratorului 
Dyson V15 detect, prezentând 
capătul de curățare, bagheta, 
recipientul de colectare și 
corpul principal.



În cutie

Aparatul dvs. va conţine unul sau mai multe dintre 
aceste capete de curățare– nu vor fi toate incluse.

Aspirator cu baterie cu click Capăt de curățare iluminat
Capătul de aspirare 
iluminat dezvăluie 
praful invizibil pe 
pardoselile dure.
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Capăt de aspirare Digital Motorbar™
Tehnologia Dyson DLS™ monitorizează rezistența 
întâlnită de perie și adaptează puterea în funcție 
de tipul de suprafață. Paletele de descurcare 
curăță automat părul înfășurat de pe bara periei 
pe măsură ce curățați.

Baterie cu click suplimentară

Țeavă Încărcător
Încarcă aspiratorul cu sau 
fără stația de încărcare.

Stație de andocare pentru perete
Aspiratorul Dyson se depozitează 
în stația de încărcare montată pe 
perete, gata pentru următoarea 
curățenie.

Este posibil ca unele accesorii să nu fie incluse.

Puteți cumpăra accesorii suplimentare de pe www.dyson.ro

Capăt combinat
Două accesorii de 
curățare într-unul 
singur - duză largă și 
perie, pentru o trecere 
rapidă de la o activitate 
de curățare la una de 
ștergere a prafului din 
casă sau din mașină.
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Capăt pentru spații 
înguste
Proiectat pentru 
curățare precisă în jurul 
marginilor dificile și 
în spațiile înguste sau 
greu accesibile.9,927,641

1.1M
450K

1.6K

10 m60180500

55:37

Furtun prelungitor
Adaugă o rază de 
acțiune flexibilă de până 
la 61 cm la îmbinarea 
oricărui instrument, 
pentru a curăța sus, jos, 
în casă sau în mașină.

Accesoriu anti-încurcare 
pentru aspirarea părului
Accesoriu anti-încurcare 
pentru aspirarea părului 
ce îndepărtează părul 
direct în recipientul de 
colectare. Curățenie 
puternică și în spațiile 
mai mici.

Adaptor pentru spații 
greu accesibile
Se pliază pentru 
a ajunge confortabil în 
locurile joase. Proiectat 
pentru a curăța sub 
mobilier, prin ajustarea 
unghiului brațului 
până la 90°.

Capăt de aspirare subțire 
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.

Perie moale pentru praf
Alcătuită din peri de 
nailon moi pentru 
o ștergere delicată 
a obiectelor și 
suprafețelor fragile.

Perie pentru murdăria 
greu de îndepărtat
Perii tari din nailon 
îndepărtează murdăria 
de pe covoarele 
aspre, din zonele 
intens circulate și din 
interioarele mașinilor.

Adaptor Up-top
Se articulează și se 
blochează în anumite 
unghiuri. Se potrivește 
cu orice tip de accesoriu 
pentru o curățenie 
eficientă chiar și în 
zonele inaccesibile.

Capăt pentru tapițerie 
și saltele
Îndepărtează praful, 
murdăria și alergenii 
de pe saltele și tapițerie.

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

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

O bară de curățare situată 
în interiorul periei și un glisor 
de control al aspirației situat 
în față.

Corpul principal 
cu mânerul și 
recipientul de 
colectare atașat.

Un suport de încărcare 
rectangular trebuie fixat 
pe perete, cu ajutorul 
șuruburilor din pachet.

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

O baterie dreptunghiulară cu un 
conector înclinat care glisează 
în mânerul corpului principal al 
aspiratorului.

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

Peri flexibili și banda 
de protecție din pâslă 
pe un instrument 
îngust, conic.

O duză largă, 
triunghiulară. O clemă de plastic care se 

atașează la baghetă.

Un accesoriu 
lung cu un 
capăt angular.

Cu o articulație 
în unghi, 
montată între 
recipientul de 
praf și accesoriu.

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

Un furtun flexibil 
realizat din sârmă 
rezistentă și plastic 
durabil.

O duză scurtă 
cu peri duri pe 
partea inferioară.

Un accesoriu 
lung cu un capăt 
angular.

http://www.dyson.ro


Introducere

Moduri de curățare
Aparatul dvs. are trei moduri de putere pentru 
sarcini diferite. Schimbați rapid modurile de 
putere folosind un singur buton.

Mod Eco
Durata maximă de funcționare pentru 
o curățenie îndelungată în toată casa. 

