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Dyson Link االتصال بتطبيق

االتصال بمنزلك الذكي
التشغيل والمراقبة المستمرة

قائمة المعلومات
)Auto( الوضع التلقائي

سرعة واتجاه تدفق الهواء
الدوران

ت النوم وضع الليل وُمؤقِّ
تغيير فلتر HEPA+الكربون

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون
تغيير فالتر HEPA والكربون

إعادة ضبط عمر فالتر HEPA والكربون
 تغيير فالتر HEPA+الكربون في اإلصدار 

از د بفلتر حفَّ الُمزوَّ
إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون

االعتناء بجهازك

Dyson Purifier Cool™ جهاز

ية  مشهٌد أمامي للمروحة الُمنقِّ
عرض  للهواء Dyson Pure Cool، يَ
حلقة وحدة التضخيم وغطاء الفلتر 

الشبكي.



تجميع أجزاء جهازك

ارفع الجهاز بكلتا يديك من قاعدته إلخراجه من العبوة.

ال ترفع الجهاز من وحدة التضخيم الحلقية.

قم بتجميع أجزاء جهازك مع الفالتر المتوفرة معه.

Dyson Purifier Cool جهاز
د بفلتر HEPA+كربون. الجهاز ُمزوَّ

به في قاعدة الجهاز.  ب فلتر HEPA+الكربون في الغطاء الخارجي، ثم ركِّ ركِّ
اضغط بإحكام حتى يستقر الغطاءان الخارجيان في مكانهما.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool جهاز
د بفالتر HEPA وكربون منفصلة. الجهاز ُمزوَّ

ب فالتر الكربون في مكانها بالجهاز. ركِّ

ب األغطية الخارجية في موضعها بقاعدة  ب فلتر HEPA في الغطاء الخارجي. ركِّ ركِّ
الجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool Formaldehyde جهاز
از دائم وفلتر HEPA+كربون. داً بفلتر حفَّ يأتي جهازك ُمزوَّ

از في موضعه بالجهاز. ب الفلتر الحفَّ ركِّ

به في قاعدة الجهاز. اضغط  ب فلتر HEPA+الكربون في الغطاء الخارجي، ثم ركِّ ركِّ
بإحكام حتى يستقر الغطاءان الخارجيان في مكانهما.

Clik

Clik

بدء االستخدام

عد فوق الجهاز  ضع وحدة التحكم عن بُ
على أن يكون وجه األزرار ألسفل.

له. ل الجهاز بالكهرباء وشغِّ وصِّ

عد وحدة التحكم عن بُ

 تشغيل/إيقاف وضع 
االستعداد

تشغيل/إيقاف وضع االستعداد

سرعة تدفق الهواء

تشغيل/إيقاف الدوران

قائمة المعلومات

)Auto( الوضع التلقائي

اتجاه تدفق الهواء

وضع الليل

Clik

Clik

ية  صورٌة للمروحة الُمنقِّ
للهواء مع أغطية الفلتر في 

عرض فلتر  وضعية فتح، تَ
HEPA والكربون الموجود داخل 

ح األسهم  وضِّ أغطية الفلتر. تُ
أنه يتعين تركيب أغطية الفلتر 

في قاعدة الجهاز.

ية للهواء  صورٌة للمروحة الُمنقِّ
مع أغطية الفلتر في وضعية 

 HEPA عرض فلتر فتح، تَ
الموجود داخل أغطية الفلتر، 

باإلضافة إلى فلتر الكربون. 
ح األسهم أن فلتر  وضِّ تُ

ب بقاعدة الجهاز  ركَّ الكربون يُ
مباشرًة ويتعين تركيب أغطية 

الفلتر في قاعدة الجهاز.

ية  صورٌة للمروحة الُمنقِّ
للهواء مع أغطية الفلتر في 

عرض فلتر  وضعية فتح، تَ
HEPA والكربون الموجود 

داخل أغطية الفلتر، باإلضافة 
ح  وضِّ از. تُ إلى الفلتر الحفَّ
از  األسهم أن الفلتر الحفَّ

ب بقاعدة الجهاز مباشرًة  ركَّ يُ
ويتعين تركيب أغطية الفلتر 

في قاعدة الجهاز.

