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Makinenizin kurulumu

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak, tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Makinenizin kurulumu için kutudan çıkan filtreleri kullanın.

Dyson Purifier Cool
Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin. 
Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool
Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.

Karbon filtreleri makinedeki yerlerine itin.

HEPA filtreyi dış kapağa takın. Dış kapakları, tabandaki yerlerine yerleştirip 
sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
Pakete, kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

Katalitik filtreyi makinenizdeki yerine yerleştirin.

HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin.  
Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana de sıkıca itin.

Clik

Clik

Başlangıç

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri 
aşağı bakacak şekilde makinenin 
üzerine yerleştirin.

Fişi prize takın ve makineyi açın.

Bekleme açma/
kapama

Uzaktan kumanda

Bekleme açma/
kapama

Bilgi menüsü

Hava akış hızı

Auto mod

Hava akış yönü

Salınım açma/
kapama

Gece modu

Clik

Clik



Dyson Link mobil uygulamasına bağlanma

Dyson Link mobil uygulaması ile kontrolü tamamen elinize alın. Adım adım 
kurulum ve destek bilgilerine erişin, Dyson hava temizleyicinizin nasıl ve  
ne zaman çalışacağını kontrol edin, görsel güncellemelerle hava kalitenizi 
izleyin ve en yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

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

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

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.

Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya değiştirilmiş 
olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.

Akıllı ev sisteminize bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım
Dyson hava temizleyicinizi kontrol etmek için Alexa’dan Dyson “skill” 
etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte 
çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.

Google Asistan ile kullanım
Bağlı olan tüm hava temizleyicilerinizi Google ile kontrol edin veya makinenizin 
evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir 
program belirleyin. Başlamak için sadece “Hey Google” demeniz yeterli.

Siri ile kullanım
Dyson makinelerinizi Siri Kısayollar’a bağlayarak, Apple cihazınızdan sesiniz 
ile kontrol edebilirsiniz.

Available on 
Android™ stores



Güç ve sürekli takip

Bekleme açma/kapama
Makinenizi kapamak için Dyson hava temizleyicinizdeki veya uzaktan 
kumandadaki Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz,  
hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip
Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Bir kez açıldıktıktan sonra  
tekrar kapatılana kadar her zaman aktif olacaktır.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda; Dyson hava temizleyiciniz hava kalitesi,  
sıcaklık ve nem bilgilerini toplayıp LCD ekranda ve Dyson Link mobil  
uygulamasında gösterecektir.

Sürekli takip
Bu özelliği açmak için uzaktan kumandanızdaki Auto mod düğmesine  
5 saniye basılı tutun. LCD ekran, sürekli takip özelliğinin açık veya kapalı 
olduğu gösterecektir.

Wi-Fi bağlantısı
Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi’yi açmak veya kapamak için 
makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesine 5 saniye basılı tutun.



Bilgi menüsü

Dyson hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek  
için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyelerine dair bilgiler LCD ekranda 
gösterilir.

Belirli bir kirletici madde hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, 
kirletici madde için bir ikon LCD ekranda görünecektir.

İç mekân hava kalitesi - 12 saniye
Son 12 saniyelik veriyi gösteren bir grafik  
ile güncel hava kalitesini takip edin.

Partikül madde (PM 2.5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 
2.5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik 
partiküllerdir. Duman, bakteri ve alerjenler 
bunlara dahildir.

Partikül madde (PM 10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 
10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik 
partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.

Uçucu organik bileşikler (VOC)
VOC’ler genellikle potansiyel olarak zararlı 
kokulardır. Temizlik ürünlerinde, boyalarda  
ve mobilyalarda bulunabilirler.

Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar İç mekân sıcaklığı
Rahat bir ortam sağlamak için ortam  
sıcaklığını takip eder.

Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar,  
yanma yoluyla havaya salınır. Yemek  
pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve 
araçlardaki egzoz emisyonları bunlara dahildir.

İç mekân nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak 
gösterilmiştir.

Filtreler
LCD ekranda, kalan filtre ömrü  
ve filtrelerinizin ne zaman 
değişmesi gerektiği gözükecektir.

Formaldehit (HCHO)
Yaygın bir iç mekân kirleticisidir. Mobilyalardan, 
ev döşemelerinden ve yapıştırıcılardan uzun 
yıllar yayılabilir.

Wi-Fi
Wi-Fi ağına olan bağlantının  
güncel durumunu gösterir.



Auto mod

Dyson hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar 
yapabilmesi için Auto modu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak,  
hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşılana 
kadar artacaktır.

Hava akış hızı ve yönü

Hava akış hızını artırmak ve azaltmak için Hava akış hızı düğmesine basın.

Hava akışının yönünü ön taraftan arka tarafa değiştirmek için Hava akış 
yönü düğmesine basın.

Hava akış yönünü kişisel konforunuza göre değiştirin.

