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Bir Dyson nemlendiricili hava 
temizleme fanı satın almayı 
seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

  Makinenizi, adım adım destek ile 
hızlıca kurun

–  Maksimum konfor için ayarlarınızı 
kişiselleştirin.

–  Makinenizi istediğiniz yerden kontrol 
ve takip edin.

–  Makinenizi, en son yazılıma otomatik 
olarak güncelleyin.

Dyson Link uygulamasını indirin
Dyson Link uygulamasını, App Store veya Google 
Play’den indirin.

Yeni bir hesap oluşturmak için uygulamayı açın ve 
ekrandaki talimatları takip edin.

Daha fazla bilgi ve destek için:

Apple ve Apple logosu, ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. 
şirketinin ticari markalarıdır. App Store, ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli olan 
Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.’in ticari markalarıdır.

Garantinizi aktifleştirin
Satın almanızın ardından 
makinelerimize değer vermeye 
devam ediyoruz.

İki yıllık ücretsiz garantinizi 
etkinleştirmenizin ardından, Dyson 
nemlendiricili hava temizleyici 
fanınız, garanti şartlarına tabi olarak 
satın alındığı tarihten itibaren iki 
yıl boyunca parça ve işçilik (filtre 
ve evaporatör hariç) garantisi 
kapsamında olacaktır.

Garantiniz sona erdikten sonra da 
yardım konusunda yanınızdayız.

Ücretsiz Dyson parçası ve işçiliği
Sorunsuz ürün değişimi
Uzman tavsiyesi. Haftanın 7 günü.
“Nasıl yapılır” videoları ve faydalı 
ipuçları

Seri numaranız, makinenizin 
tabanında yer alan anma değeri 
plakasındadır.

Seri numaranızı, ileride gerekli 
olması durumuna karşı not alın.

Bu resim, sadece örnek amaçlıdır.
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Klik Klik

Klik Klik

Makinenizin kurulumu

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınız,
çok fonksiyonlu bir filtre ile birlikte gelir.

Filtreyi koruyucu ambalajdan çıkarın.

Her iki çok fonksiyonlu filtreyi, üstteki ve alttaki 
klipsler yerine oturana kadar kapağın içerisine 
itin.

Kapakları ana gövdenin üzerine konumlandırın ve 
yerlerine tamamen oturana kadar yavaşça itin.

Dyson hava temizleyici nemlendirici fanınız,
sabit bir Dyson Cryptomic™ filtresi ve çok 
fonksiyonlu bir filtre ile birlikte gelir.

Kombinasyon ve Dyson Cryptomic™ filtrelerini 
koruyucu ambalajdan çıkarın.

Dyson Cryptomic™ filtreyi, iç kapak üzerindeki 
pozisyonuna itin. 

Her iki kombinasyon filtresini, üstteki ve alttaki 
klipsler yerine oturana kadar kapağın içerisine 
itin.

Uzaktan kumandayı, tuşlar aşağı bakacak şekilde 
makinenin üzerine yerleştirin.

Prize takın ve çalışır konuma getirin.

Kapakları ana gövdenin üzerine konumlandırın ve 
yerlerine tamamen oturana kadar yavaşça itin.

Uzaktan kumandayı, tuşlar aşağı bakacak şekilde 
makinenin üzerine yerleştirin.

Prize takın ve çalışır konuma getirin.

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı, 
tabanından her iki elinizle tutarak kutusundan 
çıkarın.

Amplifikatörden tutarak kaldırmayın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki 
yanındaki butonlara basın. 

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün 
içerisinde yer aldığı iç kapak açılır. Yerine sıkıca 
oturduğundan emin olarak iç kapağı kapatın.

Dyson nemlendiricili hava temizleme  fanınızı, 
tabanından her iki elinizle tutarak kutusundan 
çıkarın.

Amplifikatörden tutarak kaldırmayın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki 
yanındaki butonlara basın.

