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РЕД ЗА ВЕРСИЯТА: НЕ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ, ЯПОНИЯ
WIP››251019››ПОВЕРИТЕЛНО››САМО ПРИ СЪЗДАВАНЕТО›

ДА СЕ ИЗТРИЕ, КОГАТО СЪЗДАВАТЕ ИЛЮСТРАЦИИ ЗА СВОИТЕ ПАЗАРИ

Ръководство за потребителя

Благодарим, че
избрахте нашия
уред
Уред за изправяне
Dyson CorraleTM .

За да постигнете отлично стилизиране без
твърде много топлина, инженерите на
Dyson създадоха гъвкави пластини.
Направен от специално избрани гъвкави,
яки и термично устойчиви материали, те
оформят прическата отлично

Активиране на гаранцията
Не спираме да се грижим а
уредите, дори и след като станат
ваши.
Дори ако гаранцията е приключила,
винаги можете да се обърнете към нас за
помощ.

Разгледайте www.dyson.com/mycorrale, за
да:

Ексклузивни предимства за собственика

– Откриете насоки и напътствия за

– Безплатни части и труд от Dyson
– Безпроблемна замяна
– Експертен съвет. 7 дни в седмицата.
– Съвети и напътствия за стилизиране.

стилизиране

– Научите повече за функциите на уреда
– Активирате 2-годишната си гаранция.

За да активирате гаранцията си, е
необходимо да посочите серийния
номер на уреда който се намира на
етикета на отделението за батерии.
Отворете: www.dyson.com/your-dyson
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В кутията

Уред за
изправяне
Dyson
CorraleTM

Зарядна станция

Топлоустойчива
торбичка и
специален
фиксаторпротектор при
въздушни полети

Магнитен заряден
кабел 360°

Контроли

Гъвкави пластини
Стилизиране на
косата.

Контроли за температура

OLED екран

Три температурни настройки - 165°C,
185°C и 210°C за осигуряване на
ефикасно изправяне
и
стилизиране на всички видове и
дължини коса.

OLED деканът показва
информация
относно
температурните настройки
и нивото на батерията.

Бутон на захранването
Бутон за заключване
Покрива
гъвкавите плочи
за
незабавно
съхранение след
употреба.

Светлинен индикатор за
зареждане
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Използване на уреда за изправяне
Начални стъпки
Преди да използвате уреда за
изправяне Dyson Corrale™ за първи
път, отстранете фиксаторите за
пътуване при въздуха от опаковката.

Включване
Плъзнете бутона за
заключване, за да
отворите уреда за
изправяне.

Поставете предпазния фиксатор при

Натиснете и задръжте
бутона на захранването
докато на OLED дисплея
се покаже иконата на
батерията.

полети на уреда за изправяне.
Заредете напълно уреда за изправяне
преди първата употреба.

Натиснете бутона за
температура (+), за да
изберете температурата,
която желаете.

За най-добри резултати при
стилизиране косата трябва да бъде
напълно суха и добре сресана.

Регулиране на
температурата Натиснете
бутоните за управление
на температурата (+/-),
за да изберете
температурата, която е
подходящо за вашия вид
коса и предпочитаната
прическа.

210
Целева
температура

18,5
165

Настояща
температ
ура

Уредът за изправяне
има три настройки, за
да позволи стилизиране
при по-ниска
температура.

Бутонът на захранването
започва да пулсира в
червен цвят, докато уредът
за изправяне се загрява.
Уредът за изправяне е готов
за употреба,когато бутонът
на захранването светне в
червен цвят, прозвучи
подсказващ звук и на OLED
екрана се покаже икона на
отметка.

На OLED екрана се
показва хода на
температурната промяна
при нагряване или
охлаждане, а бутонът на
захранването пулсира,
докато
бъде достигната
избраната
температура.

Отворете
www.dyson.com/mycorrale
за съвети и напътствия за
стилизиране.

Режим на неактивност
Ако уредът за изправяне
Dyson Corrale™ бъде
оставен без наблюдение с
включено захранване за
повече от пет минути,
гъвкавите площи се
изключват автоматично.
Бутонът на
захранването примигва
в червен цвят и се
издава звуков сигнал на
всеки 10 секунди.
Натиснете бутона, за да
активирате отново уреда
за изправяне.

Изключване
Натиснете и задръжте
бутона на
захранването, докато
OLED дисплеят се
изключи.
Затворете уреда за
изправяне и плъзнете
бутона за заключване,
за да го заключите.
.
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Температурата се
увеличава до последната
използвана настройка.
Ако уредът за изправяне
остане без анкерните с
включено захранване още
пет минути, той се
изключва напълно.
Отворете
www.dyson.com/mycorrale за
съвети и напътствия за
стилизиране.

Бутонът на
захранването пулсира,
докато гъвкавите
плочи се охладят.
Ако затворите уредът
за изправяне без да
изключите
захраването, той се
изключва автоматично.

Пътуване с уреда за изправяне
Приспособен за използване
при полет
Уредът за изправяне Dyson
Corrale™ е създаден да
удовлетвори разпоредбите на
ICAO, което позволява да
бъде носен на борда на
самолети.