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%

English

Ελληνικά

Espanol

Čeština

中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco

Mod Auto și Med 
Echilibrul optim între putere și autonomie. Atașați 
capătul de curățare sau accesoriul cu șurub 
pentru aspirarea părului de animale pentru 
a activa modul Auto. Puterea de aspirație se 
adaptează automat la nivelurile de praf.

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Mod Boost
Conceput pentru curățarea intensă 
a murdăriei dificile.

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%

English

Ελληνικά

Espanol

Čeština

中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco
Pornirea și oprirea luminii
Porniți sau opriți lumina cu ajutorul 
comutatorului glisant de pe capătul 
de curățare.

Măsoară particulele microscopice 
de praf
Un senzor piezo măsoară și numără 
încontinuu particulele de praf. Atașați 
capătul de curățare sau accesoriul 
cu șurub pentru aspirarea părului de 
animale și utilizați modul Auto pentru 
a crește automat puterea de aspirare 
atunci când este necesar.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

45:37

Diagrama arată conexiunea țevii la 
corpul principal, cu butonul de eliberare 
aliniat cu partea superioară a corpului 
principal. 

Când ecranul indică modul Eco cu 
bateria plină, de culoare verde, înseamnă că 
aspiratorul va oferi cea mai mare autonomie 
a bateriei dintre cele trei moduri de aspirare. 

Când ecranul indică modul de putere 
Boost, cu o baterie de culoare roșie 
înseamnă că bateria va avea cea mai 
scurtă durată de viață dintre cele trei 
moduri.

Localizarea butonului de selectare 
pe ecranul de la capătul filtrului 
aparatului.

Ecranul, aflat la capătul corpului 
principal, afișează un grafic de 
calibrare și numărare a particulelor 
de praf.

Săgeată care arată capătul 
țevii care se conectează la 
capul de curățare.

Când cele două ecrane arată 
modul de putere Auto și modul 
Med, cu o baterie de culoare 
albastră, înseamnă că durata 
de viață a bateriei este medie. 



Ecran LCD

Ecranul LCD afişează informaţii despre numărul de particule detectate, 
nivelul de performanță, inclusiv modul de putere selectat, timpul de 
funcționare rămas, întreținerea filtrului şi blocajele întâlnite.

Setările din meniu
Controlați setările de pe aparat folosind butonul. Pentru a accesa setările 
din meniu, apăsați și mențineți apăsat butonul până când apare ecranul 
meniului. Atingeți pentru a derula opțiunile disponibile.

Număr de particule și diagramă
Selectați pentru a activa și dezactiva măsurarea și numărarea particulelor. 
Dezactivați măsurarea și numărarea particulelor pentru a opri reglarea automată 
a puterii de aspirare a aparatului și opriți afișarea diagramei.

Atunci când se utilizează capătul de curățare Digital Motorbar™ se continuă 
ajustarea automată la nivelul diferitelor tipuri de suprafețe, pardoseli sau covoare.

Reglați sensibilitatea puterii de aspirație reactivă.
Folosiți butonul de selectare pentru a modifica gradul de intensitate la 
numărul de particule. Acest lucru va schimba modul în care aparatul dvs. 
reacționează automat la particulele de praf.

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

Schimbarea limbii
Pentru a schimba limba de pe ecran, apăsați butonul și țineți apăsat până 
când apare lista de limbi. Eliberarea butonului. 

Atingeți butonul pentru a derula lista de limbi în limba preferată. Apăsați 
și mențineți apăsat butonul până la sfârșitul numărătorii inverse. 

Pe ecran va apărea o bifă verde pentru a arăta că selectarea limbii dvs. 
este completă.

Pentru a anula selecţia, eliberați butonul în timpul numărătorii inverse.

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Modificarea setărilor de alertă
Puteți opri impulsul motorului de alertă. Motorul dvs. nu va mai pulsa, 
dar informațiile de alertă privind autonomia vor continua să fie afișate 
pe ecranul LCD atunci când aparatul dvs. are nevoie de atenția dvs.

Dezactivarea alertelor nu va opri pulsarea alertei de blocaj. Acest lucru 
este necesar pentru a vă asigura că eliminați orice blocaje, prevenind 
deteriorarea aparatului.

Atingeți pentru a derula prin meniul de setări. Selectaţi opţiunea „Alerte”. 

Derulați pentru a selecta on sau off. Țineți apăsat butonul până când 
numărătoarea inversă se termină și apare o bifă pe ecran. Pentru a anula 
selecţia, eliberați butonul în timpul numărătorii inverse.

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Apăsarea butonului de 
selectare de pe ecran.

Două ecrane, primul cu lista 
de limbi și ecranul de bifare 
pentru a arăta că limba a fost 
schimbată cu succes.

