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Děkujeme, že jste
se rozhodli pro nákup
žehličky na vlasy
Dyson Corrale™.

Aktivace záruky
O naše spotřebiče se staráme,
i když jsou již Vaše.

	Za účelem dosažení dokonalejšího
účesu méně závislého na vysokých
teplotách vyvinuli konstruktéři
společnosti Dyson pružné žehlicí
destičky. Tyto žehlicí destičky
vyrobené z materiálů vybraných
pro jejich pružnost, pevnost
a tepelnou vodivost vlasy
usměrňují a jednotně tvarují.

	
Dokonce i po skončení Vaší záruky
Vám rádi pomůžeme.
–

	
Projděte si stránky www.dyson.com/
mycorrale:

–
–

–O
 bjevujte rady a návody
k úpravě účesů
– Seznamte se s funkcemi svého
spotřebiče
– Aktivujte si 2letou záruku.

–

Exkluzivní výhody pro majitele
Originální náhradní díly
a servis Dyson
Rychlé a komfortní opravy
Odborná pomoc. Každý
pracovní den.
Rady a návody k úpravě účesů.
 aktivaci záruky budete potřebovat
K
sériové číslo, které najdete na štítku
bateriové sady.
Navštivte: www.dyson.com/your-dyson

2

Obsah balení

Žehlička na vlasy
Dyson Corrale™

Žáruvzdorné cestovní
pouzdro a ochranný obal
se štítkem Flight-ready

Nabíjecí jednotka

360° magnetický
napájecí kabel

Ovládací prvky

Pružné žehlicí
destičky
Usměrňují a jednotně
tvarují Vaše vlasy.

Displej OLED

Prvky pro ovládání teploty

Display OLED zobrazuje
informace o nastavení
teploty a stavu baterie.

3 úrovně nastavení teploty, 165 °C,
185 °C a 210 °C, umožňují účinné
narovnání a tvarování vlasů všech
typů a délek.

Vypínač
Tlačítko zámku
Přikryje pružné žehlicí
destičky tak, aby bylo
možné žehličku hned
po použití uložit.

LED indikátor
nabíjení
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Použití žehličky na vlasy
Zapnutí
Posuňte tlačítko zámku a žehličku
na vlasy rozevřete.

Začínáme
Před prvním použitím žehličky na vlasy
Dyson Corrale™ vyjměte štítek Flight-ready
z obalu.

Stiskněte a přidržte vypínač,
dokud se na OLED displeji
nezobrazí ikona baterie.

Vložte štítek Flight-ready do žehličky na vlasy.
Před prvním použitím žehličku na vlasy
plně nabijte.

Stiskněte tlačítko pro nastavení
teploty (+) a zvolte požadovanou
teplotu.

Nejlepších výsledků při tvarování účesu
dosáhnete, pokud budou Vaše vlasy suché
a dobře rozčesané.

Nastavení teploty
Stiskněte ovládací tlačítka pro
nastavení teploty (+/-) a vyberte
teplotu vhodnou pro Váš typ vlasů
a zvolený styl úpravy.

210
Cílová
teplota

185
165

Aktuální
teplota

Vaše žehlička na vlasy nabízí
tři stupně nastavení, které
umožňují úpravu účesu při
nižších teplotách.

Tlačítko vypínače bude během
nahřívání červeně pulzovat.
Žehlička na vlasy je připravená
k použití, jakmile tlačítko vypínače
svítí červeně, ozve se zvukový
signál a na OLED displeji se
zobrazí ikona zaškrtnutí.

Průběh a stav teploty se při
nahřívání a chladnutí zobrazuje
na OLED displeji. Tlačítko
vypínače bude do okamžiku
dosažení zvolené teploty
pulzovat.

Tipy a návody k úpravě účesů
najdete na www.dyson.com/
mycorrale.

Režim spánku
Pokud žehličku na vlasy
Dyson Corrale™ ponecháte
bez dohledu zapnutou déle
než pět minut, pružné žehlicí
destičky se automaticky vypnou.
Tlačítko vypínače bude blikat
červeně a každých 10 sekund
se ozve výstražný zvukový signál.
Žehličku na vlasy lze reaktivovat
stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Vypnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko
vypínače, dokud se OLED displej
nevypne.
Žehličku na vlasy zavřete
a posunutím tlačítka zámku
polohu uzamkněte.
Tlačítko vypínače bude pulsovat,
dokud pružné žehlicí destičky
nevychladnou.
Pokud žehličku na vlasy zavřete,
aniž byste ji vypnuli, vypne se
automaticky sama.
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Teplota bude nastavena na
poslední použitou hodnotu.
Pokud svou žehličku na vlasy
ponecháte bez dohledu zapnutou
déle než pět minut, dojde k jejímu
úplnému vypnutí.
Tipy a návody k úpravě účesů
najdete na www.dyson.com/
mycorrale.

Cestování s žehličkou na vlasy
Příprava pro leteckou přepravu
Žehlička na vlasy Dyson Corrale™
je zkonstruována tak, aby
splňovala předpisy ICAO, které
dovolují převážet tento spotřebič
na palubě letadla.
Před letem:
1
Svou leteckou společnost předem
kontaktujte a informujte ji o tom,
že je Váš spotřebič vybaven funkcí
Flight-ready.
2
Před letištní bezpečnostní
kontrolou vyjměte štítek
s označením Flight-ready
a nechte spotřebič během letu
odpojený.
3
Uložte žehličku na vlasy
v příručním zavazadle.
Upozornění: Japonské předpisy
nedovolují s žehličkou na vlasy
na žádné japonské letiště
přicestovat, ani z něj odcestovat.
Další informace o přípravě
na leteckou přepravu najdete na
www.dyson.com/mycorrale.

