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Otomatik mod
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Gece modu
Salınım

TR

Müşteri Hizmetleri
0850 532 11 44
info@hakman.com.tr

Çevrimiçi
www.dyson.tr/support

Dyson Link uygulamasını indirin
Dyson Link uygulaması mobil 
cihazınız aracılığıyla cihazınızı 
kontrol etme, izleme, özelleştirme 
ve otomatik ayar güncellemelerini 
almanıza imkan verir.
App Store veya Google Play’de 
Dyson Link uygulamasını arayın.

Bakım 

Cam HEPA filtrelerin değiştirilmesi
Karbon filtrelerin değiştirilmesi
Temizlik

Önemli bilgiler 

Sorun giderme
Ek bilgi

İçindekiler

Size yardım için buradayız

Dyson arıtma fanı satın almayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz
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Kayıt

Ücretsiz 2 yıl garanti için kayıt 
olduktan sonra, Dyson cihazınız 
satın alma tarihinden itibaren 2 yıl 
boyunca, garanti koşullarına tabi 
olarak parça ve işçilik (filtreler hariç) 
garantisi kapsamındadır.
Seri numarası ürünün altındaki 
anma plakasında yazmaktadır.

Sonradan referans olması için seri 
numaranızı not alın.

Telefonla kayıt
Müşteri Hizmetlerimizi arayın.
0850 532 11 44

Çevrimiçi kayıt
Tüm parçalarınızı ve garantinizi 
çevrimiçi olarak kaydetmek için web 
sitemizi ziyaret edin. 
www.dyson.tr/register

Akıllı telefonla kayıt
Dyson Link uygulamasını indirin, 
kurulumun bir parçası olarak kayıt 
işleminizi gerçekleştireceksiniz.

Ücretsiz 2 yıllık garantinizi 
kaydetmek için izleyebileceğiniz 
3 kolay yol

Küçük ayrıntılar burada 
gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK 
TALİMATLARI
BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU 
KILAVUZDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM 
TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN
Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler de dahil, 
temel önlemlere daima uyulmalıdır:

UYARI
Kimyasal Yanık ve Boğulma Tehlikesi. Pilleri 
çocuklardan uzak tutun. Bu ürün lityum düğme tipi 
pil içerir. Yeni veya kullanılmış bir lityum düğme tipi 
pil yutulursa veya vücuda girerse, vücudun içinde 
ciddi yanıklara neden olabilir ve 2 saat gibi kısa bir 
süre içinde ölüme yol açabilir. Pil bölmesini daima 
sıkıca kapatın. Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa, 
ürünü kullanmayı durdurun, pilleri çıkarın ve 
çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş veya 
vücudun herhangi bir yerine girmiş olabileceğini 
düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın. 

 

UYARI
CİHAZ VE UZAKTAN KUMANDANIN HER İKİSİ 
DE MIKNATIS İÇERİR.
1. Kalp pilleri ve defibrilatörler güçlü manyetik 

alandan etkilenebilirler. Eğer siz ya da evinizde 
yaşayan bireylerde kalp pili ya da defibrilatör 
bulunuyorsa, uzaktan kumandayı cihazın 
yanına ya da cebinize koymaktan kaçının.

2. Kredi kartları ve elektronik depolama birimleri 
de mıknatıslardan etkilenebilir. Bu yüzden 
uzaktan kumandadan ve cihazın üzerinden 
uzak tutulmalıdır.

UYARI
Bu uyarılar, cihazın kendisi ve söz konusu olduğu 
durumlarda tüm aletler, aksesuarlar, şarj aletleri 
veya ana adaptörler için geçerlidir.
YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA 
YARALANMA TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN:
3. Dyson cihazı, gözetim altında veya cihazın 

kullanılmasından sorumlu ve tehlikelerin 
farkında bir kişinin güvenli olacak şekilde 
verdiği talimatlar doğrultusunda 8 yaşın 
üzerindeki tüm çocuklar, fiziksel, duyusal veya 
zihinsel engeli bulunan veya deneyim ve bilgisi 
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Kablodan çekerek 
fişten çıkarmayın.

Isı kaynaklarının 
yakınına koymayın.

Açık alev kaynağına 
yakın kullanmayın.

Hava halka ampli-
fikatöründen tutarak 
taşımayın. Hava 
halka amplifikatörü 
bir tutamaç değildir.

