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Dyson CorraleTM
saç düzleştirici
aldığınız için
teşekkür ederiz.

Garantinizi etkinleştirme
Siz satın aldıktan sonra da
makinelerimizle ilgilenmeye devam
ediyoruz.

Dyson mühendisleri, azaltılmış ısı
kullanarak geliştirilmiş şekillendirme
sağlayan esnek plakaları tasarladı.
Esnekliklerine, kuvvetlerine ve
ısı iletimlerine bakılarak seçilen
malzemelerden yapılan bu plakalar,
saçı bir arada tutmak ve
kontrol etmek üzere şekil alır.

Garantiniz sona erdikten sonra bile
size yardım etmeye hazırız.

Keşfedin
www.dyson.com/mycorrale

–
–
–
–

– Şekillendirme ipuçlarını ve
kılavuzlarını keşfedin
– Makinenizin özelliklerini öğrenin
– 2 yıllık garantinizi etkinleştirin.

Makine sahiplerine ayrıcalıklı
avantajlar
Ücretsiz Dyson parçaları ve işçiliği
Zahmetsiz değişim
Uzman tavsiyesi. Haftanın 6 günü.
Şekillendirme ipuçları ve kılavuzları.
Garantinizi etkinleştirmek için
batarya paketinin etiketinde bulunan
seri numarasına ihtiyacınız olacak.
Ziyaret edin:
www.dyson.com/your-dyson

2

Kutunun içindekiler

Dyson CorraleTM
Saç düzleştirici

Isıya dayanıklı seyahat
çantası ve Uçuşa-hazır
çip kılıfı

Şarj ünitesi

360° manyetik
şarj kablosu

Ayarlar

Esnek plakalar
Saçınızı bir arada tutmak ve
kontrol etmek için şekil alır.

OLED ekranı

Sıcaklık ayarları

OLED ekranı, sıcaklık ayarları
ve batarya seviyesi hakkında
bilgiyi gösterir.

165°C, 185°C ve 210°C'deki üç farklı ısı
ayarı, tüm saç türleri ve uzunlukları için
etkin düzleştirme ve şekillendirme sunar.

Güç düğmesi
Kilitleme düğmesi
Esnek plakaları kullanım
sonrasında saklamaya
yarar.

Şarj LED'i
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Saç düzleştiricinizin kullanımı
Açma
Saç düzleştiricinizi açmak için Kilit
düğmesini kaydırın.

Başlarken
Dyson Corrale™ saç düzleştiricinizi ilk defa
kullanmadan önce ambalajda bulunan
Uçuşa-hazır çipini çıkarın.

OLED ekranında bir batarya
simgesi görünene kadar Güç
düğmesine basılı tutun.

Uçuşa-hazır çipini saç düzleştiricinize takın.
İlk kullanım öncesi saç düzleştiricinizi tam olarak
şarj edin.

İstediğiniz sıcaklığı seçmek için
Sıcaklık (+) düğmesine basın.

Saç düzleştiriciniz ısınırken Güç
düğmesi kırmızı olarak yanıp
sönecek.
Güç düğmesi kırmızı renkte
yanarken, hazır sesi geldiğinde
ve çek işareti OLED ekranında
belirdiğinde saç düzleştiriciniz
kullanıma hazır demektir.

En iyi şekillendirme sonucunu almak için
saçınızın kuru ve taranmış olmasına özen
gösterin.

Sıcaklık ayarı
Saç türünüze ve şekillendirme
tercihinize uyan sıcaklığı seçmek
için Sıcaklık (+/-) kontrol tuşlarına
basın.

210
Hedef
sıcaklık

185
165

Mevcut
sıcaklık

Saç düzleştiricinizin düşük
sıcaklıklarda şekil vermenizi
kolaylaştıracak üç ayarı vardır.

Sıcaklık ilerleyişi, ısınma veya
soğuma devam ederken OLED
ekranında görünmeye devam
edecek; seçilen sıcaklığa ulaşana
kadar Güç düğmesi yanıp
sönecektir.

Şekillendirme ipuçları ve
kılavuzları için
www.dyson.com/mycorrale
sayfasını ziyaret edin.

Uyku modu
Dyson Corrale™ saç düzleştiriciniz
5 dakikadan fazla kullanılmadan
açık bırakılırsa esnek plakalar
otomatik olarak kapanacaktır.
Güç düğmesi kırmızı renkte
yanacak ve her 10 saniyede bir
alarm çalacaktır.
Saç düzleştiricinizi yeniden
etkinleştirmek için herhangi bir
düğmeye basın.

Kapatma
OLED ekranı kapanana kadar
Güç düğmesine basılı tutun.
Saç düzleştiricinizi kapatın ve
Kilit düğmesini kapamak üzere
kaydırın.
Esnek plakalar soğuyana kadar
Güç düğmesi yanıp sönmeye
devam edecektir.
Saç düzleştiricinizi Güç düğmesini
kullanmadan kapatırsanız,
makine otomatik olarak
kapanacaktır.

4

Sıcaklık, en son kullanılan ayara
çıkacaktır.
Saç düzleştiriciniz, 5 dakikadan
fazla kullanılmadan açık şekilde
kalırsa tamamen kapanacaktır.
Şekillendirme ipuçları ve
kılavuzları için
www.dyson.com/mycorrale
sayfasını ziyaret edin.

