
Brugsanvisning

2 Aktivering af din garanti
3 Samling af lampen
3 Indstilling af lampen
4  Farvetemperatur og lysstyrke
4 Indstillinger
5  Deaktivering/aktivering af trådløs Bluetooth®-teknologi
5 USB-C-ladestation C

D
06

  J
N

.0
00

00
  P

N
.0

00
00

0-
00

-0
0 

 
00

.0
0.

00
  V

ER
SI

O
N

 N
O

.0
1



Få fuld kontrol med Dyson Link-appen.

Få trin for trin-indstilling og support.

Styr, hvordan og hvornår din  
Dyson-lampe skal aktiveres.

Download Dyson Link-appen
Download Dyson Link-appen fra App Store eller  
Google Play.

Åbn appen, og følg vejledningen på skærmen for  
at oprette en ny konto.

For yderligere oplysninger henvises til:  
https://www.dyson.dk/support/journey/overview.html  
+45 80705843

Apple og Apple-logoet er registrerede varemærker, som er registreret  
i USA og andre lande. App Store er en tjenesteydelse, som tilhører Apple Inc. 
og er indregistreret i USA og andre lande.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, som tilhører 
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse varemærker sker i henhold  
til licens.

Tak, fordi du har valgt  
at købe en Dyson-lampe

Aktivering af din garanti
Vi stopper ikke med at tage os af 
vores maskiner, selvom de nu bor 
hos dig. Selv efter garantien er 
udløbet, står vi klar til at hjælpe.

Du kan finde serienummeret  
på datapladen på undersiden  
af lampen.

Skriv serienummeret ned til  
fremtidig brug.

Dette billede er kun beregnet som eksempel.
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Samling af lampen

Indstilling af lampen

Fjern ikke 
beskyttelsesemballagen  
på den vandrette arm,  
før lampen er samlet.

Sæt lampefoden på gulvet, 
og sæt den lodrette stang  
i lampefoden.

Sæt skruen i den lodrette 
stang, og stram den helt til 
med det medfølgende værktøj.

Sæt strømkablet i lampefoden, 
så det sidder i kabelskinnen.

Fjern beskyttelsesemballagen 
fra lampen.

Sæt ledningen i stikket,  
og tænd lampen.

Download Dyson Link-appen, 
og tilføj lampen.

Du kan nemt ændre lampens indstilling ved at dreje enten det optiske 
hoved, armen eller stangen uafhængigt af hinanden i op til 360°.

Strømforsyning Lysstyrke

Indstillinger

Farvetemperatur
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Stryg for at ændre lampens 
farvetemperatur fra varm  
til kølig.

Lampen justeres efter 
baggrundsbelysningen  
og holder arbejdsområdet  
oplyst hele tiden.

Ændrer automatisk lysstyrke 
og farve i henhold til din 
geografiske placering og  
i løbet af dagen, når lampen  
er tilsluttet via trådløs 
Bluetooth®-teknologi  
til Dyson Link-appen.

Farvetemperatur  
og lysstyrke

Indstillinger

Stryg for at ændre 
lampens lysstyrke.

Tryk for at skifte hurtigt 
mellem lysstyrkeniveauer.

Få yderligere oplysninger om, hvordan  
du bruger lampen uden at forbinde til 
Dyson Link-appen, her: www.dyson.co.uk/
support eller www.dyson.ie/support

Du kan få mere at vide om farvetemperatur 
og lysstyrkeniveauer samt om, hvordan  
du får mest muligt ud af din lampe,  
via Dyson Link-appen eller online på:  
www.dyson.co.uk/support eller  
www.dyson.ie/support

Lampen slukkes efter fem  
minutter, hvis der ikke registreres 
nogen bevægelser.

Tryk for at skifte hurtigt mellem 
farvetemperaturer.

http://www.dyson.co.uk/support
http://www.dyson.co.uk/support
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Deaktivering/aktivering  
af trådløs Bluetooth®-teknologi

USB-C-ladestation

Den trådløse Bluetooth®-teknologi  
er aktiveret som standard på lampen.

Tryk og hold den midterste knap nede, 
indtil LED-lysene på de tre knapper 
blinker. Den primære lyskilde slukkes  
og tændes derefter igen for at vise,  
at Bluetooth er blevet deaktiveret.

Bluetooth aktiveres igen ved at gentage 
vejledningen herover. Det primære lys 
blinker to gange for at vise, at Bluetooth 
er blevet aktiveret igen.

Tilslut dine mobile enheder for 
at oplade op til 1,5 A ved 5 V.