Filtrenin veya cihazın 
yakınlarında oda 
kokusu veya parfüm 
gibi kokulu ürünler 
püskürtmeyin.

bulunmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. 
Temizlik ve bakım işlemleri, yanında yetişkin biri 
olmayan çocuklar tarafından yapılmaz.

4. Kullanmadan önce cihazın tamamen talimatlara 
göre monte edildiğinden emin olun.

5. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. 
Küçük yaştaki çocukların yanında veya 
yakınında kullanılırken çok dikkatli olmak 
gerekir. Cihazla oynamadıklarından emin 
olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

6. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde 
kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da 
Dyson Müşteri Hizmetleri tarafından önerilenler 
haricinde herhangi bir bakım ya da onarım 
işlemi yapmayın.

7. SADECE kuru yerle temas etmesi şarttır. Dış 
ortamlarda ya da ıslak yüzeylerde kullanmayın 
ve suya ya da yağmura maruz bırakmayın.

8. Fişi veya cihazın herhangi bir kısmını ıslak 
elle tutmayın.

9. Cihazı hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. 
Cihazı atın veya inceleme ve/veya tamir 
işlemi için yetkili servise gönderin. Eğer güç 
kablosu hasar görmüş ise, herhangi bir 
tehlike oluşmasını önlemek için Dyson, servis 
temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi 
tarafından değiştirilmelidir.

10. Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, 
şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa, yere 
düşürüldüyse, zarar gördüyse, dış ortamlarda 
bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kesinlikle 
kullanmayın ve Dyson Müşteri Hizmetleri ile 
iletişim kurun.

11. Kabloyu germeyin, gerilecek kadar yük altında 
tutmayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

12. Kabloları halının altına döşemeyin. Kablonun 
yolluk, kilim, paspas veya benzeri şeylerin 
altında kalmamasına dikkat edin. Kabloyu 
üstünde yürünmeyen ve takılıp düşme riski 
olmayan yerlere koyun.

13. Fişi prizden çıkarırken kablosundan 
çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için 
kablodan değil, fişten tutun. Uzatma kablosu 
kullanılması önerilmez.

14. Açık yerlerine veya giriş ızgarasının içine 
herhangi bir cisim koymayın. Açık yerlerinden 
biri tıkalı iken kullanmayın; tozdan, iplik ve 
kıl benzeri hava akışını engelleyecek her 
şeyden arındırın.

15. Bu cihaz üzerinde hiçbir temizlik malzemesi veya 
yağ kullanmayın. Temizlemeden veya bakım 
yapmadan önce cihazın fişini çekin.

16. Cihazı daima ayaklığından tutarak taşıyın, asla 
halka amplifikatöründen tutarak taşımayın.

17. Prizden çekmeden önce tüm kumandaları 
kapatın. Uzun süre kullanılmayacaksa fişten 
çekin. Takılma tehlikesine karşı kabloyu güvenli 
bir şekilde sarın.

18. Ocak, fırın, soba ya da diğer yüksek sıcaklık 
yayan kaynakların yakınında kullanmayın.

19. Oda spreyi veya benzeri ürünlerle birlikte ya 
da yakınlarında kullanmayın. Filtrenin üzerine 
veya yakın çevresine parfüm püskürtmeyin veya 
uygulamayın. Esanslı yağları ve kimyasalları 
cihazdan uzak tutun.

20. Bu cihaz yalnızca ürünle birlikte verilen güç 
kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI OKUYUN 
VE SAKLAYIN
Bu Dyson cihazı yalnızca evde kullanım içindir.
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Cihazı kutusundan çıkarmak 
için her iki elinizi kullanın ve 
sadece cihazın tabanından 
tutmaya özen gösterin.

Amplifikatör halkasından 
tutarak kaldırmayın.

Karbon filtreleri kutudan çıkarın 
ve koruyucu ambalajı sökün.

Her iki karbon filtreyi de 
cihaza ekleyin.

Cam HEPA filtreleri koruyucu 
ambalajından çıkarın ve gövdeye 
sabitlenene kadar itin.

Davlumbazları gövdeye yerleştirin 
ve yerlerine sağlam şekilde oturana 
kadar yavaşça itin.

Uzaktan kumandayı cihazın üst 
kısmına düğmeler aşağıya bakacak 
şekilde yerleştirin.

Cihazın fişini takın ve çalıştırın.

