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Жұмыс режимдері 
Құрылғы орындалатын міндетке орай үш режимде жұмыс істей алады. 
Режимдер бір батырмамен тез ауысады. 
Эко: максималл жұмыс уақыты, тазалаудан ұзақ. Авто/орташа: кез келген 
түрдегі еденді тазалауға арналған оңтайлы теңгерім. 
Кілем және қатты еден жабынлары арасындағы қуаттылықты бейімдеу 
автоматты түрде жүргізілетін авторежимді белсендіру үшін жоғары 
айналатын кезеңі бар ұштықты қосыңыз. 
Турбо: күрделі ластануларды қарқынды тазалау.  
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Өз өніміңіз бойынша қосымша ақпарат 
алу үшін, өз телефоныңыздың камерасын 
немесе 

. 

Apple iOS 11 операциялық жүйесі немесе 
одан бұрынғы нұсқалары бар  құрылғы,, 
Android-сүйлесімді құрылғы немесе QR-
кодтар сканері қажет етіледі. 
 



 

 

KZ 

Dyson құрылғысын 
таңдағаныңыз үшін алғыс 
айтамыз. 

 
Тіркеу 

 
Сіздің Dyson шаңсорғышыңызға (сүзгіден басқа) пайдалану 
жөніндегі осы нұсқаулықта көрсетілген шарттар мен 
ерекшеліктерге сәйкес сатып алынған сәтінен бастап 2 жыл 
бойы кепілді қызмет көрсетіледі. 
 
Dyson құрылғысын пайдалану жөнінде сұрақтар туындаған 
жағдайда, www.dyson.com.ru/support веб-сайтынан онлайн-
консультация, сондай-ақ Dyson компаниясы туралы жалпы 
кеңестер мен пайдалы ақпарат алуға болады. 
 
Сонымен қатар құрылғының сериялық нөмірін, оның сатып 
алынған күні мен орнын көрсете отырып, Dyson компаниясының 
қолдау қызметіне қоңырау шалуға болады. 
 
Сериялық нөмірі құрылғының негізіндегі тақтаушада орналасқан. 
 
 
 
 
 
Сериялық нөмірді болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. 
 
 
 
 

 
Бұл сурет үлгі ғана болып табылады. 

 
 
Интерактивті тіркеу                                               Интерактивті 
режимде тіркеу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз. 
www.dyson.com.ru 

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ 
ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ 
НҰСҚАУЛЫҚТАР 
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНАН ОСЫ 
НҰСҚАУЛЫҚ ПЕН ҚҰРЫЛҒЫДАҒЫ БАРЛЫҚ 
НҰСҚАУЛАР ЖӘНЕ ЕСКЕРТУЛЕРДІ ОҚЫП 
ШЫҒЫҢЫЗ 

Электр аспабын пайдаланған кезде, төменде 
келтіргендермен қоса, негізгі сақтық 
шараларын әрқашан сақтау керек: 

ЕСКЕРТУ 
Осы ескертулер құрылғыға, оның 
барлық алмалы-салмалы аспаптары 
мен керек-жарақтарына, сондай-ақ 
қолдануға болатын кез келген 
зарядтау құрылғылары мен қорек 
адаптерлеріне қатысты. 

ТҰТАНУ, ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЗАҚЫМДАНУ НЕМЕСЕ 
ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН: 

1.  8 жасқа толмаған, шектеулі дене, сенсорлық немесе ақыл-
ой мүкіндіктеріне ие адамдар, сондай-ақ қажетті 
тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар осы Dyson 
құрылғысын олардың қауіпсіздігіне жауап беретін 
адамның қатысумен немесе орын алған қауіптерді 
түсінген жағдайда, жауапты адамнан құрылғыны қауіпсіз 
пайдалану жөнінде нұсқаулық алғаннан кейін пайдалана 
алады. Тазалау және пайдаланушының құрылғыға 
қызмет көрсетуін балалар қараусыз атқармауы тиіс. 

2. Балалардың құрылғымен ойнауына рұқсат етпеңіз. 
Аспапты балалардың қасында пайдаланған кезде, өте 
сақ болыңыз. Балалар құрылғыны ересектердің тұрақты 
пайдалануымен ғана пайдалануы мүмкін. 

3. Құрылғыны Dyson-ды пайдалану жөніндегі осы 
нұсқаулықта сипатталған тәсілде ғана пайдаланыңыз. 
Осы нұсқаулықта немесе  Dyson компаниясының 
қолдау қызметі ұсынғаннан басқа қызмет көрсету 
жұмыстарын орындамаңыз.. 

4. Құрғақ жерде ғана пайдалануға арналған. Бөлмеден тыс 
немесе ылғал беткейлерде пайдаланбаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



 

 

 

5. Құрылғының әлдебір бөлшектерін немесе зарядтау құрылғысын ылғал 
қолмен ұстамаңыз. 

6. Зарядтау құрылғысы немесе кабелі зақымдалған құрылғыны 
пайдаланбаңыз. 

7. Егер құрылғы тиісті дәрежеде жұмыс істемесе, егер оған кенеттен 
қатты соққы берілсе, қолдан түсіп кетсе, көшеде қалып қойса  
немесе суға түсіп кетсе, ос құрылғыны пайдаланбаңыз. Dyson 
компаниясының қолдау қызметіне жүгініңіз. 

8.  Қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болған жағдайда, 
Dyson қолдау қызметіне жүгініңіз. Құрылғыны өз бетіңізше 
бөлшектемеңіз. Бұл өрттің пайда болуына немесе электр 
тогының зақымдауына себеп болуы мүмкін. 

9. Кабельді созбаңыз және тым қатты тартпаңыз. Кабельді 
ыстық беткейлерден алыс ұстаңыз. Кабельді есікке 
қыстырмаңыз, оны өткір жиектерге немесе бұрыштардың 
маңайына орамаңыз. Кабельді аяқпен басуы немесе 
шалынып құлауы мүмкін адам өтетін жерлер мен 
орындарға қоймаңыз. Бауын қатты қыспаңыз. 

10. Сұйықтықты жинау үшін пайдаланбаңызй. 
11. Бензин сияқты оңай тұтанатын немесе жарылысқа қауіпті 

сұйықтықтарды жинау үшін, шаңсорғышты пайдаланбаңыз, 
осындай сұйықтықтар немесе олардың булары бар орындарда 
пайдаланбаңыз. 

12. Шаңсорғышты темекі, сіріңке немесе жанып тұрған күл 
сияқты жанатын немесе  жалынсыз қоқыс жинауға 
пайдаланбаңыз. 

13. Шаш, киімнің шеті, саусақ және еденнің басқа мүшелерінің шаңсорғыштың 
саңылауына немесе қозғалғыш бөлшектеріне, мысалы, щеткаға тимеуін 
қадағалаңыз. Шаңсорғыштың шлангін, түтігі мен ұштығын көзге немесе 
құлаққа бағыттамаңыз және оларды ауызға салмаңыз. 

14. Саңылауға әлдебір заттарды салмағыз. Егер саңылауы 
бұғатталған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз; шаң, қоқыс, 
түк және т.б. ауа ағынының еркін өтуіне кедергі жасамауын 
қадағалаңыз. 

15. Dyson ұсынған  аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді ғана 
пайдаланыңыз. 

16. Мөлдір контейнер немесе сүзгі орнатылмаған болса, 
пайдаланбаңыз. 

17. Ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде, зарядтау құрылғысын желіден 
ажыратып қойыңыз. 

18. Баспалдақты тазалау кезінде өте мұқият болыңыз. 
19. Кездейсоқ қосылып кетпеуі үшін, сақ болыңыз, әсіресе 

құрылғыны үстаған немесе тасымалдаған кезде, жинауды 
бастауға дайын болғанша, қолыңыз бен сасағыңызды қосу 
шүріппесіне әкелмеңіз. Егер 

қосу шүріппесін саусақпен басып, құрылғыны 
тасымалдайтын болса, жазатайым жағдай орын алуы мүмкін. 

20. Осы құрылғыны бөлмеден тыс жерде, ванна бөлмесінде 
немесе бассейннен 3 метр шегінде пайдалануға болмайды. 
Оны ылғал беткейлерде пайдаланбаңыз және дымқыл, 
жаңбыр немесе қардың әсеріне ұшыратпаңыз. 

21. Осы Dyson құрылғысын зарядтау үшін 217160 нөмірлі Dyson 
зарядтау құрылғысын ғана пайдаланыңыз. Dyson 
аккумуляторларын ғана пайдаланыңыз: басқа түрдегі 
аккумуляторлар жарылып, жарақат және материалдық зиян 
тигізуі мүмкін. 

22. Электр щетканы шешкен немесе ауыстырған кезде, сақ болыңыз. 
Ұштық орнатылғанға дейін қосу шүріппесін басып алмаңыз. 

23. Аккумуляторды немесе құрылғыны зақымдану немесе түрлендіру 
жағдайында пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе 
түрлендірілген аккумуляторларды пайдалану болжанбаған 
нәтижеге әкелуі және өрт, жарылыс немесе жарақат алуға 
себеп болуы мүмкін. Аккумуляторды немесе құрылғыны оттың 
немесе жоғары температураның әсеріне ұшыратпаңыз. Оттың 
әсерінен немесе 60 °C-ден жоғары температурада жарылуы 
мүмкін. 

24. Аккумулятор тұшаланған құрылғы болып табылады және 
қалыпты жағдайда қауіп төндірмейді. Аккумулятордан 
электрлиттің төгілу ықтималы өте төмен, бірақ осылай 
болған жағдайда, электролитке қол тигізбеңіз, өйткені ол 
тітіркену тудыруы немесе күйдіруі мүмкін, келесі сақтық 
шараларын сақтаңыз: 

• Теріге тиген кезде тіріткенуі мүмкін. Зақымдалған 
аумақты сумен сабындап жуыңыз. 

• Электролитті деммен ішке тарту жоғары тыныс алу 
жолдарының тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Таза ауаға 
шығыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз. 

• Көзге тигенде, тітіркенуі мүмкін. Тез араада көзді 
кемінде 15 минут мұқият жуыңыз. Медициналық 
көмекке жүгініңіз. 

• Кәдеге жарату: аккумуляторды ұстағанда, қолғап киіп алыңыз, 
соңынан оларды өз жеріңізде қабылданған ережелер мен 
нормаларға сәйкес тез арада кәдеге жаратыңыз. 

25. Осы нұсқаулықта берілген зарядтау бойынша барлық 
нұсқаулықтарға сүйеніңіз, құрылғыны 
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температураның жұмыс диапазонынан тыс жүргізілген зарядтауға 
тырыспаңыз. Құрылғыны дұрыс зарядтамау және температураның жұмыс 
диапазонынан тыс жүргізілген зарядтау аккумулятордың зақымдалуына 
әкеліп, оның тұтану қаупін тудыруы мүмкін. Аккумулятордың қызмет мрезімін 
ұзарту үшін Dyson компаниясы келесіні ұсынады: 

• Құрылғы пайдаланылмайтын кезде, оны бөлме 
температурасында сақтаңыз. 
Ұсынылған диапазон: 18-ден     28 °C-ге дейін. 

• Қоршаған орта температурасының диапазоны жұмыс істеу және зарядтау 
кезінде   10-нан 30 °C-ге дейін болуы тиіс. 

26. ӨРТ ҚАУІПТІЛІГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ. Осы бұйымды плитаның 
үстіне немесе плитаның жанына немесе кез келген басқа ыстық 
беткейлермен бірге қоймаңыз және осы құрылғы қатты 
зақымдалған жағдайда да, оны өртемеңіз. Аккумулятордың тұтануы 
немесе жарылып кетуі мүмкін. 

27. ӨРТ ҚАУІПТІЛІГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ. Осы құрылғының 
сүзгілеріне әлдебір хошиістендіруші немесе парфюмерлік 
өнімдерді қолданбаңыз. Мұндай өнімдердегі химиялық 
заттар құрылғының өртенуіне әкелуі мүмкін. 

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫП, САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ 
Осы Dyson құрылғысы тұрмыстық пайдалануға ғана арналған. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ашық оттың 
жанында 
пайдаланбаңыз. 

Жылу көздеріне жақын 
сақтамаңыз. 

Суды немесе 
сұййықтықты жинау 
үшін пайдаланбаңыз 

 

   
Жанғыш заттарды жинау 
үшін пайдаланбаңыз. 

Құрылғыны 
пайдалану кезінде 
Щетканың жанына 
қолыңызды 
қоймаңыз. 

Қолыңызды плитаға немесе 
плитаның жанына қоймаңыз 
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Дисплей 

 
Таңдау батырмасы Тілді таңдау Аккумулятор 

зарядының төмен 
деңгейі 

 

 

Құрылғының 
баптауларын таңдау 
батырмасының 
көмегімен өзгертуге 
болады. 

Тілдер тізімін қарау 
үшін 5-тен 10 секундқа 
дейін таңдау 
батырмасын басыңыз. 

Аккумулятордың заряд деңгейі 
төмен болғанда, экранда ескрету 
пайда болады. 

 
 

Ескертулер 
 
 

Тілдерді айнадыру үшін 
таңдау батырмасын 
басыңыз. 
Тілді таңдау үшін, таңдау 
батырмасын басып, қысқа 
уақыт (2-4 секунд) ұстап 
тұрыңыз. 

Соңғы ескерту аккумулятор 
қуатсызданғнада және оны 
зарядтау қажет болғанда 
көрінеді. 

 

Құрылғы сіздің 
назарыңызды қажет 
еткенде, экранда ескерту 
пайда болады. Жұмыс 
тиімділіігін ұстапт ұру үшін, 
экранға шығарылатын 
нұсқаулықтарға сүйеніңіз. 

 

Аккумулятордың 
жағдайы 

 

 

Таңдалған тілді растау үшін, 
қанатшаға өту үшін таңдау 
батырмасын басыңыз, 
соңынан таңдауды растау 
үшін таңдау батырмасын 
қысқа уақыт ұстап тұрыңыз. 

 

  
 

«Eco» (Эко) және «Auto/ 
Mid» (Авто/Орташа) режимдерін 
тұрақты немесе басым пайдалану 
кезінде, құрылғы максималл 
уақыт ішінде жұмыс істейді және 
қызып кетпейді, бұл  
аккумулятордың қызмет 
мерзіміне оң әсер етеді. 
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Егер дұрыс тіл 
таңдалмаса, тілдер 
тізіміне оралу үшін, 
крест көрініп тұрған 
кезде, таңдау 
батырмасын қысқа уақыт 
ұстап тұрыңыз. 

 
English 

 
English 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Мөлдір контейнерді босату 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарядтау 

 
 
 
 
Мөлдір контейнер 
тозаңды сілкі үшін ашық 
тұрғанда, қосу 
шүріппесін басып алмау 
үшін сақ болыңыз. 

3 4 
 
 

Мөлдір контейнердің негізін жоғары қарай 
сырт еткізіп жылжытып, мөлдір 
контейнерді жабыңыз. 

 

  
3-4.5hrs 

 

 

 

 
 

Құрылғыны зарядтау құрылғысына 
қосыңыз немесе оны док-станцияға 
орнатыңыз. 
Зарядтау кезінде аккумулятордың 
жан-жағынан көк индикаторлар 
жыпылықтайды. 
Аккумулятор зарядталғанда, қос 
индикатор 5 секундқа қосылып, 
соңынан сөнеді. 

Дисплейде заряд 
деңгейі 100% 
көрсетсе, аккумулятор 
зарядталған. 

Аккумулятор қуатсызданған, 
зарядтау қажет. 
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Бітемелерді іздеу 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 

 
 

 

3 4 
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clik 

  
 

Мөлдір контейнердің негізін жоғары қарай сырт 
еткізіп жылжытып, мөлдір контейнерді 
жабыңыз. 
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Сүзгіні тазалау 
 
 
 

1 2 3 
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Айналу кезңі жоғары ұштыққа қызмет көрсету 
 
 

 
 

1 2 3 
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Жұмсақ білікті ұштыққа қызмет көрсету: 

 

 

бітемелерді жою 
 

 
 
 

3 
 
 

 

4 5 
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Жұмсақ білікті ұштыққа қызмет көрсету: 

 

 

 

 

біліктерді жуу 
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Қосымша ақпарат 
 
 
 
ЖАЛҒАСТЫРУ АЛДЫНДА DYSON-ДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ОСЫ 
НҰСҚАУЛЫҚТАҒЫ «ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ 
НҰСҚАУЛЫҚТАРМЕН» ТАНЫСЫҢЫЗ. 
 
