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 شكرًا الختيارك شراء 
.Dyson مصباح

لالطالع على الدليل باللغة 
اإلنجليزية، ُيرجى االنتقال إلى 

الصفحة 4

Thank you for choosing to buy  
a Dyson light
To read your manual  
in English go to page 29.
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AR
المحتويات

التخلص
شروط وأحكام ضمان Dyson لمدة 5 أعوام

معلومات مهمة حول حماية البيانات
معلومات مهمة

التسجيل
إرشادات مهمة للسالمة

التركيب
مفاتيح التحكم

درجة حرارة اللون
السطوع

اإلعدادات
 Bluetooth®  تعطيل/ تمكين تقنية

الالسلكية
USB-C نقطة شحن

البدء

معلومات 
إضافية
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شكًرا الختيارك 
شراء مصباح 

.Dyson

 Dyson قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق
.Google Play أو App Store من Link

افتح التطبيق واتبع التعليمات المعروضة 
على الشاشة لالتصال بنظام اإلضاءة لديك . 

عبر اإلنترنت
www.sa.dyson.com/support االسعودية

www.dyson.ae/support االمارات العربية المتحدة

عبر الهاتف
السعودية 00966122877657

اإلمارات العربية المتحدة 0097143592184
مفتوح: األحد - الخميس 9:00 إلى 17:00

لتين في الواليات   ُيعد كل من Apple وشعار Apple عالمتين تجاريتين لشركة  .Apple Inc مسجَّ
لة في  المتحدة والبلدان األخرى. كما يمثل App Store عالمة خدمة لشركة .Apple Inc مسجَّ

الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
.Google Inc فهما عالمتان تجاريتان لشركة ،Google Play وشعار Google Play أما

 Bluetooth SIG, وشعاراتها هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth®  إن عالمة كلمة
 .Inc ويخضع أي استخدام لهذه العالمات من قبل Dyson للترخيص.
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التسجيل

بعد تسجيل ضمانك المجاني لمدة خمسة 
أعوام، سوف يكون جهاز Dyson مشمواًل بضمان 

لمدة خمسة أعوام على األجزاء والتشغيل  من 
تاريخ الشراء، وفًقا لشروط الضمان. إذا كانت 

لديك أية أسئلة عن جهاز Dyson، فُيرجى 
 Dyson االتصال بخط المساعدة التابع لشركة

مع تقديم الرقم المسلسل والتفاصيل المتعلقة 
بمكان ووقت شراء الجهاز. يمكن حل أغلب 

األسئلة عبر الهاتف بمعرفة أحد ممثلي خط 
.Dyson المساعدة المدربين بشركة

يمكنك العثور على الرقم المسلسل على قاعدة 
المصباح.

تفضل بزيارة www.sa.dyson.com أو 
www.dyson.ae للحصول على مساعدة، ومقاطع 
فيديو داعمة، ونصائح عامة ومعلومات مفيدة 

حول Dyson عبر اإلنترنت.

دّون الرقم المسلسل للرجوع إليه في المستقبل.

تم تقديم هذا الرسم التوضيحي على سبيل 
المثال فقط.
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التسجيل عبر الهاتف
 اتصل بخط المساعدة المخصص لدينا. 

مفتوح: األحد - الخميس 9:00 إلى 17:00
 السعودية:

00966122877657
 اإلمارات العربية المتحدة:

0097143592184

التسجيل عبر اإلنترنت
تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني لتسجيل 

ضمان لكافة قطع الغيار والخدمة عبر 
 اإلنترنت.

www.sa.dyson.com :السعودية 
www.dyson.ae :اإلمارات العربية المتحدة

التسجيل باستخدام هاتفك الذكي
قم بتنزيل تطبيق Dyson Link وسيتم 

توجيهك لخطوات التسجيل أثناء عملية 
اإلعداد.
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إرشادات مهمة للسالمة