Montaj

Güç Açma/
Kapatma

Hava akış 
hızı

Salınım 
Açma/
Kapatma

Gece modu

Hava akış yönü

Otomatik Mod

Bilgi menüsü

Kumandalar

Güç Açma/
Kapatma
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Cihazın fişini prize takın ve cihazı çalıştırın.

Mobil cihazınızın uygulama ile uyumlu 
olduğundan, açıldığından, Wi-Fi ağına 
bağlı olduğundan ve Bluetooth özelliğinin 
etkinleştirildiğinden emin olun.

Dyson Link uygulamasını henüz 
indirmediyseniz App Store veya Google 
Play’den uygulamayı indirin.

Dyson Link uygulamasını açın ve hesabınız 
yoksa açmak için talimatları izleyin.

Ekrandaki talimatları izleyerek cihazınızı 
Dyson Link uygulaması ile eşleştirin.

Artık Dyson Link uygulamasını özel ayarlar 
oluşturmak, cihaz bilgilerini takip etmek, 
cihazınızı kontrol etmek, programlamak ve 
güncelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Dyson Link uygulamasını indirmede veya 
cihazınızla eşleştirmede sorun yaşıyorsanız, 
öncelikle bir Wi-Fi ağına bağlı olup 
olmadığınızı veya mobil cihazınızda Bluetooth 
özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini 
kontrol edin ve yeniden deneyin.

Uygulamayı indirmede veya cihazınızla 
eşleştirmede sorun yaşamaya devam 
ederseniz, lütfen Dyson Müşteri Hizmetleri 
ile görüşün.

Dyson Link uygulaması mobil cihazınız aracılığıyla 
cihazınızın ayarlarını kontrol etme, programlama, izleme 
ve özelleştirmenize imkan verir.

Wi-Fi varsayılan olarak devrededir. Wi-Fi’yi devre dışı 
bırakmak veya etkinleştirmek için cihaz üzerindeki 
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesine 5 saniye 
süreyle basın.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. 
App Store, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Google Play ve Google Play logosu Google Inc.'nin ticari markalarıdır.

Dyson Link uygulamasına bağlanılması

Ek işlevler

Güç Açma/Kapatma
Arıtma fanını durdurmak için cihazın veya uzaktan 
kumandanın üzerindeki Power ON/OFF (Güç AÇMA/
KAPATMA) düğmesine basın. Cihaz hava kalitesini 
denetlemeye devam eder.

Sürekli denetleme
Sürekli denetleme işlevi:

• Çevreyle ilgili çok fazla bilgi toplar (”Bilgi menüsü” 
bölümünü inceleyin).

• Eski hava kalitesi bilgilerinin ekranda ve Dyson Link 
uygulamasında görüntülenmesini sağlar.

Bekleme modu seçilmediği takdirde sürekli denetleme 
sürekli devrededir.

Sürekli denetleme işlevini durdurmak için Auto mode 
(Otomatik mod) düğmesini 5 sn basılı tutun.

Bekleme
Bekleme modundan çıkmak ve cihazı yeniden aktif 
hale getirmek için cihaz veya uzaktan kumanda 
üzerindeki Power ON/OFF (Güç AÇMA/KAPATMA) 
düğmesine basın.
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İç mekandaki hava kalitesi - 
12 saniye
Verilerin son 12 saniyesini 
gösteren bir grafik ile geçerli 
hava kalitesini izler.

Parçacık maddesi (PM2.5)
Soluduğumuz havada bulunan en 
fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki 
mikroskobik parçacıklardır. 
Bunlar duman, bakteriler veya 
alerjenler olabilir.

Parçacık maddesi (PM10)
Soluduğumuz havada bulunan en 
fazla 10 mikron büyüklüğündeki 
daha büyük mikroskobik 
parçacıklardır. Bunlar arasında toz, 
küf ve polen vardır.

Azot dioksit ve diğer 
oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı bu gazlar 
yanma sonucu, örneğin yemek 
pişirme esnasında yanan gaz ve 
araçtaki egzoz emisyonları sonucu 
havaya bırakılır.

Uçucu organik bileşikler
Uçucu organik bileşikler genellikle 
potansiyel olarak zararlı olabilecek 
kokulardır. Bunlar temizlik 
ürünlerinde, boyalarda ve yeni 
mobilyalarda bulunabilir.