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün 
içerisinde yer aldığı iç kapak açılır. Yerine sıkıca 
oturduğundan emin olarak iç kapağı kapatın.
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Makinenizin kullanımı

Bekleme modu

Otomatik hava 
temizleme modu

Hava akışı hızı

Salınım

Uyku
zamanlayıcı

Bilgi menüsü 

Otomatik 
nemlendirme modu

Nem 
kontrolü

Hava akışı yönü

Gece modu

Kapak serbest bırakma butonları

Kapaklar

Amplifikatör

Derin temizlik döngüsü butonu

Bekleme modu butonu

Su tankı serbest bırakma butonları

Su tankını doldurma

Su tankını çıkarmadan önce, 
nemlendirme modlarının 
kapatıldığından emin olun.

Su tankını, maksimum seviyeye kadar soğuk 
musluk suyu ile doldurun.

Kapağı geri takın ve kapak mandalını yerine 
oturtun.

Su tankını, yerine tam olarak oturana kadar 
makinenin içerisine itin.

Makinenin yan kısımlarında yer alan su tankı 
serbest bırakma butonlarına basın.

Su tankını, makinenizden dışarı çıkarın.

Su tankını sapından tutarak musluğa taşıyın ve 
kapağını açın.

Ürün bakım tavsiyeleri
Kapağı kurulayın
Derin temizlik döngüsü sırasında ya da 
su tankını doldurduktan sonra kapağı 
kurulayın. Elektrik bağlantıları üzerinde 
olduğu için bu kapak yıkanmamalıdır. 
Eğer ıslandıysa, kuru bir bezle 
kurulayın. Yerine yerleştirmeden önce 
su tankının, kapağı ve bağlantılarının 
kuru olduğundan emin olun.

MAX seviye
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İç mekân hava kalitesi -12 saniye
En son 12 saniyelik veriyi gösteren grafikle 
mevcut hava kalitesini takip edin.

İç mekân hava kalitesi -24 saat
En son 24 saatlik veriyi gösteren grafikle mevcut 
hava kalitesini takip edin.

İç mekân nem seviyesi
Yüzdesel olarak havadaki su buharı miktarı.

Partiküllü madde (PM2.5)
Boyut olarak 2,5 mikrona kadar olan mikroskobik 
partiküller, soluduğumuz havada asılı kalır. 
Bunların arasında duman ve ultra ince partiküller 
yer alır.

Partiküllü madde (PM10)
Boyut olarak 10 mikrona kadar olan mikroskobik 
partiküller, soluduğumuz havada asılı kalır.  
Bunların arasında tozlar ve ince partiküller yer alır.

Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Bu potansiyel olarak zararlı gazlar, pişirme 
sırasında oluşan yanan gaz ve araç egzoz 
emisyonları gibi durumlarda yanarak havaya 
salınır.

Uçucu organik bileşenler
VOC’lar tipik olarak tehlikeli olabilecek 
kokulardır. Bunlar, temizlik ürünleri, boyalar ve 
yeni döşemelerde bulunur.

İç mekân sıcaklık seviyesi
Rahat bir ortamın sürdürülmesine 
yardımcı olmak üzere ortam sıcaklığını 
takip edin.

Wi-Fi
Wi-Fi ağına bağlantının güncel durumu.

Filtreler
Kalan filtre ömrü, LCD ekran üzerinde gösterilir ve 
filtrenizin değiştirilmesi gereken zamanı belirtir.

Evaporatör
Evaporatörün ne kadar kireçle dolu olduğunu ve 
ne kadar süre sonra bir derin temizlik döngüsünün 
gerekli olduğunu gösterir.

Bilgi menüsü 

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınız 
tarafından takip edilen bilgilerin arasında 
gezinmek için bu butona basın.

Hava kalitesi, sıcaklık ve nem hakkındaki bilgiler. 
Filtre ve evaporatör seviyeleri gösterilir.

Belirli bir kirletici tipi, hava kalitesinin düşmesine 
neden olursa kirleticiye ilişkin bir simge LCD ekran 
üzerinde gösterilir.
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Otomatik hava 
temizleme modu

SalınımOtomatik 
nemlendirme 
modu

Dyson nemlendiricili hava temizleme 
fanınızı Otomatik hava temizleme 
moduna ayarladığınızda, makine 
üzerindeki sensörler makinenizin 
ayarlarını akıllı bir şekilde hava 
kalitesine göre ayarlar.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine 
ulaşıldığında makineniz durur 
ve hava kalitesi seviyesi düşmeye 
başladığında tekrar çalışır.

