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V balení

Telo multi-stylera 
Dyson Airwrap™ 

Vyhladzujúci 
nadstavec s Coanda 
efektom

Úložný box Kefka na čistenie filtra

Niektoré nadstavce nemusia byť súčasťou balenia.

Ďalšie nadstavce môžete zakúpiť na www.dyson.cz

30 mm 
Airwrap™ 
nadstavec

40 mm 
Airwrap™ 
nadstavec

20 mm 
Airwrap™ 
nadstavec

30 mm 
Airwrap™ 
predĺžený 
nadstavec

40 mm 
Airwrap™ 
predĺžený 
nadstavec

Mäkká 
vyhladzujúca kefa

Tuhá 
vyhladzujúca kefa

Malá mäkká 
vyhladzujúca kefa

Malá tuhá 
vyhladzujúca kefa

Malá 
okrúhla kefa 
pre objem

Okrúhla 
kefa pre 
objem

Hrebeň so 
širokými 
zubmi

http://www.dyson.cz


Začíname

clik

Ovládanie teploty
2 úrovne teplého 
vzduchu a jedna 
úroveň chladného 
vzduchu pre fixáciu 
účesu.

clik

Ovládanie prúdu 
vzduchu
3 úrovne intenzity 
prúdu vzduchu.

clik
Hlavný vypínač, spínač 
studeného vzduchu
Dvojpolohový vypínač 
so spínačom studeného 
vzduchu pre fixáciu 
účesu.

Odnímateľný kryt filtra
Pri čistení filtra sa dá ľahko 
stiahnuť. Viac v kapitole 
„Pravidelná údržba filtra“. LED - Vyčistiť filter

Viac v kapitole 
„Pravidelná údržba filtra“.

Pokiaľ LED svieti 
a filter už bol vyčistený, 
kontaktujte zákaznícku 
linku spoločnosti Dyson.



Použitie nadstavcov

Nasadenie nadstavca
Nasaďte a pootočte nadstavcom na tele stylera, kým bezpečne nezapadne.

Výmena nadstavcov
Na uvoľnenie a výmenu nadstavca posuňte uvoľňovacie tlačidlo 
nadol, ako je znázornené.

Studená špička
Pri použití valčekových Airwrap™ nadstavcov, okrúhlej kefy pre objem 
a vyhladzujúceho nadstavca s Coanda efektom sú povrchové plochy týchto 
nadstavcov horúce. Pri ich výmene za iný nadstavec ich držte iba za farebnú 
studenú špičku.

Vyhladzujúci 
nadstavec 
s Coanda 
efektom

Valčekový 
Airwrap™ 
nadstavec

Okrúhla kefa 
pre objem

Pri manipulácii s horúcimi nadstavcami buďte opatrní
Držte nadstavce iba za farebne vyznačené oblasti. Niektoré nadstavce 
môžu vyžadovať občasné čistenie.

Ďalšie informácie získate na: www.dyson.cz

http://www.dyson.cz


Pred stylingom

Vyhladzujúci nadstavec s Coanda efektom
Pred zahájením natáčania vlasov ich najprv predsušte, kým nebudú 
takmer suché.

Nadstavec má dva režimy (i) sušenie vlasov (ii) vyhladzovanie vlasov.

Pre prepínanie medzi obidvoma režimami použite otočnú špičku.

click

click

Natáčanie vlasov

Valčekové Airwrap™ nadstavce

1. krok
Uchopte prameň vlasov a priložte valčekový nadstavec ku končekom vlasov. 
Prameň vlasov sa začne namotávať na valčekový nadstavec.

click

click

2. krok
Pohybujte stylerom smerom k hlave, nie je treba ním otáčať. 
Podržte 15 sekúnd alebo kým vlasy neuschnú.

click

click

3. krok
Stlačte tlačidlo studeného vzduchu na 5-10 sekúnd, aby ste zafixovali účes. 
Vypnite a uvoľnite.

Na prepnutie smeru natáčania lokní pootočte otočnou špičkou.

click

click

click

click



Tvarovanie vlasov

Vyhladzujúce kefy

1. krok
Pomocou vyhladzujúceho nadstavca s Coanda efektom nahrubo 
osušte vlasy. click

click

2. krok
Vyhladzovacou kefou prečesávajte vlasy od korienkov ku končekom.

Tipy:
Na dosiahnutie objemu smerujte zuby kefy smerom von. 
Na formovanie tvaru natočte kefu pri končekoch dovnútra.

click

click

click

click

Vyhladzovanie vlasov

Vyhladzujúci nadstavec s Coanda efektom
Pootočením otočnej špičky zvoľte vyhladzovací režim.

Pritlačením na vlasy prepnete smer prúdenia vzduchu.

click

click

click

click

3. krok
Použitie na suché vlasy na skrytie polietavých vlasov. Priložte nadstavec k vlasom, 
kým ich nepritiahne, a potom pomaly prejdite ku končekom. 

Pre použitie na suchých a rovných (narovnaných) vlasoch. click

click

Ako používať kontaktné pole
Priložte kontaktné pole k hlave, kým neuslyšíte cvaknutie a vlasy sa 
nepritiahnu. Prejdite od korienkov ku končekom, aby ste skryli polietavé vlasy.



Pravidelná údržba filtra

Akonáhle začne LED indikátor blikať, je nutné vyčistiť filter.

Pred začiatkom čistenia filtra nechajte spotrebič vychladnúť a uistite sa, 
že je odpojený od elektrickej siete.

Aby multi-styler Dyson Airwrap™ poskytoval výnimočný výkon, je vybavený 
vysoko presnou technológiou.

Táto technológia sa musí udržiavať čistá a zbavená prachu a zvyškov 
prípravkov na vlasy. Kvôli trvalému udržaniu výkonu je potrebná údržba.

Mriežka filtra

click

Kefka na 
čistenie filtra

click

Kryt filtra

click

1. krok
Nasuňte oválnu kefku na čistenie filtra cez kábel na kryt filtra.

Rotačnými pohybmi kefky na čistenie filtra kryt filtra dôkladne vyčistite.

Stiahnite oválnu kefku na čistenie filtra.

click

2. krok 
Uchopte spotrebič za rukoväť a smerom ku káblu stiahnite kryt filtra.

Jemne kryt filtra rozovrite a vysuňte ho z kábla.
click

3. krok
Kryt filtra prepláchnite pod teplou tečúcou vodou.

click



4. krok
Oklepkajte väčšinu prebytočnej vody z krytu filtra a zvyšok vody a vlhkosti 
nechajte prirodzenou cestou uschnúť.

click

5. krok
Rotačnými pohybmi a pohybmi nahor a nadol vyčistite oválnou kefkou 
na čistenie filtra mriežku filtra, kým neodstránite všetky nečistoty.

Na čistenie mriežky filtra nepoužívajte vodu ani žiadne chemikálie.

click

6. krok
Miernym ťahom rozovrite kryt filtra a navlečte ho na kábel.

Nasuňte kryt filtra na rukoväť a otáčajte ním, kým nezapadne 
do správnej polohy.

click
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