قبل إستخدام هذا المصباح, إقرأ كافة اإلرشادات 
والعالمات التحذيرية الواردة في هذا الكتيب 

وعلى المصباح

عند استخدام أي جهاز كهربي، ينبغي دوًما 
اتباع االحتياطات األساسية، بما في ذلك ما يلي:

تحذير
تنطبق هذه التحذيرات على المصباح، كما 
تنطبق حسب مقتضى الحال على أجهزة 

الشحن أو مهايئات التيار.
للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث 

صدمة كهربائية أو إصابة بدنية:
ال يمكن استخدام مصباح Dyson من ِقبل . 1

األشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية 
أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى 

الخبرة والمعرفة، إال إذا تم تقديم اإلشراف 
أو التوجيه إليهم من شخص مسؤول بشأن 

استخدام المصباح بطريقة آمنة وفهم 
المخاطر التي قد تنجم عن هذا االستخدام. 
ينبغي أال يقوم األطفال بتنظيف المصباح 

أو صيانته.
ال تسمح باستخدامه كلعبة. من الضروري . 2

االنتباه جيًدا عند استخدام المصباح 
بالقرب من األطفال.

تأكد من تركيب أجزاء المصباح بالكامل . 3
وفًقا للتعليمات قبل استخدامه.

مناسب لالستخدام داخل المباني فقط . 4
)عند درجة حرارة 0 مئوية )32 فهرنهايت( – 

40 مئوية )104 فهرنهايت(.
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إحرص على استخدام المصباح وفًقا لما هو . 5
موضح في كتيب تشغيل Dyson فقط. ال 
تقم بإجراء أي عملية صيانة بخالف التي 

ينصح بإجرائها خط المساعدة التابع 
.Dyson لشركة

إذا لم يعمل المصباح كما يجب، أو تلقى . 6
ضربة قوية أو سقط أو تلف أو ُترك في مكان 

مكشوف أو سقط في الماء، فال تستخدمه 
.Dyson واتصل بخط المساعدة التابع لشركة

إذا كان المصباح بحاجة إلى الصيانة أو . 7
اإلصالح، فيرجى االتصال بخط المساعدة 

التابع لشركة Dyson بحيث يمكننا 
مناقشة الخيارات المتاحة. ال تقم بفك 

المصباح حيث إن إعادة تركيبه بطريقة 
غير صحيحة قد تؤدي إلى حدوث صدمة 

كهربية أو نشوب حريق.
ال تتعامل مع أي جزء من المصباح أو الكابل . 8

أو القابس بيدين مبتلتين.
ال تستخدم الجهاز في حالة وجود تلف في . 9

الكابل أو المقبس. وإذا كان هناك تلف في 
كابل الكهرباء، يجب استبداله بمعرفة شركة 

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

لتجنب التعرض ألي خطر.
تجّنب شّد الكبل أو الضغط عليه بقوة. . 10

واحرص على إبعاد الكبل عن األسطح 
الساخنة.

ال تضع الكبل أسفل السجاد. تجّنب . 11
تغطية الكبل بالسجاد أو المشايات أو ما 

شابه ذلك. ضع الكبل بعيدًا عن مناطق 
السير في مكان ال يتعثر المارة به.

ال تفصل الجهاز عن طريق شّد الكبل. . 12
ولفصل الطاقة، أمسك القابس وليس الكبل. 

ال ُينصح باستخدام سلك تطويل.
أوقف تشغيل مفاتيح التحكم قبل فصل . 13

الجهاز. افصل الجهاز عن المقبس في حالة 
عدم استخدامه لفترات طويلة. لتجنب 

خطر التعثر، قم بلف الكبل.
تجّنب استخدامه بالقرب من األفران أو . 14

المواقد أو المصادر األخرى مرتفعة الحرارة.
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المصباح غير قابل لالستبدال؛ عندما يصل 5 15
المصباح إلى نهاية عمره ُيستبدل بالكامل. 
االستبدال نتيجة نهاية العمر غير مشمول 

بالضمان.