Қабырғалық нығайтқышты орнату 

• Қаптамадан док-станцияны, зарядтау құрығысы мен орнату жөніндегі 
нұсқаулықты шығарып алыңыз. 

• Қабырғалық нығайтқыш орнатылатын жерде тікелей қабырғалық 
нығайтқыштың артында құбырлар (газ, су құбыры немесе желдету), электр 
каблеьдері, сымдар мен кабеь қораптары болмайтындай етіп таңдаңыз. 

• Орнату жөннідегі нұсқаулыққа сүйеніңіз. 
• Ұштықты сырт еткізіп бекітіңіз. 
• Құрылғыны қабырғалық нығайтқышқа орналастырыңыз. 
• Зарядтау құрылғысын электр қорегінің розеткасына қосыңыз. Аккумуляторды 

зарядтау үшін қосыңыз (қажет болған жағдайда). 
▪ Алғаш пайдаланар алдында құрылғыны толық зарядтау қажет. 
Қабырғалық нығайтқышты нормативтік құжаттамаға және қолданыстағы 
заңдарға/стандарттарға сәйкес орнату керек (жергілікті, сондай-ақ 
мемлекеттік заңнама қолданылуы мүмкін). 
Қабырғалық нығайтқышты орнату кезінде Dyson компаниясы қорғану киімін, 
қорғану көзілдірігін және басқа қорғану құралдарын пайдалануды ұсынады. 
 
Шаңсорғышпен тазалау 

• Қабырғалық нығайтқыштан құрылғыны шешіп алыңыз. 
• Электр щетканың немесе ұштықтың астыңғы бөлігі таза және она зақым 

тудыруы мүмкін бөгде заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз. 
Еден мен кілемдерді тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланар алдында, 
жамылғыны өндірушінің тазалау туралы ұсынымдарымен танысыңыз. 
Құрылғының щеткасы кілем жамылғылары мен едендердің кейбір 
түрлерін зақымдауы мүмкін. Кейбір кілемдерді электр щетканы 
пайдаланып шаңын тазалағанда, түтіледі. Бұл жағдайда біз электр 
щеткасынсыз шаңын тазалауды және жамылғыны өндірушіден кеңес 
алуды ұсынамыз. 
 
Айналу кезеңі жоғары ұштық: Сору қуаттылығы деңгейін ауыстырып қосқыш. 
Ауыстырып қосқыш сору қуаттылығының деңгейін реттейді. Сорудың қажетті 
қуаттылық деңгейін таңдау үшін ұштықтың бүйір шетінде орналасқан ауыстырып 
қосқышты жылжытыңыз. 
Терең және мұқия тазалаау үшін сорудың максималл күші (+) 

• Қатты еден жамылғыларынан және тегіс беткейлерден қатты ластануларды 
тазалау, сондай-ақ кілем жамылғыларын терең тазалау үшін. 
Қоқысты жай жинауға арналған сору қуаттылығы (▲) 

• Шаңсорғышпен оңай ластанатын еден жамылғыларын, кілемдер мен қатты 
беткейлерді тазалау үшін. 

• Жаңғақ немесе құрғақ күріш сияқты ірі қоқысты жинау үшін. 
Сәнді еден және ұзын түкті кілем жмылғыларын жинаға арналған режим (-) 

• Нәзік әрі сәнді еден жабындарын, мысалы, линолеумді, паркетті және винил 
жамылғыны тазалауға жарамды. 

• Ұзын түкті кілем жамылғысын немесе тазалау кезінде сіз қарсылыққа 
жолығатын кез келген басқа жамылғыны тазалауға жарамды. 
 
Мөлдір контейнерді босату 

– МАХ белгісіне дейін толған кезде, мөлдір контейнерді босатыңыз. 
– Мөлдір контейнерді тазалау алдында, шаңсорғыштың зарядтау 

құрылғысынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Тазалау кезінде 
шаңсорғышты қосу батырмасын басып алмау үшін сақ болыңыз. 

– Тазалау кезінде ауыстырғышты «ON» (Қосу) қалпына көшірмеңіз. 
– Түтікті шешіп алу үшін, түтік бекіткішінің қызыл батырмасын басып, 

контейнерден түтікті шығарып алыңыз. 
– Қоқысты сілкіңіз: 
• Құрылғыны контейнер төменде тұратындай етіп ұстап тұрыңыз. 
• Контейнер бекіткішінің қызыл батырмасын соңына дейін басыңыз. 
• Контейнер жол-жөнекей торлы экранды тазалай отырып, төмен қарай 

сырғиды. 
• Контейнердің негізі содан кейін ашылады. 
– Егер қызыл батырма соңына дейін басылмаса, онтейнердің негізі 

ашылмайды. 
Мөлдір контейнерді босату кезінде, тозаңмен және аллергендермен 
жанасуын азайту үшін, оны пластикалық пакетке толық салып, 
босатыңыз.. 
 
Мөлдір контейнерді тазалау (қосымша) 
Егер мөлдір контейнерді тазалау қажет болса: 

• «Мөлдір контейнерді босату» тарауындағы нұсқаулықты қараңыз. 

• Контейнерді құрсаудан шығарып, оны бағыттаушыдан шешіп алу 
үшін, қызыл батырманы басыңыз. 

• Мөлдір контейнерді ылғал матаның көмегімен ғана тазалаңыз. 
• Орнату алдында мөлдір контейнер мен нығыздауыштарды толық 

кептіріп алыңыз. 
• Мөлдір контейнерді орнына орнату үшін келесі әрекеттерді 

орындаңыз: 
– Негізді бағыттаушы контейнерге орнатыңыз. 

Мөлдір контейнердің негізін сырт еткенге дейін жылжытып, мөлдір 
контейнерді жабыңыз. 



 

 

 
Мөлдір контейнер ыдыс жуатын машинада жууға арналмаған, оны тазалау 
кезінде жуатын және тжылтырататын заттарды, ауа сергіткіштерді 
қолдануға болмайды, өйткені олар құрылғыны зақымдауы мүмкін. 
 
Сүзгі және бітелу индикаторлары 
Сіз құрылғыға қызмет көрсету қажет болғанда, дисплейден ескертуді 
көресіз. 

• Егер сүзгі дұрыс орнатылмаса, мұны сүзгі индикаторы көрсетеді. Сүзгіні 
орнату жөніндегі нұсқаулықты «Сүзгіні жуу» тарауынан қараңыз. 

• Егер сүзгі жууды қажет етсе, мұны сүзгі индикаторы көрсетеді. Сүзгіні жуу 
жөніндегі нұсқаулықты «Сүзгіні жуу» тарауынан қараңыз 

• Егер бітеме пайда болса, оны бітелу индикаторы көрсетеді. «Бітемелерді 
жою» тарауындағы бітемелерді жою нұсқаулықтарына сүйеніңіз. 
 
Тазалауға арналған компоненттер 
Құрылғы тұрақты жууды қажет ететін компоненттерден құралған. Төменде 
келтірілген нұсқаулықтарға сүйеніңіз. 

• Кір жуатын немесе ыдыс жуатын машинада құрылғының әлдебір 
компоненттерін жумаңыз, кептіргіш барабанда, тұмша пеште немесе ашық 
от жанында кептірмеңіз. 
 
Сүзгіні жуу 
Сүзгіні айына кемінде бір рет немесе сүзгіге қызмет көрсету индикаторы 
қосылғанда жуып отырыңыз. 
Тиімді жұмыс атқаруы үшін нұсқаулықтарға сәйкес сүзгіні тексеріңіз және 
жуыңыз. 

• Сүзгіні шешіп, құрсаудан шығару қалпында оны сағат тіліне қарсы 
бұрыңыз. Оны құрылғыдан абайлап шығарып алыңыз. 

• Жуу алдында шаң мен қоқысты сілкіп тастау үшін, сүзгіні абайлап 
тоқылдатыңыз. 

• Сүзгіні салқын суда ғана жуыңыз: жуғыш заттарды пайдаланбаңыз және 
оны ыдыс жуатын немесе кір жуатын машинада жумаңыз. 

• Алдымен сүзгінің гофраланған элементті жуыңыз; су гофраланған суға 
құйылуы үшін поролон элементін төмен қаратып, сүзгіні салқын су 
құйылысы астында ұстап тұрыңыз. 

• Су мөлдір болғанша жууды жалғастырыңыз. 
• Содан кейін сүзгінің поролон элементін жуыңыз; лас су гофраланған 

элементті былғамауы үшін оны порорлон элементпен төен қарата салқын 
су құйылысы астында сүзгіні ұстап тұрыңыз. Поролон элементті ішкі 
жағынан салқын сумен жуып, ласты кетіру үшін поролонды абайлап сығыңыз. 

• Су мөлдір болғанша жууды жалғастырыңыз. 
• Сүзгіні сыртқы жағынан жуыңыз. Содан кейін сүзгіні салқын сумен 

толтырып, ашық жақтарын қолмен жабыңыз және абайлап сілкіңіз. 
• Ағын су таза болғанша сүзгіні срытынан жууды қайталаңыз. 
• Суды сілку үшін сүзгіні абайлап шайқаңыз, су қалдықтары ағып кетуі үшін, 

поролон элементін жоғары қарата қойыңыз. 
• Сүзгіні толық кепкенге дейін жақсы желдетілетін құрғақ бөлмеде кемінде 

24 сағатқа қалдырыңыз. 
• Сүзгінің толық кепкеніне көз жеткізіңіз. 
• Сүзгіні орнына орнату үшін, оны құрылғының корпусына салып, 

бекітілгенге дейін сағат тілімен бұрыңыз. 
Ұсақ тозаңды тазалағанда немесе  «Boost» (Турбо) жиі пайдаланғанда, сүзгіні 
жиі жуу қажет етіледі. 
Ыдыс жуатын немесе кір жуатын машинада құрылғының әлдебір 
компоненттерін жумаңыз, кептіргіш барабанда, қысқа толқынды пеште 
немесе ашық от жанында кептірмеңіз. 
 
Электр щетка біліктерін жуу 
Жұмсақ білікті ұштықта жууды қажет ететін екі білік бар. Бұдан әрі келтірілген 
нұсқаулықтарға сәйкес жұмыс тиімділігін ұстап тұру үшін тұрақты тексеріп және 
жуып отырыңыз: 

• Жоғарыдағы «Ұштыққа қызмет көрсету» тарауындағы суретті қараңыз. 
• Ұштықты орнатқанға дейін қосу шүріппесін басып алмау үшін, электр 

щетканы шешіп алу немесе ауыстыру кезінде абай болыңыз. 
Біліктерді шешіп алу, жуу және ауыстыру кезіндегі әрекеттер тәртібі: 

• Төменгі бөлігі сізге қарап тұруы үшін ұштықты бұрыңыз. Монетаның 
көмегімен бұғаттаун шығару қалпында сырт етуі үшін бекіткішті сағат тіліне 
қарсы ширек айналымға бұрыңыз. Бүйір бітемені ашық қалыпқа бұрыңыз. 
Ұштықтан негізгі біліктен абалйлап суырып алыңыз. Негізгі біліктен 
бітемені шешіп алыңыз. Бітемені жумаңыз. 

• Ұштықтан артқы білікті абайлап жылжытыңыз. 
• Біліктерді су құйылысы астында ұстап тұрыңыз, талшықтар мен ласты 

кетіру үшін абайлап сүртіңіз. 
• Біліктерді суретте көрсетілгендей етіп тік орнатыңыз. Толық кепкенге дейін 

кемінде 24 сағатқа қалдырыңыз. Орнына орнатар алдында біліктердің 
толық кепкеніне көз жеткізіңіз. 

• Артқы білікті ұштыққа жылжытыңыз. 
• Негізгі білікті ұштыққа жылжытыңыз. 
• Бүйір бітемені негізгі білікке орнатыңыз. 
• Бітеме суретте көрсетілгендей ашық қалыпта болуы тиіс. Бекіткіш орнына 

түскен кезде, оны жабық қалыпқа бұрыңыз. 
• Сағат тілімен ширек айналымда бұрып, бекіткішті бұғаттаңыз. 

Бекіткіштің толық бұралғанына және біліктердің сенімді етіп 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 
 
Айналу кезеңі жоғары ұштық 
Осы электр щетканың білігі жууға арналмаған. 
 
Шағын электр щетка 
Осы электр щетканың білігі жууға арналмаған. 
 
бітеме — автоматты түрде ажыратқыш 

• Осы құрылғы автоматты ажыратқышпен жабдықталған. 
• Әлдебір бөлшектің бітелуі құрылғының автоматты түрде 

ажырауына әкелуі мүмкін. 
• Қозғалтқыш біршама уақыт бойы үзік-үзік жұмыс істейді 

(яғни, бірнеше рет тез қосылып-ажырайды), бітеме индикаторы 
жанады. 

• Бітемелерді жою алдында, қозғалтқышты суытып алыңыз. 
• Бітемелерді жою алдында шаңсорғыштың зарядтау 

құрылғысынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Кері жағдайда бұл 
жарақат алуға әкелуі мүмкін. 

• Қайта пайдаланар алдында бітемелерді жойыңыз. 
• Құрылғыны қайта пайдаланар алдында, оның барлық 

бөлшектерін сенімді етіп бекітіңіз. 
• Бітемелерді жою кепілді қызметке кірмейді.. 

 
 
Бітемелерді жою 
Қозғалтқыш біршама уақыт үзілмелі жұмыс істейді (яғни бірнеше 
рет қосылады және өшеді), бітелу индикаторы жанады. Бітемелерді 
іздеу мен жою үшін төмендегі нұсқаулықтарға сүйеніңіз. 
• Бітемелерді іздеу кезінде, қосу шүріппесін басып 
алмау үшін сақ болыңыз. Құрылғыны ішінара бөлшектенген 
күйінде қосу жарақатқа себеп болуы мүмкін.  
• Бітемелерді іздеу кезінде, өткір заттарға жараланып 
қалмауды қадағалаңыз. 
• Құрылғының корпусында бітеменің болуын тексеру 
үшін, мөлдір контейнерді тазалау туралы тараудағы 
нұсқаулықтарға сәйкес мөлдір контейнерді шешіп алыңыз, 
содан кейін бітемені алып тастаңыз. 
▪      Егер бітемені жою мүмкін болмаса, щетканың білігін 
шешіп алу қажет болуы мүмкін. Монетаның көмегімен 
бекіткішті құрсаудан шығарыңыз, білікті өстен жылжытыңыз 
және бітемені адып тастаңыз. Білікті орнына қойып, 
бекіткішті тартып, бекітіңіз. Пайдаланар алдында оның 
сенімді етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.  
• Осы шаңсорғыштың ұштығы көміртекті материалдан 
дайындалған қылшықты білікке ие. Оған қол тигізгенде, сақ 
болыңыз. Бұл теріні аздап тітіркендіруі мүмкін. Ұштық 
білігінің қылшығымен жанасқан соң, қолды жуу керек. 
• Құрылғыны пайдаланар алдында, оның барлық 
бөлшектерін сенімді етіп бекітіңіз.  
• Бітемелерді жою кепілді қызметке кірмейд. 
 
ЗАРЯДТАУ ЖӘНЕ САҚТАУ 
▪Аккумулятордың температурасы 10 °С-ден төмен 
құлдырағанда, портативті шаңсорғыш автоматты түрде 
өшеді. Бұл функция аккумулятордың қозғалтқышын 
сақтандыруға арналған. Құрылғы 10 °С-ден төмен 
температурада сақталатын болса, оны зарядтамаңыз. 
▪Аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімін ұзарту үшін, 
аккумулятор қуатынан толық айырылған соң бірден 
зарядтауға болмайды. Аккумуляторды қайта зарядтаудан 
бұрын, оны суытып алыңыз. 

• Құрылғыны пайдалану кезінде аккумуляторды беткейге қыспаңыз. Бұл 
аккумулятордың қатты қызып кетуіне жол бермейді және оның қызмет 
мерзімін ұлғайтады. 
 
АККУМУЛЯТОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК 
ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

• Егер аккумулятор ауыстыруды қажет етсе, Dyson компаниясының қолдау 
қызметіне жүгініңіз. 

• Осы Dyson құрылғысын зарядтау үшін, 217160 нөмірлі Dyson зарядтау 
құрылғысын ғана пайдаланыңыз. 

  САҚТАНДЫРУ 
Дұрыс пайдаланбаған жағдайда, осы құрылғыда пайдаланылатын 
аккумуляторлар тұтану немесе химиялық күйіп қалу салдарынан 
қауіп келтіре алады. Бөлшектемеңіз, түйісулерді тұйықтамаңыз 
және аккумуляторларды 60˚C-ден (140˚F) жоғары температураға дейін 
қыздырмаңыз, сондай-ақ оларды отқа тастамаңыз. Аккумуляторларды 



 

 

• 

уақтылы кәдеге жаратыңыз. Балалардан алыс ұстаңыз. 
 
Кәдеге жарату туралы ақпарат 

• Dyson компаниясының бұйымдары қайта өңдеуге болатын жоғары сапалы 
материалдардан өндіріледі. Мүмкіндігінші құрылғыны қайта өңдеуге 
тапсырыңыз. 

• Аккумуляторды кәдеге жарату алдында, оны құрылғыдан шығарып 
алу керек. 

• Аккумуляторды кәдеге жарату немесе өңдеу жергілікті нұсқауларға немесе 
қаулыларға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

• Пайдаланылған сүзгіні жергілікті заңдар мен нормативтерге сәйкес кәдеге 
жарату керек. 
Мұндай таңбалау осы бұйымның ЕО бүкіл аумағында тұрмыстық 
қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс екенін білдіреді. 
Қалдықтардың кәдеге жаратылуының бақыланбауынан қоршаған 
ортаны ластамау немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу 
үшін, материалдық ресурстардың экологиялық қауіпсіз қайта 
пайдаланылуын қамтамасыз ету мақсатында, қалдықтарды өңдеуге 
жауапты қараңыз. Құрылғыны кәдеге жаратуға беру үшін, қалдықтарды 
қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе бұйым сатып алынған жеке 
сатушыға жүгініңіз. Олар бұйымның экологиялық қауіпсіз өңделуін қамтамасыз 
етеді. 
 
Dyson қолдау қызметі 
Dyson құрылғысын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. 
Сіздің Dyson құрылғыңызға осы нұсқаулықта көрсетілген шарттар мен 
ерекшеліктерге сәйкес сатып алған сәттен бастап 2 жыл бойы кепілді қызмет 
көрсетіледі. Dyson қрылғысын пайдалану туралы сұрақтар туындаған 
жағдайда, сіз құрылғының сериялық нөмірін, сатып алған күні мен орнын 
көрете отырып, Dyson компаниясының қолдау қызметіне қоңырау шала 
аласыз. 
Dyson құрылғысын жөндеу қажет болған жағдайда,  Dyson компаниясының 
қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз, біз мәселені шешу нұсқаларын 
талқылай аламыз. Егер Dyson құрылғысы кепілдікте тұрса ал ақау өтелетін 
кепілдікке кірсе, құрылғы тегін жөнделеді 
 
Dyson құрылғысының иесі ретінде тіркеліңіз 
Осы бұйымға кепілдік — сатып алынған күннен бастап 2 жыл. Өтінеміз, 
сатып алған күннен бастап 30 күн ішінде өз құрылғыңызды тіркеңіз. Біз 
сізге тез және сапалы қызмет көрсете алуымыз үшін, өтінеміз, бұйымды 
сатып алған соң бірден тіркеңіз. 
Мұны келесі тәсілдермен: 
help@dyson.ru поштасына құрылғының сериялық номері; құрылғыны 
сатып алған күн көрсетілген чекті, құрылғы сатып алынған дүкеннің 
атын поштаға жіберу арқылы тіркей аласыз 
Dyson компаниясының қолдау қызметінің  8-800-200-100-2 телефонымен 
жасауға болады. Сатып алынған бұйымды тіркеу сізге: 
Бұйымды пайдалану жөніндегі пайдалы кеңестер алуға. 
Dyson компаниясының қолдау қызметінің мамандарымен кеңесуге. 
Алғашқылардың бірі болып біздің барлық жаңалықтарымызды білуге 
мүмкіндік береді. 
Тіркеу небары бінеше минутты алады. Бұл үшін қажет нәрсе – бұл сатып 
алынған бұйымның сериялық нөмірі және сіздің байланыс деректеріңіз.. 

ШЕКТЕУЛІ 2 ЖЫЛДЫҚ КЕПІЛДІК 
DYSON 2 ЖЫЛДЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ 
 
Өтеледі 

• Dyson құрылғысын жөндеу немесе ауыстыру (Dyson-ның шешімімен) сатып 
алынған немесе жеткізілген сәттен бастап 2 жыл ішінде зауыттық ақау себепті 
құрылғы істен шыққан жағдайда жүргізіледі (жөндеу/ауыстыру кезінде жеке 
қосалқы бөлшектер өндірілмесе, Dyson ақаулы бөлшектерді функционалды 
бөлшектерге ауыстырып береді). 

• Егер осы құрылғы ЕО аумағынан тыс жерде сатылса, құрылғы өзі сатылған елде 
пайдаланылса, осы кепілдік жарамды болады. 

• Егер осы құрылғы ЕО аумағында сатылса, (i) егер құрылғы өзі сатылған 
елде сатылса немесе (іі) егер құрылғы Австрияда, Бельгияда, Францияда, 
Германияда, Ирландияда, Италияда, Нидерландыда, Испанияда немесе 
Ұлыбританияда сатылса және тиісті елде сатылатын дәл сол кернеулі дәл 
сол модельге ие болса, осы кепілдік келесі жағдайларда жарамды 
болады. 
 
Кепілдікке не кірмейді 
Dyson компаниясы ақаулары келесілердің нәтижесінде пайда болған 
бұйымдарды жөндеуге және ауыстыруға кепілдік бермейді: 
▪Құрылғыны ұқыпсыз пайдаланудан немесе күтім жасаудан, тиісті 
дәрежеде пайдаланбаудан, салғырттықтан, абайсыздықтан, Dyson 
құрылғысын пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта қарастырылмаған 
пайдалану немесе күтім жасаудан туындаған кездейсоқ зақымдар мен 
ақаулар; 
▪Кәдімгі шаруашылық-тұрмыстық мақсаттардан ерекшеленетін әлдебір 
қажеттіліктер үшін құрылғыны пайдалану; 
▪ Dyson компаниясының нұсқаулықтарына сәйкес орнатылмаған 
компоненттерді пайдалану; 
▪ Dyson-ның түпнұсқа қосалқы бөлшектері болып табылмайтын бөлшектер 
мен компоненттерді пайдалану; 
▪Дұрыс орнатупау (Орнатуды Dyson мамандары жүргізген жағдайларды 
қоспағанда); 
▪ Dyson компаниясы немесе оның уәкілетті агенттері жүргізбеген жөндеу 
жұмыстары мен конструкцияның өзгерістері; 
▪ Бітемелер – бітемелерді жою туралы ақпаратты Dyson құрылғысын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз; 
▪Қалыпты физикалық тозу (мысалы, сақтандырғыштар, щеткалар және 
т.б.); 
▪Шағылтас, күл, сылақты жинауға арналған құрылғыны пайдалану; 
▪Батареяның қызмет атқару мерзіміне немесе пайдалану шарттарына орай 
зарядсыздану уақытының қысқаруы (қолданылатын жерде). 
Кепілдіктің мазмұнына қатысты мәселелері бойынша Dyson 
компаниясының қолдау қызметіне жүгініңіз. 
 
Кепілдік туралы ақпарат 

• Кепілдік бұйымды сатып алған сәттен бастап (немесе егер өзекті болса, 
жеткізілген күннен бастап) ұсынылады. 

• Кепілдік бойынша Dyson құрылғысымен әлдебір жұмыстар 
басталғанға дейін, Сіз құрылғының жеткізілуін/сатып алынуын 
дәлелдейтін құжаттарды (түпнұсқа немесе көшірме) ұсынуға тиіссіз. 

• Барлық жұмыстарды Dyson компаниясы немесе оның авторландырылған 
өкілдері жүргізеді. 

• Құрылғының кепілдік негізде ауыстырылған барлық компоненттері 
Dyson компаниясының меншігіне айналады. 

• Dyson құрылғысын кепілді жөндеу немесе ауыстыру кезінде, 
кепілдіктің қолданыс мерзімі ұлғаймайды. 

• Кепілдік қосымша болып табылатын және сіздің тұтынушы ретіндегі 
құқықтарыңызға әсер етпейтін артықшылықтар береді. 
 
Деректерді қорғау туралы маңызды ақпарат 
Dyson өнімін тіркеген кезде: 

• Сіз бізге Өз өніміңізді тіркеу үшін негізгі байланыс ақпаратын 
ұсынуға тиістісіз. 
Тіркеуден соң Сіз бізден хабарлама алғыңыз келетінін немесе келмейтінін 
таңдай аласыз. Егер Сіз Dyson-нан хабарлама алуға жазылсаңыз, біз Сізге 
арнайы ұсыныстар мен соңғы инновациялар туралы мәліметтер жолдап 
отырамыз. Біз ешқашан клиенттердің ақпаратын үшінші тұлғаларға сатпаймыз, 
оны тек өзіміздің privacy.dyson.com веб-сайтында жарияланған құпиялылық 
саясатымызға сәйкес пайдаланамыз  
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DYSON CUSTOMER CARE 
If you have a question about your Dyson appliance, contact us via the Dyson website or call the Dyson Helpline with 
your serial number and details of where and when you bought the appliance. 

 
 
 
 
 

UK 
Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.co.uk 
0800 298 0298 
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP 
ROI 
Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.ie 
01 475 7109 
Dyson Ireland Limited, Office 2, Central 
Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland 
AT 
Dyson Kundendienst 
help@dyson.at 
0800 - 28 67 45 
Dyson Kundendienst, Holzmanngasse 5, 
1210 Wien 
BE/LUX 
Service consommateurs Dyson 
Dyson Helpdesk 
help@dyson.be 
080039208 
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 
1076 EE Amsterdam, Nederland/ 
The Netherlands 
CH 
Service consommateurs Dyson 
Dyson Kundendienst 
help@dyson.ch 
0800 - 740 183 
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, 
CH-8005 Zürich 
CY 
Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson 
24 53 2220 
Thetaco Traders Ltd., 
Tapeinoseos 6, Aradhippou Industrial 
Estate, Larnaka 7100, Cyprus, 
PO Box 41070 
CZ 
Zákaznická linka společnosti Dyson 
servis@solight.cz 
491 512 083 
Solight Holding, s.r.o., Plumlovská 
481/200, 796 01 Prostějov 
DE 
Dyson Kundendienst 
help@dyson.de 
0800 - 31 31 31 8 
Dyson Servicecenter - DVG -, 
Birkenmaarstr. 5, 
53340 Meckenheim 
DK 
Dyson Kundeservice 
help@dyson.dk 
80705843 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 

ES 
Servicio de Atención al Cliente Dyson 
help@dyson.es 
900 80 36 49 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 
FI 
Dysonin asiakaspalvelu 
help@fi.dyson.com 
0800 07020 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 
FR 
Service Consommateurs Dyson France 
help@dyson.fr 
0800 94 58 01 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelone, Espagne 
GR 
ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ 
dyson@vassilias.gr 
800 111 3500 
Κελετσέκη 8 (Παράπλευρος Κηφισού) 111 
45 Αθήνα 
HR 
Dyson servis 
info@mrservis.hr 
385 1 6401 204 
MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 
10370 Rugvica, Hrvatska 
HU 
Kávé & Hűtő Profi Kft. 
info@khprofi.hu 
+36 1 248 0095 
1118 Budapest, Budaörsi út 46. 
IT 
Assistenza Clienti Dyson 
help@dyson.it 
800 976 024 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, Spain 
LB 
Burotek sarl (Member of Antaki Group) 
info@antaki.com.lb 
01-252 474 
Moutran Bldg., Sin El Fil Boulevard, 
P.O.Box: 90-720, Beirut 
LT 
Dyson servisas 
remontas@bcsc.lt 
8 700 555 95 
Baltic Continent, UAB Lukšio g. 23, Vilnius, 
Lietuva 

MA 
IDEAPLUS SARL 
info@idea-group.ma 
0801 001 424 
18 Rue Sidi Bennour, Quartier Ain Borja, 
Casablanca, Maroc 
NL 
Dyson Benelux Helpdesk 
help@dyson.nl 
0800 020 6203 
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 
1076 EE Amsterdam, Nederland/ 
The Netherlands 
NO 
Dyson Kundeservice 
help@dyson.no 
80069196 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 
PL 
Centralny Serwis Klienta Dyson 
help@dyson.pl 
800 702025 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, Hiszpania 
PT 
Serviço de apoio ao cliente Dyson 
help@dyson.pt 
800 784 354 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 
RO 
GBR International Srl 
info@gbrauto.ro 
031 4326140 
Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Cladirea 
Pallady Rental, fostul IOR), Sector 3, 
Bucuresti, Romania 
RU 
Служба поддержки компании Dyson 
info.russia@dyson.com 
8-800-100-100-2 
Адрес для почтовых отправлений: 
119048, Москва, Усачева 35А, 
ООО «ДАЙСОН». 
SE 
Dyson kundtjänst 
help@dyson.se 
0200125871 
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España 

SI 
GABER AVDIO VIDEO SERVIS 
Peter Kastelic s.p. 
servis.gaber@gmail.com 
00 386 59 190 524 
Partizanska cesta 8, SI-1290 Grosuplje, 
Slovenija 
TR 
Dyson Müşteri Hizmetleri 
destek@dyson.com.tr 
0850 532 11 44 
Dyson Turkey Ltd 
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 
Tekfen Tower No:209 Levent / Şişli / 
İSTANBUL 
UA 
Інформаційна та технічна підтримка: 
info@dyson.com.ua 
0 800 50 41 80 
Адреса для поштових відправлень: 
04655, м. Київ, просп. С. Бандери, 21 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.dyson.com 
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Operating manual
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones

Assembly
Zusammenbau
Montaje

Assemblage
Montaggio
Assemblage

Monta!
"#$%&'
Monta(a

Quick start
Kurzanleitung
Inicio rápido

Démarrage rapide
Guida rapida
Snelle start

Szybkie uruchomienie
)%'*&$+ %,&$-$./*-$
Hitri za0etek

Power modes
Your appliance has three power modes for different tasks. 
Change cleaning modes quickly using a single button.
Eco: Maximum run time, for longer cleans.
Auto/Med: The optimum balance to clean all floors.
Attach your High torque cleaner head to activate Auto 
mode, which automatically adapts power between carpets 
and hard floors.
Boost: Intensive cleaning for ground-in dirt.
Leistungsstufen
Ihr Gerät verfügt über drei Leistungsstufen für 
unterschiedliche Aufgaben. Über eine einzige Taste 
wechseln Sie rasch zwischen Reinigungsmodi.
Eco: Maximale Betriebsdauer für eine längere Reinigung.
Auto/Med: Das optimale Gleichgewicht für alle Böden.
Stecken Sie die Elektrobürste mit Direktantrieb auf, um 
den Automatikmodus zu aktivieren, der die Leistung 
automatisch an Teppiche und Hartböden anpasst.
Boost: Intensive Reinigung von tiefsitzendem Staub 
und Schmutz.
Modos de potencia
El aparato tiene tres modos de potencia para distintas 
tareas. Cambie de modo de limpieza de forma rápida 
pulsando un solo botón.
Eco: Tiempo de funcionamiento máximo para limpiezas 
más largas.
Auto/Medio: El equilibrio perfecto para limpiar todo tipo 
de suelos.
Ponga el cabezal de limpieza Direct Drive para 
activar el modo Automático, que adapta la potencia 
automáticamente para alfombras y suelos duros.
Boost: Limpieza en profundidad para la suciedad 
más difícil.
Modes de puissance
Votre appareil possède trois modes de puissance pour 
effectuer différentes tâches. Changez de mode de 
nettoyage rapidement à l’aide d’un seul bouton.
Éco1: Durée de fonctionnement maximale, pour des 
nettoyages plus longs.
Auto/Inter1: Le parfait équilibre pour nettoyer tous les sols.
Raccordez votre brosse motorisée pour activer le mode 
automatique, qui adapte automatiquement la puissance 
entre les tapis et les sols durs.
Boost: Pour les nettoyages intensifs et la poussière incrustée.
Modalità di accensione
L’apparecchio ha tre modalità di accensione per funzioni 
diverse. Tramite un unico tasto è possibile cambiare 
rapidamente la modalità di pulizia.
Eco: Durata massima, per pulire più a lungo.
Auto/Med: L'equilibrio perfetto per pulire 
qualsiasi pavimento.