İç mekan sıcaklığı
Konforlu bir ortam yaratılmasına 
yardımcı olmak için ortam 
sıcaklığını kontrol eder.

İç mekandaki nem
Havadaki su buharı miktarı geçerli 
sıcaklıktaki olası maksimum nemin 
yüzdesi olarak gösterilir.

Filtreler
Kalan filtre ömrü ekranda 
gösterilir ve filtrenin değiştirilip 
değiştirilmemesi gerektiğini yansıtır

Bilgi menüsü

Cihazınızın performansını izlemek 
için seçenekler arasında gezinin.
Menü, havadaki kirleticiler ile 
sıcaklık ve nem seviyeleri hakkındaki 
bilgilere de erişmenize imkan tanır.
Hava kalitesinin düşmesine belirli 
tipte bir kirletici neden olduğunda, 
ekranda bu kirleticinin sembolü 
görüntülenir.

Wi-Fi
Wi-Fi ağına yapılan geçerli bağlantı 
durumudur.

Küçük ayrıntılar burada 
gösterilenlerden biraz farklı olabilir.
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Otomatik mod

Otomatik mod seçiliyken cihaz 
üzerindeki sensörler cihazın 
ayarlarını hava kalitesine göre 
otomatik olarak yapılandırır.

Sensörler hedef hava kalitesi 
seviyesine ulaşıldığını tespit 
ettiğinde cihaz duraklar.

Hava kalitesini denetlemeye devam 
eden sensörler, hava kalitesi seviyesi 
düştüğünde cihazı yeniden çalıştırır.

Otomatik mod ve hava kalitesi 
ayarlarını Dyson Link uygulaması 
ile değiştirebilirsiniz.

Hava akışı

Havanın önden veya arkadan 
verilecek şekilde ayarlanmasından 
bağımsız olarak hava sürekli 
olarak temizlenir.

Havanın temizlenmesi ve soğuk 
hava akışı için hava akışı yönünü 
önden ayarlayın.

Önden soğuk hava akışı olmadan 
sadece havanın temizlenmesi 
için hava akışı yönünü 
arkadan ayarlayın.

Hava akış hızını arttırmak veya 
düşürmek için Airflow speed (Hava 
akış hızı) düğmesine basın.
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Salınım

Oscillation (Salınım) düğmesine 
basarak 0° ile 350° seçeneği 
arasında bir ayar yapabilirsiniz.

Salınım ayarlarınızı Dyson Link 
uygulamasından yapabilirsiniz; 
seçenekler arasında gezindikçe 
karşınıza çıkar.

Gece modu

Gece modu ekranın ışığını 
kısarak ve cihazın daha sessiz 
şekilde çalışmasını sağlayarak 
uyku sırasında da ideal şekilde 
kullanılmasına imkan verir.

Otomatik mod ayarlanırsa, Gece 
modu hava akış hızını 1 ile 4 
kademeleri arasında azaltır.

Hava akışını elle 1-10 
arasında değiştirebilirsiniz.

Gece modu ayarlarınızı Dyson Link 
uygulamasından özelleştirebilirsiniz.

Küçük ayrıntılar burada 
gösterilenlerden biraz farklı olabilir.
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Cam HEPA filtrelerin değiştirilmesi

Cihazın fişini prizden çekin.

Davlumbazların her iki yanında yer 
alan düğmeleri aşağıya doğru itin.

Önemli Filtreleri değiştirmeden 
önce mutlaka cihazın fişini çekin.
Kalan filtre ömrü ekranda gösterilir 
ve bu, yıkanmayan cam HEPA 
filtrenin ne zaman değiştirilmesi 
gerektiğini belirtir.

Filtre ünitelerini yerel yönetmeliklere 
göre atın.

Davlumbazlar, takılı cam HEPA 
filtrelerle birlikte serbest kalır.

Yeni cam HEPA filtreleri sabitlenene 
kadar davlumbazlara itin.

Önemli

Davlumbazları, tabandaki 
konumlarına oturduklarından emin 
olana kadar itin.

Cam HEPA filtreleri, davlumbazların 
üzerindeki her iki mor tırnağa 
basarak doğrudan çöp 
kutusuna atın.

Cihazın fişini prize takın ve 
cihazı açın.

Uzaktan kumanda üzerindeki 
Night mode (Gece modu) 
düğmesine basılı tutun.

