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Kullanım kılavuzu

Kutunun içindekiler

Dyson Supersonic™
saç kurutma makinesi

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.

Resized 48.3%

İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden alabilirsiniz.

Şekillendirici başlık

Hassas kurutma
başlığı

Difüzör

Geniş dişli tarak

Elektriklenmeyi
önleyen Flyaway başlık

Başlangıç
LED’ler

Hava akımı
kontrolü
3 hassas ayar.
Sıcaklık kontrolü
4 hassas ısı ayarı.
Açma/kapama
Sürgü anahtarı.

Soğuk hava
Isıyı devre dışı
bırakmak ve saç
stilini sabitlemek
için basılı tutun.

Hava girişi

Çıkarılabilir filtre yuvası
Temizlik için kolayca
çıkarılabilir.

LED’ler

Ayarlar
LED ışıklar hangi ayarı kullandığınızı gösterir.

Hava akımı
Hızlı
Orta
Hafif

Sıcaklık
Normal çalışma koşullarındaki maksimum sıcaklık: 105°C.
Güvenlik kapatmasının gerçekleştiği maksimum direnç
sistemi sıcaklığı: 145°C.
Yüksek
Orta
Düşük

Kırmızı LED yanmıyorsa

Sorun tanımlama
LED ışıkların sürekli olarak yanıp sönmesi makinenizle
ilgilenmeniz gerektiğini gösterir.

Filtreyi temizleyin. Bunun için talimatları takip edin
veya bit.ly/Dyson-SupersonicHair adresindeki videoyu izleyin.

Her üç kırmızı LED ışık da sürekli olarak yanıp sönüyorsa Dyson Destek
Hattı’yla iletişime geçin.
Makinenizi tekrar çalıştırmayın.

Soğuk

Saç kurutma makinenizin kullanımı
Dyson Supersonic™ saç kurutma makineniz, şekillendirme sırasında kolay takma ve döndürme
olanağı sunan manyetik şekillendirme başlıklarına sahiptir.
Başlıklarınızı, ısınmayan kenarlarından tutarak çıkarın.
Isı Yalıtım teknolojisi, şekillendirme başlıklarınızın yüzeyini soğuk tutar.

Şekillendirici başlık
Hassas şekillendirme için daha geniş ve daha ince.

Difüzör
Bukleleri belirginleştirmek ve elektriklenmeyi azaltmak
için eşit hava dağılımı.

Hassas kurutma başlığı
İnce telli saçlar ve hassas saç derisi için daha serin ve hassas kurutma.

Resized 48.3%

Geniş dişli tarak
Kıvırcık ve bukleli saçlar için tasarlandı.
Saçı tamamen açar veya bukleleri hafifçe düzeltir.

Elektriklenmeyi önleyen Flyaway başlık
Daha pürüzsüz bir görünüm için. Coanda etkisini kullanarak
kısa saçları uzun saçların arkasına saklar ve elektriklenmeyi giderir.

Resized 48.3%

Düzenli filtre temizliği
Filtrenizdeki saç ürünü kalıntılarını veya tozları, aylık olarak veya LED uyarı
ışıklarını gördüğünüzde kontrol edin.

Performansı korumak
Filtre temizliğini gerçekleştirmeden önce makinenizin fişini prizden
çekin ve soğumasını bekleyin.
Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, olağanüstü performans için
özenle ayarlanmıştır.
Tozların ve saç ürünü kalıntılarının bu teknolojiden uzak tutulması gerekir.
Performansın korunması için bakım yapılmalıdır.

Adım 1
Makinenizin tutma yerini sıkıca kavrayın ve filtre yuvasını
saat yönünün tersine döndürün.

Adım 2
Aşağıya doğru çekerek makineden ayırın. Filtre yuvasındaki ve filtre
süzgecindeki tozları veya kalıntıları temizlemek için bir bez ya da yumuşak
bir fırça kullanın.

Adım 3
Filtre süzgecini temizlemek için su kullanmayın.
Filtre süzgecine çok fazla basınç uygulamayın.

Adım 4
Filtre yuvasını, doğru şekilde hizalanana kadar döndürerek yerine yerleştirin.
Kullanmadan önce kilitlemek için saat yönünde döndürün.