Collegare la spazzola Torque Head per attivare la modalità 
automatica, che consente di adattare automaticamente la 
potenza passando dai tappeti alle superfici rigide.
Boost: Pulizia intensa per sporco ostinato.
Vermogensmodi
Uw apparaat heeft drie vermogensmodi voor verschillende 
taken. Wijzig snel de reinigingsmodus met gebruik van een 
enkele knop.
Eco: Maximale looptijd, voor langere reinigingen. 
Auto/Med: De optimale balans voor het reinigen van alle 
typen vloeren.
Bevestig uw hoge torque vloerzuigmond voor het 
activeren van de Automatische modus, wat het vermogen 
automatisch aanpast tussen tapijten en harde vloeren.  
Boost: intensieve reiniging voor extra vuile plekken. 
Tryby mocy
Urz2dzenie ma trzy tryby mocy dostosowane do ró!nych 
zada3. Tryb czyszczenia mo!na zmieni4 szybko za pomoc2 
jednego przycisku.
Eco: Maksymalny czas pracy, do d5u!szego sprz2tania.
Auto/Med: Optymalny balans do czyszczenia wszystkich 
rodzajów pod5óg.
Wystarczy zamocowa4 elektroszczotk6 Torque Drive, by 
uruchomi4 tryb automatyczny, w którym poziom mocy 
sam dostosuje si6 rodzaju powierzchni – dywanu lub 
twardej pod5ogi.
Boost: Intensywne czyszczenie uporczywego brudu.
!"#$%& '()*+&
7/*%$8/*-$ 9$:+* %'#$*'*; - *%+< %+:=9'< - 
>'-=/=9$/*= $* -?@$ABC+9$8 >'.'D=. E+:=9? #?/*%$ 
@+%+&AFD'F*/C $.B$8 &B$@&$8.
G&$: 9'&/=9'A;B$+ -%+9C %'#$*?, .$A;H+ D=/*&'.
I-*$//%+.B=8: $@*=9'A;B?8 #'A'B/ .AC D=/*&= @$A' 
AF#$J$ *=@'.
K$.&AFD=*+ B'/'.&, / -?/$&=9 &%,*CL=9 9$9+B*$9 
.AC '&*=-'M== '-*$%+:=9', - &$*$%$9 '-*$9'*=D+/&= 
$/,L+/*-AC+*/C '.'@*'M=C 9$LB$/*= 9+:., 
&$-%$-?9= = *-+%.?9= B'@$A;B?9= @$&%?*=C9=.
N,%#$: =B*+B/=-B'C $D=/*&' /A$:B?< >'J%C>B+B=8.
Na,ini porabe energije
Naprava ima tri na0ine porabe energije za razli0na 
opravila. Na0in 0iO0enja lahko hitro spremenite s samo 
enim gumbom.
Eko: NajdaljOi 0as delovanja, primeren za daljOa 0iO0enja.
Auto/Sred: Optimalno ravnovesje za 0iO0enje vseh 
talnih povrOin.
Namestite 0istilno glavo z visokim navorom, da vklopite 
samodejni na0in, ki samodejno prilagaja mo0 delovanja 
med 0iO0enjem preprog oziroma gladkih povrOin.
Boost: Intenzivno 0iO0enje za trdovratno umazanijo.

Manuel d’utilisation
Manuale d’uso
Gebruikershandleiding

Instrukcja obs!ugi
"#$%&%'()&% *% +$(*,#-)-.//
Priro0nik za uporabo

Charging
Your appliance will need to be fully charged before 
first use.
Aufladen
Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig 
geladen werden.
Carga
El dispositivo deberá estar totalmente cargado antes de 
usarlo por primera vez.
Chargement
Votre appareil doit être complètement chargé avant la 
première utilisation.
Carica
Prima del primo utilizzo, la ricarica dell’apparecchio 
dovrà essere completa.
Opladen
Uw apparaat moet voor het eerste gebruik volledig 
worden opgeladen.
-adowanie
Przed pierwszym u!yciem urz2dzenie musi by4 w 
pe5ni na5adowane.
.('/01(
K+%+. @+%-?9 =/@$A;>$-'B=+9 ,/*%$8/*-$ 
B+$#<$.=9$ @$AB$/*;F >'%C.=*;.
Polnjenje
Pred prvo uporabo mora biti naprava 
popolnoma napolnjena.

Scan with your phone or QR reader to get the most out 
of your machine.

Requires Apple iOS 11 or later, a compatible Android 
device or a QR reader.

Scannen Sie den Code mit Ihrem Mobiltelefon oder 
einem QR Scanner, um das Beste aus Ihrem Gerät 
herauszuholen.

Erfordert mindestens Apple iOS 11, ein kompatibles 
Android Gerät oder einen QR Scanner.

Scanee con su teléfono o su lector QR para sacar el 
máximo partido a su máquina

Requiere Apple iOS 11 o versiones posteriores, un 
dispositivo Android compatible o un lector QR.

Veuillez scanner avec votre téléphone ou votre lecteur 
de QR codes pour tirer le meilleur parti de votre 
appareil.

Nécessite iOS Apple 11 ou plus récent, un appareil 
Android compatible ou un lecteur de QR codes.

Scan with your phone or QR reader to get the most out 
of your machine.

Requires Apple iOS 11 or later, a compatible Android 
device or a QR reader.

Scan met de camera van uw telefoon of QR-lezer om 
het meeste uit uw machine te halen.

Vereist Apple iOS 11 of later, een vergelijkbaar Android 
apparaat of een QR lezer.

Zeskanuj telefonem lub czytnikiem kodów QR, aby w 
pe5ni wykorzysta4 mo!liwoPci Twojego urz2dzenia.

Wymaga systemu iOS 11 lub póQniejszego, 
kompatybilnego urz2dzenia z systemem Android lub 
czytnika kodów QR.

R/@$A;>,8*+ &'9+%, -'H+J$ *+A+S$B' =A= 
/&'B+% QR-&$.$- .AC @$A,D+B=C .$@$AB=*+A;B$8 
=BS$%9'M== @$ -'H+9, @%$.,&*,.

N%+#,+*/C ,/*%$8/*-$ / $@+%'M=$BB$8 /=/*+9$8 
Apple iOS 11 =A= #$A++ @$>.B=9= -+%/=C9=, 
Android-/$-9+/*=9$+ ,/*%$8/*-$ =A= /&'B+% 
QR-&$.$-.

Skenirajte s telefonom ali bralnikom QR, da kar 
najbolje izkoristite svojo napravo.

Zahteva Apple iOS 11 ali novejOo razli0ico, zdru(ljivo 
napravo Android ali bralnik QR.
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Thank you for choosing to buy  
a Dyson appliance
To read your manual in English  
go to page 3.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein 
Dyson Gerät entschieden haben.
Um das Handbuch auf Deutsch zu 
lesen, gehen Sie auf Seite 13.

Gracias por elegir una  
máquina Dyson.
Para leer el manual en español,  
vaya a la página 25.

Merci d’avoir choisi un appareil Dyson.
Pour lire votre manuel en français 
rendez-vous à la page 37.

Grazie per aver scelto di acquistare un 
apparecchio Dyson
Per leggere il manuale in Italiano, 
andare a pagina 49.

Hartelijk dank voor uw aankoop  
van een apparaat van Dyson.
Ga naar pagina 61 om uw 
gebruikershandleiding in het 
Nederlands te lezen.

Dzi6kujemy za zakup  
urz2dzenia Dyson.
Instrukcja obs5ugi w j6zyku polskim  
jest dost6pna na stronie 73.

TA'J$.'%=9 >' -?#$%  
,/*%$8/*-' Dyson.
RB/*%,&M=C B' %,//&$9 C>?&+ 
B'<$.=*/C B' /*%'B=M+ 85.

Hvala, ker ste se odlo0ili za nakup 
naOega izdelka.
Priro0nik v slovenO0ini je na strani 97
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RU

TA'J$.'%=9 >' -?#$% 
,/*%$8/*-' Dyson.

U'@=H=*+ -'H /+%=8B?8 B$9+% B' #,.,L++.

G*' =AAF/*%'M=C C-AC+*/C *$A;&$ $#%'>M$9.

23+"'(1+$43(/ '"5$6+'(7$/
K$/+*=*+ B'H -+#-/'8* .AC 
%+J=/*%'M== - =B*+%'&*=-B$9 
%+:=9+. 
www.dyson.com.ru

E+J=/*%'M=C

V'H+ ,/*%$8/*-$ Dyson B'<$.=*/C B' J'%'B*=8B$9 $#/A,:=-'B== 
(>' =/&AFD+B=+9 S=A;*%$-) - *+D+B=+ 2 A+* / 9$9+B*' @$&,@&= 
- /$$*-+*/*-== / ,/A$-=C9= = =/&AFD+B=C9=, ,&'>'BB?9= - 
.'BB$9 %,&$-$./*-+.

V /A,D'+ -$>B=&B$-+B=C -$@%$/$- @$ ,/*%$8/*-, Dyson B' -+#-/'8*+ 
www.dyson.com.ru/support 9$:B$ @$A,D=*; $BA'8B-&$B/,A;*'M==, 
/@%'-$DB?+ -=.+$9'*+%='A?, $#L=+ /$-+*? = @$A+>B,F =BS$%9'M=F 
$ &$9@'B== Dyson.

W$:B$ *'&:+ @$>-$B=*; - /A,:#, @$..+%:&= &$9@'B== Dyson, ,&'>'- 
/+%=8B?8 B$9+% ,/*%$8/*-', .'*, = 9+/*$ +J$ @%=$#%+*+B=C.

"+%=8B?8 B$9+% B'<$.=*/C B' *'#A=D&+ B' $/B$-'B== ,/*%$8/*-'.

VIXYZ[ RY"NE7)\RR 
K] N[^YR)[ 
T[U]KI"Y]"NR
K[E[_ R"K]`aU]VIYR[W 7"NE]b"NVI 
KE]cRNIbN[ V"[ RY"NE7)\RR R 
KE[_7KE[X_[YRd V _IYY]W E7)]V]_"NV[ 
R YI 7"NE]b"NV[
K%= @$A;>$-'B== eA+&*%$@%=#$%$9 
B+$#<$.=9$ -/+J.' /$#AF.'*; $/B$-B?+ 
9+%? @%+.$/*$%$:B$/*=, -&AFD'C *+, D*$ 
@%=-+.+B? B=:+:

KE[_7KE[X_[YR[
G*= @%+.,@%+:.+B=C $*B$/C*/C & ,/*%$8/*-,, 
' *'&:+ & AF#?9 /f+9B?9 @%=/@$/$#A+B=C9, 
@%=B'.A+:B$/*C9, >'%C.B?9 ,/*%$8/*-'9 
= '.'@*+%'9 @=*'B=C - /A,D'C<, J.+ 
$B= @%=9+B=9?.

V] RUT[XIYR[ ER")I V]Ug]EIYRd, 
K]EIX[YRd G`[)NERc[")RW N])]W R`R 
K]`7c[YRd NEIVWZ:

1. _+*= - -$>%'/*+ $* 81A+*, A=M' / $J%'B=D+BB?9= 
S=>=D+/&=9=, /+B/$%B?9= =A= ,9/*-+BB?9= 
-$>9$:B$/*C9=, ' *'&:+ A=M', B+ =9+FL=+ 
.$/*'*$DB$J$ $@?*' = >B'B=8, 9$J,* 
=/@$A;>$-'*; e*$ ,/*%$8/*-$ Dyson *$A;&$ 
- @%=/,*/*-== D+A$-+&', $*-+D'FL+J$ >' 
=< #+>$@'/B$/*;, =A= @$/A+ @$A,D+B=C 
$* $*-+*/*-+BB$J$ A=M' =B/*%,&M=8 @$ 
#+>$@'/B$9, =/@$A;>$-'B=F ,/*%$8/*-' @%= 
,/A$-== @$B=9'B=C /,L+/*-,FL=< %=/&$-. 
]D=/*&' = $/,L+/*-AC+9$+ @$A;>$-'*+A+9 
$#/A,:=-'B=+ ,/*%$8/*-' B+ .$A:B? 
-?@$ABC*;/C .+*;9= #+> @%=/9$*%'.

2. Y+ %'>%+H'8*+ .+*C9 =J%'*; / ,/*%$8/*-$9. 
T,.;*+ $D+B; #.=*+A;B? @%= =/@$A;>$-'B== 
,/*%$8/*-' .+*;9= =A= %C.$9 / .+*;9=. 
G&/@A,'*'M=C ,/*%$8/*-' .+*;9= -$>9$:B' 
*$A;&$ @$. @$/*$CBB?9 @%=/9$*%$9 ->%$/A?<, 
D*$#? .+*= B+ =J%'A= / B=9.

3. R/@$A;>,8*+ ,/*%$8/*-$ *$A;&$ $@=/'BB?9 
- .'BB$9 %,&$-$./*-+ @$ e&/@A,'*'M== 
Dyson /@$/$#$9. Y+ -?@$ABC8*+ %'#$*? @$ 
$#/A,:=-'B=F, &%$9+ ,&'>'BB?< - .'BB$9 
%,&$-$./*-+ =A= %+&$9+B.$-'BB?< /A,:#$8 
@$..+%:&= &$9@'B== Dyson.

4. K%+.B'>B'D+B$ .AC =/@$A;>$-'B=C N]`a)] - 
/,<=< 9+/*'<. Y+ =/@$A;>,8*+ -B+ @$9+L+B=8 
=A= B' -A':B?< @$-+%<B$/*C<.
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5. Y+ &'/'8*+/; &'&=<-A=#$ .+*'A+8 ,/*%$8/*-' 
=A= >'%C.B$J$ ,/*%$8/*-' -A':B?9= %,&'9=.

6. Y+ =/@$A;>,8*+ ,/*%$8/*-$ / @$-%+:.+BB?9 
>'%C.B?9 ,/*%$8/*-$9 =A= &'#+A+9.

7. [/A= ,/*%$8/*-$ B+ %'#$*'+*, &'& .$A:B$, 
+/A= @$ B+9, #?A B'B+/+B %+>&=8 ,.'%, +/A= 
+J$ ,%$B=A=, @$-%+.=A=, $/*'-=A= B' ,A=M+ 
=A= $B$ @$@'A$ - -$.,, B+ =/@$A;>,8*+ .'BB$+ 
,/*%$8/*-$ = $#%'*=*+/; @$ *+A+S$B, - 
/A,:#, @$..+%:&= &$9@'B== Dyson.

8. K%= B+$#<$.=9$/*= @%$-+.+B=C 
$#/A,:=-'B=C =A= %+9$B*' $#%'*=*+/; 
- /A,:#, @$..+%:&= &$9@'B== Dyson. Y+ 
%'>#=%'8*+ ,/*%$8/*-$, *'& &'& e*$ 9$:+* 
/*'*; @%=D=B$8 @$:'%' =A= @$%':+B=C 
eA+&*%=D+/&=9 *$&$9.

9. Y+ %'/*CJ=-'8*+ = B+ B'*CJ=-'8*+ &'#+A; 
/A=H&$9 /=A;B$. _+%:=*+ &'#+A; -.'A= 
$* J$%CD=< @$-+%<B$/*+8. Y+ >'L+9AC8*+ 
&'#+A; .-+%C9=, B+ B'9'*?-'8*+ +J$ -$&%,J 
$/*%?< &%'+- =A= ,JA$-. Y+ %'/@$A'J'8*+ 
&'#+A; - @%$<$.'< = - 9+/*'<, J.+ B' B+J$ 
9$:B$ B'/*,@=*; =A= /@$*&B,*;/C $# B+J$. Y+ 
@+%+:=9'8*+ &'#+A;.