Cihazın ekranı beşten geriye doğru 
sayar, sayım sonunda varsayılan 
ekrana dönülür. Cam HEPA filtre 
seviyesinin sıfırlanmasının ardından 
cihaz kullanıma hazır hale gelir.
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Önemli

Yeni karbon filtreyi sabitlenene kadar 
tabana itin.

Cihazın fişini prizden çekin.

Davlumbazların her iki yanında yer 
alan düğmeleri aşağıya doğru itin.

Cihazın fişini prize takın ve 
cihazı açın.

Karbon filtreleri sökmek için: 
Filtrelerin her iki tarafındaki 
tırnakları çekin.

Karbon filtreleri çöpe atın.

Karbon filtrelerin değiştirilmesi

Önemli Filtreleri değiştirmeden 
önce mutlaka cihazın fişini çekin.
Kalan filtre ömrü ekranda gösterilir 
ve bu, yıkanmayan karbon 
filtrenin ne zaman değiştirilmesi 
gerektiğini belirtir.

Filtre ünitelerini yerel yönetmeliklere 
göre atın.

Davlumbazlar, takılı cam HEPA 
filtrelerle birlikte serbest kalır.

Davlumbazları, tabandaki 
konumlarına oturduklarından emin 
olana kadar itin.

Uzaktan kumanda üzerindeki 
Oscillation (Salınım) düğmesine 
basılı tutun.

Cihazın ekranı beşten geriye doğru 
sayar, sayım sonunda varsayılan 
ekrana dönülür. Karbon filtre 
seviyesinin sıfırlanmasının ardından 
cihaz kullanıma hazır hale gelir.
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Temizlik

Cihazınızın verimli şekilde 
çalışmasını sağlamak için düzenli 
olarak cihazı temizlemeniz ve 
tıkanıkları kontrol etmeniz gerekir.

Temizleme öncesinde cihazın fişini 
prizden çekin.

Filtredeki hava girişi deliklerinde ve 
halka amplifikatörün içindeki küçük 
aralıkta tıkanıklık olup olmadığını 
kontrol edin.

Tozu ve pislikleri temizlemek için 
yumuşak bir fırça kullanın.

Cihazı temizlemek için deterjan veya 
cila kullanmayın.

Makinenin yüzeyinde toz birikebilir. 
Halka amplifikatördeki, filtre 
ünitesindeki ve diğer parçalardaki 
tozu kuru veya nemli bir bezle silin.

Sorun giderme

Daha fazla bilgi ve yardım için:
Çevrimiçi:
www.dyson.tr/support
Telefonda:
0850 532 11 44

Cihaz filtre yokken kullanılmışsa 
veya filtreler gerektiği zaman 
değiştirilmemişse tıkanıklık 
meydana gelebilir.

Tıkanıklığı önlemek için:

Filtre davlumbazlarını sökerek 
filtrelerin altındaki hava giriş 
deliklerinde tıkanıklık olup 
olmadığını kontrol edin.

Tozu ve pislikleri temizlemek için 
yumuşak bir fırça kullanın.

Hata kodu gösterildiğinde ilk olarak 
cihazın fişini çekin ve daha sonra 
yeniden takın.

Hata kodu görüntülenmeye devam 
ederse Dyson Müşteri Hizmetleri 
ile görüşün.
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UZAKTAN KUMANDA OLMADAN KONTROL
• Cihaz, Dyson Link uygulaması ile kumanda edilebilir.

DYSON LINK UYGULAMASINA BAĞLANTI
• Dyson Link uygulamasının çalışabilmesi için çalışan bir internet bağlantısına ve uygulama 

özellikli bir cihaza sahip olmanız gerekir.
• Bu cihaz, birçok modern yönlendiricide bulunan 2.4GHz veya 5GHz ağlara bağlanabilir. 

Uygun olup olmadığını görmek üzere yönlendiricinizin belgelerini kontrol edin.
• Dyson Link uygulaması, en az iOS 10 sürümüne* sahip bir iOS aygıtı veya en az Android 5 

sürümüne sahip bir Android aygıtı gerektirir.
• Mobil aygıtınızın, cihazla bağlantı kurabilmek için Bluetooth 4.0 desteğine (Bluetooth Low 