Ecranul cu un triunghi de 
avertizare de culoarea 
chihlimbarului pentru 
a demonstra o alertă. 

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


Numărătoarea inversă a autonomiei 
Când bateria trebuie încărcată, aparatul dvs. va pulsa de trei ori și pe ecran 
va apărea o pictogramă autonomie scăzută.

Când bateria este descărcată, pe ecran va apărea o pictogramă roșie de avertizare. 

Când numărătoarea și graficul de particule este activată, autonomia redusă 
va fi în culoarea galbenă și roșie când este în modul Boost.

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Starea bateriei 
Pentru a obține cele mai bune performanțe și durată de viață de la baterie, utilizați 
modul Eco sau Auto/Med. 

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Alerte 
Alertele pe care le puteți vedea sunt:

Filtru- filtrul nu este montat corect sau trebuie curățat.

Blocare- aparatul dvs. are un blocaj care trebuie eliminat.

Ieșirea din meniul de setări 
Pentru a ieși din meniul de setări, atingeți pentru a derula prin 
meniul de selecție. Alegeți Exit menu (Ieșire meniu).

Ecranul cu durata rămasă 
a bateriei este afișat ca 
număr și ca o baterie pe 
jumătate plină.

Starea bateriei este 
afișată pe ecran.

Un ecran roșu cu o pictogramă 
cu un ștecher conectat la sursa 
de alimentare. Acest lucru 
demonstrează că bateria este 
goală și trebuie încărcată. 

Pictogramă de alertă 
cu mențiunea Filter 
not sealed (Filtru 
neetanșat).

Pictogramă de 
alertă cu mențiunea 
Airways blocked 
(Căi blocate).

Pictogramă de 
alertă cu mențiunea 
Filter needs cleaning 
(Filtrul trebuie 
curățat). 

Ecran cu meniului Exit 
(Ieșire) şi pictograma 
return (Revenire). 

Pictogramă de alertă 
cu mențiunea Fully 
charge before first 
use (Încărcați complet 
înainte de prima 
utilizare).



Îngrijirea podelelor

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

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

Bara cu perie de pe aparat poate deteriora anumite tipuri de covoare și 
podele. Aveți grijă la covoare dacă atunci când aspirați folosiți un capăt 
cu perie rotativă. Vă recomandăm să aspirați fără peria motorizată și să 
vă consultați cu producătorul covoarelor.

Încărcarea aparatului

Este important să încărcați complet noul aparat înainte de a-l utiliza pentru 
prima dată și după fiecare curățare. Acest lucru se datorează faptului 
că algoritmul bateriei și al sistemului de monitorizare „învață” în timp și 
încărcarea completă a aparatului îl ajută să calculeze și să afișeze mai precis 
autonomia rămasă. 

Conectați la încărcător fie direct, fie în stația de încărcare.

LED-urile albastre de pe fiecare parte a bateriei vor pâlpâi în timpul 
încărcării.

Când bateria este complet încărcată, ambele LED-uri se vor aprinde timp 
de 5 secunde. 

Bateria este complet încărcată atunci când afișajul arată 100%. 

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.
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55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

55:37

Schimbarea bateriei cu click

Dacă aveți baterii cu click suplimentare, vă recomandăm să alternați 
bateriile pentru a menţine performanța uniformă.

Înlăturarea bateriei
Apăsați butonul de eliberare a bateriei de pe mâner și glisați bateria 
de pe aparat.

Încărcarea bateriei.

Reasamblarea bateriei
Aliniați bateria cu mânerul şi glisați-o înăuntru. Împingeţi ferm până 
când se fixează în poziţie.

Încărcătorul s-a conectat la 
sursa de alimentare cu ajutorul 
stației de încărcare pe perete.

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

Săgeți care arată locația butonului de eliberare a bateriei 
și bateria care iese de pe mâner atunci când butonul este 
apăsat. Bateria este apoi prezentată în timp ce este înlocuită 
la baza mânerului, cu un click în poziție.



Golirea recipientului de colectare

Goliți imediat ce murdăria atinge nivelul MAXIM – nu umpleți excesiv. 
Utilizarea aparatului atunci când murdăria este peste linia MAXIMĂ poate 
afecta performanța aparatului și va necesita o spălare mai frecventă 
a filtrului.
Umplerea excesivă a recipientului de colectare ar putea duce la citiri inexacte 
pe graficul de particule.

click

click

Scoaterea brațului
Apăsați butonul roșu de eliberare a brațului, aflat în partea superioară 
a acestuia, și trageți brațul departe de recipientul de colectare.

Eliberarea murdăriei
Țineți aparatul deasupra recipientului de colectare, îndreptat în jos.

