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Skaffa full kontroll med Dyson Link-appen.

Få steg-för-steg-installation och support.

Kontrollera hur och när din Dyson-lampa 
ska vara igång.

Ladda ned Dyson Link-appen
Ladda ner Dyson Link-appen från App Store eller 
Google Play.

Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa  
ett nytt konto.

Mer information och support hittar du här:
https://www.dyson.se/support/journey/overview.html
020 012 5871

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat 
i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., 
registrerat i USA och andra länder.

Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs 
av Bluetooth SIG, Inc. och all Dysons användning av sådana varumärken sker 
under licens.

Tack för att du valt att köpa  
en Dyson-lampa

Aktivera din garanti
Vi slutar inte bry oss om våra 
maskiner när de har blivit dina.  
Vi finns till hands för att hjälpa dig 
även efter att din garanti har gått ut.

Du hittar ditt serienummer  
på märkplåten som sitter på 
undersidan av lampan.

Anteckna ditt serienummer för  
framtida referens.

Denna illustration är endast ett exempel.
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Montering av lampan

Positionering av lampan

Ta inte av skyddsomslaget 
från den horisontella armen 
innan lampan har monterats.

Placera basen på golvet och 
placera det vertikala röret  
i basen.

Sätt i skruven i det vertikala 
röret och skruva fast helt med 
det verktyg som medföljer.

Sätt i sladden i basen och  
se till att den sitter i ordentligt 
i kabelhållaren.

Ta bort allt skyddsomslag 
från lampan.

Sätt i kontakten och slå  
på lampan.

Ladda ner Dyson Link-appen 
och lägg till din lampa.

Du kan enkelt ändra position på lampan genom att rotera det 
optiska huvudet, armen och det vertikala röret med upp till 360°.

Ström Ljusstyrka

Inställningar

Färgtemperatur
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Svep för att ändra  
färgtemperatur på  
lampan från varmt  
till kallt.

Lampan kommer att anpassa sig 
till ljusförhållandena i bakgrunden 
och se till att din arbetsplats har  
en jämn ljusstyrka.

Den ändrar automatiskt 
ljusstyrkan och färgen efter  
din geografiska plats under 
hela dagen när den är ansluten 
till Dyson Link-appen via trådlös 
Bluetooth®-teknik.

Färgtemperatur  
och ljusstyrka

Inställningar

Svep för att ändra  
lampans ljusstyrka.

Tryck för att snabbt växla mellan 
olika ljusstyrkenivåer.

Mer information om hur du använder lampan 
utan att ansluta till Dyson Link-appen hittar 
du här: www.dyson.co.uk/support eller  
www.dyson.ie/support

För att ta reda på mer om färgtemperatur 
och ljusstyrkenivåer och för att få ut mesta 
möjliga av din lampa kan du hämta  
Dyson Link-appen eller besöka vår 
webbplats på: www.dyson.co.uk/support 
eller www.dyson.ie/support

Lampan stängs av efter fem minuter 
om den inte upptäcker några rörelser.

Tryck för att växla snabbt 
mellan olika färgtemperaturer.
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Inaktivera/aktivera trådlös 
Bluetooth®-teknik

USB-C laddningsuttag

Din lampa har trådlös Bluetooth®-teknik 
aktiverad som standard.

Tryck och håll nere mittenknappen tills 
LED-lamporna på de tre knapparna 
blinkar. Den huvudsakliga ljuskällan 
kommer att slå av och sedan på igen  
för att visa att Bluetooth har inaktiverats.

För att återaktivera Bluetooth följer  
du instruktionerna ovan en gång till. 
Den huvudsakliga ljuskällan kommer  
att blinka två gånger för att visa att 
Bluetooth har återaktiverats.

Plugga in dina mobila  
enheter och ladda upp  
till 1,5 A med 5 V.