إقرأ هذه اإلرشادات 
واحتفظ بها
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من المهم أن يتم تركيب المصباح في 
الصندوق على النحو المبين.

لال تقم بإزالة شريط النقل حتى يتم 
تركيب المصباح بالكامل.
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السطوع

تشغيل/إيقاف 
التشغيل

درجة حرارة 
اللون

مفاتيح التحكم
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اإلعدادات
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اسحب لتغيير درجة 
حرارة لون المصباح 

من الدافئة إلى 
الباردة.

درجة حرارة اللون



17

اضغط للتغيير 
بسرعة بين درجات 

حرارة اللون.

لمعرفة المزيد عن درجات حرارة لون 
اإلضاءة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة 

من نظام اإلضاءة لديك، ُيرجى االنتقال 
إلى تطبيق Dyson Link أو عبر اإلنترنت 

على www.sa.dyson.com )المملكة العربية 
السعودية( أو www.dyson.ae )اإلمارات 

العربية المتحدة(.
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إسحب لتغيير 
سطوع الضوء.

السطوع
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إضغط للتغيير 
بسرعة بين مستويات 

السطوع.

لمعرفة المزيد عن مستويات السطوع 
ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من 

نظام اإلضاءة لديك، ُيرجى االنتقال إلى 
تطبيق Dyson Link أو عبر اإلنترنت على 

www.sa.dyson.com )المملكة العربية 
السعودية( أو www.dyson.ae )اإلمارات 

العربية المتحدة(.
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يمكنك تغيير السطوع واللون 
ا حسب موقعك الجغرافي  تلقائيًّ

في أي وقت خالل اليوم عند 
 Bluetooth® االتصال عن طريق

.Dyson Link بتطبيق

سيتكيف المصباح مع ظروف 
اإلضاءة الخلفية وسيحافظ على 

مساحة العمل في سطوع ثابت.

سيتوقف المصباح عن التشغيل 
بعد دقيقتين إذا لم يتم اكتشاف 

وجود شخص ما في المكان.

اإلعدادات

 لمزيد من المعلومات حول استخدام نظام اإلضاءة لديك
Dyson Link :  من دون االتصال بتطبيق

www.sa.dyson.com/support السعودية
www.dyson.ae/support اإلمارات العربية المتحدة
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لمعرفة المزيد عن اإلعدادات ولتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة من نظام اإلضاءة 

لديك، ُيرجى االنتقال إلى تطبيق 
 Dyson Link أو عبر اإلنترنت على

 www.sa.dyson.com )المملكة العربية 
السعودية( أو www.dyson.ae )اإلمارات 

العربية المتحدة(.
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تعطيل/ تمكين 
 Bluetooth®  تقنية

الالسلكية
يتم تمكين تقنية  ®Bluetooth الالسلكية 

ا في المصباح. افتراضيًّ

اضغط مع االستمرار على الزر الموجود في 
المنتصف حتى تومض مصابيح LED الموجودة 

على األزرار الثالثة. سينطفئ مصدر اإلضاءة 
الرئيسي ثم يضيء مرة أخرى لإلشارة إلى تعطيل 

.Bluetooth

إلعادة تمكين Bluetooth، قم بتكرار اإلرشادات 
أعاله. سيومض مصدر اإلضاءة الرئيسي مرتين 

.Bluetooth لإلشارة إلى إعادة تمكين
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وّصل أجهزتك المحمولة 
لشحنها إلى 1.5 أمبير 

عند 5 فولت

نقطة شحن 
USB-C



24

DYSON LINK االتصال بتطبيق
تبذل شركة Dyson قصارى جهدها لضمان توافق تقنيتنا 	 

مع أنظمة التشغيل الحديثة ولكننا ال نضمن ذلك  . إذا 
كانت لديك أي أسئلة أخرى أو كنت ترغب في مراجعة 

أحدث معلومات التوافق  ، فُيرجى االتصال بخط المساعدة 
 .Dyson التابع لشركة

 	 Bluetooth 4.0  يجب أن يتضمن هاتفك المحمول دعم
 )  البلوتوث منخفض الطاقة  ( من أجل إعداد االتصال 
بنظام اإلضاءة  . راجع   مواصفات جهازك للتحقق من 

التوافق . 