Sestavení nabíjecí jednotky
Nabíjecí jednotku lze použít jako
nabíječku, nebo jako stojánek
k uložení Vaší žehličky na vlasy
Dyson Corrale™.
Zatlačte obě části nabíjecí jednotky
k sobě a bezpečně je zacvakněte
ve správné poloze.
Připojte 360° magnetický nabíjecí
kabel k základně nabíjecí jednotky.
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Odstraněním štítku Flight-ready
deaktivujete všechny ovládací
prvky. Pokud se pokusíte žehličku
na vlasy v režimu „flight-ready“
použít, zobrazí se na OLED
displeji ikona letadla.
Pokud se po vyjmutí štítku Flightready nezobrazí na OLED displeji
symbol letadla, kontaktujte před
svou cestou společnost Dyson.
Abyste předešli poškození štítku
a žehličky na vlasy, umístěte štítek
Flight-ready do originálního
ochranného obalu.
Nabíjení během cesty
Ověřte si, zda budete
potřebovat cestovní adaptér.
360° magnetický nabíjecí kabel
je vhodný k použití pro všechny
typy napájení z elektrické sítě.
Reaktivace žehličky na vlasy
Vložte štítek Flight-ready zpět
do žehličky na vlasy.

Nabíjení žehličky na vlasy
Baterie
je vybitá

Za účelem dosažení maximálního
výkonu žehličku na vlasy
Dyson Corrale™ vždy mezi
jednotlivými použitími plně nabijte.

Pokud je žehlička na vlasy
vypnutá, ozve se po připojení
360° magnetického nabíjecího
kabelu zvukový signál.

Pokud je potřeba žehličku na
vlasy nabít, rozbliká se na OLED
displeji ikona baterie a ozve se
zvukový signál.

Hybridní režim
Žehličku na vlasy můžete používat
s připojeným 360° magnetickým
nabíjecím kabelem. Přestože
se tím prodlouží doba provozu,
budete ji muset mezi jednotlivými
použitími plně nabít, protože
během úpravy Vašeho účesu
odčerpáváte energii z baterie.

Pokud je baterie vybitá, bude
na displeji blikat ikona baterie
a pět sekund před vypnutím
žehličky na vlasy se ozve
výstražný zvukový signál.

Nabíjení

Během nabíjení bude LED
indikátor dobíjení baterie
svítit žlutě a po plném nabití
se rozsvítí zeleně.

Před použitím v hybridním režimu
Vám doporučujeme žehličku na
vlasy plně nabít.

Žehličku na vlasy Dyson Corrale™
můžete dobíjet v nabíjecí jednotce
nebo přímo přes 360° magnetický
nabíjecí kabel.

Změna nastavení
Zvuk je
zapnutý

Vypnutí a zapnutí zvukových
signálů
Zvukové signály můžete během
aktivního použití ztlumit.

Zvuk je
vypnutý

Z důvodu zajištění bezpečnosti
však nelze zvukové signály
ztlumit, pokud je spotřebič
v pohotovostním režimu
nebo v režimu spánku.
Zvukové signály vypnete současným
stisknutím a přidržením tlačítek
vypínače a nastavení teploty (–).

Změna jednotek teploty
Můžete si zvolit upřednostňované
jednotky teploty (stupně Celsia
nebo Fahrenheita).

C

F

Přepínat mezi jednotkami lze
současným stisknutím tlačítka
vypínače a tlačítka pro nastavení
teploty (+).
Jakmile se na OLED displeji
zobrazí požadovaná jednotka
teploty, obě tlačítka uvolněte.
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Pokud je ikona reproduktoru
přeškrtnutá, budou zvukové
signály vypnuty.
Pro zapnutí zvukových signálů
postup opakujte.

Péče o žehličku na vlasy
Před čistěním žehličku na vlasy
Dyson Corrale™ vypněte
a nechejte ji vychladnout.
Pružné žehlicí destičky otřete
vlhkým hadříkem, který nepouští
vlákna. Jemným otíráním
odstraňte zaschlé zbytky
vlasových přípravků.
Nepoužívejte chemikálie ani
abrazivní produkty, protože by
mohlo dojít k poškození povrchu
pružných žehlicích destiček.

Varování zobrazovaná na displeji

Příliš vysoká teplota
Žehličku na vlasy vypněte
a nechejte ji zchladnout.

Resetování
Žehličku na vlasy resetujte jejím
vypnutím a opakovaným zapnutím.

Kontaktujte společnost Dyson
Vaše žehlička na vlasy nefunguje
správně. Kontaktujte linku technické
podpory společnosti Dyson.

Pokud se po vyjmutí štítku Flightready nezobrazí na OLED displeji
symbol letadla, kontaktujte před
svou cestou společnost Dyson.

Chyba nabíječky
Nabíječka nefunguje správně.
Kontaktujte linku technické
podpory společnosti Dyson.
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