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الصيانة

ين تغيير مرشَحي HEPA الزجاجيَّ
تغيير مرشَحي الكربون

التنظيف

معلومات مهمة

استكشاف المشكالت وإصالحها
معلومات مهمة

البدء

التسجيل
إرشادات مهمة للسالمة

التركيب
عناصر التحكم

الوظائف اإلضافية
Dyson Link االتصال بتطبيق

قائمة المعلومات
ي الوضع التلقائ

تدفق الهواء
خاصية التأرجح

ي الوضع الليل

نحن هنا للمساعدة

مركز الدعم
 السعودية: 920011766

dyson@abdulwahed.com
اإلمارات العربية المتحدة: )58626( 800 

 جمبو
Customer.svc@jumbo.ae 

uae@dyson.com

عبر اإلنترنت
السعودية

www.sa.dyson.com/support
اإلمارات العربية المتحدة

www.dyson.ae

تنزيل تطبيق 
Dyson Link

 Dyson Link يسمح لك تطبيق
بالتحكم في إعدادات الجهاز 

ومراقبتها وتخصيصها والحصول 
على تحديثات تلقائية لها من خالل 

هاتفك المحمول.
ابحث عن تطبيق Dyson Link على 

.Google Play أو App Store

شكرا لشرائك مروحة دايسون المنقيةالمحتويات



5 4

التسجيل عبر الهاتف
اتصلي بخط المساعدة المخصص 

لدينا 
السعودية 920011766

اإلمارات العربية المتحدة 
)58626( 800 جمبو

التسجيل عبر اإلنترنت
تفضلي بزيارة موقعنا اإللكتروني 

لتسجيل ضمان لكافة قطع الغيار 
 والتشغيل عبر اإلنترنت.

www.sa.dyson.com السعودية 
اإلمارات العربية المتحدة 

www.dyson.ae

التسجيل باستخدام هاتفك 
الذكي

 Dyson Link قومي بتنزيل تطبيق
وستمرين بعملية التسجيل كجزء 

من اإلعداد.

التسجيل

العناية بعمالء دايسون
شكًرا على شرائك جهاز دايسون

بعد تسجيل ضمانك المجاني لمدة عامين، سوف يكون جهاز دايسون 
مشموالً بضمان لمدة عامين على قطع الغيار والتشغيل )باستثناء 

الفالتر( من تاريخ الشراء، وفًقا لشروط الضمان. إذا كانت لديك أي أسئلة 
عن جهاز دايسون، فُيرجى االتصال بخط المساعدة التابع لشركة دايسون 
 مع تقديم الرقم المسلسل والتفاصيل المتعلقة بمكان/وقت شراء الجهاز. 

يمكن الرد على أغلب األسئلة عبر الهاتف بمعرفة أحد ممثلي خط 
المساعدة المدربين بشركة دايسون.

 تفضلي بزيارة
www.sa.dyson.com للحصول على المساعدة ومقاطع الفيديو الداعمة 

ونصائح عامة ومعلومات مفيدة حول دايسون عبر اإلنترنت.

دّوني الرقم المتسلسل للرجوع إليه في المستقبل.

تم تقديم هذا الرسم التوضيحي على سبيل المثال فقط.

يمكنك العثور على الرقم المتسلسل على لوحة 
التصنيف الموجودة بقاعدة الجهاز.

3 طرق سهلة لتسجيل ضمانك 
ي لمدة عامين المجان
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إرشادات السالمة المهمة
قبل استخدام هذا الجهاز، اقرأي جميع 

اإلرشادات والعالمات التحذيرية الواردة في 
هذا الدليل وعلى الجهاز

ي دوًما اتباع  ي ينبغ عند استخدام جهاز كهربائ
ي: ي ذلك ما يل االحتياطات األساسية، بما ف

تحذير
الجهاز وجهاز التحكم عن بعد "الريموت" 