10. Y+ =/@$A;>,8*+ .AC ,#$%&= :=.&$/*+8.
11. Y+ @$A;>,8*+/; @?A+/$/$9 .AC /#$%' 

A+J&$-$/@A'9+BCFL=</C =A= ->%?-$$@'/B?< 
:=.&$/*+8, *'&=< &'& #+B>=B, = B+ 
@$A;>,8*+/; @?A+/$/$9 - 9+/*'<, J.+ 9$J,* 
B'<$.=*;/C *'&=+ :=.&$/*= =A= =< @'%?.

12. Y+ =/@$A;>,8*+ .AC /#$%' J$%CL+J$ =A= 
*A+FL+J$ 9,/$%', *'&$J$ &'& /=J'%+*?, 
/@=D&= =A= J$%CD=8 @+@+A.

13. "A+.=*+, D*$#? -$A$/?, &%'C $.+:.?, @'A;M? 
= .%,J=+ D'/*= *+A' B+ @$@'.'A= - $*-+%/*=C 
=A= @$.-=:B?+ .+*'A=, B'@%=9+% - L+*&,. Y+ 
B'@%'-AC8*+ HA'BJ, *%,#&, = B'/'.&= - JA'>' 
=A= ,H= = B+ #+%=*+ =< - %$*.

14. Y+ -/*'-AC8*+ &'&=+-A=#$ @%+.9+*? - 
$*-+%/*=C. Y+ =/@$A;>,8*+ ,/*%$8/*-$, +/A= 
+J$ $*-+%/*=C >'#A$&=%$-'B?; /A+.=*+ 
>' *+9, D*$#? @?A;, 9,/$%, -$A$/? = @%. 
B+ 9+H'A= /-$#$.B$9, @%$<$:.+B=F 
-$>.,HB$J$ @$*$&'.

15. R/@$A;>,8*+ *$A;&$ %+&$9+B.,+9?+ Dyson 
'&/+//,'%? = >'@D'/*=.

16. Y+ =/@$A;>,8*+, +/A= B+ ,/*'B$-A+B 
@%$>%'DB?8 &$B*+8B+% =A= S=A;*%.

17. ]*/$+.=BC8*+ >'%C.B$+ ,/*%$8/*-$ $* /+*= 
@%= .A=*+A;B?< @+%+%?-'< - =/@$A;>$-'B==.

18. T,.;*+ &%'8B+ '&&,%'*B? @%= ,#$%&+ A+/*B=M.
19. V$ =>#+:'B=+ /A,D'8B$J$ -&AFD+B=C 

#,.;*+ $/*$%$:B? = B+ @$.B$/=*+ %,&= = 
@'A;M? & &,%&, -&AFD+B=C, @$&' B+ #,.+*+ 
J$*$-? B'D'*; ,#$%&,, $/$#+BB$ &$J.' -? 
#+%+*+ =A= @+%+B$/=*+ ,/*%$8/*-$. [/A= 

@+%+B$/=*; ,/*%$8/*-$, ,.+%:=-'C @'A+M 
B' &,%&+ -&AFD+B=C, 9$:+* @%$=>$8*= 
B+/D'/*B?8 /A,D'8.

20. _'BB$+ ,/*%$8/*-$ B+A;>C ,/*'B'-A=-'*;, 
>'%C:'*; = =/@$A;>$-'*; -B+ @$9+L+B=C, - 
-'BB$8 &$9B'*+ =A= - @%+.+A'< 3 9+*%$- $* 
#'//+8B'. Y+ =/@$A;>,8*+ +J$ B' -A':B?< 
@$-+%<B$/*C< = B+ @$.-+%J'8*+ -$>.+8/*-=F 
/?%$/*=, .$:.C =A= /B+J'.

21. _AC >'%C.&= .'BB$J$ ,/*%$8/*-' Dyson 
=/@$A;>,8*+ *$A;&$ >'%C.B$+ ,/*%$8/*-$ 
Dyson / B$9+%$9 217160. R/@$A;>,8*+ *$A;&$ 
'&&,9,AC*$%? Dyson: '&&,9,AC*$%? .%,J=< 
*=@$- 9$J,* ->$%-'*;/C, B'B+/C *%'-9? = 
9'*+%='A;B?8 ,L+%#.

22. K%= /BC*== =A= >'9+B+ eA+&*%$L+*&= #,.;*+ 
$/*$%$:B?, D*$#? B+ B':'*; B' &,%$& 
-&AFD+B=C, @$&' B+ ,/*'B$-=*+ B'/'.&,.

23. Y+ =/@$A;>,8*+ '&&,9,AC*$% =A= ,/*%$8/*-$ 
- /A,D'+ @$-%+:.+B=C =A= 9$.=S=&'M==. 
R/@$A;>$-'B=+ @$-%+:.+BB?< =A= 
9$.=S=M=%$-'BB?< '&&,9,AC*$%$- 9$:+* 
@%=-+/*= & B+@%+./&'>,+9$9, %+>,A;*'*, 
= /*'*; @%=D=B$8 @$:'%', ->%?-' =A= 
B'B+/+B=C *%'-9?. Y+ @$.-+%J'8*+ 
'&&,9,AC*$% =A= ,/*%$8/*-$ -$>.+8/*-=F $JBC 
=A= -?/$&=< *+9@+%'*,%. K$. -$>.+8/*-=+9 
$JBC =A= @%= *+9@+%'*,%+ -?H+ 601°C 
-$>9$:+B ->%?-.

24. I&&,9,AC*$% C-AC+*/C J+%9+*=DB?9 
,/*%$8/*-$9 = - B$%9'A;B?< ,/A$-=C< B+ 
@%+./*'-AC+* $@'/B$/*=. V+%$C*B$/*; ,*+D&= 
eA+&*%$A=*' => '&&,9,AC*$%' &%'8B+ 9'A', B$ 
+/A= e*$ /A,D=A$/;, B+ *%$J'8*+ eA+&*%$A=*, 
@$/&$A;&, $B 9$:+* -?>-'*; %'>.%':+B=+ 
=A= $:$J=, = /$#AF.'8*+ /A+.,FL=+ 
9+%? @%+.$/*$%$:B$/*=:

• K%= &$B*'&*+ / &$:+8 -$>9$:B$ 
%'>.%':+B=+. K%$9$8*+ @$%':+BB?8 
,D'/*$& -$.$8 / 9?A$9.

• V.?<'B=+ eA+&*%$A=*' 9$:+* @%=-+/*= & 
%'>.%':+B=F -+%<B=< .?<'*+A;B?< @,*+8. 
V?8.=*+ B' /-+:=8 -$>.,< = $#%'*=*+/; >' 
9+.=M=B/&$8 @$9$L;F.

• K%= @$@'.'B== - JA'>' -$>9$:B$ 
%'>.%':+B=+. Y+9+.A+BB$ *L'*+A;B$ 
@%$9$8*+ JA'>' -$.$8 - *+D+B=+ &'& 
9=B=9,9 15 9=B,*. ]#%'*=*+/; >' 
9+.=M=B/&$8 @$9$L;F.

• 7*=A=>'M=C: @%= $#%'L+B== / '&&,9,AC*$%$9 
B'.+-'8*+ @+%D'*&=, ' >'*+9 B+9+.A+BB$ 
,*=A=>=%,8*+ =< - /$$*-+*/*-== / @%=BC*?9= 
- -'H+8 9+/*B$/*= @%'-=A'9= = B$%9'9=.

25. "A+.,8*+ -/+9 =B/*%,&M=C9 @$ >'%C.&+ 
,/*%$8/*-', @%+./*'-A+BB?9 - .'BB$9 
%,&$-$./*-+ = B+ @?*'8*+/; $/,L+/*-AC*; 
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Y+ =/@$A;>,8*+ 
-#A=>= 
$*&%?*$J$ $JBC.

Y+ <%'B=*+ -#A=>= 
=/*$DB=&$- *+@A'.

Y+ =/@$A;>,8*+ 
.AC ,#$%&= -$.? 
=A= :=.&$/*+8.

Y+ =/@$A;>,8*+ 
.AC ,#$%&= 
J$%CL=< @%+.9+*$-.

Y+ &A'.=*+ %,&=  
-$>A+ L+*&= 
@%= =/@$A;>$-'B==  
,/*%$8/*-'.

Y+ %'>9+L'8*+ B' 
@A=*+ =A= %C.$9 
/ @A=*$8.

>'%C.&, ,/*%$8/*-', B'<$.CL+J$/C -B+ 
%'#$D+J$ .='@'>$B' *+9@+%'*,%, ,&'>'BB$J$ 
- .'BB$9 %,&$-$./*-+. Y+@%'-=A;B'C >'%C.&' 
,/*%$8/*-' = >'%C.&', @%$-$.CL'C/C -$-B+ 
%'#$D+J$ .='@'>$B' *+9@+%'*,%, 9$J,* 
@%=-+/*= & @$-%+:.+B=F '&&,9,AC*$%' = 
@$-?/=*; %=/& +J$ -$>J$%'B=C. _AC @%$.A+B=C 
/%$&' /A,:#? '&&,9,AC*$%' &$9@'B=C Dyson 
%+&$9+B.,+* /A+.,FL++:

• )$J.' ,/*%$8/*-$ B+ =/@$A;>,+*/C, 
<%'B=*+ +J$ @%= &$9B'*B$8 *+9@+%'*,%+. 
E+&$9+B.$-'BB?8 .='@'>$B: $* 18 .$ 281°C.

• _='@'>$B *+9@+%'*,% $&%,:'FL+8 /%+.? -$ 
-%+9C %'#$*? = >'%C.&= .$A:+B /$/*'-AC*; 
$* 10 .$ 301°C.

26. KE[_7KE[X_[YR[ ] 
K]XIE]]KI"Y]"NR. Y+ %'>9+L'8*+ 
.'BB$+ =>.+A=+ B' @A=*+ =A= %C.$9 / 
@A=*$8 =A= / AF#?9= .%,J=9= J$%CD=9= 
@$-+%<B$/*C9= = B+ /:=J'8*+ .'BB$+ 
,/*%$8/*-$ .':+ - *$9 /A,D'+, +/A= $B$ 
/=A;B$ @$-%+:.+B$. I&&,9,AC*$% 9$:+* 
-/@?<B,*; =A= ->$%-'*;/C.

27. KE[_7KE[X_[YR[ ] 
K]XIE]]KI"Y]"NR. Y+ @%=9+BC8*+ 
& S=A;*%'9 .'BB$J$ ,/*%$8/*-' 
&'&=+-A=#$ '%$9'*=>=%,FL=+ =A= 
@'%SF9+%B?+ @%$.,&*?. ^=9=D+/&=+ 
-+L+/*-' - *'&=< @%$.,&*'< C-ACF*/C 
A+J&$-$/@A'9+BCFL=9=/C = 9$J,* @%=-+/*= & 
-$>J$%'B=F ,/*%$8/*-'.

KE]cRNIbN[ R "]^EIYRN[ 
_IYYZ[ RY"NE7)\RR
_'BB$+ ,/*%$8/*-$ Dyson @%+.B'>B'D+B$ *$A;&$ 
.AC #?*$-$J$ @$A;>$-'B=C.
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Y'/*%$8&= ,/*%$8/*-' 
9$:B$ =>9+BC*; / @$9$L;F 
&B$@&= -?#$%'.

Y':9=*+ = ,.+%:=-'8*+ 
&B$@&, -?#$%' $* 5 .$ 
10 /+&,B. .AC @%$/9$*%' 
/@=/&' C>?&$-.

Y' e&%'B+ $*$#%':'+*/C 
@%+.,@%+:.+B=+, &$J.' 
,%$-+B; >'%C.' '&&,9,AC*$%' 
/*'B$-=*/C B=>&=9.

Y' e&%'B+ $*$#%':'F*/C 
@%+.,@%+:.+B=C, &$J.' 
,/*%$8/*-$ *%+#,+* -'H+J$ 
-B=9'B=C. _AC @$..+%:'B=C 
eSS+&*=-B$/*= %'#$*? 
/A+.,8*+ =B/*%,&M=C9, 
-?-$.=9?9 B' e&%'B.

K%= @$/*$CBB$9 =A= 
@%+=9,L+/*-+BB$9 =/@$A;>$-'B== 
%+:=9$- «Eco» (G&$) = «Auto/
Mid» (I-*$/"%+.B=8) ,/*%$8/*-$ 
%'#$*'+* - *+D+B=+ 9'&/=9'A;B$J$ 
-%+9+B= = B+ @+%+J%+-'+*/C, D*$ 
@$A$:=*+A;B$ -A=C+* B' /%$& 
/A,:#? '&&,9,AC*$%'.

Y':=9'8*+ &B$@&, -?#$%' 
.AC @%$&%,*&= C>?&$-. 
Y':9=*+ = &%'*&$-%+9+BB$ 
,.+%:=-'8*+ &B$@&, 
-?#$%' ($* 2 .$ 4 /+&,B.), 
D*$#? -?#%'*; C>?&.

[/A= -?#%'B B+@%'-=A;B?8 
C>?&, B':9=*+ = 
&%'*&$-%+9+BB$ 
,.+%:=-'8*+ &B$@&, 
-?#$%', @$&' $*$#%':'+*/C 
&%+/*=&, D*$#? -+%B,*;/C & 
/@=/&, C>?&$-.

K$/A+.B++ @%+.,@%+:.+B=+ 
$*$#%':'+*/C, &$J.' 
'&&,9,AC*$% %'>%C:+B = +J$ 
*%+#,+*/C >'%C.=*;.

_AC @$.*-+%:.+B=C -?#$%' 
C>?&' B':9=*+ &B$@&, -?#$%', 
D*$#? @+%+8*= & J'A$D&+, ' >'*+9 
B':9=*+ = &%'*&$-%+9+BB$ 
,.+%:=-'8*+ &B$@&, -?#$%', 
D*$#? @$.*-+%.=*; -?#$%.

_=/@A+8

)B$@&' -?#$%' V?#$% C>?&' Y=>&=8 ,%$-+B; >'%C.' 
'&&,9,AC*$%'

K%+.,@%+:.+B=C

"$/*$CB=+ '&&,9,AC*$%'
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]@,/*$H+B=+ @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%'

T,.;*+ $/*$%$:B?, 
D*$#? B+ B':'*; B' 
&,%$& -&AFD+B=C, @$&' 
@%$>%'DB?8 &$B*+8B+% 
$*&%?* .AC -?*%C<=-'B=C 
@?A=.

U'&%$8*+ @%$>%'DB?8 &$B*+8B+%, 
@%$.-=B,- $/B$-'B=+ @%$>%'DB$J$ 
&$B*+8B+%' --+%< .$ L+AD&'.

U'%C.&'

I&&,9,AC*$% %'>%C:+B, 
*%+#,+*/C >'%C.&'.

K$.&AFD=*+ ,/*%$8/*-$ B+@$/%+./*-+BB$ 
& >'%C.B$9, ,/*%$8/*-, =A= ,/*'B$-=*+ +J$ 
- .$&-/*'BM=F.
V$ -%+9C >'%C.&= #,.,* 9=J'*; /=B=+ 
=B.=&'*$%?, @$ $.B$9, / &':.$8 
/*$%$B? '&&,9,AC*$%'.
)$J.' '&&,9,AC*$% >'%C.=*/C, $#' 
=B.=&'*$%' -&AFD'*/C B' 5 /+&,B., ' 
>'*+9 @$J'/B,*.

I&&,9,AC*$% >'%C:+B, 
&$J.' B' .=/@A++ ,&'>'B 
,%$-+B; >'%C.' 1001%.
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K$=/& >'/$%$-

U'&%$8*+ @%$>%'DB?8 &$B*+8B+%, @%$.-=B,- 
$/B$-'B=+ @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%' --+%< .$ L+AD&'.
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]D=/*&' S=A;*%'

]#/A,:=-'B=+ B'/'.&= / -?/$&=9 &%,*CL=9 9$9+B*$9
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]#/A,:=-'B=+ B'/'.&= / 9CJ&=9 -'A=&$9: 
,/*%'B+B=+ >'/$%$-
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]#/A,:=-'B=+ B'/'.&= / 9CJ&=9 -'A=&$9: 
@%$9?-&' -'A=&$-
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K[E[_ KE]_]`X[YR[W ]UYI)]WaN["a " VIXYZWR RY"NE7)\RdWR K] 
N[^YR)[ T[U]KI"Y]"NR V _IYY]W E7)]V]_"NV[ DYSON K] G)"K`7INI\RR.

