
Hướng dẫn sử dụng

Trong hộp
Bắt đầu
Đèn LED
Sử dụng máy sấy tóc của bạn
Thường xuyên làm sạch bộ lọc
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Logo Dyson supersonic



Trong hộp

Máy sấy tóc  
Dyson Supersonic™

Một số phụ kiện có thể không đi kèm.

Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung tại www.dyson.vn

Đầu sấy tạo kiểu Đầu sấy khuếch tánĐầu gắn làm  
dịu luồng gió

Đầu sấy suôn Phụ kiện dành cho 
tóc con

Resized 48.3%

Hình ảnh mặt sau của máy 
sấy tóc Dyson Supersonic 
hiển thị nút luồng khí  
ở bên trái và nút nhiệt độ  
ở bên phải. Nút nguồn và nút 
bắn lạnh được hiển thị trên 
tay cầm. Khoang lọc nằm  
ở dưới cùng của tay cầm.

Phụ kiện với đầu  
sấy dẹt và loe.

Một đầu sấy  
thẳng và dẹt.

Một đầu sấy dẹt với  
kết cấu gợn sóng.

Một đầu sấy tròn cỡ 
lớn, rộng, có các ngạnh 
ở bề mặt bên trong.

Một đầu sấy dẹt  
hình móc câu.

http://www.dyson.vn


Bắt đầu

Đèn LED

Kiểm soát 
luồng khí
3 mức cài  
đặt chính xác.

Kiểm soát nhiệt độ
4 mức cài đặt nhiệt chính xác. 

Bật/tắt
Công tắc trượt.

Bắn lạnh
Nhấn và giữ  
để tắt nhiệt  
và tạo kiểu.

Đường khí vào

Khoang lọc có thể tháo rời
Dễ dàng tháo rời để làm sạch.

Hình ảnh mặt sau của máy sấy tóc Dyson Supersonic hiển 
thị nút điều chỉnh luồng khí ở bên trái với các đèn LED và nút 
nhiệt độ ở bên phải, cũng đi kèm đèn LED. Nút nguồn và nút 
bắn lạnh được hiển thị trên tay cầm.

Các đèn LED nằm ở mặt 
sau đầu hình trụ của máy 
sấy tóc. Chúng nằm trên 
các nút điều chỉnh luồng 
gió và nhiệt độ. Có ba 
đèn LED ở mỗi bên được 
bật sáng khi nhấn nút 
tương ứng. Các đèn này 
cũng cho biết khi bộ lọc 
của bạn cần được làm 
sạch hoặc có lỗi.

Nút điều chỉnh luồng gió nằm ở phía 
sau, bên tay trái đầu hình trụ của máy 
sấy tóc.

Nút nguồn được đặt ở mặt 
sau, trên cùng của tay cầm. 
Nó là một nút trượt có thể 
đẩy lên và xuống.

Nút điều chỉnh nhiệt  
độ nằm ở phía sau, 
bên tay phải đầu hình 
trụ của máy sấy tóc.

Nút bắn lạnh nằm ở phía 
sau tay cầm của máy sấy tóc, 
ngay bên dưới nút nguồn.

Đường khí vào được chắn 
bởi bộ lọc và nằm ở dưới 
cùng của tay cầm.

Khoang lọc nằm ở dưới 
cùng của tay cầm.



Đèn LED

Cài đặt
Các đèn LED cho biết chế độ cài đặt bạn đang sử dụng.

Luồng

Nhanh

Trung bình

Dịu nhẹ

Nhiệt độ
Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện làm việc bình thường: 105°C.
Nhiệt độ điện trở nhiệt tối đa khi ngắt an toàn: 145°C.

Cao

Trung bình

Thấp

MátKhông có đèn LED đỏ

Chẩn đoán
Các đèn LED sẽ nhấp nháy liên tục để cho bạn biết rằng máy cần được chú ý.

Làm sạch bộ lọc. Làm theo hướng dẫn hoặc xem video tại  
dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/dyson-supersonic-hair-dryer/owners-guide.

Nếu cả ba đèn đỏ tiếp tục nhấp nháy, hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp của Dyson.

Không bật lại máy.

Ba đèn LED trắng 
được bật sáng

Hai đèn LED trắng 
được bật sáng

Một đèn LED trắng 
được bật sáng

Ba đèn LED đỏ 
được bật sáng.

Hai đèn LED đỏ 
được bật sáng.

Một đèn LED đỏ 
được bật sáng.

Ba đèn LED trắng 
nhấp nháy.

Ba đèn LED  
đỏ nhấp nháy.

http://dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/dyson-supersonic-hair-dryer/owners-guide


Sử dụng máy sấy tóc của bạn

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ của bạn có các phụ kiện tạo kiểu từ tính,  
cho phép dễ dàng lắp và xoay trong khi tạo kiểu.

Tháo các phụ kiện của bạn bằng các cạnh mát.

Công nghệ Khiên chống nhiệt giúp bề mặt của các phụ kiện tạo kiểu luôn mát.

Đầu sấy suôn
Giúp tạo độ phồng và bồng bềnh. Giảm xơ rối, cho vẻ ngoài 
suôn mượt tự nhiên.

Phụ kiện dành cho tóc con
Resized 48.3%Cho mái tóc suôn mượt hơn. Hút tóc dài và ẩn tóc con bằng 

cách sử dụng hiệu ứng Coanda.

Một đầu sấy 
thẳng và dẹt.

Đầu sấy tạo kiểu
Rộng hơn và mỏng hơn để tạo kiểu chính xác.

Phụ kiện với đầu 
sấy dẹt và loe.

Đầu sấy khuếch tán
Khuếch tán đều để giúp định hình các lọn tóc và giảm xơ rối.

Một đầu sấy tròn  
cỡ lớn, rộng, có  
các ngạnh ở bề 
mặt bên trong.

Đầu gắn làm dịu luồng gió
Mát hơn, làm khô nhẹ nhàng cho tóc mỏng và da đầu nhạy cảm.

Một đầu sấy dẹt 
với kết cấu gợn 
sóng.

Một đầu sấy dẹt 
hình móc câu.



Làm sạch bộ lọc thường xuyên

Kiểm tra và làm sạch cặn và mảnh vụn từ sản phẩm chăm sóc tóc trong 
bộ lọc của bạn hằng tháng hoặc khi đèn LED cảnh báo cho bạn.

Duy trì hiệu suất
Rút phích cắm của máy khỏi nguồn điện chính và để nguội trước khi vệ sinh 
bộ lọc.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ có công nghệ được tinh chỉnh tối ưu để mang 
lại hiệu suất vượt trội.

Công nghệ này cần được giữ tránh khỏi bụi và cặn của sản phẩm chăm sóc 
tóc. Cần phải bảo dưỡng để duy trì hiệu suất.

Bước 1
Giữ chặt tay cầm của máy và nhẹ nhàng xoay khoang lọc ngược chiều kim  
đồng hồ.

Bước 2
Kéo xuống và tách ra khỏi máy. Sử dụng vải không xơ hoặc bàn chải mềm 
để loại bỏ bụi hoặc mảnh vụn khỏi khoang lọc và lưới lọc.

Bước 3
Không sử dụng nước để làm sạch lưới lọc.
Không tạo quá nhiều áp lực lên lưới lọc.

Bước 4
Xoay khoang lọc cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

Xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa trước khi sử dụng.
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