يحتويان على مادة مغناطيسية
قد تتأثر ناظمات القلب االصطناعية ومزيالت . 1

الرجفان بالمجاالت المغناطيسية القوية. 
فإذا كنِت تستخدمين أنِت أو أحد أفراد أسرتك 

ناظمة القلب االصطناعية أو مزيل رجفان 
ي، فتجّنبي وضع جهاز التحكم  القلب الكهربائ

ي جيبك أو بالقرب من الجهاز. عن ُبعد ف
قد تتأثر أيًضا بطاقات االئتمان ووسائط . 2

ي  التخزين اإللكترونية بالمغناطيس، ولذا ينبغ

حفظها بعيًدا عن جهاز التحكم عن ُبعد 
وأعلى الجهاز.

تحذير
تنطبق هذه التحذيرات على الجهاز، كما 
تنطبق حسب مقتضى الحال، على كافة 
األدوات أو الملحقات أو أجهزة الشحن أو 

مهايئات التيار.
للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث 

صدمة كهربائية أو إصابة بدنية:
يمكن استخدام جهاز دايسون من قبل األطفال . 3

بداية من عمر 8 سنوات فما فوق ومن قبل 
األشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية 

أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى 
الخبرة والمعرفة، فقط إْن تم تقديم اإلشراف 
أو التوجيه إليهم من شخص مسؤول بشأن 

استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر 
ي  ي قد تنجم عن هذا االستخدام. ينبغ الت

أال يقوم األطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته 
دون إشراف.

تأكدي من تركيب أجزاء الجهاز بالكامل وفًقا . 4
للتعليمات قبل استخدامه.

ال تسمحي باستخدام الجهاز كلعبة. ومن . 5
الضروري االنتباه جيًدا عند استخدام الجهاز 

ي  من جانب األطفال أو بالقرب منهم. تنبغ
مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

احرصي على استخدام الجهاز وفًقا لما هو . 6
ي دليل تشغيل  دايسون فقط.  موضح ف

ال تقومي بإجراء أية عملية صيانة بخالف 
ي  ي هذا الدليل، أو الت تلك الموضحة ف

ينصح بإجرائها من قبل خط مساعدة خدمة 
عمالء دايسون

ي األماكن الجافة فقط. . 7 صالح لالستخدام ف
ي األماكن المكشوفة أو  وال تستخدميه ف

على األسطح المبتلة وتجنبي تعرضه للماء 
أو المطر.

ي أي جزء من المقبس أو الجهاز . 8 ال تحمل
بيدين مبتلتين.

ي حالة وجود تلف . 9 تجنبي تشغيل أي جهاز ف
ي عن استخدام  ي الكابل أو المقبس. توقف ف

الجهاز أو أرجعيه إلى قسم الصيانة المعتمد 
ي  للفحص و/أو اإلصالح. وإذا كان هناك تلف ف
كابل الكهرباء، يجب استبداله بمعرفة شركة 

دايسون أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي 
شخص يتمتع بدرجة مشابهة من التأهيل، 

لتجنب التعرض ألي خطر.
إذا لم يعمل الجهاز كما يجب، أو تلقى ضربة . 10

ي مكان مكشوف  قوية أو سقط أو تلف أو ُترك ف
ي الماء، فال تستخدميه واتصل بخط  أو سقط ف

المساعدة التابع لشركة دايسون.
تجنبي مد الكابل أو الضغط عليه . 11

بقوة. واحرصي على إبعاد الكابل عن 
األسطح الساخنة.

ال تضعي الكابل أسفل قطع األثاث أو األجهزة . 12
األخرى. وتجنبي تغطية الكابل بالسجاد أو 
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ال تسحبي الجهاز من 
الكابل.

ال تخزني الجهاز بالقرب 
من مصادر الحرارة.

ال تستخدمي الجهاز 
بالقرب من اللهب 

المكشوف.

ال تحمليه من مضخم 
الهواء الحلقي. مضخم 

الهواء الحلقي ليس 
مقبًضا.

ال ترشي المنتجات 
العطرية مثل معطرات 

الهواء أو العطور بالقرب 
من المرشح أو الجهاز.

