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Bedankt dat u hebt gekozen 
voor een persoonlijke 
luchtreinigingsventilator  
van Dyson.

Activeer nu uw garantie

Onze zorg voor onze machines stopt niet nadat ze zijn verkocht.  
Zelfs nadat uw garantie is verlopen, staan we nog steeds klaar om u te helpen.

Exclusieve voordelen voor eigenaren
Gratis Dyson onderdelen en arbeid
Probleemloze vervanging
Advies van experts. Zeven dagen per week
Instructievideo’s en nuttige tips

Hoe kunnen we u helpen?
Een probleem oplossen
Tips en handleidingen
Meer informatie over Dyson technologie en andere Dyson machines

Klantenservice van Dyson
Als u een vraag hebt over uw persoonlijke luchtreinigingsventilator  
van Dyson, kunt u bellen met de helpdesk van Dyson.  
Houd uw serienummer en informatie over waar en wanneer  
u de machine hebt gekocht bij de hand. Of neem contact met  
ons op via de Dyson website.
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Richting van luchtstroom
Als u de richting van de luchtstroom wilt wijzigen, 
legt u uw hand op het halfronde oppervlak.

Schuif het oppervlak van u af om de luchtstroom 
omhoog te verplaatsen.

Schuif het oppervlak naar u toe  
om de luchtstroom omlaag te verplaatsen.

U kunt de afstandsbediening magnetisch opbergen 
op de voorkant van de Dyson luchtreinigingsventilator.

Sluit de machine aan op het stopcontact  
en druk op de aan/uit-knop op de achterkant.

Aan de slag

Snelheid van  
luchtstroom

Oscillatie

Filterinformatie

Aan/uit

Slaaptimer

Druk op de oscillatieknop van de afstandsbediening 
om lucht door de hele kamer te laten circuleren. 

Druk nogmaals op de oscillatieknop om de oscillatie 
uit te schakelen.

Uw luchtreinigingsventilator van Dyson wordt  
na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

De tijd instellen: druk op de knop voor de slaaptimer 
om door de tijdopties te bladeren.
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Het filter vervangen

1 2 3 4

De machine onderhouden

Uw persoonlijke luchtreinigingsventilator  
van Dyson schoonmaken

Normale reiniging
Veeg de buitenkant van de machine af met  
een zachte borstel om vuil van het rooster  
te verwijderen.

Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek  
om de bol en het halfronde oppervlak schoon  
te maken.

Grondige reiniging
Maak de machine grondig schoon wanneer u het 
filter vervangt.

Als het filter is verwijderd, gebruikt u een Dyson 
flexibele kierenzuiger (of een schone kwast met 
een lange steel) om vuil uit de onderkant van  
de machine te verwijderen.

Duw de zijknoppen tegelijk  
in om de bol te ontgrendelen.

Til het oude filter eruit aan de lipjes. Plaats het nieuwe filter. Duw de bol stevig terug  
op zijn plek, waarbij u erop  
let dat deze goed vastklikt.

Foutcodes
Als er een foutcode op de machine wordt 
weergegeven, zet de machine dan uit  
en vervolgens weer aan. Neem contact  
op met de klantenservice van Dyson als  
de foutcode niet verdwijnt.
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Als u er altijd zeker van wilt zijn dat uw Dyson 
persoonlijke luchtreinigingsventilator optimaal  
werkt, is het belangrijk dat u deze regelmatig  
reinigt en controleert op blokkades.

Gebruik de machine niet zonder dat het filter  
is geplaatst.

Als u er altijd zeker van wilt zijn dat uw Dyson persoonlijke 
luchtreinigingsventilator optimaal werkt, is het belangrijk  
dat u deze regelmatig reinigt en controleert op blokkades.