Energy) sahip olması gerekir. Uyumluluk için aygıtınızın teknik özelliklerine bakın.
 – BLE/Wi-Fi 2.4GHz – 2.5GHz, 0,1 W (maksimum)
 – Wi-Fi 5.170GHz – 5.835GHz, 0,1 W (maksimum)
 – Desteklenen Wi-Fi protokolleri:
 – IEEE802.11a
 – IEEE802.11b (Tavsiye edilmez)
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n
 – Şebekelenmiş bekletme: 1.0 W

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

PİL DEĞİŞTİRME

DİKKAT
• Uzaktan kumanda üzerindeki pil bölmesinin vidalarını açın. Pili çıkarmak için tabanı 

gevşetin ve çekin.
• Pilleri ters takmayın veya pillere kısa devre yaptırmayın.
• Pilleri parçalamaya veya şarj etmeye çalışmayın. Ateşten uzak tutun.
• Yeni pil takarken, pil üreticisinin talimatlarına uyun (pil tipi CR 2032).
• Uzaktan kumandanın vidalarını her zaman yerlerine takın.

YIKANAMAYAN FİLTRE ÜNİTELERİ
• Filtre ünitelerinizin yıkanması ve geri dönüştürülmesi mümkün değildir.
• Filtre ünitelerinizi değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.
• İstendiğinde filtre ünitelerinin değiştirilmemesi ürünün performansında ve görünümünde 

değişikliklere neden olabilir.
• Yeni filtre üniteleri www.dyson.com.tr/support adresinden satın alınabilir.

OTOMATIK MOD
• Sensörün kalibrasyonunun yapılması için makine ilk kullanıldıktan sonra 6 günlük bir 

sürenin geçmesi gereklidir. Bu süre içerisinde makine VOC'lara (kokular gibi) normalden 
daha duyarlı olabilir.

ELDEN ÇIKARMA BİLGİSİ
• Dyson ürünleri birinci sınıf geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bu ürünü 

elden çıkarırken mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın.
• Pili yerel kurallara veya düzenlemelere uygun olarak atın veya geri dönüştürün.
• Bu işaret AB içinde bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. 

Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için, 
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek üzere 
sorumlu bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, 
iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün alındığı perakendeciyle iletişim kurun. 
Çevreye saygılı ve güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için bu ürünü alabilirler.

• Yutulduğunda çocuklara zarar verebileceğinden kullanılmış pilleri çocuklardan 
uzak tutun.

• Filtre ünitelerinizin yıkanması ve geri dönüştürülmesi mümkün değildir.
• Eski filtre ünitelerini yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere göre atın.
• Ürün atılmadan önce pilin üründen çıkarılması gerekir.

DYSON MÜŞTERİ HİZMETLERİ
BİR DYSON CİHAZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

2 yıl garanti için kayıt olduktan sonra, Dyson cihazınız satın alma tarihinden itibaren 2 yıl 
boyunca, garanti koşullarına tabi olarak parça ve işçilik garantisi kapsamındadır. Dyson 
cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda destek, genel ipuçları ve Dyson cihazınızla 
ilgili faydalı bilgiler için, www.dyson.com.tr/support destek adresini ziyaret edin.
İsterseniz cihazınızın seri numarası ve ne zaman, nereden aldığınız gibi detaylarla birlikte 
Dyson Müşteri Hizmetleri'ni de arayabilirsiniz.
Seri numarası ürünün altındaki anma plakasında yazmaktadır.
Eğer elektrikli süpürgenizin servise ihtiyacı varsa, en uygun yetkili servis seçeneğini 
görüşebilmeniz için Dyson Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Elektrikli süpürgeniz garanti ve 
onarım kapsamındaysa, ücretsiz onarılacaktır.

LÜTFEN DYSON KULLANICISI OLARAK KAYDOLUN
Size hızlı ve uzman servis hizmeti sunabilmemiz için, lütfen bir Dyson cihazı sahibi olarak 
kayıt yapın. Bunun için üç yol mevcuttur:
• www.dyson.com.tr adresini ziyaret etmek
• Dyson Müşteri Hizmetleri'nin 0850 532 11 44 numaralı telefonunu aramak
• Akıllı telefon. Dyson Link uygulamasını indirin, kurulumun bir parçası olarak kayıt 

işleminizi gerçekleştireceksiniz.

Böylelikle bir Dyson kullanıcısı olarak, gelecekte garanti kapsamı dışında oluşabilecek 
herhangi bir hasar ve zarar durumunda, gerektiğinde sizinle irtibata geçebilmemiz 
mümkün olacaktır.

