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Tack för att du har 
valt att köpa en 
Dyson Corrale™ 

-plattång.

 Aktivera din garanti
  Vi slutar inte bry oss om våra 

produkter när de har blivit dina.

  Vi finns till hands för att hjälpa dig 
även efter att din garanti har gått ut.

 Exklusiva ägarförmåner
– Dyson-delar och service ingår
– Utbyte utan krångel
– Expertrådgivning. Sju dagar i veckan.
– Tips och råd för styling.

  För att aktivera garantin behöver 
du serienumret som finns 
på etiketten på batteriet.

  Fortsätt till: www.dyson.com/ 
your-dyson

  För att få bättre styling med lägre 
värme har Dysons ingenjörer utvecklat 
flexande plattor. De är tillverkade av 
material som valts ut för sin flexibilitet, 
styrka och värmetålighet och formar 
sig för att samla ihop och ge kontroll 
över håret.

  Läs mer på www.dyson.com/
mycorralestylist:

– Upptäck tips och råd för styling
– Lär dig mer om produktens funktioner
– Aktivera din tvååriga garanti.

http://www.dyson.com/your-dyson
http://www.dyson.com/your-dyson
www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
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Kartongen innehåller

Dyson Corrale™ 

plattång
Värmeresistent respåse 

och skyddsficka för 
Flight-ready-sprinten

Dockningsstation Magnetic 360° 
laddningskabel

Kontroller

Strömknapp

LED-lampa 
för laddning

OLED-skärm
På OLED-skärmen 
visas information om 
temperaturinställningar 
och batterinivå. 

Flexande plattor
Formar sig för att samla 
ihop och ge kontroll över 
ditt hår.

Låsknapp
Döljer de flexande plattorna 
så att plattången kan förvaras 
direkt efter användning.

Temperaturinställningar
Plattången har tre värmeinställningar, 165 °C, 
185 °C och 210 °C för att effektivt platta håret 
och för styling av alla hårtyper och längder.
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Använda plattången

Måltemperatur

Starta
Dra låsknappen åt sidan för att 
öppna plattången.

Tryck på strömknappen och håll 
den inne tills batterisymbolen 
visas på OLED-skärmen.

Tryck på temperaturknappen (+) 
för att välja önskad temperatur.

Strömknappen blinkar rött medan 
plattången värms upp.

Plattången är klar att användas 
när strömknappen lyser rött 
och en ljudsignal hörs samtidigt 
som en klarmarkering visas 
på OLED-skärmen.

Kom igång
Innan plattången Dyson Corrale™ används 
för första gången ska Flight-ready-sprinten 
tas ur all förpackning.

Sätt sprinten på plats i plattången.

Se till att plattången är fulladdad innan 
du använder den för första gången.

För bästa stylingresultat ska håret vara torrt 
och utan trassel.

Avstängning
Tryck på strömknappen och håll 
den inne tills OLED-skärmen 
stängs av.

Fäll ihop plattången och skjut 
för låsknappen för att stänga 
den helt.

Strömknappen blinkar tills 
de flexande plattorna har svalnat.

Om du fäller ihop plattången 
utan att stänga av strömmen 
stängs den av automatiskt.

Viloläge
Om Dyson Corrale™-plattången 
lämnas utan uppsikt med 
strömmen på i mer än fem 
minuter stängs de flexande 
plattorna av automatiskt.

Strömknappen blinkar rött och 
en varningssignal ljuder var 
tionde sekund.

Tryck på en knapp för att 
återaktivera plattången.

Temperaturen stiger till den 
senast använda inställningen.

Om plattången lämnas 
utan uppsikt med strömmen 
på i ytterligare fem minuter 
stängs den av helt.

På www.dyson.com/
mycorralestylist finns  
tips och råd för styling.

Aktuell 
temperatur

Justera temperaturen
Tryck på temperaturknapparna 
(+/-) för att ange rätt temperatur 
för din hårtyp och önskad styling.

Plattången har tre inställningar 
som gör att du även kan använda 
den med lägre temperaturer.

På www.dyson.com/
mycorralestylist finns  
tips och råd för styling.

Temperaturen visas på 
OLED-skärmen när plattången 
värms upp eller kyls ned och 
strömknappen blinkar tills 
den önskade temperaturen 
har uppnåtts.

www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
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Montering av dockningsstationen

Resa med plattången

Dockningsstationen kan 
användas för laddning eller 
förvaring av Dyson Corrale™ 
-plattången.

Tryck ihop dockningsstationens 
båda delar tills de klickar fast, 
så att de sitter säkert på plats.