التخلص
منتجات دايسون مصنوعة من مواد عالية الجودة قابلة 	 

إلعادة التدوير. لذلك عليك بإعادة تدويرها كلما كان ذلك 
ممكًنا.

تخلص من المنتج وفًقا للقوانين أو اللوائح المحلية.	 

ضمان محدود لمدة 5 أعوام
شروط وأحكام ضمان DYSON المحدود لمدة 5 أعوام

البنود المشمولة بالضمان
يتم إصالح مصباح Dyson أو استبداله )وفًقا لتقدير 	 

شركة Dyson( إذا تبين أنه معيب نتيجة وجود خلل 
في المواد أو الصنع أو الوظائف خالل 5 أعوام من تاريخ 

الشراء أو التسليم )إذا لم يعد أي جزء متوفرًا أو لم يعد يتم 
تصنيعه، فتلتزم شركة Dyson باستبداله بجزء يعمل(.

لن يكون هذا الضمان سارًيا إال إذا تم استخدام المصباح 	 
في البلد الذي بيع فيه.

البنود غير المشمولة بالضمان
 ال تضمن شركة Dyson إصالح المصباح أو استبداله إذا كان 

العطل نتيجة لما يلي:
التلف الناتج عن عدم تنفيذ أي صيانة موصى بها 	 

للمصباح.

معلومات إضافية
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التلف العرضي واألعطال الناجمة عن اإلهمال في 	 
االستخدام أو العناية بالمصباح أو إساءة استخدام 

المصباح أو إهماله أو تشغيله أو التعامل معه بشكل ال 
.Dyson يتوافق مع كّتيب التشغيل من

استخدام المصباح ألغراض أخرى بخالف االستخدام 	 
المخصص له.

استخدام أجزاء لم يتم تجميعها أو تركيبها وفًقا 	 
.Dyson لتعليمات

استخدام أجزاء وملحقات ليست من المكونات األصلية 	 
.Dyson التابعة لشركة

التركيب الخاطئ لمكونات الجهاز )إال إذا تم تركيبه 	 
.)Dyson بواسطة

تنفيذ اإلصالحات والتبديالت بواسطة أطراف أخرى غير 	 
Dyson أو أي من وكالئها المعتمدين.

البلى والتقادم المعتاد )مثل قاطع التيار أو ذراع الفرشاة 	 
وما إلى ذلك(.

إذا كانت لديك أي شكوك حول ما يغطيه الضمان، ُيرجى 
.Dyson االتصال بخط المساعدة التابع لشركة

ملّخص تغطية الضمان
يصبح الضمان سارًيا من تاريخ الشراء )أو تاريخ التسليم 	 

إذا كان هذا التاريخ الحًقا(.
يجب عليك تقديم ما يثبت )سواء المصباح األصلي أو أي 	 

من ملحقاته التي اشتريتها بعد ذلك( عملية التسليم/
الشراء قبل تنفيذ أي أعمال على مصباح Dyson. ومن 
دون هذا اإلثبات، ستتحمل دفع نفقات أي أعمال يتم 

إجراؤها. ويجب عليك االحتفاظ بقسيمة الشراء أو إشعار 
التسليم.

سيتم تنفيذ كافة األعمال بمعرفة شركة Dyson أو أي من 	 
وكالئها المعتمدين.

أي أجزاء يتم استبدالها بمعرفة Dyson تصبح مملوكة 	 
لها.

إصالح مصباح Dyson أو استبداله وهو ال يزال في فترة 	 
الضمان لن يمد فترة الضمان.