المشايات أو ما شابه ذلك. ضعي الكابل بعيًدا 
ي مكان ال يتعثر المارة به. عن مناطق السير ف

ي الجهاز بشد الكابل نفسه. ولفصل . 13  ال تفصل
ي بالمقبس وليس الكابل. ال  الطاقة، أمسك

ُينصح باستخدام سلك تطويل.
ي فتحات الجهاز أو . 14 ال تضعي أي جسم ف

تستخدميه ء. وال تستخدمه عند انسداد أية 
فتحات، وأبعديه عن الغبار والنسالة والشعر 

وكل ما قد يحد من تدفق الهواء.
ال تستخدمي أية مواد منظفة أو مواد التشحيم . 15

مع هذا الجهاز. وافصليه عن الكهرباء قبل 
التنظيف أو تنفيذ أية عملية صيانة.

احرصي دائًما على حمل الجهاز من القاعدة . 16
ي. وليس من المضخم الحلق

ي تشغيل عناصر التحكم قبل الفصل. . 17 أوقف
ي حالة عدم  ي الجهاز من المقبس ف افصل

استخدامه لفترات طويلة. لتجنب خطر 
التعثر، قومي بلف الكابل.

تجنبي استخدامه بالقرب من األفران أو المواقد . 18
أو المصادر األخرى مرتفعة الحرارة.

ال تستخدمي الجهاز بالقرب من أجهزة تعطير . 19
الهواء أو أي أجهزة مماثلة أو بصورة مباشرة. ال 

ي المنتجات العطرية مثل العطور بالقرب  ترش
ي  من المرشح أو الجهاز بشكٍل مباشر. واحفظ
الزيوت والمواد الكيميائية بعيًدا عن الجهاز.

ي أو . 20 تحذير: خطر التعرض لحرق كيميائ
االختناق. احرصي على إبعاد البطاريات عن 

متناول األطفال. يحتوي هذا المنتج على 
ي حال  بطارية ليثيوم خلوية دائرية الشكل. ف

ابتالع بطارية ليثيوم خلوية دائرية الشكل 
جديدة أو مستعملة أو دخولها إلى الجسم، 
فإنها قد تتسبب بحروق داخلية وقد تؤدي 

ي أقل من ساعتين. احرصي دائًما  إلى الوفاة ف
على إحكام غلق حجرة البطارية. إذا لم يتم غلق 
ي عن استخدام  حجرة البطارية بإحكام، فتوقف

المنتج وقومي بإزالة البطاريات واحفظيها 

بعيًدا عن متناول األطفال. إذا كنِت تشكين 
ي أي جزء من  ي ابتالع البطاريات أو دخولها ف ف

أجزاء الجسم، فاستشيري الطبيب على الفور.
ي أال يتم استخدام هذا الجهاز إال مع . 21 ينبغ

وحدة اإلمداد بالطاقة المتوفرة معه.

اقرأي هذه اإلرشادات 
واحتفظي بها

جهاز دايسون هذا مخصص لالستخدام 
المنزلي فقط
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تشغيل/
إيقاف وضع 

االستعداد

تشغيل/إيقاف 
وضع االستعداد

الوضع 
سرعة تدفق التلقائي

الهواء اتجاه تدفق 
الهواء

قائمة 
المعلومات

الوضع 
الليلي

تشغيل/
إيقاف 

التأرجح

عناصر التحكم

 HEPA قومي بإخراج مرشَحي
ين من األغلفة الواقية  الزجاجيَّ

ثم ضعيهما في الغطاءين 
حتى يستقرا.

استخدمي كلتا يديك إلخراج الجهاز 
من العلبة مع مراعاة حمله من 

القاعدة فقط.

ال ترفعي الجهاز من 
المضخم الحلقي.

أخرجي مرشَحي الكربون من العلبة 
ثم قومي بإزالة أغلفة الوقاية.

رّكبي كال مرشَحي الكربون 
في الجهاز.

