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Obsah balení

Tělo multistyleru 
Dyson Airwrap™

Uhlazující nástavec 
s Coanda efektem

Úložný box Kartáček na 
čištění filtru

Některé nástavce nemusí být součástí balení.

Další nástavce můžete zakoupit na www.dyson.cz

30mm 
nástavec 
Airwrap™

40mm 
nástavec 
Airwrap™

20mm 
nástavec 
Airwrap™

30mm 
prodloužený 
nástavec Airwrap™

40mm 
prodloužený 
nástavec Airwrap™

Měkký 
vyhlazující 
kartáč

Tuhý 
vyhlazující 
kartáč

Malý měkký 
vyhlazující 
kartáč

Malý tuhý 
vyhlazující 
kartáč

Malý kulatý 
kartáč pro 
objem

Kulatý 
kartáč pro 
objem

Hřeben se 
širokými 
zuby

http://www.dyson.cz


Začínáme

clik

Ovládání teploty
2 úrovně teplého 
vzduchu a jedna úroveň 
chladného vzduchu 
pro zafixování účesu.

clik

Ovládání proudu 
vzduchu
3 úrovně intenzity 
proudu vzduchu.

clik
Hlavní vypínač, spínač 
rychlého zchlazení
Dvoupolohový 
vypínač se spínačem 
rychlého zchlazení pro 
zafixování účesu.

Odnímatelný kryt filtru
Při čištění filtru se dá 
snadno sejmout. Více 
v kapitole „Pravidelná 
údržba filtru“.

LED - Vyčistit filtr
Více v kapitole „Pravidelná 
údržba filtru“.

Pokud LED svítí a filtr již 
byl vyčištěn, kontaktujte 
zákaznickou linku 
společnosti Dyson.



Použití nástavců

Nasazení nástavce
Nasaďte a pootočte nástavcem na těle styleru, dokud bezpečně nezapadne.

Výměna nástavců
Pro uvolnění a výměnu nástavce posuňte uvolňovací tlačítko dolů, 
jak je znázorněno.

Studená špička
Při použití válečkových nástavců AirWrap™, kulatého kartáče pro objem 
a uhlazujícího nástavce s Coanda efektem jsou povrchové plochy těchto 
nástavců horké. Při jejich výměně za jiný nástavec je držte pouze za 
barevnou studenou špičku.

Uhlazující nástavec 
s Coanda efektem

Válečkový nástavec 
AirWrap™ 

Kulatý kartáč 
pro objem

Při manipulaci s horkými nástavci buďte opatrní
Držte nástavce pouze za barevně vyznačené oblasti. Některé nástavce 
mohou vyžadovat občasné čištění.

Další informace získáte na: www.dyson.cz

http://www.dyson.cz


Před stylingem

Uhlazující nástavec s Coanda efektem
Před zahájením natáčení vlasů je nejprve předsušte, dokud nebudou 
téměř suché.

Nástavec má dva režimy: (i) sušení vlasů, (ii) uhlazování vlasů.

Pro přepínání mezi oběma režimy použijte otočnou špičku.

click

click

Natáčení vlasů

Válečkové nástavce Airwrap™

1. Krok
Uchopte pramen vlasů a přiložte válečkový nástavec ke konečkům vlasů. 
Pramen vlasů se začne namotávat na válečkový nástavec.

click

click

2. Krok
Pohybujte stylerem směrem k hlavě, není třeba jím otáčet. 
Podržte 15 sekund nebo dokud vlasy neuschnou.

click

click

3. Krok
Stlačte tlačítko rychlého zchlazení na 5–10 sekund, abyste zafixovali účes. 
Vypněte a uvolněte.

Pro přepnutí směru natáčení loken pootočte otočnou špičkou.

click

click

click

click



Tvarování vlasů

Vyhlazující kartáče

1. Krok
Pomocí uhlazujícího nástavce s Coanda efektem nahrubo osušte vlasy.

click

click

2. Krok
Vyhlazovacím kartáčem pročesávejte vlasy od kořínků ke konečkům.

Tipy:
Pro dosažení objemu směřujte zuby kartáče směrem ven. Pro formování 
tvaru natočte kartáč na koncích dovnitř.

click

click

click

click

Vyhlazování vlasů

Uhlazující nástavec s Coanda efektem
Pootočením otočné špičky zvolte uhlazovací režim.

Přitlačením na vlasy přepnete směr proudění vzduchu.

click

click

click

click

3. Krok
Použití na suché vlasy ke skrytí poletavých vlasů. Přiložte nástavec k vlasům, 
dokud je nepřitáhne, a pak pomalu sjíždějte ke konečkům.

Pro použití na suchých a rovných (narovnaných) vlasech. click

click

Jak používat kontaktní pole
Umístěte kontaktní pole k hlavě, dokud neuslyšíte cvaknutí a vlasy 
se nepřitáhnou. Přejděte od kořínků ke konečkům, abyste skryli 
poletavé vlasy.



Pravidelná údržba filtru

Jakmile začne LED indikátor blikat, je nutné vyčistit filtr.

Před zahájením čištění filtru nechejte spotřebič vychladnout a ujistěte se, 
že je odpojený od elektrické sítě.

Aby multistyler Dyson Airwrap™ poskytoval výjimečný výkon, je vybaven 
vysoce přesnou technologií.

Tuto technologii je třeba udržovat v čistotě bez prachu a zbytků vlasových 
přípravků. Pro trvalé zachování výkonu je nutná údržba.

Mřížka filtru

click

Kartáček na 
čištění filtru

click

Kryt filtru

click

1. Krok
Nasuňte oválný kartáček na čištění filtru přes kabel na kryt filtru.

Rotačními pohyby kartáčku na čištění filtru důkladně kryt filtru vyčistěte.

Sejměte oválný kartáček na čištění filtru.

click

2. Krok
Uchopte spotřebič za rukojeť a směrem ke kabelu kryt filtru stáhněte.

Jemně kryt filtru rozevřete a vysuňte jej z kabelu.
click

3. Krok
Kryt filtru propláchněte pod teplou tekoucí vodou.

click



4. Krok
Otřepejte většinu přebytečné vody z krytu filtru a zbytek vody a vlhkosti 
nechejte přirozenou cestou uschnout.

click

5. Krok
Rotačními pohyby a pohyby nahoru a dolů vyčistěte oválným kartáčkem 
na čistění filtru mřížku filtru, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.

K čištění mřížky filtru nepoužívejte vodu ani žádné chemikálie.

click

6. Krok
Mírným tahem rozevřete kryt filtru a navlékněte jej na kabel.

Nasuňte kryt filtru na rukojeť a otáčejte jím, dokud nezapadne do 
správné polohy.

click
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