Apăsaţi ferm butonul roşu de eliberare a recipientului de colectare. 
Recipientul de colectare va aluneca în jos, curățând în același timp capacul, 
iar baza recipientului de colectare se va deschide.

Baza recipientului de colectare nu se va deschide dacă butonul roşu de 
eliberare a recipientului de colectare nu este apăsat până la capăt.

click

click

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

Închiderea recipientului de colectare
Împingeți baza recipientului de colectare în sus până când recipientul 
de colectare și baza recipientului se fixează. 

click

click

Curățarea recipientului de colectare

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

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

Folosiți doar o cârpă umedă, fără scame, pentru a curăța recipientul de praf.

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

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

55:37

Remontarea recipientului de colectare
Introduceți capătul în dispozitivul de introducere a recipientului de colectare.

Închideți recipientul de colectare împingând baza recipientului în sus până când recipientul 
de colectare și baza acestuia se fixează.

Recipientul de colectare nu poate fi spălat în mașina de spălat vase și nu este recomandată utilizarea 
detergenților, a produselor de lustruit sau a odorizantelor pentru curățarea recipientului de colectare, 
deoarece poate deteriora aparatul.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10m 60 180 500

55:37

Marcajul MAX de pe recipientul 
de colectare a aparatului, arată 
că nu trebuie umplut peste 
marcajul Max atunci când 
aparatul se află în unghiul 
normal de utilizare.

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

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

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

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



Eliminarea blocajelor

Deconectați aparatul de la încărcător înainte de a elimina blocajele. Aveți 
grijă să nu atingeți declanșatorul și fiți atenți la 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.

Dacă aparatul dvs. detectează un blocaj, motorul va pulsa și nu veți putea 
utiliza aparatul până când blocajul nu a fost eliminat.

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

Verificarea corpului principal
Scoateți recipientul de colectare și verificați dacă există blocaje în corpul 
principal al aparatului. 

Asigurați-vă că toate blocajele sunt eliminate complet și că toate piesele sunt 
montate înainte de a utiliza aparatul. 

Verificarea brațului și capului de curățare
Verificați dacă brațul prezintă blocaje.

Verificați dacă este blocat capătul de curățare, urmând instrucțiunile de 
îndepărtare a barei rotative, dacă este necesar.

Reasamblarea aparatului
Montați toate piesele în siguranță înainte de a utiliza aparatul.

Eliminarea blocajelor nu este acoperită de garanția dvs.

Cu recipientul 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 recipientul de colectare 
se unește cu corpul principal al 
aparatului. 

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.



Eliminarea resturilor din capul de 
curățare Digital Motorbar™
Capul dvs. de curățare Digital Motorbar™ nu trebuie curățat cu apă. 
Pentru a menține o performanță optimă, verificați periodic bara periei 
și eliminați orice obstacole. 

Asigurați-vă că aparatul dvs. este deconectat de la încărcător și că aparatul 
este oprit.

Îndepărtați bara rotativă
Nu puneți nici o 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. Așezați capătul de 
curățare cu susul în jos. 

Utilizați o monedă pentru a debloca capacul de protecție.

Rotiți capacul de protecție și scoateți-l. Nu spălați capacul de protecție.

Glisați bara din capătul de curățare.

Eliminarea obstacolelor
Îndepărtați orice reziduuri de pe bara rotativă a periei.

Verificați în interiorul capului de curățare și eliminați orice reziduuri sau blocaje.

Capul de curățare Digital Motorbar™ și bara de perie nu sunt lavabile. Ștergeți 
cu o cârpă umedă fără scame.

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

Reatasarea barei pe perie
Împingeți capacul de protecție înapoi și glisați-l în capătul de 
curățare.

Rotiți capacul de protecție în poziția blocat.

Capul de curățare nu poate fi spălat și trebuie șters numai cu o cârpă 
umedă fără scame.

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.

Îndepărtarea barelor cu perie 
care indică încuietoarea în poziție 
orizontală și simbolul de deblocare la 
90° în sens invers acelor de ceasornic 
și simbolul de blocare la 90° în sensul 
acelor de ceasornic.



Eliminarea blocajelor din accesoriul anti-încurcare 
pentru aspirarea părului de animale
Accesoriul anti-încurcare pentru aspirarea părului de animale nu are o bară de 
perie lavabilă. Pentru a menține o performanță optimă, verificați periodic bara 
periei și eliminați orice obstacole.

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la încărcător și aveți grijă să nu 
atingeți declanșatorul. 

Scoateți capacul și bara periei
Scoateți accesoriul anti-încurcare pentru aspirarea părului de animale 
din aparat.

