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Tak, fordi du har  
valgt at købe  
et Dyson Corrale™  
glattejern.

 Aktivering af din garanti
  Vi stopper ikke med at tage  

os af vores apparater,  
selv om de nu tilhører dig.

  Selv når garantien er udløbet,  
står vi klar til at hjælpe.

 Eksklusive ejerfordele
–  Gratis Dyson reservedele  

og arbejdskraft
– Ubesværet udskiftning
–  Ekspertrådgivning Alle ugens  

7 dage.
– Stylingtips og guides.

  For at aktivere din garanti skal  
du bruge serienummeret, som kan 
ses på etiketten på batterisættet.

  Gå ind på: www.dyson.com/your-dyson

  For at opnå bedre styling, som  
er mindre afhængig af varme,  
har Dysons ingeniører udviklet 
fleksible plader. De er fremstillet  
af materialer, der er fleksible, stærke 
og varmeledende, og de er formet,  
så de samler og styrer håret.

  Læs mere på www.dyson.com/
mycorralestylist for at:

– Få stylingtips og guides
–  Få mere at vide om apparatets 

funktioner
– Aktivere din 2 års garanti.

http://www.dyson.com/your-dyson
www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
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I pakken

Dyson Corrale™
glattejern

Varmebestandig 
rejsetaske og flight 

ready-plug

Ladestation Magnetisk 360° 
opladningskabel

Betjeningsfunktioner

Tænd/sluk-knap

Opladnings-LED

OLED-skærm
OLED-skærmen viser 
informationer om 
temperaturindstillinger  
og batteriniveau. 

Fleksible plader
Formet til at samle  
og styre dit hår.

Låseknap
Skjuler de fleksible 
plader til opbevaring 
straks efter brug.

Temperaturstyring
Tre varmeindstillinger, 165 °C, 185 °C  
og 210 °C, der sikrer, at alle hårtyper  
og -længder glattes og styles effektivt.
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210

165
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Sådan bruges glattejernet

Måltemperatur

Tænding
Skub låseknappen,  
så glattejernet åbnes.

Tryk og hold på tænd/sluk-
knappen, indtil batteriikonet  
ses på OLED-skærmen.

Tryk på knappen til temperatur 
(+) for at vælge den ønskede 
temperatur.

Tænd/sluk-knappen blinker rødt, 
mens glattejernet opvarmes.

Glattejernet er klar til brug,  
når tænd/sluk-knappen lyser  
rødt, der høres en lyd,  
og et fluebensikon ses  
på OLED-skærmen.

Kom godt i gang
Inden du bruger Dyson Corrale™ glattejernet 
første gang, skal du tage flight ready-plugget  
ud af eventuel emballage.

Sæt flight ready-plugget ind i glattejernet.

Glattejernet skal oplades helt, inden det  
bruges første gang.

Sørg for dit hår er tørt og ikke filtret for  
at opnå de bedste stylingresultater.

Slukning
Tryk og hold på tænd/sluk-
knappen, indtil OLED-skærmen 
slukkes.

Luk glattejernet, og skub 
låseknappen hen på lukket.

Tænd/sluk-knappen blinker, indtil 
de fleksible plader er afkølet.

Hvis du lukker glattejernet uden 
at slukke for tænd/sluk-knappen, 
slukker det automatisk.

Dvalefunktion
Hvis Dyson Corrale™ glattejernet 
efterlades, mens det er tændt,  
i mere end 5 minutter, slukker  
de fleksible plader automatisk.

Tænd/sluk-knappen blinker rødt, 
og der høres en advarselslyd 
hvert 10. sekund.

Tryk på en vilkårlig knap for  
at aktivere glattejernet igen.

Temperaturen stiger til den sidst 
indstillede temperatur.

Hvis glattejernet efterlades 
ubrugt, mens det er tændt,  
i 5 minutter mere, slukker det helt.

På www.dyson.com/mycorralestylist 
er der stylingtips og guides.

Aktuel 
temperatur

Sådan justeres temperaturen
Tryk på knapperne til regulering 
af temperaturen (+/-) for  
at vælge den temperatur,  
der passer til din hårtype  
og dine stylingpræferencer.

Glattejernet har tre indstillinger, 
så det kan style ved lavere 
temperaturer.

På www.dyson.com/mycorralestylist 
er der stylingtips og guides.

Temperaturudviklingen kan  
ses på OLED-skærmen,  
når apparatet opvarmes eller 
afkøles, og tænd-/sluk-knappen 
blinker, indtil den valgte 
temperatur er nået.

www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
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Montering af ladestationen

Rejs med glattejernet

Din ladestation kan bruges  
til opladning eller som stativ til 
Dyson Corrale™ glattejernet.

Skub de to dele af ladestationen 
sammen, indtil de klikker  
på plads.