عرض زر التشغيل أعلى اليسار، وزر تبديل سرعة تدفق  عد يَ مخطط وحدة التحكم عن بُ
الهواء في منتصف اليسار، وزر خاصية الدوران أسفل اليسار. وفي أعلى الجانب األيمن 

يوجد زر قائمة المعلومات، ثم عندما نتجه ألسفل نجد زر الوضع التلقائي )Auto( وزر 
اتجاه تدفق الهواء، ثم زر وضع الليل أسفل الوحدة.

عرض  ية للهواء تَ صورٌة للمروحة الُمنقِّ
عد موضوعة أعلى  وحدة التحكم عن بُ

وحدة التضخيم الحلقية، وموقع زر 
تشغيل/إيقاف وضع االستعداد أعلى 

قاعدة الجهاز.



Dyson Link االتصال بتطبيق

استمتع بإمكانات تحكم كاملة مع تطبيق Dyson Link وادخل إلى إجراءات الدعم 
م في كيفية وأوقات تشغيل مروحة دايسون   واإلعداد خطوة بخطوة، وتحكَّ

ية للهواء، وراقب جودة الهواء باستخدام التحديثات الُمصّورة، وتابع آخر   الُمنقِّ
. تحديثات البرامج تلقائياً

.Google Play أو App Store من متجر Dyson Link بادر بتنزيل تطبيق

افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة إلنشاء حساب جديد.

لتان في الواليات المتحدة وبلداٍن أخرى. Apple وشعار Apple هما عالمتان تجاريتان لشركة  .Apple Inc، مسجَّ
لة في الواليات المتحدة وبلداٍن أخرى. متجر App Store هو عالمة خدمة لشركة  .Apple Inc، ُمسجَّ

.Google Inc هما عالمتان تجاريتان لشركة Google Play وشعار Google Play كلٌ من

تم استنساخ روبوت أندرويد أو تعديله باستخدام التصميم الذي تم إنشاؤه ومشاركته من ِقبل Google ويتم 
.Creative Commons 3.0 Attribution استخدامه وفقاً للشروط الُموضحة في ترخيص المشاع اإلبداعي

االتصال بمنزلك الذكي

استخدام أمازون أليكسا
 اطلب من أليكسا تفعيل Dyson skill للتحكم في جهاز دايسون لتنقية الهواء أو 

ب الخاص بك. وقم بضبط روتين ألتمتة طريقة عمل  ي والُمرطِّ جهاز دايسون الُمنقِّ
جهازك دايسون مع األجهزة األخرى في منزلك.

Google استخدام مساعد
م في كل أجهزة تنقية الهواء المتصلة لديك من خالل Google أو اضبط روتيناً  تحكَّ

 ألتمتة طريقة عمل جهازك مع األجهزة األخرى الموجودة في منزلك. فقط قل 
Hey Google )مرحباً Google( للبدء.

استخدام سيري
اربط أجهزة دايسون الخاصة بك باختصارات سيري ليتسنى لك التحكم فيها 

.Apple بصوتك على جهازك

Available on 
Android™ stores



التشغيل والمراقبة المستمرة

تشغيل/إيقاف وضع االستعداد
ية للهواء أو  اضغط على زر تشغيل/إيقاف وضع االستعداد في مروحتك دايسون الُمنقِّ

واصل الجهاز مراقبة جودة الهواء. عد إليقاف جهازك. سيُ في وحدة التحكم عن بُ

المراقبة المستمرة
تكون خاصية المراقبة المستمرة قيد اإليقاف وفقاً لإلعدادات االفتراضية للجهاز. 

. لة حتى تقوم بإيقافها مجدداً وبمجرد تشغيلها، ستظل دائماً ُمفعَّ

ية للهواء  عند تشغيل خاصية المراقبة المستمرة، ستقوم مروحتك دايسون الُمنقِّ
بجمع معلومات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة، وعرضها على شاشة LCD وفي 

.Dyson Link تطبيق

المراقبة المستمرة
عد لمدة  اضغط باستمرار على زر الوضع التلقائي )Auto( في وحدة التحكم عن بُ
خمس ثواٍن لتشغيل الخاصية. ستوضح لك شاشة LCD ما إذا كانت المراقبة 

المستمرة قيد التشغيل أو اإليقاف.