ضعي الغطاءين على القاعدة 
ثم اضغطي برفق حتى يصدرا 

صوت طقطقة فور استقرارهما 
في موضعيهما.

ضعي جهاز التحكم عن ُبعد أعلى 
الجهاز على أن تكون األزرار متجهة 

إلى أسفل.

وّصلي الجهاز ثم قومي بالتشغيل.

التركيب
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Dyson Link االتصال بتطبيق

 Dyson Link يسمح لك تطبيق
بالتحكم في إعدادات جهازك 

وجدولتها ومراقبتها وتخصيصها 
من الهاتف المحمول.

يتم تمكين Wi-Fi بصورة افتراضية. 
لتعطيل Wi-Fi أو تمكينه، اضغطي 

على زر تشغيل/إيقاف التشغيل 
الموجود على الجهاز لمدة 5 ثواٍن.

وّصلي الجهاز بمصدر الكهرباء 
الرئيسي وقومي بتشغيله.

تحققي من توافق هاتفك المحمول 
مع التطبيق، وأنه قيد التشغيل 
ومتصل بشبكة Wi-Fi ومن تمكين 

بلوتوث عليه.

 Dyson Link إذا لم يكن لديك تطبيق
بالفعل، فستحتاجين إلى تنزيله من 

.Google Play أو App Store

افتحي تطبيق Dyson Link واتبعي 
اإلرشادات إلنشاء حساب جديد إذا لم 

يكن لديك حساب بالفعل.

اتبع اإلرشادات على الشاشة إلقران 
.Dyson Link جهازك مع تطبيق

سيمكنك اآلن استخدام تطبيق 
Dyson Link من إنشاء إعدادات 
مخصصة ومراقبة المعلومات 

الصادرة عن الجهاز والتحكم في 
جهازك وجدولة االستخدام إلى 

جانب مواكبة ترقيات النظام.

إذا واجهتك مشكلة في تنزيل 
تطبيق Dyson Link أو إقران جهازك؛ 

Wi- فتحققي أوالً من اتصالك بشبكة
Fi ومن تمكين بلوتوث على هاتفك 

المحمول ثم حاولي مجدًدا.

إذا استمرت المشاكل التي 
تواجهينها حيال تنزيل التطبيق أو 

إقران جهازك، فُيرجى االتصال بخط 
المساعدة التابع لشركة دايسون.

ُيعد كل من Apple وشعار Apple عالمتين 
تجاريتين لشركة Apple Inc. المسجلة في 

الواليات المتحدة والبلدان األخرى. كما يمثل 
 .Apple Inc عالمة خدمة لشركة App Store

المسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األحرى.

 ،Google Play وشعار Google Play أما 
.Google Inc فهما عالمتان تجاريتان لشركة

الوظائف اإلضافية

تشغيل/إيقاف وضع االستعداد
اضغطي على زر تشغيل/إيقاف وضع االستعداد 

الموجود على الجهاز أو جهاز التحكم عن ُبعد إليقاف 
مروحة التنقية.

المراقبة المستمرة
ستقوم وظيفة المراقبة المستمرة بما يلي:

جمع معلومات شاملة عن البيئة )راجعي قسم "قائمة 	 
المعلومات"(.

السماح بعرض سجل معلومات جودة الهواء على 	 
.Dyson Link الشاشة وفي تطبيق

تظل المراقبة المستمرة نشطة طوال الوقت ما لم يتم 
تحديد وضع االستعداد.

إليقاف المراقبة المستمرة، اضغطي مع االستمرار على زر 
الوضع التلقائي لمدة 5 ثواٍن.

وضع االستعداد
للخروج من وضع االستعداد وإعادة تنشيط الجهاز، 

اضغطي على زر تشغيل/إيقاف وضع االستعداد الموجود 
على الجهاز أو جهاز التحكم عن ُبعد.
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جودة الهواء الداخلية - 12 ثانية
مراقبة جودة الهواء الحالي من 

خالل رسم بياني يعرض بيانات آخر 
12 ثانية.