Anslut Magnetic 
360°-laddningskabeln till 
dockningsstationens nedre del.

Förberedelser för flygresa
Dyson Corrale™-plattången har 
utformats för att uppfylla ICAO:s 
regler vilket innebär att den kan 
tas med på flyget. 

Före flygresa:

1
Kontakta flygbolaget i förväg 
för att informera dem om 
Flight-ready-funktionen.

2.
Avlägsna Flight-ready-
sprinten från plattången 
före säkerhetskontrollen på 
flygplatsen och sätt inte tillbaka 
den förrän efter landning.

3
Förvara plattången 
i handbagaget.

Observera: Enligt japanska 
bestämmelser är det förbjudet 
att flyga till eller från japanska 
flygplatser med plattången.

Mer information om 
förberedelser före flygresa 
finns på www.dyson.com/
mycorralestylist.

När Flight-ready sprinten tagits 
bort avaktiveras alla funktioner. 
Om du försöker att använda 
plattången i det här läget 
visas en flygplanssymbol 
på OLED-skärmen.

Kontakta Dyson före resan om 
flygplanssymbolen inte visas på 
OLED-skärmen när Flight-ready-
sprinten har tagits bort.

Placera Flight-ready-sprinten 
i skyddsfickan för att förhindra 
skador på den och på plattången.

Laddning under resan
Kontrollera om du behöver 
en reseadapter. Magnetic 
360°-laddningskabeln kan 
användas i alla nätanslutningar.

Återaktivering av plattången
Sätt tillbaka Flight-ready-sprinten 
i plattången.

www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist
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Ändra inställningar

Att sätta på och stänga 
av ljudsignalerna
Du kan stänga av ljudsignalerna 
när du använder plattången.

Av säkerhetsskäl går det inte 
att stänga av ljudsignalerna 
för viloläge eller varningar. 

Tryck och håll inne strömknappen 
och temperaturknappen (-) för att 
stänga av ljudsignalerna.

När högtalarsymbolen är 
överstruken är ljudsignalerna 
avstängda.

Upprepa för att sätta 
på ljudsignalerna igen.

Ladda plattången

Tomt 
batteri

Ljud på Ljud av

Laddar

C F

Ändra temperaturenhet
Du kan ange temperaturenhet 
(Celsius eller Farenheit).

Tryck och håll inne strömknappen 
och temperaturknappen (+) för 
att växla temperaturenhet.

Släpp knapparna när den 
önskade temperaturenheten 
visas på OLED-skärmen.

För bästa resultat ska 
Dyson Corrale™-plattången 
alltid laddas upp helt mellan 
användningarna.

När plattången behöver 
laddas blinkar batterisymbolen 
på OLED-skärmen och 
en ljudsignal avges.

När batteriet är tomt blinkar 
batterisymbolen och en ljudsignal 
avges fem sekunder innan 
plattången stängs av.

Batterilampan lyser gult vid 
laddning och blir grön när 
batteriet är fulladdat.

Ladda Dyson Corrale™ 
-plattången i dockningsstationen 
eller med Magnetic 
360°-laddningskabeln.

Om plattången stängs av avges 
en ljudsignal när den ansluts till 
Magnetic 360°-laddningskabeln.

Hybridläge
Plattången kan användas när 
Magnetic 360°-laddningskabeln 
är ansluten. Detta förlänger 
driftstiden men du måste ändå 
ladda upp den helt mellan 
användningarna, eftersom du 
använder batteriet vid stylingen.

Vi rekommenderar att du laddar 
plattången helt innan den 
används i hybridläge.
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Skötsel av plattången

För varm
Stäng av plattången och 
låt den svalna.

Återställning
Stäng av plattången och sätt 
på den igen för att återställa den.

Fel på laddaren
Laddaren fungerar inte som den 
ska. Kontakta Dysons kundtjänst.

Varningsmeddelanden

Stäng av Dyson Corrale™ 
-plattången och låt den svalna 
före rengöring.

Rengör de flexande plattorna 
med en fuktig och luddfri trasa. 
Gnid försiktigt bort eventuella 
rester av hårprodukter.

Använd inte kemikalier eller 
slipmedel eftersom detta kan 
skada de flexande plattornas yta.

Ring Dyson
Plattången fungerar inte som den 
ska. Kontakta Dysons kundtjänst.

Kontakta Dyson före resan om 
flygplanssymbolen inte visas på 
OLED-skärmen när Flight-ready-
sprinten har tagits bort.


