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Dyson lamba almayı seçtiğiniz 
için teşekkür ederiz

Dyson Link uygulamasıyla kontrolü 
tamamen elinize alın.

Adım adım kurulum bilgisi ve destek alın.

Dyson lambanızın nasıl ve ne zaman 
çalışacağını kontrol edin.

Garantinizi etkinleştirme
Makinelerimizi satın alışınızdan 
sonra onlarla ilgilenmeyi 
bırakmayız. Garantiniz sona 
erdikten sonra da sizlere
yardıma hazırız.

Aydınlatma ürününüzün
seri numarasını, ürünün altında
yer alan etikette görebilirsiniz.

İleride kullanmanız gerekebilir, bu 
nedenle seri numaranızı not edin.Dyson Link uygulamasını indirin.

App store veya Google Play'den Dyson Link 
uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap yaratmak için 
ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

Daha fazla bilgi ve destek: www.dyson.com.tr,
0850 532 1144

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari 
markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir 
hizmet markasıdır.

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

Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari 
markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.

Bu resim sadece örnek verme amacıyla 
kullanılmaktadır.
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Lambanızın montajı
bitmeden yatay koldaki 
koruyucu ambalajı 
çıkarmayın.

Tabanı zemine yerleştirin
ve dikey gövdeyi
tabana takın.

Vidayı ana gövdeye takın
ve ürünle birlikte gelen
aparat ile iyice sıkın.

Güç kablosunu tabana 
yerleştirin. Kablo oyuğuna 
tam oturduğundan
emin olun.

Tüm koruyucu ambalajı 
lambanızdan çıkarın.

Fişe takın ve açın.

Dyson Link uygulamasını 
indirin ve lambanızı ekleyin.

Birbirlerini etkilemeden 360° dönebilen optik kafa, kol ve gövde 
sayesinde lambanızın duruşunu kolayca değiştirebilirsiniz.

Lambanızın kurulumu

Lambanızın yerleşimi

Güç Parlaklık
Renk
sıcaklığı

Ayarlar
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Renk sıcaklığı ve 
parlaklık

Lambanızın renk sıcaklığını 
sıcaktan soğuğa çevirmek 
için parmağınızla kaydırın.

Işığın parlaklığını 
değiştirmek için 
parmağınızla kaydırın.

Renk sıcaklıkları arasında
hızlı geçiş yapmak için
hafifçe dokunun.

Parlaklık seviyeleri arasında 
hızlı geçiş yapmak için 
hafifçe dokunun.

Renk sıcaklığı ve parlaklık seviyeleri 
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve 
lambanızdan en iyi performansı almak için 
Dyson Link uygulamasına veya internet 
sitemize göz atın: https://support.dyson.
com.tr/tr-TR/SupportHome

Ayarlar

Lamba, arka planın ışık 
koşullarına uyum sağlayacak ve 
çalışma alanını sabit bir parlaklık 
seviyesinde tutacaktır.

Dyson Link uygulamasına 
Bluetooth® kablosuz teknolojiyle 
bağlandığınızda lamba; coğrafi 
konumunuza bağlı olarak, gün 
boyunca parlaklık ve rengi 
otomatik olarak değiştirir.

Lamba, beş dakika boyunca 
hareket algılamazsa
kendiliğinden kapanacaktır.

Lambanızı Dyson Link uygulamasına 
bağlamadan kullanmaya dair ayrıntılı bilgi 
için: https://support.dyson.com.tr/tr-TR/
SupportHome

4



Bluetooth® kablosuz teknolojiyi 
açma/kapama

Lambanızdaki Bluetooth® kablosuz 
teknoloji ön tanımlı olarak açıktır.

Üç düğmenin LED ışıkları yanıp sönene 
kadar ortadaki düğmeye basılı tutun. Ana 
ışık kaynağı kapanıp açıldığında Bluetooth 
devre dışı kalmış demektir.

Bluetooth'u yeniden devreye sokmak için 
yukarıdaki talimatı tekrarlayın.
Ana ışık iki kez yanıp söndüğünde
Bluetooth yeniden devreye girmiş demektir.

USC-C şarj noktası

Mobil cihazlarınızı 1.5A akıma kadar 
5V'ta şarj etmek için yuvaya takın.
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