يوفر الضمان مزايا مضافة إلى المنتج وال يؤثر في أي 	 
حقوق قانونية قد تتمتع بها كمستهلك.
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معلومات مهمة عن 
حماية البيانات

ستحتاج إلى تزويدنا بمعلومات االتصال األساسية عند 
Dyson Link ;  الخاص بك أو تطبيق Dyson تسجيل منتج

عند التسجيل عبر تطبيق 
DYSON LINK

ستحتاج إلى تزويدنا بمعلومات االتصال األساسية 
لتسجيل تطبيق Dyson Link،  هذا يمّكننا من ربط منتجك 

بأمان   بمثيل التطبيق لديك . 

 DYSON عند تسجيل مصباح
الخاصة بك

ستحتاج إلى تزويدنا بمعلومات االتصال األساسية 	 
لتسجيل منتجك وتمكيننا من دعم الضمان الخاص بك

عند التسجيل، سيكون لديك الفرصة الختيار ما إذا كنت 	 
ترغب في تلقي رسائل منا أم ال. إذا وافقت على تلقي 

رسائل من Dyson، فسنرسل لك تفاصيل العروض الخاصة 
واألخبار المتعلقة بأحدث االبتكارات لدينا. نحن ال نبيع 

مطلًقا معلوماتك إلى جهات أخرى كما أننا نستخدم 
المعلومات فقط التي تشاركها معنا على النحو الذي 

تحدده سياسات الخصوصية لدينا المتوفرة على موقع 
 الويب الخاص بنا 
privacy.dyson.com
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Download the latest Dyson Link app from 
the App Store or Google Play.
Open the app and follow the on screen 
instructions to connect to your light.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade marks owned by the Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

Thank you for 
choosing to buy 
a Dyson light

Online
SA: www.sa.dyson.com/support
UAE: www.dyson.ae/support

On the phone:
SA: 00966122877657
UAE: 0097143592184
Sun - Thur 9:00 to 17:00



47
47
47

46
46

31
33
35
37
39
41
43
45

44

29

EN
Contents

Dyson Link app connectivity
Disposal
Terms and conditions of the Dyson 
5 year guarantee
Important data protection information
Important information

Registration
Important safety instructions
Assembly
Controls
Colour temperature
Brightness
Settings
Disabling/Enabling Bluetooth® 
wireless technology
USB-C Charging point

Getting started

Additional 
information
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Register by phone
Call our dedicated Helpline.
Open: Sun - Thur 9:00 to 17:00 
SA: 00966122877657
UAE: 0097143592184

Register online
Visit our website to register your full parts 
and labour guarantee online.
www.dyson.ae
www.sa.dyson.com

Register with your smartphone
Download the Dyson Link app and you will 
be taken through registration as part of the 
set up.
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Registration

After registering your 5 year guarantee, your 
Dyson light will be covered for parts and labour 
for 5 years from the date of purchase, subject 
to the terms of the guarantee. If you have any 
questions about your Dyson light, call the 
Dyson Helpline with your serial number and 
details of where and when you bought the light. 
Most questions can be solved over the phone by 
one of our trained Dyson Helpline staff.

Your serial number can be found on the base of 
the light.

Visit www.sa.dyson.com (SA) or www.dyson.ae 
(UAE) for online help, support videos, general 
tips and useful information about Dyson.

Note your serial number for future reference.

This illustration is for example purposes only.
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7. If a service or repair is needed, contact 
the Dyson Helpline so we can discuss the 
available options. Do not disassemble the 
light as incorrect reassembly may result in 
an electric shock or fire.

8. Do not handle any part of the light, cable or 
plug with wet hands.

9. Do not use with a damaged cable or plug. 
If the supply cable is damaged it must be 
replaced by Dyson, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.

10. Do not stretch the cable or place the 
cable under strain. Keep cable away from 
heated surfaces.

11. Do not run cable under carpeting. Do not 
cover cable with throw rugs, runners or 
similar coverings. Arrange cable away 
from traffic area and where it will not be 
tripped over.