)PM2.5( مواد جسيمية
جسيمات مجهرية يبلغ حجمها 

2.5 ميكرون، عالقة في الهواء 
الذي نتنفسه. وتتضمن هذه 

الجسيمات الدخان والبكتيريا 
ومثيرات الحساسية.

)PM10( مواد جسيمية
جسيمات مجهرية أكبر حجًما يبلغ 

حجمها 10 ميكرونات، عالقة في 
الهواء الذي نتنفسه. تشمل هذه 

المواد الغبار والعفن وغبار الطلع.

ثاني أكسيد النيتروجين 
والغازات المؤكسدة األخرى.

تنطلق هذه الغازات محتملة الضرر 
في الهواء نتيجة لالحتراق، كاحتراق 
الغازات عند الطهي وفي االنبعاثات 

الصادرة عن عوادم المركبات.

المركبات العضوية المتطايرة
تتمثل المركبات العضوية المتطايرة 
)VOC( عادة في صورة روائح محتملة 

الضرر. ويمكن أن تتواجد هذه 
المركبات في منتجات التنظيف أو 

مواد الطالء واألثاث الجديد.

درجة الحرارة الداخلية
مراقبة درجة الحرارة المحيطة 

للمساعدة على االحتفاظ 
ببيئة مريحة.

الرطوبة الداخلية
مقدار بخار الماء الذي في الهواء، 

يظهر كنسبة مئوية من الحد 
األقصى الممكن للرطوبة في درجة 

الحرارة الحالية.

المرشحان
يظهر العمر المتبقي للمرشح في 
شاشة العرض وسيشير إلى موعد 

لزوم استبدال أي من المرشحين.

قائمة المعلومات

استعرضي الخيارات لمراقبة 
أداء جهازك.

ستمّكنك القائمة كذلك من الوصول 
إلى المعلومات الخاصة بالملوثات 
الموجودة في الهواء ودرجة الحرارة 

ومستويات الرطوبة.

عندما يتسبب نوع محدد من 
الملوثات في انخفاض جودة الهواء، 

سيظهر الرمز الخاص بهذا الملوث 
في شاشة العرض.

Wi-Fi
حالة االتصال بشبكة Wi-Fi الحالية.
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ي الوضع التلقائ

عند تحديد الوضع التلقائي، 
ستقوم أجهزة االستشعار الموجودة 
على الجهاز بضبط إعدادات الجهاز 

بطريقة ذكية وفًقا لجودة الهواء.

سيتوّقف الجهاز مؤقًتا فور 
اكتشاف أجهزة االستشعار الوصول 

إلى جودة الهواء المستهدفة.

ستستمر أجهزة االستشعار في 
مراقبة جودة الهواء لتعيد تشغيل 

الجهاز مرة أخرى عند انخفاض 
مستويات جودة الهواء.

قم بتخصيص الوضع التلقائي 
وإعدادات جودة الهواء في تطبيق 

.Dyson Link

تدفق الهواء

ستتم تنقية الهواء باستمرار، سواء 
أكان الهواء قد تم تعيين تدفقه من 

األمام أم من الخلف.

للتنقية مع تدفق الهواء البارد، 
حددي اتجاه تدفق الهواء إلى األمام.

وللتنقية دون تدفق الهواء 
البارد، حددي اتجاه تدفق الهواء 

إلى الخلف.

اضغطي على زر سرعة تدفق الهواء 
لزيادة سرعة تدفق الهواء وخفضها.
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خاصية التأرجح

اضغطي على زر التأرجح الستعراض 
الخيارات من °0 إلى 350°.

قومي بتخصيص إعدادات التأرجح 
في تطبيق Dyson Link، وستظهر 

كخيار عند التمرير.

ي الوضع الليل

سيؤدي الوضع الليلي إلى خفت 
إضاءة الشاشة وسيعمل الجهاز 

بمزيد من الهدوء، مما يجعله مثالًيا 
لالستخدام أثناء النوم.