Hava akım hızı: Hedef hava 
kalitesine ve sıcaklığa ulaşana kadar 
artar.

Gece modu: Makineniz sadece 1 ila 
4  hava akışı hızlarıyla çalışır.

Salınım butonuna basın ve salınım 
açısını 0°, 45°, 90° veya Rüzgâr mod 
olarak seçin.

Salınım butonuna basarak istediğiniz 
noktada salınımı durdurun.

Tekrar başlatmak için Salınım 
butonuna yine basın.

Salınım yönünü ortaya sıfırlamak için 
Salınım butonunu iki saniye basılı 
tutun.

Dyson nemlendiricili hava temizleme  
fanınızı Otomatik nemlendirme 
moduna ayarladığınızda makine 
üzerindeki sensörler, makinenizin 
ayarlarını akıllı bir şekilde 
odanızdaki sıcaklığa ve neme göre 
ayarlar.

Oda nemi: Hedef oda nemine 
ulaşıldığında makineniz durur 
ve odanın nem seviyesi düşmeye 
başladığında tekrar çalışır. 

Hava akım: Hava akım hızı, hedef 
nem seviyesine ulaşana kadar artar.

Otomatik nemlendirme modunu 
kapatmak veya nem seviyelerini 
manuel olarak değiştirmek için Nem 
kontrolü butonuna basın.
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Uyku 
zamanlayıcı

Dyson hava temizleyici nemlendirici fanınız, 
ayarlanan sürenin ardından otomatik olarak 
kapanır.

Süreyi ayarlamak için süre seçenekleri 
arasından seçim yapmak üzere butona basın. 
Etkinleştirildiğinde, seçilen süreyi görmek için 
uyku zamanlayıcısı butonuna bir kez basın.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için: Tüm 
seçenekleri görmek ve iptal seçeneğini seçmek 
için Uyku zamanlayıcısı butonuna basın.

Gece modu

Dyson nemlendiricili hava temizleme  fanınız, 
hava kalitesi ve sıcaklıktaki değişiklikleri takip 
etmeye ve müdahalede bulunmaya devam eder, 
ancak bunu sadece en sessiz ayarlarda ve LCD 
ekran loşlaştırılmış olarak yapar.

Otomatik hava temizleme modu veya Otomatik 
nemlendirme modu seçiliyse Gece modu hava 
akışı hızını 1 ila 4 değere düşürür. 

Gece modu ayarlarını Dyson Link uygulamasında 
özelleştirin.

Hava akımı hızı 
ve yönü

Hava akım hızını artırmak veya azaltmak için 
Hava akımı hızı butonuna basın.

Hava akımının yönünü önden arkaya 
değiştirmek için Hava akımı yönü butonuna 
basın. 

Kişisel konforunuza uygun olarak hava akışı 
yönünü değiştirin.

Hava temizleme ve serinletme için hava akışını 
öne almak üzere Hava akımı yönünü Fan 
modu olarak seçin.
 
Serinletme olmadan hava temizleme için 
hava akımını arkaya almak üzere Hava akımı 
yönünü Difüze modu olarak seçin.

Hem Fan hem de Difüze modu seçili 
olduğunda, makineniz havayı temizlemeye ve 
nemlendirmeye (seçili olması halinde) devam 
eder.

Hava akımı hızı ve yönü ayarlarınızı 
kişiselleştirmek için Dyson Link uygulamanızı 
kullanın.
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Makinenizin 
derinlemesine 
temizliği

Makinenizin ön kısmında yer alan 
Derin temizlik döngüsü butonuna 
bastığınızda, LCD ekranda talimatlar 
gözükür.

Kapakları çıkarmak için makinenizin 
her iki yanındaki butonlara basın. 
İç kapak açılır. Derin temizlik 
döngüsünü uygularken kapakları 
kenara koyun.

Makinenin yan kısımlarında yer alan 
su tankı serbest bırakma butonlarına 
basın.

Su tankını makinenizden çıkarın ve 
kapağını açın.