12. Do not unplug by pulling on the cable. 
To unplug, grasp the plug, not the 
cable. The use of an extension cable is 
not recommended.

13. Turn off all controls before unplugging. 
Unplug from socket when not in use for 
extended periods. To avoid a tripping 
hazard, safely coil the cable.

14. Do not use near furnaces, fireplaces, stoves 
or other high temperature heat sources.

15. The light source is not replaceable; when 
the light source reaches its end of life, 
the whole light shall be replaced. End of 
life replacement is not covered under 
the guarantee.

READ AND 
SAVE THESE 
INSTRUCTIONS
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IMPORTANT 
SAFETY 
INSTRUCTIONS
BEFORE USING THIS LIGHT READ ALL 
INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY 
MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON 
THE LIGHT
When using any electrical appliance, basic 
precautions should always be followed, 
including the following:

WARNING
These warnings apply to the light, and also where 
applicable to chargers or mains adaptors.
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, 
OR INJURY:

1. This Dyson light can be used by persons 
with reduced physical, sensory or reasoning 
capabilities, or lack of experience and 
knowledge, only if they have been given 
supervision or instruction by a responsible 
person concerning use of the light in a safe 
way and understand the hazards involved. 
Cleaning and maintenance shall not be 
performed by children.

2. Do not allow to be used as a toy. 
Close attention is necessary when the light 
is used near children.

3. Ensure light is fully assembled in line with 
the instructions before use.

4. Suitable for indoor use only 0°C (32°F) – 
40°C (104°F).

5. Use only as described in this Dyson 
Operating Manual. Do not carry out any 
maintenance other than that advised by the 
Dyson Helpline.

6. If the light is not working as it should, has 
received a sharp blow, has been dropped, 
damaged, left outdoors, or dropped 
into water, do not use and contact the 
Dyson Helpline.
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It is important that the light is 
assembled in the box as shown.
Do not remove the transit tape until 
the light is fully assembled.
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Assembly
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Settings
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Controls

Brightness

Power on/off

Colour 
temperature
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To find out more about colour 
temperatures of light, and to get the 
most from your light, go to the Dyson 
Link app or online at
www.sa.dyson.com (SA)  
or www.dyson.ae (UAE).

Tap to change quickly 
between colour 
temperatures.
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Swipe to change the 
colour temperature of 
the light from warm 
through to cool.

Colour 
temperature
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To find out more about brightness 
levels and to get the best from your 
light, go to the Dyson Link app or 
online at
www.sa.dyson.com (SA)  
or www.dyson.ae (UAE).

Tap to change 
quickly between 
brightness levels.
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Brightness

Swipe to change the 
brightness of the light.
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To find out more about  settings, and to 
get the most from your light, go to the 
Dyson Link app or online at
www.sa.dyson.com (SA)  
or www.dyson.ae (UAE).
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Automatically changes the 
brightness and colour, according 
to your geographical location, 
throughout the day when 
connected by Bluetooth® wireless 
technology to the Dyson Link app.

The light will adjust to background 
light conditions and keep the 
workspace at a constant brightness.

The light will turn off after 2 minutes 
if no presence is detected.

For more information about using your light 
without connecting to the Dyson Link app:
SA: www.sa.dyson.com/support
UAE: www.dyson.ae/support

Settings
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Plug in your 
mobile devices 
to charge up to 
1.5A at 5V.

USB-C 
charging point
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Disabling/Enabling 
Bluetooth® wireless 
technology
The light has Bluetooth® wireless technology 
enabled by default.

Press and hold the middle button until the LED 
lights on the three buttons blink. The main light 
source will turn off and then on again to show 
that Bluetooth has been disabled.

To re-enable Bluetooth, repeat the instructions 
above. The main light will blink twice to show 
that Bluetooth has been re-enabled.
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• Use of parts not assembled or installed in accordance 
with the instructions of Dyson.