При отстраняване на фиксатора
за готовност при полет всички
контроли се деактивират. Ако
направите опит да използвате
уреда за изправяне, когато е в
режим на полет, на OLED
дисплея се показва икона на
самолет.

Преди полета:

Ако символът на самолет не се
показва на OLED дисплея, то
режимът за готовност за полет е
отстранен. Свържете се с Dyson
преди пътуването.

1
Свържете се с авиолинията
предварително,
за
да
ги
информирате за функцията за
готовност за полет на уреда.
2
Отстранете фиксатора за
готовност при полет преди да
преминете проверката на
летището и оставете уреда
изключен по време на полета.
3
Поставете уреда за изправяне
в ръчния си багаж.
Отбележете: Разпоредбите в
Япония не позволяват да
летите към или от Япония с
уред за изправяне в багажа.

Поставете фиксатора за
готовност при полет в
протектора на фиксатор за
готовност за полет, за да
предотвратите повреди във
фиксатора
и уреда за изправяне
Зареждане при пътуване
Просто проверете дали е
необходим адаптер за
пътуване. Магнитният
заряден кабел със
завъртане на 360°
е подходящ за използване с
всички захранвания.

Повторното активиране на
За повече информация относно
уреда за изправяне
функцията за готовност при полет Поставете фиксатора за
вижте www.dyson.com/mycorrale. готовност за полет обратно в
уреда за изправяне.

Сглобяване на зарядната станция
Зарядната станция може да
се използва като зарядна
станция или стойка
За съхранение на уреда за
изправяне Dyson Corrale™.
Притискайте двете части на
зарядната станция, докато
щракнат на място.
Свържете магнитния заряден
кабел със завъртане на 360°
към основата на зарядната
станция.
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Зареждане на уреда за изправяне
За
да
работи
уредът
отлично,
винаги
зареждайте напълно Dyson
Corrale™ между отделните
използвания.

Празна
батери
я

Уредът трябва да се
зареди, когато иконата
на батерията на OLED
дисплея започне да
примигва и се чуе
звуков сигнал.

Зарежда
не

Когато батерията е празна,
Иконата на батерия
започва да примигва и се
чува звуков сигнал 5
секунди преди уредът за
изправяне да се изключи.

Хибриден режим
Можете да използвате
уреда за изправяне с
прикрепен магнитен
заряден кабел 360°. Това
ще удължи времето за
работа, но е необходимо
да зареждате уреда
напълно преди
използванията,,
тъй като ще продължите
да използвате батерията
при стилизиране.
Препоръчваме
да
зареждате
напълно
уредът
за
изправяне
преди
да
влезе
в
хибриден режим.

Светлинният индикатор за
зареждане на батерията
свети в кехлибарен цвят
по време на зареждането
и променя цвета си на
зелен при пълно
зареждане.
Зареждайте своя уред за
изправяне Dyson
Corrale™ на зарядната
станция или директно с
магнитния заряден
кабел със завъртане на
360°.

Ако уредът за изправяне е
изключен, се чува напомнящ
звуков сигнал, когато
включите магнитния заряден
кабел 360°.

Смяна на настройките
Включ
ен
звук

Включва и изключва
предупредителния звук.
Можете да заглушите
предупредителните
звуци по време на
активно използване.

Изклю
чен
звук

С оглед на вашата
безопасност не е
предвидено
заглушаване на звуците
за режим на неактивност
или предупреждение.
Натиснете и задръжте
бутоните за мощност и
температура (–), за да
изключите
предупредителните
звуци.

C

Смяна на мерните
единици за температура.
Можете да изберете
предпочитаните си мерни
единици за температура
(Целзий или
Фаренхайт)=

F
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Когато иконата на
говорителя е задраскана,
предупредителните звуци
се заглушават.
Повторете горната
процедура, за да
включите отново
предупредителните
звуци.

Натиснете и задръжте
бутоните за захранване
и температура (+), за да
превключите мерните
единици
Освободете бутоните,
когато на OLED екрана
се покаже
предпочитаната мерна
единица за
температура..

Грижи за уреда за изправяне
Изключете уреда си за
изправяне
Dyson
Corrale™ и го оставете
да се охлади преди
почистване.
Почистете гъвкавите
плочи с мека, влажна
кърпа, без влакна..
Потъркайте леко, з да
отстраните упоритите
остатъци от продукти за
коса.
Не използвайте химикали
или абразивни продукти,
тъй като това може да
повреди повърхността на
гъвкавите плочи.

Предупредителни екрани

Твърде горещо
Изключете уреда за
изправяне и го
оставете да се
охлади..

Нулиране
Изключете уреда за
изправяне и след това
го включете отново, за
да се нулира.

Обадете се на Dyson
Уредът за изправяне не
работи според
предвижданията..
Свържете се с линията
за помощ на Dyson.

Ако на OLED екрана не се
показва символ на самолет
при изваден фиксатор за
режим на полет, се свържете
с Dyson преди пътуването.

Грешка в зарядното устройство
Зарядното устройство
не работи според
предвижданията.
Свържете се с линията
за помощ на Dyson.
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