Saç düzleştiricinizle seyahat
Uçuşa hazırlık
Dyson Corrale™ saç düzleştirici,
uçakta taşınmak üzere ICAO
yönetmeliklerine uygun olarak
tasarlanmıştır.
Uçuş öncesi :
1
Uçuşa-hazır özelliğinden
bahsetmek üzere hava yolu
şirketinizle önceden iletişime
geçin.
2
Havaalanı güvenliğine girmeden
önce Uçuşa-hazır çipini çıkarın ve
uçuş boyunca bağlantı yapmayın.
3
Saç düzleştiricinizi el bagajınızda
muhafaza edin.
Lütfen unutmayın : Japonya'daki
yasalara göre, saç düzleştiricinizle
herhangi bir Japon havaalanına
iniş veya havaalanından kalkış
yapamazsınız.
Uçuşa hazır olma hakkında
daha ayrıntılı bilgi için
www.dyson.com/mycorrale
sayfasını ziyaret edin.

Şarj ünitesinin montajı
Bu ünite şarjın yanı sıra Dyson
Corrale™ saç düzleştiricinizi
muhafaza etmek için de
kullanılabilir.
Şarj ünitesinin iki parçasını tık sesi
çıkarıp güvenli şekilde birleşene
kadar birbirine itin.
360° manyetik şarj kablosunu şarj
ünitesinin tabanına bağlayın.
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Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında
tüm ayarlar kullanım dışı
kalacaktır. Saç düzleştiricinizi
Uçuşa Hazır modunda
kullanmaya çalışırsanız OLED
ekranında uçak simgesi
belirecektir.
Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında
OLED ekranında uçak simgesi
belirmezse seyahat öncesi Dyson
ile iletişime geçin.
Çipe ve düzleştiriciye zarar
vermemek için Uçuşa-hazır çipini
özel kılıfına yerleştirin.
Seyahatteyken şarj etme
Seyahat adaptörüne ihtiyacınız
olup olmadığını kontrol edin.
360° manyetik şarj kablosu
tüm şebeke elektriği teçhizatına
uygundur.
Saç düzleştiricinizi tekrar
etkinleştirme
Uçuşa-hazır çipini saç
düzleştiricinize geri takın.

Saç düzleştiricinizi şarj etme
Batarya
boş

En iyi performans için iki kullanım
arasında Dyson Corrale™ saç
düzleştiricinizi daima tam olarak
şarj edin.

Saç düzleştiriciniz kapalıysa
360° manyetik şarj kablosuna
bağladığınızda bir uyarı sesi
gelecektir.

Saç düzleştiricinizin şarj edilmeye
ihtiyacı olduğunda OLED
ekranındaki batarya simgesi
yanıp sönecek ve bir uyarı sesi
çıkacak.

Hybrid mod
Saç düzleştiricinizi 360°
manyetik şarj kablosu takılıyken
kullanabilirsiniz. Bu, çalışma
süresini uzatacaktır. Ancak
saçınızı şekillendirirken batarya
gücünü kullandığınızdan, yine de
iki kullanım arasında tam olarak
şarj etmelisiniz.

Batarya boşaldığında, saç
düzleştiriciniz kapanmadan önce
batarya simgesi yanıp sönecek ve
5 saniye uyarı sesi gelecek.

Şarj oluyor

Şarj olurken batarya şarj LED'i
turuncu, tam dolduğunda ise yeşil
renkte yanacaktır.

Saç düzleştiricinizi, Hybrid modda
kullanmadan önce tam olarak
şarj etmenizi öneririz.

Dyson Corrale™ saç
düzleştiricinizi, şarj ünitesinde
veya direkt olarak 360° manyetik
şarj kablosuyla şarj edin.

Ayarları değiştirme
Ses açık

Uyarı seslerini açıp kapama
Aktif kullanım sırasında uyarı
seslerini kapatabilirsiniz.

Ses
kapalı

Güvenliğiniz için Uyku modunu
veya uyarıları sessize almanız
mümkün değildir.
Sesleri kapamak için Güç ve
Sıcaklık (-) tuşlarına basılı tutun.

Sıcaklık birimlerini değiştirme
Tercih ettiğiniz sıcaklık birimini
(Santigrat veya Fahrenhayt)
seçebilirsiniz.

C

F

Birimler arasında değişim
yapmak için Güç ve Isı (+)
tuşlarına basılı tutun.
Tercih ettiğiniz sıcaklık birimi
OLED ekranında göründüğünde,
tuşları bırakın.
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Hoparlör simgesinin üstünde
çarpı işareti gözüktüğünde,
uyarılar sessize alınmış demektir.
Uyarı seslerini açmak için bu
işlemi tekrarlayın.

Saç düzleştiricinizin bakımı
Dyson Corrale™ saç
düzleştiricinizi kapatın ve
temizlemeden önce makinenin
soğumasını bekleyin.
Esnek plakaları, tüy bırakmayan
nemli bir bezle temizleyin.
Herhangi bir inatçı saç ürünü
kalıntısını gidermek için hafifçe
ovun.
Esneyen plakaların yüzeylerine
zarar verebileceğinden
kimyasal veya aşındırıcı ürünler
kullanmayın.

Uyarı ekranları

Çok sıcak
Düzleştiricinizi kapatın ve
soğumaya bırakın.

Sıfırlama
Saç düzleştiricinizi kapatın ve
sıfırlamak üzere tekrar açın.

Dyson'ı arayın
Saç düzleştiriciniz olması gerektiği
gibi çalışmıyor. Lütfen Dyson
destek hattına ulaşın.

Uçuşa-hazır çipi çıkartıldığında
OLED ekranında uçak simgesi
belirmezse seyahat öncesi Dyson
ile iletişime geçin.

Şarj sorunu
Şarj ünitesi gerektiği gibi
çalışmıyor. Lütfen Dyson destek
hattına ulaşın.
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