2 YIL SINIRLI GARANTİ
DYSON 2 YIL SINIRLI GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

GARANTİ KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR
• Dyson ya da Dyson tarafından belirlenen yetkili servisin uygun ve gerekli gördüğü 

takdirde, cihazınızın onarımı ya da yenilenmesi, yanlış veya hatalı parçaların 
kullanılmasından dolayı arızalanması, satın alma veya teslimat sürecinin ilk 2 yıl boyunca 
gerçekleşen işçilik ve fonksiyonellik (eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabilir 
durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa Dyson veya belirlenen yetkili teknik servis, 
hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir).

• Bu cihaz Avrupa Birliği dışında satıldığında, bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede 
kurulduğunda ve kullanıldığında geçerlidir.

• Bu cihaz Avrupa Birliği sınırları içinde satıldığında, bu garanti sadece (i) cihazın satıldığı 
ülkede kullanıldığında veya (ii) cihaz Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, 
Hollanda, İspanya veya Birleşik Krallık'ta kullanıldığında ve bu cihaz ile aynı model ilgili 
ülkede aynı nominal gerilimle satıldığında geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYENLER
• Yedek filtre üniteleri. Cihazın filtre üniteleri garanti kapsamında değildir.
Dyson, arıza aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında ürünün onarım veya 
değişimini garanti etmez:
• Önerilen makine bakımının gerçekleştirilmemesi nedeniyle oluşan hasarlar.
• Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanım ve bakım hataları, hor kullanmak, ihmal, dikkatsiz 

kullanım ya da Dyson kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyumsuz şekilde 
taşınması ve bakımı neticesi oluşan hasarlar.

• Cihazlarımızın normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
• Dyson kullanım kılavuzunda belirtilmeyen ve önerilmeyen yedek parçaların 

kullanımından kaynaklanan hasarlar.
• Dyson orijinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar.
• Hatalı montajdan kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan montaj hariç).
• Dyson yetkili temsilcisinden başka taraflarca gerçekleştirilen bakım ve tamirat işlemleri.
• Tıkanma – Tıkanmaların bulunmasına ve temizlenmesine ilişkin bilgiler için lütfen bu 

Dyson Kullanım Kılavuzunda yer alan ‘Sorun Giderme’ bölümünü ve resimleri inceleyin.
• Normal aşınma ve yıpranma (örn. sigorta vs.).
• Pil yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısalma görülebilir (ilgili 

durumlarda).
Garantinizin kapsamı konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Dyson Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin.

GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ
• Garanti süreci, ürünü satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden 

sonra teslim edildiyse, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
• Cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın 

aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız (Hem orijinal hem de herhangi 
müteakip). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücrete tabi 
olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın.

• Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis 
tarafından yapılacaktır.

• Değiştirilen parça Dyson’da kalacaktır.
• Dyson cihazınızın garanti kapsamındayken onarım veya değişim işlemlerinde geçen süre 

garanti süresine eklenmeyecektir.
• Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen ek 

faydalar sağlar.

GIZLILIK VE KIŞISEL BILGILERIN KORUNMASI
Dyson Ürününüzü veya Dyson Link Uygulamasını kaydederken bize temel iletişim bilgilerini 
vermeniz gerekir;
Dyson Ürününüzün kaydı:
• Ürününüzü kaydetmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel iletişim 

bilgilerini vermeniz gerekecek.

DYSON LINK UYGULAMASI ILE KAYIT
Dyson Link Uygulamasını kaydetmek için bize temel iletişim bilgilerini vermeniz 
gerekecek; bu işlem ürününüz ile sizdeki Uygulama örneği arasında güvenli bir bağlantı 
oluşturmamızı sağlar.
• Kayıt olduktan sonra tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istememeyi seçme 

fırsatınız olacak. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel tekliflerimizin 
ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberler göndereceğiz. Hiçbir zaman 
bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayacağız ve bizimle paylaştığınız bilgileri sadece, 
internet sitemizde (privacy.dyson.com) bulunan gizlilik politikalarımızda tanımlanan 
şekilde kullanacağız. 

UYUMLULUK BİLGİSİ
İşbu belge ile Dyson, bu çevresel kontrol radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu 
olduğunu beyan eder.
AB Uygunluk Beyanının tam metni şu İnternet adresinde mevcuttur: 
www.dyson.com.tr/destek/compliance.

Ek bilgi
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