اتصال الواي فاي
يكون اتصال الواي فاي قيد التشغيل وفقاً لإلعدادات االفتراضية. ولتشغيل أو إيقاف 

خاصية الواي فاي، اضغط باستمرار على زر تشغيل/إيقاف وضع االستعداد في جهازك 
لمدة خمس ثواٍن.



قائمة المعلومات

ية بمراقبتها. اضغط على هذا الزر لتصّفح المعلومات التي تقوم مروحتك دايسون الُمنقِّ

تظهر المعلومات المتعلقة بمستويات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والفالتر 
.LCD على شاشة

ث  ي جودة الهواء، سيظهر رمز هذا الملوِّ ثات في تدنّ عندما يتسبب نوع معين من الملوِّ
.LCD على شاشة

جودة الهواء داخل المكان - 12 ثانية
تتم مراقبة جودة الهواء الحالية باستخدام مخطط 

يعرض بيانات آخر 12 ثانية.

)PM10 الجسيمات )بحجم
 الجسيمات الفائقة الدقة األكبر التي يصل 

 حجمها حتى 10 ميكرون، والتي تكون عالقة بالهواء 
ستنشقه. وتشمل هذه الجسيمات كاًل من   الذي نَ

األتربة والعفن وغبار اللقاح.

ثاني أكسيد النيتروجين والغازات المؤكسدة األخرى
ق هذه الغازات الضارة المحتملة في الهواء  طلَ تُ
 بفعل االحتراق، على سبيل المثال الغاز المحترق 

أثناء الطهي وفي انبعاثات عوادم المركبات.

الرطوبة داخل المكان
نسبة بخار الماء الموجودة في الهواء.

)HCHO( الفورمالديهايد
ث شائع في األماكن المغلقة. قد ينبعث   ملوِّ

هذا الغاز على مدار سنواٍت عديدةٍ من ِقطع األثاث 
واألرضيات والغراء.

)PM2.5 الجسيمات )بحجم
 الجسيمات الفائقة الدقة التي يصل حجمها حتى 
2.5 ميكرون، والتي تكون عالقة في الهواء الذي 

ستنشقه. وتشمل هذه الجسيمات كاًل من األدخنة  نَ
والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

المكونات العضوية المتطايرة
 المكونات العضوية المتطايرة هي عادًة روائح 

 قد تكون ضارة، وقد تنبعث هذه المكونات 
من منتجات التنظيف والطالءات وِقطع األثاث.

درجة الحرارة داخل المكان
 تتم مراقبة درجة الحرارة المحيطة للمساعدة 

في الحفاظ على بيئة ُمريحة للمستخدم.

الفالتر
يظهر العمر المتبقي للفالتر على شاشة 

LCD ويوضح لك متى يجب عليك استبدال 
فالتر جهازك.

الواي فاي
حالة االتصال الحالية بشبكة الواي فاي.

عد   وحدة التحكم عن بُ
 مع زر المعلومات 

أعلى اليمين.



)Auto( الوضع التلقائي

ية للهواء على الوضع التلقائي )Auto( لتقوم  اضبط مروحتك دايسون الُمنقِّ
المستشعرات المدمجة بالجهاز بضبط إعدادات الجهاز بطريقٍة ذكيٍة وفقاً لجودة 

الهواء بالمكان.

جودة الهواء: سيتوقف جهازك بشكٍل مؤقت عندما يتم الوصول لجودة الهواء 
المستهدفة، وسيتم تشغيله مجدداً عندما تنخفض مستويات جودة الهواء مرًة أخرى.

سرعة تدفق الهواء: ستزداد سرعة تدفق الهواء حتى يتم الوصول إلى مستويات جودة 
الهواء والحرارة المستهَدفة.