86+(3*41( 3(6+"33*5* 1'"9:"3$/
• _$/*'B;*+ => ,@'&$-&= .$&-/*'BM=F, >'%C.B$+ ,/*%$8/*-$ = =B/*%,&M=F 

@$ ,/*'B$-&+.
• V?#+%=*+ 9+/*$ .AC ,/*'B$-&= B'/*+BB$J$ &%+@A+B=C *'&, D*$#? B+@$/%+./*-+BB$ 

>' B'/*+BB?9 &%+@A+B=+9 B+ #?A$ *%,# (J'>$-?<, -$.$@%$-$.B?< =A= 
-+B*=ACM=$BB?<), eA+&*%=D+/&=< &'#+A+8, @%$-$.$- = &'#+A;B?< &$%$#$-.

• "A+.,8*+ =B/*%,&M== @$ ,/*'B$-&+.
• K%=&%+@=*+ B'/'.&= .$ L+AD&'.
• K$9+/*=*+ ,/*%$8/*-$ - B'/*+BB$+ &%+@A+B=+.
• K$.&AFD=*+ >'%C.B$+ ,/*%$8/*-$ & %$>+*&+ eA+&*%$@=*'B=C. V&AFD=*+ (@%= 

B+$#<$.=9$/*=) .AC >'%C.&= '&&,9,AC*$%'.
• K+%+. @+%-?9 =/@$A;>$-'B=+9 ,/*%$8/*-$ B+$#<$.=9$ @$AB$/*;F >'%C.=*;.
Y'/*+BB$+ &%+@A+B=+ /A+.,+* ,/*'B'-A=-'*; - /$$*-+*/*-== / B$%9'*=-B$8 
.$&,9+B*'M=+8 = .+8/*-,FL=9= >'&$B'9=//*'B.'%*'9= (9$:+* @%=9+BC*;/C &'& 
9+/*B$+, *'& = J$/,.'%/*-+BB$+ >'&$B$.'*+A;/*-$).
K%= ,/*'B$-&+ B'/*+BB$J$ &%+@A+B=C &$9@'B=C Dyson %+&$9+B.,+* =/@$A;>$-'*; 
>'L=*B,F $.+:.,, >'L=*B?+ $D&= = .%,J=+ /%+./*-' >'L=*?.

;$6+1( 9&:"6*6*%
• "B=9=*+ ,/*%$8/*-$ / B'/*+BB$J$ &%+@A+B=C.
• 7#+.=*+/;, D*$ B=:BCC @$-+%<B$/*; eA+&*%$L+*&= =A= B'/'.&= D=/*'C = B' B+8 B+* 

@$/*$%$BB=< @%+.9+*$-, &$*$%?+ 9$J,* -?>-'*; @$-%+:.+B=C.
K+%+. =/@$A;>$-'B=+9 @?A+/$/' .AC ,#$%&= @$A' = &$-%$- $>B'&$9;*+/; / 
%+&$9+B.'M=C9= @%$=>-$.=*+AC @$&%?*=8 @$ =< $D=/*&+.
h+*&' ,/*%$8/*-' 9$:+* @$-%+.=*; B+&$*$%?+ -=.? &$-%$-?< @$&%?*=8 = @$A$-. 
Y+&$*$%?+ &$-%? %'/@,H'F*/C, +/A= =< @?A+/$/=*; / =/@$A;>$-'B=+9 eA+&*%$L+*&=. 
V e*$9 /A,D'+ 9? %+&$9+B.,+9 @?A+/$/=*; #+> eA+&*%$L+*&= = @%$&$B/,A;*=%$-'*;/C , 
@%$=>-$.=*+AC @$&%?*=C.

<(6(01( 6 4&6*1$% 1'=+/>$% %*%"3+*%: 9"'"1:?@(+":A ='*43/ 
%*>3*6+$ 46(6&4(3$/.
K+%+&AFD'*+A; %+J,A=%,+* ,%$-+B; 9$LB$/*= -/'/?-'B=C. _AC -?#$%' B+$#<$.=9$J$ 
,%$-BC 9$LB$/*= -/'/?-'B=C @+%+.-=B;*+ @+%+&AFD'*+A;, %'/@$A$:+BB?8 /-+%<, - 
*$%M+-$8 D'/*= B'/'.&=.
W'&/=9'A;B'C /=A' -/'/?-'B=C .AC JA,#$&$8 = *L'*+A;B$8 $D=/*&= (+)
• _AC ,#$%&= /=A;B?< >'J%C>B+B=8 / *-+%.?< B'@$A;B?< @$&%?*=8 = JA'.&=< 

@$-+%<B$/*+8, ' *'&:+ JA,#$&$8 $D=/*&= &$-%$-?< @$&%?*=8.
W$LB$/*; -/'/?-'B=C .AC @%$/*$8 ,#$%&= 9,/$%' (▲)
• _AC D=/*&= @?A+/$/$9 A+J&$ >'J%C>B+BB?< B'@$A;B?< @$&%?*=8, &$-%$- = 

*-+%.?< @$-+%<B$/*+8.
• _AC ,#$%&= &%,@B$J$ 9,/$%', *'&$J$ &'& $%+<= =A= /,<$8 %=/.
E+:=9 .AC ,#$%&= .+A=&'*B?< B'@$A;B?< = &$-%$-?< / .A=BB?9 -$%/$9 @$&%?*=8 (-)
• K$.<$.=* .AC ,#$%&= *$B&=< =A= .+A=&'*B?< B'@$A;B?< @$&%?*=8, B'@%=9+%, 

A=B$A+,9', @'%&+*' = -=B=A$-$J$ @$&%?*=C.
• K$.<$.=* .AC ,#$%&= &$-%$-$J$ @$&%?*=C / .A=BB?9 -$%/$9 =A= AF#$J$ .%,J$J$ 

@$&%?*=C, -$ -%+9C ,#$%&= &$*$%$J$ -? 9$:+*+ /*$A&B,*;/C / /$@%$*=-A+B=+9.

B9=6+*C"3$" 9'*D'(@3*5* 1*3+"E3"'(
• ]@,/*$H'8*+ @%$>%'DB?8 &$B*+8B+%, &$J.' $B >'@$AB=*/C .$ $*9+*&= MAX. Y+ 

.$@,/&'8*+ @+%+@$AB+B=C.
• T,.;*+ $/*$%$:B?, D*$#? B+ B':'*; B' &,%$& -&AFD+B=C, @$&' @%$>%'DB?8 

&$B*+8B+% $*&%?* .AC -?*%C<=-'B=C @?A=.
• c*$#? /BC*; *%,#,, B':9=*+ &%'/B,F &B$@&, S=&/'*$%' *%,#? = =>-A+&=*+ *%,#, 

=> &$B*+8B+%'.
• V?*%C<=-'B=+ 9,/$%':

 – _+%:=*+ ,/*%$8/*-$ *'&, D*$#? &$B*+8B+% B'<$.=A/C -B=>,.
 – Y':9=*+ .$ &$BM' &%'/B,F &B$@&, S=&/'*$%' &$B*+8B+%'.
 – )$B*+8B+% /$/&$A;>B+* -B=>, $D=L'C @$ <$., /+*D'*?8 e&%'B.
 – ]/B$-'B=+ &$B*+8B+%' >'*+9 $*&%$+*/C.
 – )$B*+8B+% B+ $*&%$+*/C .$ *+< @$%, @$&' &%'/B'C &B$@&' S=&/'*$%' &$B*+8B+%' B+ 
#,.+* $@,L+B' .$ &$BM'.

c*$#? /B=>=*; &$B*'&* / @?A;F = 'AA+%J+B'9= @%= $@,/*$H+B== @%$>%'DB$J$ 
&$B*+8B+%', @$AB$/*;F @$9+/*=*+ +J$ - @'&+* .AC 9,/$%' = $@,/*$H=*+. ]/*$%$:B$ 
.$/*'-'8*+ @%$>%'DB?8 &$B*+8B+% => @'&+*'. KA$*B$ >'&%$8*+ @'&+* = ,*=A=>=%,8*+ / 
#?*$-?9= $*<$.'9=.

B@$6+1( 9'*D'(@3*5* 1*3+"E3"'( (0*9*:3$+":A3*)
[/A= B+$#<$.=9$ $D=/*=*; @%$>%'DB?8 &$B*+8B+%:
• "9. =B/*%,&M== - %'>.+A+ «]@,/*$H+B=+ @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%'»).
• Y':9=*+ &%'/B,F &B$@&, B' B'@%'-ACFL+8 &$B*+8B+%', D*$#? %'>#A$&=%$-'*; 

&$B*+8B+% = /BC*; +J$ / B'@%'-ACFL+8.
• V?@$ABC8*+ $D=/*&, @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%' *$A;&$ / @$9$L;F -A':B$8 *&'B=.
• K+%+. ,/*'B$-&$8 .'8*+ @%$>%'DB$9, &$B*+8B+%, = ,@A$*B=*+AC9 

@$AB$/*;F -?/$<B,*;.
• _AC ,/*'B$-&= @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%' B' 9+/*$ -?@$AB=*+ /A+.,FL=+ .+8/*-=C:

 – 7/*'B$-=*+ $/B$-, B' B'@%'-ACFL,F &$B*+8B+%'.
U'&%$8*+ @%$>%'DB?8 &$B*+8B+%, @%$.-=B,- $/B$-'B=+ @%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%' 
--+%< .$ L+AD&'.

K%$>%'DB?8 &$B*+8B+% B+ @%+.B'>B'D+B .AC 9?*;C - @$/,.$9$+DB$8 9'H=B+, = 
@%= +J$ $D=/*&+ B+ %+&$9+B.,+*/C @%=9+BC*; 9$FL=+ = @$A=%,FL=+ /%+./*-' = 
$/-+:=*+A= -$>.,<', @$/&$A;&, $B= 9$J,* @$-%+.=*; ,/*%$8/*-$.

230$1(+*'& F$:A+'( $ D(6*'"3$/
V? ,-=.=*+ @%+.,@%+:.+B=+ B' .=/@A++, &$J.' ,/*%$8/*-, @$*%+#,+*/C $#/A,:=-'B=+.
• [/A= S=A;*% ,/*'B$-A+B B+@%'-=A;B$, B' e*$ ,&':+* =B.=&'*$% S=A;*%'. 

RB/*%,&M== @$ ,/*'B$-&+ S=A;*%' /9. - %'>.+A+ «K%$9?-&' S=A;*%'».
• [/A= S=A;*% B,:.'+*/C - @%$9?-&+, B' e*$ ,&':+* =B.=&'*$% S=A;*%'. RB/*%,&M== 

@$ @%$9?-&+ S=A;*%' /9. - %'>.+A+ «K%$9?-&' S=A;*%'».
• [/A= -$>B=&A$ >'/$%+B=+, B' e*$ ,&':+* =B.=&'*$% >'/$%+B=C. "A+.,8*+ 

=B/*%,&M=C9 @$ ,/*%'B+B=F >'/$%+B=8 - %'>.+A+ «7/*%'B+B=+ >'/$%+B=8».

G*%9*3"3+& 0:/ *@$6+1$
7/*%$8/*-$ /$.+%:=* &$9@$B+B*?, &$*$%?+ B+$#<$.=9$ %+J,AC%B$ @%$9?-'*;. 
"A+.,8*+ =B/*%,&M=C9, @%=-+.+BB?9 B=:+.
• Y+ 9$8*+ &'&=+-A=#$ &$9@$B+B*? ,/*%$8/*-' - @$/,.$9$+DB$8 =A= /*=%'A;B$8 

9'H=B+, B+ /,H=*+ - /,H=A;B$9 #'%'#'B+, .,<$-&+, 9=&%$-$AB$-$8 @+D= =A= -$>A+ 
$*&%?*$J$ $JBC.

H'*%&41( F$:A+'(
K%$9?-'8*+ S=A;*% B+ %+:+ $.B$J$ %'>' - 9+/CM =A= &$J.' -&AFD'+*/C =B.=&'*$% 
$#/A,:=-'B=C S=A;*%'.
]/9$*%=*+ = @%$9$8*+ S=A;*% - /$$*-+*/*-== / =B/*%,&M=C9= .AC @$..+%:'B=C 
eSS+&*=-B$/*= +J$ %'#$*?.
• "B=9=*+ S=A;*%, @$-+%B,- +J$ @%$*=- D'/$-$8 /*%+A&=. ]/*$%$:B$ -?*CB=*+ +J$ 

=> ,/*%$8/*-'.
• ]/*$%$:B$ @$/*,D=*+ @$ S=A;*%,, D*$#? /*%C<B,*; / B+J$ @?A; = 9,/$% 

@+%+. @%$9?-&$8.
• K%$9?-'8*+ S=A;*% *$A;&$ - <$A$.B$8 -$.+: B+ =/@$A;>,8*+ 9$FL=+ /%+./*-' = B+ 

9$8*+ +J$ - @$/,.$9$+DB$8 =A= /*=%'A;B$8 9'H=B+.
• "B'D'A' @%$9$8*+ J$S%=%$-'BB?8 eA+9+B* S=A;*%'; ,.+%:=-'8*+ S=A;*% @$. 

/*%,+8 <$A$.B$8 -$.?, @$-+%B,- +J$ @$%$A$B$-?9 eA+9+B*$9 -B=>, D*$#? -$.' 
A=A'/; B' J$S%=%$-'BB?8 S=A;*%.

• K%$.$A:'8*+ @%$9?-'*;, @$&' -$.' B+ /*'B+* @%$>%'DB$8.
• U'*+9 @%$9$8*+ @$%$A$B$-?8 eA+9+B* S=A;*%'; ,.+%:=-'8*+ S=A;*% @$. /*%,+8 

<$A$.B$8 -$.?, @$-+%B,- +J$ @$%$A$B$-?9 eA+9+B*$9 -B=>, D*$#? J%C>B'C -$.' B+ 
=/@'D&'A' J$S%=%$-'BB?8 eA+9+B*. K%$9?-'8*+ @$%$A$B$-?8 eA+9+B* <$A$.B$8 
-$.$8 / -B,*%+BB+8 = B'%,:B$8 /*$%$B? = $/*$%$:B$ $*:=9'8*+ @$%$A$B .AC 
,.'A+B=C J%C>=.

• K%$.$A:'8*+ @%$9?-'*;, @$&' -$.' B+ /*'B+* @%$>%'DB$8.
• K%$9$8*+ S=A;*% / -B+HB+8 /*$%$B?. U'*+9 B'@$AB=*+ S=A;*% <$A$.B$8 -$.$8, 

>'&%$8*+ %,&'9= $*&%?*?+ /*$%$B? = $/*$%$:B$ @$*%C/=*+.
• K$-*$%=*+ @%$9?-&, /B'%,:= S=A;*%', @$&' @%$*$DB'C -$.' B+ /*'B+* D=/*$8.
• ]/*$%$:B$ @$*%C/=*+ S=A;*%, D*$#? /*%C<B,*; -$.,, = @$A$:=*+ +J$ @$%$A$B$-?9 

eA+9+B*$- --+%<, D*$#? /*+&A= $/*'*&= -$.?.
• ]/*'-;*+ S=A;*% &'& 9=B=9,9 B' 241D'/' - /,<$9 9+/*+ / <$%$H+8 -+B*=ACM=+8 .$ 

@$AB$J$ -?/?<'B=C.
• 7#+.=*+/;, D*$ S=A;*% @$AB$/*;F -?/$<.
• c*$#? ,/*'B$-=*; S=A;*% B' 9+/*$, -/*'-;*+ +J$ - &$%@,/ ,/*%$8/*-' = @$-+%B=*+ @$ 

D'/$-$8 /*%+A&+ .$ S=&/'M==.
K%= ,#$%&+ 9+A&$8 @?A= =A= @%= D'/*$9 =/@$A;>$-'B== %+:=9' «Boost» (N,%#$) 9$:+* 
@$*%+#$-'*;/C D'L+ @%$9?-'*; S=A;*%.
Y+ 9$8*+ &'&=+-A=#$ &$9@$B+B*? ,/*%$8/*-' - @$/,.$9$+DB$8 =A= /*=%'A;B$8 
9'H=B+, B+ /,H=*+ - /,H=A;B$9 #'%'#'B+, .,<$-&+, 9=&%$-$AB$-$8 @+D= =A= -$>A+ 
$*&%?*$J$ $JBC.