Ön taraftan hava akışı ile hava temizleme ve serinletme için Hava akış  
yönü olarak Fan modunu seçin.

Salınım

Havayı odaya dağıtmak ve 0° ile 350° arasında salınım açısını seçmek  
için Salınım düğmesine basın. 

Salınım ayarınızı Dyson Link mobil uygulamasıyla kişiselleştirin.

Gece modu ve Uyku zamanlayıcı

Gece modunda Dyson hava temizleyiciniz, hava kalitesindeki 
değişiklikleri takip etmeye ve tepki vermeye devam edecek, ancak 
bunu en sessiz ayarlar ve karartılmış LCD ekran ile yapacaktır.

Zamanlayıcı seçenekleri için Gece modu ve Uyku zamanlayıcı 
düğmesine basın.



HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi

Filtrenizi değiştirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fişi çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman 
değişmesi gerektiği gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düğmesine 
basın veya Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool
Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi değiştirmek için makinenizin her iki yanındaki 
düğmelere bastırarak dış kapağı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için 
tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapağa yerleştirin ve tırnakların yerine oturduğundan  
emin olun.

Dış kapakları yerlerine yerleştirin ve sağlam bir şekilde yerlerine oturana  
kadar sıkıca itin.

Fişi prize takıp makinenizi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün 
sıfırlanması
Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrününün sıfırlanması
Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beşten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak  
ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

5
sn



HEPA ve karbon filtrelerinizin değiştirilmesi

Filtrenizi değiştirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fişi çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman değişmesi 
gerektiği gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düğmesine basın veya 
Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool
Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.

HEPA filtrenizi değiştirmek için makinenizin her iki yanındaki düğmelere 
bastırarak filtre kapaklarını serbest bırakın. HEPA filtreyi çıkarmak için 
tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapağa yerleştirin ve tırnakların yerine oturduğundan  
emin olun.

Karbon filtrenizi değiştirmek için filtreyi makinenizin tabanından çıkarın  
ve yedek filtreyi takın.

Dış kapakları yerlerine yerleştirin ve sağlam bir şekilde yerlerine oturana  
dek sıkıca itin.

Fişi prize takıp makinenizi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün 
sıfırlanması
Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA filtrenizin ömrünün sıfırlanması
Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beşten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak  
ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması
Uzaktan kumandanızdaki Salınım düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beşten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak  
ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.
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Katalitik filtreli HEPA+Karbon filtrelerinizin değiştirilmesi

Filtrenizi değiştirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi  
kapatın ve fişi çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman  
değişmesi gerektiği gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düğmesine  
basın veya Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
Pakete kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

Katalitik filtrenizi değiştirmeniz gerekmeyecektir.

HEPA+Karbon filtrenizi değiştirmek için makinenizin her iki yanındaki düğmelere 
bastırarak dış kapağı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapağa yerleştirin ve tırnakların yerine oturduğundan emin olun.

Dış kapakları yerlerine yerleştirin ve sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek 
sıkıca itin.

Fişi prize takıp makinenizi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün 
sıfırlanması
Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması 
Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beşten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak,  
ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.
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Makinenizin bakımı

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için makinenin  
düzenli olarak temizlenmesi ve tıkanık olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Makinenizin temizlenmesi
Makineniz tozlanırsa, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Filtrenin üzerindeki hava giriş deliklerinde ve amplifikatör halkasının içerisindeki küçük 
açıklıkta tıkanıklık olup olmadığına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.

Hata kodları
Makineniz bir hata kodu gösterirse kapatıp yeniden açmayı deneyin. Bunu yaptığınızda  
hata kodu kaybolmazsa Dyson Müşteri Hizmetleri’yle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi ve destek için Dyson Link mobil uygulamasını veya internet sitemizi ziyaret 
edin: www.dyson.com.tr

http://www.dyson.com.tr

	Looking after your machine
	Resetting your HEPA+Carbon filter life
	Changing your HEPA+Carbon filters with a catalytic filter
	Resetting your HEPA and carbon filter life
	Changing your HEPA and carbon filters
	Resetting your HEPA+Carbon filter life
	Changing your HEPA+Carbon filter
	Night mode and Sleep timer
	Airflow speed and direction
	Auto mode
	Information menu
	Power and continuous monitoring
	Connecting to your smart home
	Connecting to the Dyson Link app
	Getting started
	Assembling your machine
	Oscillation
	Makinenizin kurulumu
	Başlangıç
	Dyson Link mobil uygulamasına bağlanma
	Akıllı ev sisteminize bağlanma
	Güç ve sürekli takip
	Bilgi menüsü
	Auto mod
	Hava akış hızı ve yönü
	Salınım
	Gece modu ve Uyku zamanlayıcı
	HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi
	HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması
	HEPA ve karbon filtrelerinizin değiştirilmesi
	HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün sıfırlanması
	Katalitik filtreli HEPA+Karbon filtrelerinizin değiştirilmesi
	HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması
	Makinenizin bakımı

