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Förpackningens innehåll

Dyson Airwrap™  
multi-styler 
huvuddel

Coanda smoothing-
tillbehör & fön

Förvaringsetui Rengöringsborste till filter

Vissa tillbehör ingår ej.

Du kan köpa till fler tillbehör på www.dyson.se/harvardsprodukter/dyson-airwrap-styler/oversikt

30 mm 
Airwrap™  
barrel

40 mm 
Airwrap™ 
barrel

20 mm 
Airwrap™ 
barrel

30 mm lång 
Airwrap™ 
barrel

40 mm lång 
Airwrap™ 
barrel

Mjuk 
smoothing-
borste

Fast 
smoothing-
borste

Liten, mjuk 
smoothing-
borste

Liten, fast 
smoothing-
borste

Liten 
rundborste 
som skapar 
volym

Round 
volumising 
borste

Bredtandad 
kam

http://www.dyson.se/harvardsprodukter/dyson-airwrap-styler/oversikt


Kom igång

Temperaturkontroll
2 värmeinställningar 
plus en inställning för 
kalluft som fixerar din 
frisyr.

Luftflödeskontroll
3 luftflödesinställningar.

På/av-knapp 
med kalluft
Reglage för kalluft 
som fixerar din 
frisyr.

Avtagbart filterhölje
Enkelt att ta bort när det 
är dags för rengöring 
(Mer information finns 
under “Regelbundet 
filterunderhåll”).

LED
Såhär rengör du filtret. 
Du hittar mer information 
under “Regelbundet 
filterunderhåll”.

Om du har rengjort  
filtret och den röda  
LED-lampan fortsätter 
att lysa bör du kontakta 
Dysons hjälplinje.

clik

clik

clik



Så använder du dina tillbehör

Montering av tillbehör
Skruva på tillbehöret på huvuddelen tills det sitter fast ordentligt.

Byte av tillbehör
Byt tillbehör genom att trycka ner reglaget för att lossa tillbehöret 
som sitter på.

Kall topp
Under användning kommer dina Airwrap™ barrels, den runda borsten som 
skapar volym och Coanda smoothing-tillbehöret att bli varma. När du ska 
byta tillbehör ska du därför hålla i den kalla toppen.

Var försiktig när du hanterar de varma tillbehören
Håll endast i de markerade delarna på tillbehöret.  
Vissa tillbehör behöver rengöras ibland. 

För mer information – besök  
www.dyson.se/harvardsprodukter/dyson-airwrap-styler/oversikt

Airwrap™ barrel

Rundborste som 
skapar volym

Coanda 
smoothing-
tillbehör & fön



Innan du stylar 

Coanda smoothing-tillbehör & fön
Innan du börjar locka håret ska du använda pre-styling-fönen 
för att få det nästan helt torrt.

Utformad med två lägen (i) fön (ii) smoothing.

Vrid på tillbehörets topp för att växla mellan de två lägena.

Locka

Barrels

Steg 1
Ta en hårslinga och placera barreln längst ner. Håret kommer 
då att börja vridas runt barreln.

Steg 2
För stylern mot ditt huvud – du behöver inte snurra den. Håll kvar  
i 15 sekunder eller tills håret är torrt.

Steg 3
Tryck ner kalluftsknappen i 5–10 sekunder för att fixera locken. 
Stäng av för att släppa.

Vrid på den kalla toppen för att byta riktning på locken.

click

click

click

click

klick

klick

click

click

click

click



Forma

Smoothing-borstar

Steg 1
Föna håret nästan helt torrt med Coanda smoothing-fönen. 

Steg 2
Använd Smoothing-borsten för att borsta ut hela hårslingan.

Tips:
Addera volym genom att använda borsten med borststråna vända utåt. 
Vänd sedan borsten inåt vid topparna för att skapa form.

Släta ut

Coanda smoothing-tillbehör & fön
Vrid på den kalla toppen för att välja Smoothing mode.

Lägg tillbehöret mot håret och tryck lätt mot huvudet för att byta riktning 
på luftflödet.

Steg 3
Använd på torrt hår för att dölja flygiga hårstrån. Håll tillbehöret mot huvudet tills 
håret börjar dras mot det och för det sedan långsamt ner över hårlängderna. 

Avsett för torrt och rakt/plattat hår.

Så använder du kontakttillbehöret
Håll kontakttillbehöret mot huvudet tills du hör ett klick och håret börjar dras 
mot det. För det ner över hårlängderna för att dölja flygiga hårstrån.

click

click

click

click

klick

klick

click

click

click

click

click

click



Regelbundet filterunderhåll

När den vita LED-lampan börjar blinka är det dags att rengöra filtret.

Börja alltid med att koppla ur maskinen från eluttaget och låta den svalna 
innan du rengör filtret.

Dyson Airwrap™ multi-styler är utformad med finjusterad teknik för att 
erbjuda enastående prestanda.

Denna teknik måste skyddas från damm eller produktrester. Regelbundet 
underhåll är därför viktigt för att upprätthålla prestandan.

Filternät Rengöringsborste 
till filter

Filterhölje

Steg 1
För på filterrengöringsborsten på sladden över filterhöljet.

Rengör filterhöljet noggrant genom att rotera borsten.

Ta sedan bort filterrengöringsborsten igen.

Steg 2 
Håll i handtaget och dra ner filterhöljet över sladden.

Öppna försiktigt filterhöljet och dra av den från sladden. 

Steg 3
Tvätta filterhöljet under varmt rinnande kranvatten.

click

click

click

click

click

click



Steg 4
Skaka av filtret för att avlägsna så mycket av det kvarvarande vattnet som 
möjligt och låt det sedan lufttorka.

Steg 5
Rengör filternätet med filterrengöringsborsten genom att föra den 
upp och ner i en roterande rörelse tills all smuts är avlägsnad.

Använd inte vatten eller kemikalier för att rengöra filternätet.

Steg 6
Öppna försiktigt filterhöljet och trä det över sladden. 

För filterhöljet mot handtaget och vrid på det tills det klickar på plats.

Klick

click

click
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