سرعة واتجاه تدفق الهواء

اضغط على زر سرعة تدفق الهواء للتحكم في سرعة تيار الهواء بالزيادة أو النقصان.

اضغط على زر اتجاه تدفق الهواء لتغيير اتجاه تدفق الهواء من األمام إلى الخلف.

قم بتغيير اتجاه تدفق الهواء حسب راحتك الشخصية.

اضبط اتجاه تدفق الهواء على وضع المروحة ليخرج تدفق الهواء من األمام بغرض 
التنقية والتبريد.

الدوران

ر خالل إعدادات  اضغط على زر خاصية الدوران لتوزيع الهواء في أرجاء الغرفة ومرِّ
الدوران التي تتراوح ما بين صفر إلى 350 درجة.

.Dyson Link قم بتخصيص إعداد الدوران في تطبيق

ت النوم وضع الليل وُمؤقِّ

رات  ية للهواء مراقبة التغيّ واِصل مروحتك دايسون الُمنقِّ  في وضع الليل، تُ
 في جودة الهواء، والتجاوب معها، ولكن فقط باستخدام أهدأ إعدادات الجهاز، 

.LCD كما يتم خفض إضاءة شاشة

ت. ت النوم للتمرير في خيارات الُمؤقِّ اضغط على وضع الليل وزر ُمؤقِّ

عد مع   وحدة التحكم عن بُ
 )Auto( زر الوضع التلقائي

 أسفل زر المعلومات 
على اليمين.

عد  وحدة التحكم عن بُ
مع زر تبديل سرعة تدفق 

الهواء على الجانب األيسر، 
في المنتصف. يوجد زر 

اتجاه تدفق الهواء على 
اليمين أسفل زر الوضع 

 .)Auto( التلقائي

عد   وحدة التحكم عن بُ
مع زر خاصية الدوران 

أسفل اليسار.

عد   وحدة التحكم عن بُ
ت  مع زر وضع الليل وزر ُمؤقِّ

النوم أسفل اليمين.



تغيير فلتر HEPA+الكربون

ية للهواء وفصلها   قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل مروحة دايسون الُمنقِّ
عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفالتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفالتر 
عد أو تفّقد  غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُ

.Dyson Link تطبيق

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.

Dyson Purifier Cool جهاز
د بفلتر HEPA+كربون. الجهاز ُمزوَّ

 لتغيير فلتر HEPA+الكربون، اضغط ألسفل على األزرار الموجودة على جانبي الجهاز 
من أجل فك الغطاء الخارجي. اضغط ألسفل على األلسنة من أجل فك الفلتر.

ب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأّكد من استقرار األلسنة في أماكنها. ركِّ

ب األغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر   ركِّ
في أماكنها.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون
عد. اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُ

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عّد تنازلي بدايًة من خمسة، وستتم إعادة 
ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً لالستخدام.

5
ثواٍن

ية للهواء مع أغطية الفلتر   صورٌة للمروحة الُمنقِّ
عرض فلتر HEPA والكربون الموجود  في وضعية فتح، تَ

ح األسهم أنه يتعين تركيب  وضِّ داخل أغطية الفلتر. تُ
أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

ت  الضغط على زر وضع الليل وزر ُمؤقِّ
 النوم أسفل يمين وحدة التحكم 

عد لمدة 5 ثواٍن. عن بُ



تغيير فالتر HEPA والكربون

ية للهواء وفصلها   قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل مروحة دايسون الُمنقِّ
عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفالتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفالتر 
عد أو تفّقد  غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُ

.Dyson Link تطبيق

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.

Dyson Purifier Cool جهاز
د بفالتر HEPA وكربون منفصلة. الجهاز ُمزوَّ

لتغيير فلتر HEPA، اضغط ألسفل على األزرار الموجودة على جانبي الجهاز من أجل فك 
.HEPA األغطية الخارجية. اضغط ألسفل على األلسنة من أجل فك فلتر

ب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأّكد من استقرار األلسنة في أماكنها. ركِّ

لتغيير فلتر الكربون بجهازك، قم بفك الفلتر من قاعدة الجهاز وتركيب الفلتر البديل.

