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محتويات العبوة

الهيكل الرئيسي 
 للمنتج بدون 
أي ملحقات.

فوهة مسّطحة 
على شكل 

خطاف
ب  ركَّ  أداة أسطوانية تُ

من أسفل مصفف الشعر 
Dyson Airwrap

الهيكل الرئيسي لمصفف 
 Dyson Airwrap™ الشعر

متعدد الوظائف

مجفف تنعيم الشعر 
بتأثير كواندا

فرشاة تنظيف الفلترعلبة التخزين

بعض الملحقات ربما ال تكون ُمضمنة.

www.dyson.com/mynewairwrap :يمكنك شراء الملحقات اإلضافية من موقعنا

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية 30 مم

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية 40 مم

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية 20 مم

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية 30 مم 

الطويلة

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية 40 مم 

الطويلة

فرشاة التنعيم اللينة

فرشاة 
التنعيم 
الخشنة

فرشاة 
التنعيم اللينة 

الصغيرة

فرشاة 
التنعيم 
الخشنة 
الصغيرة

فرشاة 
التكثيف 

المستديرة 
الصغيرة

فرشاة 
التكثيف 

المستديرة

المشط 
عريض 
األسنان

http://www.dyson.com/mynewairwrap


بدء االستخدام

التحكم بدرجة الحرارة
إعدادان )2( للحرارة مع 

إعداد للهواء البارد إلتمام 
تسريحتك على أفضل نحو.

 يوجد زر التحكم بدرجة 
 الحرارة في الخلف، على 

يمين المقبض.

التحكم بتدفق الهواء
3 سرعات لتدفق الهواء.

يوجد زر التحكم بتدفق 
الهواء في الخلف، على 

يسار المقبض.

 تشغيل/إيقاف تشغيل 
 خاصية دفع الهواء البارد

 مفتاح متحرك لتشغيل 
  خاصية دفع الهواء البارد 

 لضبط تسريحتك.

يوجد زر التشغيل في منتصف 
المقبض. وهو زر يمكن 
تحريكه ألعلى وألسفل.

 هيكل الفلتر القابل للفك 
والتركيب

يمكن فكه بسهولة لتنظيفه 
)راجعي قسم “الصيانة الدورية 
للفلتر” للتعرف على التفاصيل(.

 يوجد هيكل الفلتر 
في أسفل المقبض.

LED مصباح
تنظيف الفلتر. راجعي قسم 

“الصيانة الدورية للفلتر” 
للتعرف على التفاصيل.

إذا أضاء مصباح LED األحمر 
رغم أنك قمِت بتنظيف الفلتر 
بالفعل، فعليك بالتواصل مع 

خط مساعدة دايسون.

توجد مصابيح LED في 
أسفل المقبض وأعلى 

هيكل الفلتر 



استخدام ملحقات جهازك

تركيب الملحقات
ديري الملحق حول الهيكل الرئيسي للجهاز حتى يتم تركيبه بإحكام. أَ

تغيير الملحقات
لتغيير الملحق، اسحبي المفتاح ألسفل لتحريره.

الطرف بارد الملمس
مع االستخدام، تزداد سخونة وحدات ™Airwrap األسطوانية وفرشاة التكثيف 

المستديرة ومجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا. لذلك عليك باستخدام الطرف بارد 
الملمس عند الرغبة في تغيير الملحق واستعمال ملحق آخر.

احترسي عند التعامل مع الملحقات الساخنة
 ال تمسكي الملحق إال من المكان المحدد. 

قد يتعين تنظيف بعض الملحقات من حيٍن آلخر. 

www.dyson.com/mynewairwrap لمزيدٍ من المعلومات، زوري موقعنا

مجفف تنعيم 
الشعر بتأثير كواندا

 Airwrap™ وحدة
األسطوانية

فرشاة التكثيف 
المستديرة

http://www.dyson.com/mynewairwrap


تحضير الشعر للتصفيف

مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا
. قبل تجعيد الشعر، عليك بتجفيفه مسبقاً حتى يصبح جافاً تقريباً

يشتمل الملحق على وضعين أحدهما )أ( للتجفيف، واآلخر )ب( للتنعيم. 

استعملي الطرف بارد الملمس للتبديل بين الوضعين.

تجعيد الشعر

الوحدات األسطوانية

الخطوة األولى
هي الوحدة األسطوانية ناحية أطراف الشعر. سيبدأ  تعاملي مع جزء من الشعر ووجِّ

الشعر في االلتفاف تلقائياً حول الوحدة األسطوانية.