إذا تم تعيين الوضع التلقائي، 
فسيقلل الوضع الليلي سرعات 

تدفق الهواء لتتراوح بين 1 و4.

يمكنك تغيير تدفق الهواء يدوًيا من 
1 إلى 10.

قومي بتخصيص إعدادات الوضع 
.Dyson Link الليلي في تطبيق
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ين تغيير مرشَحي HEPA الزجاجيَّ

سيتحرر الغطاءان مع 
ين  مرشَحي HEPA الزجاجيَّ

المرفقين بهما.

وصلي الجهاز بمصدر الكهرباء 
وقومي بالتشغيل.

اضغطي مع االستمرار على زر 
الوضع الليلي الموجود على جهاز 

التحكم عن ُبعد.

ستبدأ شاشة العرض الموجودة 
على الجهاز بالعد التنازلي بدًءا من 

خمسة وتنتهي بالشاشة االفتراضية. 
ستتم إعادة تعيين مستوى مرشح 

HEPA الزجاجي ومن ثم يصبح 
الجهاز جاهزًا لالستخدام.

افصلي الجهاز عن مصدر 
الكهرباء الرئيسي.

اسحبي األزرار الموجودة على كال 
جانبي الغطاءين ألسفل.

هام: احرصي دائًما على فصل 
الجهاز قبل تغيير المرشحين.
يظهر عمر المرشح المتبقي على 
شاشة العرض وسيشير إلى موعد 

لزوم استبدال مرشح HEPA الزجاجي 
غير القابل للغسل.

تخلصي من وحدات المرشح 
المستخدمة وفًقا للوائح المحلية.

 HEPA اضغطي على مرشَحي
ين حتى يستقرا  الزجاجيَّ

في الغطاءين.

ين  فرّغي مرشَحي HEPA الزجاجيَّ
مباشرة في وعاء النفايات عن 

طريق الضغط على كال اللسانين 
ين الموجودين  األرجوانيَّ

على الغطاءين.

اضغطي على الغطاءين حتى يصدرا 
صوت طقطقة فور استقرارهما في 

موضعيهما في القاعدة.

5
sec

هام
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تغيير مرشَحي الكربون

اضغطي على الغطاءين حتى يصدرا 
صوت طقطقة فور استقرارهما في 

موضعيهما في القاعدة.

إلزالة مرشَحي الكربون، اسحبي 
اللسانين الموجودين على كال 

جانبي المرشَحين.

تخلصي من مرشَحي الكربون في 
وعاء النفايات.

سيتحرر الغطاءان مع مرشَحي 
ين المرفقين بهما. HEPA الزجاجيَّ

افصلي الجهاز عن مصدر 
الكهرباء الرئيسي.

اسحبي األزرار الموجودة على كال 
جانبي الغطاءين ألسفل.

هام: احرصي دائًما على فصل 
الجهاز قبل تغيير المرشحين.
يظهر العمر المتبقي للمرشح في 
شاشة العرض وسيشير إلى موعد 
لزوم استبدال مرشح الكربون غير 

القابل للغسل.

تخلصي من وحدات المرشح 
المستخدمة وفًقا للوائح المحلية.

وصلي الجهاز بمصدر الكهرباء 
وقومي بالتشغيل.

اضغطي على مرشحي الكربون 
الجديدين حتى يستقرا في القاعدة.

اضغطي على زر التأرجح الموجود 
على جهاز التحكم عن بعد.

ستبدأ شاشة العرض الموجودة 
على الجهاز بالعد التنازلي بدًءا من 

خمسة وتنتهي بالشاشة االفتراضية. 
ستتم إعادة تعيين مستوى 

مرشح الكربون ويصبح الجهاز 
جاهزًا لالستخدام.

5
sec

هام
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استكشاف المشكالت وإصالحها

إذا تم استخدام الجهاز دون 
وجود المرشح في موضعه أو 

إذا لم يتم تغيير المرشَحين فور 
المطالبة بذلك، فقد ينتج عن ذلك 

حدوث انسدادات.