H'*%&41( 4(:$1*4 I:"1+'*>"+1$
V B'/'.&+ / 9CJ&=9 -'A=&$9 +/*; .-' -'A=&', *%+#,FL=+ @%$9?-&=. E+J,AC%B$ 
$/9'*%=-'8*+ = @%$9?-'8*+ =< .AC @$..+%:'B=C eSS+&*=-B$/*= %'#$*? - 
/$$*-+*/*-== / =B/*%,&M=C9=, @%=-+.+BB?9= .'A++:
• "9. %=/,B&= - %'>.+A+ «]#/A,:=-'B=+ B'/'.&=» -?H+.
• K%= /BC*== =A= >'9+B+ eA+&*%$L+*&= #,.;*+ $/*$%$:B?, D*$#? B+ B':'*; B' &,%$& 

-&AFD+B=C, @$&' B+ ,/*'B$-=*+ B'/'.&,.
K$%C.$& .+8/*-=8 @%= /BC*==, @%$9?-&+ = >'9+B+ -'A=&$-:
• K+%+-+%B=*+ B'/'.&, *'&, D*$#? ++ B=:BCC D'/*; #?A' $#%'L+B' & -'9. " @$9$L;F 

9$B+*? @$-+%B=*+ S=&/'*$% B' D+*-+%*; $#$%$*' @%$*=- D'/$-$8 /*%+A&=, D*$#? $B 
>'L+A&B,A/C - @$A$:+B== %'>#A$&=%$-&=. K$-+%B=*+ #$&$-,F >'JA,H&, - $*&%?*$+ 
@$A$:+B=+. ]/*$%$:B$ -?.-=B;*+ $/B$-B$8 -'A=& => B'/'.&=. "B=9=*+ >'JA,H&, / 
$/B$-B$J$ -'A=&'. Y+ 9$8*+ >'JA,H&,.

• ]/*$%$:B$ -?.-=B;*+ >'.B=8 -'A=& => B'/'.&=.
• _+%:=*+ -'A=&= @$. /*%,+8 -$.? = $/*$%$:B$ @%$*=%'8*+ .AC ,.'A+B=C -$A$&$B 

= J%C>=.
• 7/*'B$-=*+ -'A=&= -+%*=&'A;B$, &'& @$&'>'B$ B' %=/,B&+. ]/*'-;*+ &'& 9=B=9,9 B' 

241D'/' .$ @$AB$J$ -?/?<'B=C. K+%+. ,/*'B$-&$8 B' 9+/*$ ,#+.=*+/;, D*$ -'A=&= 
@$AB$/*;F -?/$<A=.

• U'.-=B;*+ >'.B=8 -'A=& - B'/'.&,.
• U'.-=B;*+ $/B$-B$8 -'A=& - B'/'.&,.
• 7/*'B$-=*+ #$&$-,F >'JA,H&, B' $/B$-B$8 -'A=&.
• U'JA,H&' .$A:B' #?*; - $*&%?*$9 @$A$:+B==, &'& @$&'>'B$ B' %=/,B&+. )'& *$A;&$ 

$B' $&':+*/C B' 9+/*+, @$-+%B=*+ ++ - >'&%?*$+ @$A$:+B=+.
• U'#A$&=%,8*+ S=&/'*$%, @$-+%B,- +J$ B' D+*-+%*; $#$%$*' @$ D'/$-$8 /*%+A&+. 

7#+.=*+/;, D*$ S=&/'*$% @$AB$/*;F @$-+%B,* = -'A=&= B'.+:B$ >'&%+@A+B?.

<(6(01( 6 4&6*1$% 1'=+/>$% %*%"3+*%
V'A=& .'BB$8 eA+&*%$L+*&= B+ @%+.B'>B'D+B .AC @%$9?-&=.

J$3$-I:"1+'*>"+1(
V'A=& .'BB$8 eA+&*%$L+*&= B+ @%+.B'>B'D+B .AC @%$9?-&=.

D(6*'"3$/ — (4+*%(+$@"61$E 4&1:?@(+":A
• _'BB$+ ,/*%$8/*-$ $/B'L+B$ '-*$9'*=D+/&=9 -?&AFD'*+A+9.
• U'/$%+B=+ &'&$8-A=#$ D'/*= 9$:+* @%=-+/*= & '-*$9'*=D+/&$9, 

-?&AFD+B=F ,/*%$8/*-'.
• G*$ 9$:+* @%$=>$8*= @$/A+ %'#$*? .-=J'*+AC - *+D+B=+ B+&$*$%$J$ -%+9+B= - 

@%+%?-=/*$9 %+:=9+ (*. +. #?/*%$+ @$/A+.$-'*+A;B$+ -&AFD+B=+ = -?&AFD+B=+) B' 
'&&,9,AC*$%+ >'J$%=*/C =B.=&'*$% >'/$%+B=C.

• K+%+. ,/*%'B+B=+9 >'/$%+B=8 .'8*+ .-=J'*+AF $<A'.=*;/C.

_$@$AB=*+A;B'C 
=BS$%9'M=C
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• T,.;*+ $/*$%$:B?, D*$#? B+ B':'*; B' &,%$& -&AFD+B=C -$ -%+9C @$=/&' 
>'/$%+B=8. V&AFD+B=+ ,/*%$8/*-' - D'/*=DB$ %'>$#%'BB$9 /$/*$CB== 9$:+* /*'*; 
@%=D=B$8 *%'-9?.

• 7/*%'B=*+ >'/$%+B=C @+%+. @$-*$%B?9 =/@$A;>$-'B=+9.
• K+%+. =/@$A;>$-'B=+9 ,/*%$8/*-' B'.+:B$ >'&%+@=*+ -/+ +J$ D'/*=.
• 7/*%'B+B=+ >'/$%+B=8 B+ -<$.=* - J'%'B*=8B$+ $#/A,:=-'B=+.

86+'(3"3$" D(6*'"3$E
_-=J'*+A; - *+D+B=+ B+&$*$%$J$ -%+9+B= %'#$*'+* @%+%?-=/*$ (*. +. B+/&$A;&$ %'> 
#?/*%$ -&AFD'+*/C = -?&AFD'+*/C), = /-+*=*/C =B.=&'*$% >'/$%+B=C. "A+.,8*+ 
=B/*%,&M=C9 B=:+ .AC @$=/&' = ,/*%'B+B=C >'/$%+B=8
• T,.;*+ $/*$%$:B?, D*$#? B+ B':'*; B' &,%$& -&AFD+B=C -$ -%+9C @$=/&' 

>'/$%+B=8. V&AFD+B=+ ,/*%$8/*-' - D'/*=DB$ %'>$#%'BB$9 /$/*$CB== 9$:+* /*'*; 
@%=D=B$8 *%'-9?.

• K%= @%$-+%&+ B' B'A=D=+ >'/$%+B=8 /A+.=*+, D*$#? B+ @$%'B=*;/C $# 
$/*%?+ @%+.9+*?.

• c*$#? @%$-+%=*; B'A=D=+ >'/$%+B=C - &$%@,/+ ,/*%$8/*-', /B=9=*+ @%$>%'DB?8 
&$B*+8B+% - /$$*-+*/*-== / =B/*%,&M=C9= - %'>.+A+ $ -?*%C<=-'B== @?A= => 
@%$>%'DB$J$ &$B*+8B+%', >'*+9 ,/*%'B=*+ >'/$%+B=+.

• [/A= B+ ,.'+*/C ,/*%'B=*; >'/$%+B=+ -B,*%= B'/'.&=, 9$:+* @$*%+#$-'*;/C 
/BC*; -'A=&. E'>#A$&=%,8*+ S=&/'*$% / @$9$L;F 9$B+*?, -?.-=B;*+ -'A=& => 
B'/'.&= = ,/*%'B=*+ >'/$%+B=+. K$9+/*=*+ -'A=& $#%'*B$ = >'S=&/=%,8*+ 
+J$, >'*CB,- S=&/'*$%. K+%+. e&/@A,'*'M=+8 ,/*%$8/*-' ,#+.=*+/;, D*$ -'A=& 
B'.+:B$ >'&%+@A+B.

• Y'/'.&' .'BB$J$ @?A+/$/' =9++* -'A=& /$ L+*=B$8 => ,JA+%$.B$J$ -$A$&B'. T,.;*+ 
$/*$%$:B?, &'/'C/; ++ %,&'9=. G*$ 9$:+* -?>-'*; B+>B'D=*+A;B$+ %'>.%':+B=+ 
&$:=. E+&$9+B.,+*/C -?9?*; %,&= @$/A+ &$B*'&*' /$ L+*=B$8 -'A=&' B'/'.&=.

• K+%+. =/@$A;>$-'B=+9 ,/*%$8/*-' B'.+:B$ >'&%+@=*+ -/+ +J$ D'/*=.
• 7/*%'B+B=+ >'/$%+B=8 B+ -<$.=* - J'%'B*=8B$+ $#/A,:=-'B=+.

.K!LMGK 2 N!K<O<2O
• G*$ ,/*%$8/*-$ '-*$9'*=D+/&= $*&AFD'+*/C @%= @'.+B== *+9@+%'*,%? 

'&&,9,AC*$%' B=:+ 101°". _'BB'C S,B&M=C @%+.B'>B'D+B' .AC @%+.$<%'B+B=C 
.-=J'*+AC = '&&,9,AC*$%'. Y+ >'%C:'8*+ ,/*%$8/*-$, +/A= $B$ #,.+* <%'B=*;/C @%= 
*+9@+%'*,%+ B=:+ 101°".

• _AC @%$.A+B=C /%$&' /A,:#? '&&,9,AC*$%B$8 #'*'%+=, %+&$9+B.,+*/C B+ 
@%$=>-$.=*; >'%C.&, /%'>, @$/A+ @$AB$8 %'>%C.&= '&&,9,AC*$%'. _'8*+ 
'&&,9,AC*$%, $/*?*; - *+D+B=+ B+/&$A;&=< 9=B,*, @%+:.+ D+9 -B$-; >'%C:'*; +J$.

• Y+ @%=:=9'8*+ '&&,9,AC*$% & @$-+%<B$/*C9 -$ -%+9C =/@$A;>$-'B=C ,/*%$8/*-'. 
G*$ @$>-$A=* =>#+:'*; @+%+J%+-' = ,-+A=D=*; /%$& /A,:#? '&&,9,AC*$%'.

H!KP2QK RON<2G2 SO.BHKT<BTR2 HB UGTHQ8KRKV22 KGG8J8QLRB!BP
• [/A= '&&,9,AC*$% *%+#,+* >'9+B?, $#%'*=*+/; - /A,:#, @$..+%:&= &$9@'B== Dyson.
• _AC >'%C.&= .'BB$J$ ,/*%$8/*-' Dyson =/@$A;>,8*+ *$A;&$ >'%C.B$+ ,/*%$8/*-$ 

Dyson / B$9+%$9 217160.

H!OMBTRO!OWO<2O
K%= B+@%'-=A;B$9 $#%'L+B== '&&,9,AC*$%?, =/@$A;>,+9?+ - .'BB$9 ,/*%$8/*-+, 
9$J,* @%+./*'-AC*; $@'/B$/*; -/A+./*-=+ -$>J$%'B=C =A= @$A,D+B=C <=9=D+/&$J$ 
$:$J'. Y+ %'>#=%'8*+, B+ @?*'8*+/; >'&$%$*=*; &$B*'&*? = B+ B'J%+-'8*+ 
'&&,9,AC*$%? .$ *+9@+%'*,%? -?H+ 60˚C (140˚F), ' *'&:+ B+ #%$/'8*+ =< - $J$B;. 
"-$+-%+9+BB$ @%$=>-$.=*+ ,*=A=>'M=F '&&,9,AC*$%$-. ^%'B=*+ -.'A= $* .+*+8.

23F*'%(7$/ 9* =+$:$D(7$$
• R>.+A=C &$9@'B== Dyson @%$=>-$.C*/C => -?/$&$&'D+/*-+BB?< 9'*+%='A$-, 

.$@,/&'FL=< @+%+%'#$*&,. K$ -$>9$:B$/*= /.'-'8*+ ,/*%$8/*-$ B' @+%+%'#$*&,.
• K+%+. ,*=A=>'M=+8 '&&,9,AC*$% B+$#<$.=9$ =>-A+D; => ,/*%$8/*-'.
• 7*=A=>'M=C =A= @+%+%'#$*&' '&&,9,AC*$%' .$A:B' @%$=>-$.=*;/C - /$$*-+*/*-== / 

9+/*B?9= @%+.@=/'B=C9= =A= @$/*'B$-A+B=C9=.
• 7*=A=>'M=F $*%'#$*'BB$J$ S=A;*%' B+$#<$.=9$ @%$-$.=*; - /$$*-+*/*-== / 

9+/*B?9= >'&$B'9= = B$%9'*=-'9=.
• N'&'C 9'%&=%$-&' $>B'D'+*, D*$ .'BB$+ =>.+A=+ B+ .$A:B$ ,*=A=>=%$-'*;/C 

-9+/*+ / #?*$-?9= $*<$.'9= B' -/+8 *+%%=*$%== [". V$ =>#+:'B=+ 
>'J%C>B+B=C $&%,:'FL+8 /%+.? =A= @%=D=B+B=C -%+.' >.$%$-;F AF.+8 =>->' 
B+&$B*%$A=%,+9$8 ,*=A=>'M== $*<$.$- $*B+/=*+/; $*-+*/*-+BB$ & @+%+%'#$*&+ 
$*<$.$-, D*$#? $#+/@+D=*; e&$A$J=D+/&= #+>$@'/B$+ @$-*$%B$+ =/@$A;>$-'B=+ 
9'*+%='A;B?< %+/,%/$-. _AC @+%+.'D= ,/*%$8/*-' B' ,*=A=>'M=F -$/@$A;>,8*+/; 
/=/*+9'9= -$>-%'*' = /#$%' $*<$.$- =A= $#%'*=*+/; & %$>B=DB$9, @%$.'-M,, 
, &$*$%$J$ $B$ #?A$ @%=$#%+*+B$. K%$.'-+M /9$:+* $#+/@+D=*; e&$A$J=D+/&= 
#+>$@'/B,F @+%+%'#$*&, =>.+A=C.

T:=#)( 9*00"'#1$ Dyson
TA'J$.'%=9 >' -?#$% ,/*%$8/*-' Dyson.
V'H+ ,/*%$8/*-$ Dyson B'<$.=*/C B' J'%'B*=8B$9 $#/A,:=-'B== - *+D+B=+ 2 A+* / 
9$9+B*' @$&,@&= - /$$*-+*/*-== / ,/A$-=C9= = =/&AFD+B=C9=, ,&'>'BB?9= - .'BB$9 
%,&$-$./*-+. V /A,D'+ -$>B=&B$-+B=C -$@%$/$- @$ e&/@A,'*'M== ,/*%$8/*-' Dyson, 
-? 9$:+*+ @$>-$B=*; - /A,:#, @$..+%:&= &$9@'B== Dyson, ,&'>'- /+%=8B?8 B$9+% 
,/*%$8/*-', .'*, = 9+/*$ +J$ @%=$#%+*+B=C.
K%= B+$#<$.=9$/*= %+9$B*' ,/*%$8/*-' Dyson @$>-$B=*+ - /A,:#, @$..+%:&= 
&$9@'B== Dyson, = 9? /9$:+9 $#/,.=*; -'%='B*? %+H+B=C @%$#A+9?. [/A= ,/*%$8/*-$ 
Dyson B'<$.=*/C B' J'%'B*==, ' B+=/@%'-B$/*; -<$.=* - @+%+D+B; @$&%?-'+9?<, $B$ 
#,.+* $*%+9$B*=%$-'B$ #+/@A'*B$.