ب األغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر   ركِّ
في أماكنها.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فالتر HEPA والكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

HEPA إعادة ضبط عمر فلتر
عد. اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُ

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عّد تنازلي بدايًة من خمسة، وستتم إعادة 
ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً لالستخدام.

إعادة ضبط عمر فلتر الكربون
عد. اضغط باستمرار على زر خاصية الدوران في وحدة التحكم عن بُ

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عّد تنازلي بدايًة من خمسة، وستتم إعادة 
ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً لالستخدام.

5
ثواٍن

5
ثواٍن

ية للهواء مع أغطية الفلتر   صورٌة للمروحة الُمنقِّ
عرض فلتر HEPA الموجود داخل  في وضعية فتح، تَ

ح األسهم  وضِّ أغطية الفلتر، باإلضافة إلى فلتر الكربون. تُ
ب بقاعدة الجهاز مباشرًة ويتعين  ركَّ أن فلتر الكربون يُ

تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

الضغط على زر وضع الليل 
ت النوم أسفل  وزر ُمؤقِّ
يمين وحدة التحكم عن 

عد لمدة 5 ثواٍن. بُ

الضغط على زر خاصية 
الدوران أسفل يسار وحدة 

عد لمدة   التحكم عن بُ
5 ثواٍن.



 تغيير فالتر HEPA+الكربون 
از د بفلتر حفَّ في اإلصدار الُمزوَّ

ية للهواء وفصلها   قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل مروحة دايسون الُمنقِّ
عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفالتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفالتر 
عد أو تفّقد  غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُ

.Dyson Link تطبيق

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde جهاز
از دائم وفلتر HEPA+كربون. داً بفلتر حفَّ يأتي جهازك ُمزوَّ

از. لن تحتاج إلى تغيير الفلتر الحفَّ

لتغيير فلتر HEPA+الكربون، اضغط ألسفل على األزرار الموجودة على جانبي الجهاز من أجل 
فك الغطاء الخارجي. اضغط ألسفل على األلسنة من أجل فك الفلتر.

ب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأّكد من استقرار األلسنة في أماكنها. ركِّ

ب األغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها. ركِّ

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+الكربون
عد. اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُ

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عّد تنازلي بدايًة من خمسة، وستتم إعادة 
ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً لالستخدام.

5
ثواٍن

ية للهواء مع   صورٌة للمروحة الُمنقِّ
عرض  أغطية الفلتر في وضعية فتح، تَ

فلتر HEPA الموجود داخل أغطية الفلتر، 
ح األسهم  وضِّ باإلضافة إلى فلتر الكربون. تُ

ب بقاعدة الجهاز  ركَّ أن فلتر الكربون يُ
 مباشرًة ويتعين تركيب أغطية الفلتر 

في قاعدة الجهاز.

ت  الضغط على زر وضع الليل وزر ُمؤقِّ
 النوم أسفل يمين وحدة التحكم 

عد لمدة 5 ثواٍن. عن بُ



االعتناء بجهازك

ية، فمن المهم   للحصول دائماً على أفضل أداء من مروحتك دايسون الُمنقِّ
أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفها والتأّكد من خلوها من أي انسدادات.

تنظيف جهازك
 إذا الحظت أن جهازك متسخ باألتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية 

من النسالة.

ابحث عن أي انسدادات في فتحات مدخل الهواء في الفلتر وكذلك الفتحات 
الصغيرة في وحدة التضخيم الحلقية.

فات. استخدم فرشاًة ناعمًة إلزالة أي أتربة أو مخلَّ

ال تستعمل المطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

رموز األخطاء
. وإذا استمر ظهور رمز  ب إيقافه ثم تشغيله مجدداً إذا عرض جهازك رمز خطأ، فجرِّ

الخطأ، فعليك بالتواصل مع فريق خدمة عمالء دايسون.

ر موقعنا  لمزيدٍ من المعلومات والدعم لجهازك، انتقل إلى تطبيق Dyson Link أو زُ
www.dyson.com/support :اإللكتروني

http://www.dyson.com/support
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