الخطوة الثانية
كي مصفف الشعر ناحية الرأس، ال حاجة للّفه أو إمالته. استمري على هذه الوضعية  حرّ

جف الشعر. لمدة 15 ثانية أو حتى يَ

الخطوة الثالثة
 اضغطي على زر دفع الهواء البارد لمدة 5 إلى 10 ثواٍن لضبط التجعيدة. 

أوقفي تشغيل الجهاز لتحصلي على التجعيدة المرغوبة.

ديري الطرف بارد الملمس. لتغيير اتجاه التجعيد، أَ
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تشكيل الشعر

ش التنعيم رَ فُ

الخطوة األولى
جّففي شعرك سريعاً باستخدام مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا. 

الخطوة الثانية
مشطي شعرك من الجذور حتى األطراف باستخدام فرشاة التنعيم.

نصائح:
ديري الفرشاة للداخل ناحية أطراف  ّجهي الشعيرات للخارج. أَ لزيادة كثافة الشعر، وَ

الشعر إلضفاء شكل مميز.

تنعيم الشعر

مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا

ديري الطرف بارد الملمس لتحديد وضع التنعيم. اضغطي لتبديل اتجاه تدفق الهواء. أَ

الخطوة الثالثة
ّجهيه ناحية الشعر  استعملي الملحق على الشعر الجاف إلخفاء الشعيرات المتطايرة. وَ

ري ببطء حتى األطراف.  حتى يجتذبه ثم مرّ

ستعَمل على الشعر الجاف والمالس. يُ

كيفية استخدام قضيب التماس
ري  ّجهي قضيب التماس ناحية الرأس حتى تسمعي صوت تكة ويتم اجتذاب الشعر. مرّ وَ

الملحق على شعرك من الجذور حتى األطراف إلخفاء الشعيرات المتطايرة.
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الصيانة الدورية للفلتر

يجب تنظيف الفلتر عندما يبدأ مصباح LED األبيض في الوميض.

قبل تنظيف الفلتر، احرصي على فصل الجهاز عن المأخذ الرئيسي للكهرباء واتركيه يبرد.

د مصفف ™Dyson Airwrap متعدد الوظائف بتكنولوجيا فائقة الضبط والدقة حتى  وِّ زُ
. يمنحك أداًء رائعاً

يجب الحرص باستمرار على إبعاد هذه التكنولوجيا عن األتربة وبقايا منتجات الشعر. 
فرشاة تنظيف شبكة الفلتريلزم إجراء الصيانة للحفاظ على كفاءة أداء الجهاز.

الفلتر
هيكل الفلتر

الخطوة األولى
ري فرشاة تنظيف الفلتر فوق الكبل وصواًل إلى هيكل الفلتر. مرِّ

في هيكل الفلتر بعناية باستخدام حركاٍت دائرية. نظِّ

قومي بإزالة فرشاة تنظيف الفلتر.

الخطوة الثانية 
أمسكي مقبض جهازك واسحبي هيكل الفلتر ألسفل باتجاه الكبل. 

افتحي هيكل الفلتر بلطف ثم اسحبيه للخارج من الكبل.

الخطوة الثالثة
ضعي هيكل الفلتر تحت ماء صنبور جارٍ ودافئ.

 اغسلي هيكل الفلتر 
تحت ماء الصنبور الجاري.

ري فرشاة الفلتر وصواًل  مرِّ
فيه  إلى هيكل الفلتر، ثم نظِّ

باستخدام حركاٍت دائرية

اسحبي هيكل الفلتر 
ألسفل ناحية الكبل.



الخطوة الرابعة
قومي بهزّ هيكل الفلتر للتخلص من معظم المياه الزائدة، ثم اتركيه يجف في الهواء.

الخطوة الخامسة
نّظفي شبكة الفلتر باستخدام حركات دائرية وألعلى وألسفل باستعمال فرشاة 

التنظيف الخاصة به حتى تتأكدي من إزالة كل األوساخ.

ال تستعملي الماء أو المواد الكيميائية لتنظيف شبكة الفلتر.

الخطوة السادسة
ريه من الكبل. افتحي هيكل الفلتر بلطف ومرِّ

رّكبي هيكل الفلتر في المقبض ولفيه حتى يستقر في مكانه.

click

ديري فرشاة الفلتر حول  أَ
شبكة الفلتر لتنظيفها

ري فرشاة  مرِّ
الفلتر باتجاه 

الفلتر.

كي  افتحي هيكل الفلتر بلطف وحرّ
الهيكل باتجاه المقبض، ثم قومي 

بلفه حتى يستقر في مكانه
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