.('"5$6+'$'=E+"6A 4 1(@"6+4" 4:(0":A7( =6+'*E6+4( Dyson
g'%'B*=C B' .'BB$+ =>.+A=+ — 2 J$.' / .'*? @%=$#%+*+B=C. K$:'A,8/*', 
>'%+J=/*%=%,8*+ /-$+ ,/*%$8/*-$ - *+D+B=+ 30 .B+8 /$ .BC @$&,@&=. c*$#? 9? 9$JA= 
$&'>'*; -'9 #?/*%?8 = &'D+/*-+BB?8 /+%-=/, @$:'A,8/*', >'%+J=/*%=%,8*+/; /%'>, 
@$/A+ @%=$#%+*+B=C. "$<%'B=*+ D+&, $*$#%':'FL=8 .'*, @%=$#%+*+B=C.
G*$ 9$:B$ /.+A'*; *%+9C /@$/$#'9=:
• K$ '.%+/, www.dyson.com.ru/register
• K$ *+A+S$B, /A,:#? @$..+%:&= &$9@'B== Dyson 8-800-100-100-2.
E+J=/*%'M=C @%=$#%+*+BB$J$ =>.+A=C @$>-$A=* -'9:
• K$A,D'*; @$A+>B?+ /$-+*? @$ e&/@A,'*'M== =>.+A=C.
• )$B/,A;*=%$-'*;/C /$ /@+M='A=/*'9= /A,:#? @$..+%:&= &$9@'B== Dyson.
• 7>B'-'*; $#$ -/+< B'H=< B$-=B&'< - D=/A+ @+%-?<.
• E+J=/*%'M=C >'B=9'+* -/+J$ B+/&$A;&$ 9=B,*. V/+, D*$ .AC B++ B,:B$, e*$ /+%=8B?8 

B$9+% @%=$#%+*+BB$J$ =>.+A=C = -'H= &$B*'&*B?+ .'BB?+.

BX!K<2;O<<KL 2-QOR<LL XK!K<R2L
7"`]VRd R K]`]X[YRd ]gEIYRc[YY]b 2-`[NY[b gIEIYNRR DYSON

;+* 9*1'&4("+6/
• E+9$B* =A= >'9+B' ,/*%$8/*-' Dyson  (@$ %+H+B=F Dyson) - /A,D'+ $*&'>' 

,/*%$8/*-' - %'#$*+ @$ @%=D=B+ >'-$./&$J$ #%'&' - *+D+B=+ 2 A+* / 9$9+B*' 
@$&,@&= =A= .$/*'-&= (+/A= & 9$9+B*, %+9$B*'/>'9+B? $*.+A;B?+ >'@D'/*= B+ 
@%$=>-$.C*/C, Dyson >'9+B=* #%'&$-'BB?+ D'/*= B' S,B&M=$B'A;B?+).

• [/A= e*$ ,/*%$8/*-$ #?A$ @%$.'B$ >' @%+.+A'9= [", .'BB'C J'%'B*=C #,.+* 
.+8/*-=*+A;B', *$A;&$ +/A= ,/*%$8/*-$ =/@$A;>,+*/C - /*%'B+, - &$*$%$8 $B$ 
#?A$ @%$.'B$.

• [/A= e*$ ,/*%$8/*-$ #?A$ @%$.'B$ - @%+.+A'< [", .'BB'C J'%'B*=C #,.+* 
.+8/*-=*+A;B' - /A+.,FL=< /A,D'C<: (i) +/A= ,/*%$8/*-$ =/@$A;>,+*/C - /*%'B+, 
- &$*$%$8 $B$ #?A$ @%$.'B$, =A= (ii) +/A= ,/*%$8/*-$ =/@$A;>,+*/C - I-/*%==, 
T+A;J==, i%'BM==, g+%9'B==, R%A'B.==, R*'A==, Y=.+%A'B.'<, R/@'B== =A= 
V+A=&$#%=*'B== = =9++* *, :+ 9$.+A; / *+9 :+ B$9=B'A;B?9 B'@%C:+B=+9, 
&$*$%'C @%$.'+*/C - /$$*-+*/*-,FL+8 /*%'B+.

;+* 3" 4Y*0$+ 4 5('(3+$?
)$9@'B=C Dyson B+ J'%'B*=%,+* %+9$B* =A= >'9+B, =>.+A=8, .+S+&*? &$*$%?< 
@$C-=A=/; - %+>,A;*'*+:
• "A,D'8B$J$ @$-%+:.+B=C = B+=/@%'-B$/*+8, -?>-'BB?< B+#%+:B$8 

e&/@A,'*'M=+8 =A= $#%'L+B=+9, B+B'.A+:'L=9 =/@$A;>$-'B=+9, <'A'*B$/*;F, 
B+$/*$%$:B$/*;F, e&/@A,'*'M=+8 =A= $#%'L+B=+9 / ,/*%$8/*-$9, B+ 
@%+.,/9$*%+BB?9= .'BB?9 %,&$-$./*-$9 @$ e&/@A,'*'M== Dyson;

• R/@$A;>$-'B=C ,/*%$8/*-' .AC &'&=<-A=#$ B,:., $*A=DB?< $* $#?DB?< 
<$>C8/*-+BB$-#?*$-?< M+A+8;

• R/@$A;>$-'B=C &$9@$B+B*$-, ,/*'B$-A+BB?< B+ - /$$*-+*/*-== / =B/*%,&M=C9= 
&$9@'B== Dyson;

• R/@$A;>$-'B=C .+*'A+8 = &$9@$B+B*$-, B+ C-ACFL=</C $%=J=B'A;B?9= 
>'@D'/*C9= Dyson;

• Y+@%'-=A;B$8 ,/*'B$-&= (>' =/&AFD+B=+9 /A,D'+-, &$J.' ,/*'B$-&' -?@$ABCA'/; 
/@+M='A=/*'9= Dyson);

• P'#$* @$ %+9$B*, =A= =>9+B+B=8 &$B/*%,&M==, @%$=>-$.=9?< B+ &$9@'B=+8 Dyson 
=A= B+ ++ ,@$AB$9$D+BB?9= 'J+B*'9=;

• U'/$%+B=8 — =BS$%9'M=F @$ ,/*%'B+B=F >'/$%+B=8 /9. - %,&$-$./*-+ @$ 
e&/@A,'*'M== Dyson;

• H$%9'A;B$J$ S=>=D+/&$J$ =>B$/' (B'@%=9+%, @%+.$<%'B=*+A+8, L+*&= = *. .);
• R/@$A;>$-'B=C ,/*%$8/*-' .AC ,#$%&= L+#BC, >$A?, H*,&'*,%&=;
• C$&%'L+B=C -%+9+B= %'>%C.' #'*'%+= =>->' /%$&' /A,:#? =A= ,/A$-=8 

e&/@A,'*'M== (J.+ @%=9+B=9$).
K$ -$@%$/'9 $*B$/=*+A;B$ /$.+%:'B=C J'%'B*== $#%'L'8*+/; - /A,:#, @$..+%:&= 
&$9@'B== Dyson.

23F*'%(7$/ * 5('(3+$$
• g'%'B*=C @%+.$/*'-AC+*/C / 9$9+B*' @$&,@&= =>.+A=C (=A= / .'*? .$/*'-&=, +/A= 

.$/*'-&' @%$=>-+.+B' @$>:+).
• V? .$A:B? @%+.$/*'-=*; .$&'>'*+A;B?+ .$&,9+B*? ($%=J=B'A? = &$@==) B' 

.$/*'-&,/@$&,@&, ,/*%$8/*-' .$ B'D'A' &'&=<-A=#$ %'#$* / ,/*%$8/*-$9 Dyson @$ 
J'%'B*==. T+> @%+.$/*'-A+B=C .$&'>'*+A;B?< .$&,9+B*$- -/+ %'#$*? .$A:B? #?*; 
$@A'D+B?. "$<%'BC8*+ .$&,9+B*? $ @$A,D+B== =A= .$/*'-&+ ,/*%$8/*-'.

• V/+ %'#$*? #,.,* @%$=>-+.+B? &$9@'B=+8 Dyson =A= ++ 
'-*$%=>$-'BB?9= @%+./*'-=*+AC9=.

• V/+ &$9@$B+B*? ,/*%$8/*-', &$*$%?+ @$.A+:'* >'9+B+ B' J'%'B*=8B$8 $/B$-+ 
@$*%+#=*+AF B' B$-?+, /*'B$-C*/C /$#/*-+BB$/*;F &$9@'B== Dyson @%= ,/A$-== 
=< >'9+B?.

• K%= J'%'B*=8B$9 %+9$B*+ =A= >'9+B+ ,/*%$8/*-' Dyson /%$& .+8/*-=C J'%'B*== 
B+ ,-+A=D=-'+*/C.

• g'%'B*=C @%+.$/*'-AC+* @%+=9,L+/*-', &$*$%?+ C-ACF*/C .$@$AB=*+A;B?9= = B+ 
-A=CF* B' -'H= @%'-' &'& @$*%+#=*+AC.

P(#3(/ $3F*'%(7$/ * D(>$+" 0(33&Y
K%= %+J=/*%'M== ,/*%$8/*-' Dyson:
• V'9 B+$#<$.=9$ @%+.$/*'-=*; B'9 $/B$-B,F &$B*'&*B,F =BS$%9'M=F 

.AC %+J=/*%'M== -'H+J$ =>.+A=C = %'>%+H+B=C B'9 -?@$ABC*; 
J'%'B*=8B?+ $#C>'*+A;/*-'.

• K$/A+ %+J=/*%'M== -? #,.+*+ =9+*; -$>9$:B$/*; -?#%'*;, %'>%+H=*; B'9 
$#%'L'*;/C & -'9 =A= B+*. [/A= -? .'.=*+ /$JA'/=+ B' $#%'L+B=+ & -'9 $* 
&$9@'B== Dyson, -? /9$:+*+ @$A,D'*; =BS$%9'M=F $ /@+M='A;B?< @%+.A$:+B=C<, 
' *'&:+ B$-$/*= $ @$/A+.B=< =BB$-'M=C<. W? B=&$J.' B+ @%$.'+9 -'H, 
=BS$%9'M=F /*$%$BB=9 A=M'9 =A= $%J'B=>'M=C9 = =/@$A;>,+9 =BS$%9'M=F, 
&$*$%,F -? B'9 @%+.$/*'-=A=, &'& ,&'>'B$ - B'H+8 @$A=*=&+ &$BS=.+BM='A;B$/*=, 
&$*$%'C .$/*,@B' B' B'H+9 -+#-/'8*+ @$ '.%+/,:  privacy.dyson.com
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Жалгасбаева Жадыра

Жалгасбаева Жадыра
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ ИЗДЕЛИЕ  (для Казахстана)
Для получения дополнительной информации о новинках, акциях и специальных 
предложениях компании, Вы можете зарегистрировать свое изделие. 
Это можно сделать следующими способами:
	На почту help@dyson.ru  необходимо выслать информацию: 
серийный номер устройства; дату приобретения устройства, указанную в чеке, 
наименование магазина, где было приобретено устройство. 
Просим обратить внимание, что регистрации подлежат только те устройства, которые были ввезены 
на территорию Республики Казахстан официально.
	По телефону службы поддержки компании Dyson 8-800-200-100-2 (звонок по Казахстану бесплатный).
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DYSON CUSTOMER CARE
If you have a question about your Dyson appliance, contact us via the Dyson website or call the Dyson Helpline with 
your serial number and details of where and when you bought the appliance.

UK
Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.co.uk 
0800!298!0298
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire, SN16!0RP
ROI
Dyson Customer Care 
askdyson@dyson.ie 
01!475!7109
Dyson Ireland Limited, Office 2, Central 
Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
AT
Dyson Kundendienst 
help@dyson.at 
0800 - 28 67 45
Dyson Kundendienst, Holzmanngasse 5, 
1210 Wien
BE/LUX
Service consommateurs Dyson 
Dyson Helpdesk 
help@dyson.be 
080039208
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 
1076 EE Amsterdam, Nederland/
The Netherlands
CH
Service consommateurs Dyson 
Dyson Kundendienst 
help@dyson.ch 
0800 - 740 183
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, 
CH-8005 Zürich
CY
"#$%&'()&*& +,-.)/0 )&1 Dyson 
24!53!2220
Thetaco Traders Ltd., 
Tapeinoseos 6, Aradhippou Industrial 
Estate, Larnaka 7100, Cyprus, 
PO Box 41070
CZ
Zákaznická linka spole2nosti Dyson 
servis@solight.cz 
491 512 083
Solight Holding, s.r.o., Plumlovská 
481/200, 796 01 Prost3jov
DE
Dyson Kundendienst 
help@dyson.de 
0800 - 31!31!31!8
Dyson Servicecenter - DVG -, 
Birkenmaarstr. 5, 
53340 Meckenheim
DK
Dyson Kundeservice 
help@dyson.dk 
80705843
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España

ES
Servicio de Atención al Cliente Dyson 
help@dyson.es 
900 80 36 49
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España
FI
Dysonin asiakaspalvelu 
help@fi.dyson.com 
0800 07020
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España
FR
Service Consommateurs Dyson France 
help@dyson.fr 
0800 94 58 01
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelone, Espagne
GR
45678956 5" 
dyson@vassilias.gr 
800!111!3500
:,-,)*(;& 8 (+.'<%-,$'=1 :&>?*=@) 111 
45 5AB0.
HR
Dyson servis 
info@mrservis.hr 
385 1 6401 204
MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 
10370 Rugvica, Hrvatska
HU
Kávé & HCtD Profi Kft. 
info@khprofi.hu 
+36!1 248 0095
1118 Budapest, Budaörsi út 46.
IT
Assistenza Clienti Dyson 
help@dyson.it 
800 976 024
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, Spain
LB
Burotek sarl (Member of Antaki Group) 
info@antaki.com.lb 
01-252 474
Moutran Bldg., Sin El Fil Boulevard, 
P.O.Box: 90-720, Beirut
LT
Dyson servisas 
remontas@bcsc.lt 
8 700 555 95
Baltic Continent, UAB LukEio g. 23, Vilnius, 
Lietuva

MA
IDEAPLUS SARL 
info@idea-group.ma 
0801 001 424
18 Rue Sidi Bennour, Quartier Ain Borja, 
Casablanca, Maroc
NL
Dyson Benelux Helpdesk 
help@dyson.nl 
0800 020 6203
Dyson BV, Fred. Roeskestraat 109, 
1076 EE Amsterdam, Nederland/
The Netherlands
NO
Dyson Kundeservice 
help@dyson.no 
80069196
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España
PL
Centralny Serwis Klienta Dyson 
help@dyson.pl 
800 702025
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, Hiszpania
PT
Serviço de apoio ao cliente Dyson 
help@dyson.pt 
800 784 354
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España
RO
GBR International Srl 
info@gbrauto.ro 
031 4326140
Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Cladirea 
Pallady Rental, fostul IOR), Sector 3, 
Bucuresti, Romania
RU
FGHIJK LMNNOPIQR QMSLKTRR Dyson 
info.russia@dyson.com 
8-800-100-100-2
UNPOV NGW LMXYMZ[\ MYLPKZGOTR]: 
119048, ^MVQZK, _VKXOZK 35U, 
``` «aUbF`c».
SE
Dyson kundtjänst 
help@dyson.se 
0200125871
CPM International Telebusiness SL, 
Edificio Ono, Carrer de Lepant 350, 
Planta 1a, 08025 Barcelona, España

SI
GABER AVDIO VIDEO SERVIS 
Peter Kastelic s.p. 
servis.gaber@gmail.com 
00 386 59 190 524
Partizanska cesta 8, SI-1290 Grosuplje, 
Slovenija
TR
Dyson Müdteri Hizmetleri 
destek@dyson.com.tr 
0850 532 11 44
Dyson Turkey Ltd 
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 
Tekfen Tower No:209 Levent / eidli / 
fSTANBUL
UA
gThMPSKij]TK YK YO\TjXTK LjNYPRSQK: 
info@dyson.com.ua 
0 800 50 41 80
UNPOVK NGW LMkYMZR\ ZjNLPKZGOTl: 
04655, S. mRnZ, LPMVL. F. oKTNOPR, 21
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

www.dyson.com
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