Împingeţi placa de bază deschisă. Apăsați maneta roșie în jos pentru 
a elibera capacul capătului de curățare.

Trageți capacul capătului de curățare de pe corpul principal al 
instrumentului.

Eliminarea obstacolelor
Trageți ferm bara rotativă pentru a o scoate din corpul principal.

Verificați și eliminați orice obstrucții din toate cele trei părți ale accesoriului 
anti-încurcare pentru aspirarea părului de animale.

Accesoriul anti-încurcare pentru aspirarea părului de animale nu este 
lavabil. Ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

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

Reasamblați accesoriul anti-încurcare pentru aspirarea părului de animale
Puneți bara cu perie înapoi în poziție și apăsați ferm până când se fixează 
din nou în poziție.

Verificați dacă maneta roșie de blocare este în poziția deblocată. Aliniați 
capacul capătului de curăţare cu ghidajul de pe corpul principal. Împingeți-l 
în jos până când se fixează în poziție.

Împingeți maneta roșie de blocare în sus până când face click în poziție și 
împingeți placa înapoi în poziție.

Locația pârghiei 
pentru eliberarea 
barei de perie 
este situată în 
partea din spate 
a instrumentului 
cu șurub.

Glisați carcasa 
înapoi și împingeți 
maneta din partea 
din spate a pentru 
a o bloca.



Spălarea filtrului

Spălați filtrul cel puțin o dată pe lună pentru a menține puterea optimă de aspirație.

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

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

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

Spălați filtrul
Spălați cu apă caldă de la robinet – frecați ușor filtrul cu degetele pentru 
a îndepărta murdăria.

Umpleți și scuturați
Așezați mâna peste un capăt al filtrului.

Umpleți filtrul cu apă caldă de la robinet.

Așezați mâna peste capătul deschis al filtrului și scuturați-l ferm pentru 
a îndepărta murdăria și reziduurile prinse.

Repetați pașii până ce apa curge limpede.

Scuturați și uscați
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.

Așezați filtrul și lăsați-l să se usuce cel puțin 24 de ore într-un loc cald, 
bine aerisit.

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 
pe aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un 
filtru umed.

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

Filtrul cu mâna peste capătul 
deschis, cu săgeți care imită 
o mișcare de scuturare.

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

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

Ținând filtrul de 
capătul tare, din 
plastic, scuturați încet 
recipientul.

Filtrul este situat în partea din 
spate a aparatului. 

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


Spălarea barei de perie a capului 
de curățare cu iluminare
Capul dvs. de curățare cu iluminare are o bară de perie lavabilă. Pentru 
a menține performanța optimă, verificați și spălați rola periei în mod regulat.

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la încărcător și aveți grijă să nu 
atingeți declanșatorul. 

Îndepărtați bara rotativă
Nu puneți nici o 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. Așezați capătul de 
curățare cu susul în jos.

Împingeți complet capacul de protecție și scoateți rola din capătul 
de curățare.

Îndepărtați capacul barei cu perie. Nu spălați capacul de protecție.

Glisați bara din capătul de curățare.
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Spălați și uscați rola
Țineți rola sub jet de apă și frecați ușor pentru a îndepărta scamele 
sau murdăria.

Așezați rola periei în poziție verticală, așa cum este indicat. Lăsați să 
se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore.
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Reatasarea barei pe perie
Înainte de montare, verificați dacă rola este complet uscată.

Reatașați capacul de protecție la bara cu perie.

Glisați bara rotativă în capătul de curățare. Împingeți capacul de protecție 
înapoi în poziția închis.
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Curățarea lentilei optice
Pentru a menține performanța optimă, păstrați lentilele de lumină curate. 
Curățați lentilele numai atunci când capul de curățare nu este atașat la aparat.

Utilizaţi o cârpă moale, uscată, fără scame pentru a şterge lentilele.

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.

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.



Curățarea accesoriilor

Nu puneți nici o 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 accesoriile sunt complet uscate înainte de utilizare.

Capăt combinat

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Capăt pentru spații 
înguste

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Furtun prelungitor Capăt de aspirare 
subțire pentru spațiile 
înguste

Adaptor pentru spații 
greu accesibile

Perie moale 
pentru praf

Perie pentru murdăria 
greu de îndepărtat

Adaptor Up-top Capăt pentru 
tapițerie și saltele



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 lavetă ușor umedă.

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 obține cele mai bune performanțe și durată de viață de la baterie, 
utilizați modul Eco sau Auto/Med.

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.

Numărul de serie
Puteți găsi numărul de serie pe aparat, baterie și încărcător. Garanția 
dvstră este de doi ani.

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

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