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Volledige controle binnen handbereik 
met de Dyson Link-app.

Stapsgewijze installatie-instructies  
en ondersteuning.

Je bepaalt zelf hoe en wanneer jouw 
Dyson lamp brandt.

Download de Dyson Link-app
Download de Dyson Link-app van de App Store  
of Google Play.

Open de app en volg de instructies op het scherm 
om een nieuw account aan te maken.

Voor meer informatie en ondersteuning:<voeg website 
en telefoonnummer in>

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd 
in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen.

Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken 
die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken 
onder licentie.

Bedankt dat je hebt gekozen 
voor een lamp van Dyson

Jouw garantie activeren
Onze zorg voor onze machines  
stopt niet nadat ze zijn verkocht. 
Zelfs nadat jouw garantie is verlopen, 
staan we nog steeds klaar om je  
te helpen.

Je vindt het serienummer op het 
typeplaatje onder op de lamp.

Noteer het serienummer om dit later 
te kunnen raadplegen.

Deze illustratie is uitsluitend als voorbeeld bedoeld.
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De lamp in elkaar zetten

De lamp plaatsen

Verwijder het beschermende 
verpakkingsmateriaal pas 
van de horizontale arm  
nadat je de lamp in elkaar  
hebt gezet.

Zet de voet op de vloer en 
steek de verticale stang in  
de voet.

Steek de schroef in de 
verticale stang en draai 
deze goed vast met het 
meegeleverde gereedschap.

Steek het netsnoer in  
de voet en zorg dat dit  
in de kabelgeleider zit.

Verwijder het beschermende 
verpakkingsmateriaal van  
de lamp.

Steek de stekker in het 
stopcontact en schakel  
de lamp in.

Download de Dyson Link-app 
en voeg jouw lamp toe.

Je kunt de lamp gemakkelijk positioneren door de optische kop, 
de arm en de stang afzonderlijk over 360° te draaien.

Vermogen Helderheid

Instellingen

Kleurtemperatuur
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Veeg om de kleurtemperatuur 
van het licht warmer of koeler 
te maken.

De lamp past zich aan veranderingen 
in de achtergrondverlichting aan  
om uw werkplek voortdurend goed  
te verlichten.

Past de helderheid en kleur 
automatisch aan op basis van 
je locatie en de tijd van de dag 
wanneer je via de draadloze 
Bluetooth®-technologie bent 
verbonden met de Dyson Link-app.

Kleurtemperatuur  
en helderheid

Instellingen

Veeg om de helderheid 
van de lamp te wijzigen.

Tik op de knoppen om snel 
tussen helderheidsniveaus 
te wisselen.

Voor meer informatie over het gebruik van  
de lamp als deze niet is verbonden met de 
Dyson Link-app: www.dyson.nl/ondersteuning 
of www.dyson.be/ondersteuning

Voor meer informatie over kleurtemperatuur 
en helderheidsniveaus en om te zorgen  
dat je optimaal gebruikmaakt van lamp, 
raadpleeg je de Dyson Link-app of de  
website op: www.dyson.nl/ondersteuning  
of www.dyson.be/ondersteuning

De lamp schakelt uit als  
er vijf minuten geen beweging  
is waargenomen.

Tik op de knoppen om snel 
tussen kleurtemperaturen  
te wisselen.

http://www.dyson.be/ondersteuning
http://www.dyson.be/ondersteuning
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Draadloze Bluetooth®-technologie 
in-/uitschakelen

USB-C-oplaadpunt

De draadloze Bluetooth®-technologie  
is standaard ingeschakeld op de lamp.

Houd de middelste knop ingedrukt 
totdat de ledlampjes op de drie knoppen 
knipperen. De primaire lichtbron gaat 
uit en weer aan om aan te geven dat 
Bluetooth is uitgeschakeld.

Herhaal de bovenstaande instructies  
om Bluetooth weer in te schakelen.  
De primaire lichtbron knippert tweemaal 
om aan te geven dat Bluetooth weer  
is ingeschakeld.

Sluit jouw mobiele apparaten  
op de lamp aan om ze op te  
laden met maximaal 1,5 A bij 5 V.