• Use of parts and accessories which are not genuine 
Dyson components.

• Faulty installation (except where installed by Dyson).
• Repairs or alterations carried out by parties other than 

Dyson or its authorised agents.
• Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
If you are in any doubt as to what is covered by your 
guarantee, please contact the Dyson Helpline.

SUMMARY OF COVER
• The guarantee becomes effective from the date of 

purchase (or the date of delivery if this is later).
• You must provide proof of (both the original and any 

subsequent) delivery/purchase before any work can be 
carried out on your Dyson light. Without this proof, any 
work carried out will be chargeable. Keep your receipt 
or delivery note.

• All work will be carried out by Dyson or its 
authorised agents.

• Any parts which are replaced by Dyson will become the 
property of Dyson.

• The repair or replacement of your Dyson light under 
guarantee will not extend the period of guarantee.

• The guarantee provides benefits which are additional to 
and do not affect your statutory rights as a consumer.

IMPORTANT DATA 
PROTECTION INFORMATION
You will need to provide us with basic contact information 
when you register your Dyson Product or the Dyson 
Link app;

WHEN REGISTERING VIA THE 
DYSON LINK APP
You will need to provide us with basic contact information 
to register the Dyson Link app; this enables us to securely 
link your product to your instance of the app.

WHEN REGISTERING YOUR 
DYSON LIGHT:
• You will need to provide us with basic contact 

information to register your product and enable us to 
support your guarantee.

• When you register, you will have the opportunity 
to choose whether you would like to receive 
communications from us. If you opt-in to 
communications from Dyson, we will send you details 
of special offers and news of our latest innovations. 
We never sell your information to third parties and only 
use information that you share with us as defined by 
our privacy policies which are available on our website 
privacy.dyson.com
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DYSON LINK APP CONNECTIVITY
• Dyson endeavours to ensure that our technology is 

compatible with current operating systems but this is 
not guaranteed. If you have any questions or would 
like to check the latest compatibility, please contact the 
Dyson Helpline.

• Your mobile device must have Bluetooth 4.0 support 
(Bluetooth Low Energy) in order to set up a connection 
with the light. Check your device specification 
for compatibility.

DISPOSAL
• Dyson products are made from high grade recyclable 

materials. Recycle where possible.
• Dispose in accordance with local ordinances 

or regulations.

LIMITED 5 YEAR GUARANTEE
TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 5 YEAR 
LIMITED GUARANTEE.

WHAT IS COVERED
• The repair or replacement of your Dyson light (at 

Dyson’s discretion) if it is found to be defective due to 
faulty materials, workmanship or function within 5 years 
of purchase or delivery (if any part is no longer available 
or out of manufacture Dyson will replace it with a 
functional replacement part).

• This guarantee will only be valid if the light is used in the 
country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED
Dyson does not guarantee the repair or replacement of a 
light where a defect is the result of:
• Damage caused by not carrying out any recommended 

maintenance of the light.
• Accidental damage, faults caused by negligent use 

or care, misuse, neglect, carelessness or operation or 
handling of the light which is not in accordance with the 
Dyson Operating Manual.

• Use of the light for anything other than the use it is 
designed for.

Additional 
information
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Dyson customer care
If you have a question about your Dyson 
light, call the Dyson Helpline with your 
serial number and details of where and 
when you bought the light, or contact us 
via the Dyson website.

Dyson العناية بعمالء
 ،Dyson إذا لديك استفسار حول مصباح

فيرجى االتصال بخط المساعدة التابع 
لشركة Dyson مع تقديم الرقم المسلسل 

والتفاصيل المتعلقة بمكان ووقت 
شراء المصباح، أو االتصال بنا عبر موقع 

Dyson على الويب.

AE
www.dyson.ae
+971 (0)4 359 2184
dysonprofessionalmea@dyson.com
SA
www.sa.dyson.com
00966122877657
wpam.hygiene@rezagroup.com

www.dyson.ae
www.sa.dyson.com