Evaporatörü makinenizden 
çıkarın, su tankının içerisine 
yerleştirin ve kapağı 
yeniden takın.

1 2

Evaporatörü su tankının içerisine 
yerleştirin. Su tankını, maksimum 
seviyeye kadar soğuk musluk suyu ile 
doldurun.

Su tankını sapından tutarak musluğa 
taşıyın.

Kapağı ve evaporatörü çıkarın. Su 
tankını, yarısı ila maksimum seviyede  
soğuk musluk suyu ile doldurun.

150g sitrik asit ölçün ve su tankının 
içerisine yerleştirin.

Tüm sitrik asit çözünene kadar 
yavaşça sallayın.

MAX seviye

3

Önemli: Temizlik talimatları
LCD ekranda çıkacağından,
makineyi kapatmayın veya fişi prizden 
çıkarmayın.

Dyson nemlendiricili hava temizleme 
fanınızdan her zaman en iyi performansı 
alabilmek için kireçleri çıkarmak üzere 
düzenli olarak derinlemesine temizlik 
yapmak önemlidir.

Nemlendirme özelliğinin kullanılmadığı 
uzun sürelerin öncesinde ve sonrasında, 
ek Derin temizlik döngülerinin 
uygulanması tavsiye edilir.

Suyun kireçli olduğu bölgelerde, Derin 
temizlik döngüsünü daha sık çalıştırmanız 
gerekebilir. Makinenizden her zaman en 
iyi performansı almak için filtrelenmiş su 
kullanmanızı tavsiye ederiz.

Makineniz, bir Derin temizlik döngüsü 
yapmanız gerektiğinde sizi uyarır.

Dyson Link uygulamasına bağlıysanız, bir 
bildirim mesajı alırsınız.

Dyson Link uygulamasını 
kullanmıyorsanız, makinenizin LCD 
ekranında bir uyarı mesajı gözükür ve 
Derin temizlik döngüsü butonu yanar.

Derin temizlik döngüsünü herhangi bir 
noktada iptal etmek için Derin temizlik 
döngüsü butonunu 5 saniye basılı tutun.

Ürün bakım tavsiyeleri
Kapağı kurulayın
Derin temizlik döngüsü 
sırasında ya da su 
tankını doldurduktan 
sonra kapağı kurulayın. 
Elektrik bağlantıları 
üzerinde olduğu için bu 
kapak yıkanmamalıdır. 
Eğer ıslandıysa, kuru bir 
bezle kurulayın. Yerine 
yerleştirmeden önce 
su tankının, kapağı ve 
bağlantılarının kuru 
olduğundan emin olun.
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Makinenizin derinlemesine temizliği 
– devamı

LCD ekranda Derin temizlik 
döngüsünün tamamlandığı 
gösterildiğinde, makinenizin 
yanlarında yer alan su tankı
serbest bırakma butonlarına basın.

Su tankını, makinenizden dışarı 
çıkarın. Su tankını sapından tutarak 
musluğa taşıyın.

Su tankını, yerine tam olarak oturana 
kadar makinenin içerisine itin.

LCD ekranda bilgi verildiğinde, Derin 
temizlik döngüsü butonuna basın.

Derin temizlik döngüsü başlar ve 
LCD ekranda bir geri sayım gösterilir.

Kapağı geri takın ve klipsi yerine 
oturtun.

Damlamaları önlemek için fazla 
suyu silerek temizleyin.

4 5 6

Kapağı açın, evaporatörü su 
deposundan çıkarın ve soğuk suyun 
altında durulayın.

Damlamaları önlemek için fazla suyu 
silerek temizleyin ve evaporatörü bir 
yana koyun.

Su tankını soğuk suyun altında 
durulayın. Fazla solüsyonları ve 
kirleri temizlemek için su tankının 
içini silin.

Su tankını tekrar maksimum seviyeye 
kadar doldurun ve fazla suyu silerek 
temizleyin ve kapak mandalının tam 
olarak oturduğundan emin olarak 
kapağı geri takın.

MAX 
seviye

7 8

Evaporatörü, yerine tam olarak  
oturana kadar makinenin içerisine  
itin.