التنظيف

قد تتراكم األتربة على سطح اآللة. 
امسحي األتربة من المضخم الحلقي 

ومن وحدة المرشح ومن األجزاء 
األخرى باستخدام قطعة قماش 

جافة أو رطبة.

ال تستخدمي المواد المنظفة أو 
الملمعة لتنظيف الجهاز.

ابحثي عن أي انسدادات في 
فتحات دخول الهواء على المرشح 

وفي الفتحة الصغيرة داخل 
المضخم الحلقي.

استخدمي فرشاة ناعمة إلزالة 
الغبار والرواسب.

لضمان عمل الجهاز بكفاءة، يلزم 
الفحص الكتشاف االنسدادات 

وتنظيفها بانتظام.

افصلي الجهاز عن مصدر الكهرباء 
الرئيسي قبل التنظيف.

لمزيد من المعلومات والدعم:
عبر اإلنترنت:

www.sa.dyson.com/ :السعودية
support

www. :اإلمارات العربية المتحدة
dyson.ae

عبر الهاتف
السعودية: 920011766

اإلمارات العربية المتحدة: )58626( 
800 جمبو

إلزالة االنسداد:

قومي بإزالة غطاَءي المرشَحين 
وابحثي عن انسدادات في فتحات 

دخول الهواء أسفل المرشحين.

استخدمي فرشاة ناعمة إلزالة 
الغبار والرواسب.

إذا ظهر رمز الخطأ، فحاولي أواًل 
فصل الجهاز ومن ثم إعادة توصيله 

مرة أخرى.

إذا استمر ظهور رمز الخطأ، 
فاتصلي بخط المساعدة التابع 

لشركة دايسون.
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تشير هذه العالمة إلى أن هذا المنتج ال ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية 	 

األخرى في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. ولتفادي إلحاق ضرر محتمل بالبيئة أو بصحة 

اإلنسان نتيجة التخلص غير الخاضع للمراقبة للنفايات، قومي بإعادة تدويرها بطريقة 

مسؤولة لتعزز إعادة االستخدام الدائم للموارد المادية. وإذا كنتي ترغبي في إرجاع جهازك 

المستخدم، فُيرجى استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع أو اتصل بمتجر التجزئة الذي 

اشتريت المنتج منه .حيث يستطيع المتجر أخذ هذا المنتج وإعادة تدويره بطريقة 

آمنة بيئًيا.

احتفظي بالبطاريات المستعملة بعيًدا عن متناول األطفال، حيث قد تتسبب في إلحاق 	 

الضرر باألطفال في حال ابتالعها.

وحدات المرشح الخاصة بك غير قابلة للغسل وغير قابلة إلعادة التدوير.	 

يتم التخلص من وحدات المرشح منتهية الصالحية وفًقا للقوانين أو اللوائح المحلية.	 

يلزم إخراج البطارية من المنتج قبل التخلص منه.	 

بنود وشروط الضمان
لمعرفة البنود و الشروط الخاصة بضمانك  الرجاء االتصال بالجهات التالية:

شركة أحمد عبدالواحد التجارية )المملكة العربية السعودية( أو
شركة جمبو لإللكترونيات )اإلمارات العربية المتحدة(

الرجاء االحتفاظ بالفاتورة إلثبات صحة الضمان.

التحكم دون استخدام جهاز التحكم عن ُبعد
 	.Dyson Link يمكن التحكم في الجهاز من خالل تطبيق

DYSON LINK االتصال بتطبيق
 	.Dyson Link يجب أن يكون لديك اتصال مباشر باإلنترنت حتى يعمل تطبيق

يمكن ربط الجهاز إما بشبكة 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز وهما يشمالن معظم أجهزة 	 

التوجيه الحديثة. راجعي وثائق جهاز التوجيه الخاص بك للتحقق من التوافق.

يتطلب تطبيق Dyson Link جهاز iOS باإلصدار 10 * على األقل أو جهاز Android باإلصدار 5 	 

على األقل.