Tilslut det magnetiske 360° 
opladningskabel til basen  
på ladestationen.

Bliv klar til flyveturen
Dyson Corrale™ glattejernet 
opfylder ICAO-standarderne,  
så du må gerne tage det med  
om bord på et fly. 

Inden du skal flyve:

1
Kontakt flyselskabet inden 
flyvningen for at informere  
dem om glattejernets flight  
ready-funktion.

2
Fjern flight ready-plugget, inden  
du kommer til sikkerhedskontrollen, 
og lad det være fjernet under 
flyvningen.

3
Opbevar glattejernet i din 
håndbagage.

Bemærk: I Japan er der regler, 
som betyder, at du ikke kan flyve 
ind eller ud af nogen japanske 
lufthavne med glattejernet.

Du kan få flere informationer  
om at være flight-ready på  
www.dyson.com/mycorralestylist.

Når flight ready-plugget er fjernet, 
er alle betjeningsfunktioner 
deaktiveret. Hvis du forsøger  
at bruge glattejernet i flytilstand, 
ses et fly-ikon på OLED-skærmen.

Hvis flysymbolet ikke vises  
på OLED-skærmen, når flight 
ready-plugget er fjernet,  
så kontakt Dyson inden rejsen.

Sæt flight ready-plugget  
i tagbeskytteren for at forhindre 
skader på tagget og glattejernet.

Opladning under rejsen
Undersøg, om du har brug for 
en rejseadapter. Det magnetiske 
360° opladningskabel kan 
anvendes til alle lysnet.

Sådan genaktiveres glattejernet
Sæt flight ready-plugget tilbage  
i glattejernet.

www.dyson.com/mycorralestylist
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Sådan ændres indstillingerne

Sådan tændes og slukkes der 
for påmindelseslydene
Du kan slukke for 
påmindelseslydene  
under aktiv brug.

Af sikkerhedshensyn kan  
der ikke slukkes for lydene for 
dvaletilstand eller advarsler. 

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen 
og knappen til temperatur (–) for  
at slukke for påmindelseslydene.

Når der er et kryds hen over 
højttalerikonet, er der slukket  
for påmindelseslydene.

Gentag for igen at tænde  
for påmindelseslydene.

Sådan oplades glattejernet

Batteri 
tomt

Lyd 
tændt

Lyd 
slukket

Oplader

C F

Sådan ændres 
temperaturenhederne
Du kan vælge den 
temperaturenhed  
(Celsius eller Fahrenheit),  
du ønsker.

Tryk og hold på tænd/sluk-knappen 
og knappen til temperatur (+) for  
at skifte mellem enhederne.

Når den ønskede temperaturenhed 
ses på OLED-skærmen, slippes 
knapperne.

Det bedste resultat opnås  
ved altid at oplade dit  
Dyson Corrale™ glattejern helt, 
hver gang du har brugt det.

Når glattejernet skal oplades, 
blinker batteriikonet på OLED-
skærmen, og der høres en lyd.

Når batteriet er tomt, blinker 
batteriikonet, og der høres  
en lyd i 5 sekunder, inden 
glattejernet slukkes.

Batteriopladningens LED lyser gult 
under opladning og bliver grøn, 
når apparatet er helt opladet.

Oplad Dyson Corrale™ glattejernet 
i ladestationen eller direkte 
med det magnetiske 360° 
opladningskabel.

Hvis glattejernet er slukket,  
høres der en lyd, når du  
tilslutter det magnetiske  
360° opladningskabel.

Hybridfunktion
Du kan bruge glattejernet 
med det magnetiske 360° 
opladningskabel tilsluttet.  
Det forlænger batterilevetiden, 
men du skal stadig oplade det 
helt, hver gang det har været 
brugt, da der stadig bruges 
batteristrøm under styling.

Vi anbefaler, at du oplader 
glattejernet helt, inden det  
bruges i hybridfunktion.
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Vedligeholdelse af glattejernet

For varmt
Sluk for glattejernet,  
og lad det køle af.

Nulstil
Sluk for glattejernet, og tænd  
det igen, for at nulstille det.

Opladningsfejl
Opladeren fungerer ikke, som 
den skal. Kontakt Dysons hotline.

Advarselsskærme

Sluk for Dyson Corrale™  
glattejernet, og lad det  
afkøle, inden rengøring.

Rengø de fleksible plader  
med en fugtig, fnugfri klud.  
Gnid forsigtigt for at fjerne 
genstridige rester fra 
hårprodukter.

Brug ikke kemikalier eller 
slibemidler, da dette kan 
beskadige overfladen  
af de fleksible plader.

Ring til Dyson
Dit glattejern fungerer ikke, som 
det skal. Kontakt Dysons hotline.

Hvis flysymbolet ikke vises  
på OLED-skærmen, når flight 
ready-plugget er fjernet,  
så kontakt Dyson inden rejsen.