İç kapağı kapatın ve 
kapakları geri yerleştirin.

Su tankını, makinenizin içerisine 
geri itin ve tankın yerine tam olarak 
oturduğundan emin olun.

9
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Filtre değişimi

Makinenizdeki LCD ekran, filtreleri ne zaman 
değiştirmeniz gerektiği konusunda uyarıda 
bulunur.

Dyson Link uygulamasına bağlıysanız, 
bir bildirim mesajı alırsınız.

Yeni filtre satın almak için https://www.dyson.
com.tr/shop/yedek-parca-aksesuar adresini 
ziyaret edin.

Makinenizi kapatın ve fişten çıkarın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki 
yanındaki butonlara basın.

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün içerisinde 
yer aldığı iç kapak açılır.

Yerine sıkıca oturduğundan emin olarak iç kapağı 
kapatın.

Filtreleri serbest bırakmak için kapakların 
üstündeki ve altındaki tırnakları itin.

Kullanılmış filtreleri çöp kutusuna atın.

Yeni filtrelerin koruyucu ambalajını çıkarın.

Filtreleri, üstteki ve alttaki klipsleri yerine oturana 
kadar kapakların içerisine itin.

Kapakları tabanın üzerine konumlandırın ve 
yerlerine tamamen oturana kadar sıkıca itin.

Makinenizi prize takın ve makinenizin arkasındaki 
Bekleme modu butonuna basın.

Önemli: Filtre seviyenizi sıfırlayın
Uzaktan kumanda üzerinde Gece modu 
butonunu basılı tutun.

Makinenizdeki LCD ekran, beşten geriye sayım 
yapar ve bu geri sayım varsayılan ekranla 
sona erer.

Filtre seviyesi sıfırlanır ve makineniz kullanıma 
hazır hale gelir.

5, 4, 3, 2, 1...

Sürekli izleme Sürekli izleme 
açık/kapalı

Wi-Fi bağlantısı

Sürekli takip açık olduğunda Dyson nemlendiricili 
hava temizleme fanı, hava kalitesi, sıcaklık ve nem 
bilgilerini toplar ve bu bilgiler, LCD ekranda ve 
Dyson Link uygulamasında gösterilir.

Sürekli takip, varsayılan olarak kapalı 
durumdadır. Etkinleştirildiğinde, siz tekrar 
kapatana kadar açık kalır.

Açmak için uzaktan kumanda üzerindeki 
Otomatik hava temizleme modu butonunu
5 saniye basılı tutun. LCD ekranda, sürekli takibin 
açık veya kapalı durumda olması gösterilir.

Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi’yi açmak 
veya kapatmak için makinenizin üzerindeki 
Bekleme modu butonunu 5 saniye basılı tutun.
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Uyarılar

Makinenizin ilginize ihtiyaç duyduğunu göstermek 
için LCD ekranınızda bir uyarı simgesi çıkabilir.

Sürekli uyarı üçgeni
Makinenizi kapatın ve fişten çıkarın.

10 saniye bekleyin ve ardından makinenizi tekrar 
prize takarak çalıştırın.

LCD ekranda uyarı gözükmeye devam ediyorsa 
Dyson ile iletişime geçin.

Geçici uyarı üçgeni
Uyarı simgesi LCD ekranda gözüküp daha sonra 
kayboluyorsa makinenizi kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

LCD ekranda başka uyarı simgeleri çıkıyorsa, 
daha fazla tavsiye için Dyson ile iletişime geçin.

Makinenizin bakımı

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı, her 
zaman en iyi performansı alabilmek için düzenli 
olarak temizlemek ve tıkanıklıkları kontrol etmek 
önemlidir.

Temizlik
Makinenizin yüzeyinde toz birikirse amplifikatör, 
kapaklar ve diğer parçaları temiz, kuru bir bezle 
silerek tozları temizleyin.

Kapaklar üzerindeki hava girişi deliklerini 
ve amplifikatörün içerisindeki küçük deliği 
tıkanıklıklara karşı kontrol edin.

Tozu ve birikintileri temizlemek için yumuşak bir 
fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya cila 
kullanmayın.