يجب أن يتضمن هاتفك المحمول دعم Bluetooth 4.0 )البلوتوث منخفض الطاقة( من أجل 	 

إعداد االتصال بالجهاز. راجعي مواصفات جهازك للتحقق من التوافق.
بلوتوث منخفض الطاقة/Wi-Fi  2.4 جيجاهرتز – 2.5جيجاهرتز، 0.1 واط بحد أقصى	 
Wi-Fi  5.170 جيجاهرتز – 5.835 جيجاهرتز، 0.1 واط بحد أقصى	 
بروتوكوالت Wi-Fi المدعومة:	 
 	IEEE802.11a
IEEE802.11b )غير مستحسن(	 
 	IEEE802.11g
 	IEEE802.11n
استعداد الشبكة: 1.0 واط	 

األجزاء القابلة لالستبدال

استبدال البطارية

تنبيه
قومي بفك حاوية البطارية الموجودة بجهاز التحكم عن ُبعد، ثم فك القاعدة واسحب 	 

إلخراج البطارية.

ال تدخلي البطاريات بشكل عكسي وال تقومي بتشغيل البطاريات على دائرة 	 

كهربائية قصيرة.

ال تحاولي فك البطاريات أو شحنها. واحرصي على إبعادها عن النيران.	 

اتبعي إرشادات الشركة المصّنعة للبطارية عند تركيب بطاريات جديدة )نوع البطارية 	 

.)CR 2032

استبدلي دائًما البرغي في جهاز التحكم عن ُبعد وراجعي مخاطر البطارية في 	 

قسم التحذير.

وحدات المرشح غير القابلة للغسل
وحدات المرشح الخاصة بك غير قابلة للغسل وغير قابلة إلعادة التدوير.	 

الستبدال وحدات المرشح اتبعي الخطوات كما هو موضح.	 

قد ينتج عن عدم استبدال وحدات المرشح عند المطالبة بذلك حدوث تغيرات في أداء 	 

الجهاز ومظهره.

يمكن شراء وحدات المرشح الجديدة عبر 	 

.www.sa.dyson.com or www.dyson.ae/support الموقع

الوضع التلقائي
تتطلب معايرة المستشعر فترة قدرها 6 أيام بعد استخدام الجهاز ألول مرة. أثناء هذه الفترة 	 

قد يكون الجهاز أكثر حساسية للمركبات العضوية المتطايرة )مثل الروائح( من العادي.

معلومات التخلص من الجهاز
منتجات دايسون مصنوعة من مواد عالية الجودة قابلة إلعادة التدوير. لذلك عليِك بإعادة 	 

تدويرها كلما كان ذلك ممكًنا.

يتم التخلص من البطارية أو إعادة تدويرها وفًقا للقوانين أو اللوائح المحلية.	 

معلومات مهمة
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 العناية بعمالء دايسون
إذا كان لديك أي سؤال حول جهاز 

دايسون الخاص بك، فاتصلي 
بخط خدمة العمالء التابع لشركة 

دايسون، مع تقديم الرقم المسلسل 
وتفاصيل مكان وموعد شراء الجهاز 

أو تواصلي معنا من خالل الموقع 
اإللكتروني لشركة دايسون.

SA

 بيانات االتصال بشركة دايسون
المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني: 
www.sa.dyson.com

خط مساعدة دايسون: 
920011766

البريد اإللكتروني: 
dyson@abdulwahed.com

العنوان: 
 شركة أحمد عبدالواحد التجارية ،

 األمل بالزا ، شارع حائل ،
البغدادية ، ص ب رقم 3611 ، 

جدة2141. 

 اإلمارات العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني: 

www.dyson.ae

خط مساعدة دايسون:
)58626( 800 جمبو

البريد اإللكتروني:
 Customer.Svc@jumbo.ae 

uae@dyson.com

العنوان:
 )جمبو لإللكترونيات(

 مبنى عيسى صالح الجرج، الكرامة
 بريد - 3246

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

www.sa.dyson.com


