
James Dyson
Ingénieur et fondateur
Ingegnere e Fondatore
Ontwerper en oprichter
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«!Notre mission est simple!:
 résoudre les problèmes que les 

autres ignorent.!» 

“La nostra missione
 è semplice: risolvere i  

problemi che altri ignorano.” 

"Onze missie is simpel.
 Oplossingen bedenken  
voor de problemen die  

anderen negeren." 

«"#$# %&'( )*+,-#!—
 *&$.-( )*+/'&01, 2+-+*1& 
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Guide de démarrage rapide Guida rapida
Quick Start 8*#-2+& *42+9+3,-9+



Votre sèche-cheveux
Il tuo asciugacapelli
Uw haardroger
!"# $%&

Choisissez parmi trois vitesses de flux d’air et quatre 
réglages de chaleur précis.
Scegli tra tre impostazioni di velocità del flusso 
d’aria e quattro impostazioni del calore.
Kies uit drie snelheidsinstellingen en vier 
nauwkeurige temperatuurinstellingen. 
!'(%)*+% ,-&. */ +)%0 12,),1+%3 4,/-.#&,5, 
6,+,2" * 7%+')%0 +,7&'0 &"1+),%2 +%86%)"+.)'.

Bouton marche/arrêt
On/Off
Aan en uitschakelen
!"#"$%&'()"%*  
+,-/+.,-

LED
LED
Led's
/0")1231245" 
3423$()1#5

Bouton air froid
Getto freddo
Knop voor koude lucht
6"738 912('3  
:1%1241;1 01<2=:(

Entrée d’air
Ingresso dell’aria
Luchtinlaat
+9=>$45" 1)0"#>)3? 
2%? 01<2=:(

Filtre amovible
Filtro rimovibile
Verwijderbaar filter
/@"845A B3%*)#

Commande de la température
Controllo della temperatura
Temperatuurregeling
C9#(0%"43" )"89"#()=#1A 
01<2=D41;1 91)1$(

Commande du flux d’air
Controllo del flusso d’aria
Luchtstroomcontrole
6";=%?)1# >3%5 
01<2=D41;1 91)1$(



Embouts magnétiques
Accessori magnetici
Magnetische opzetstukken
!"#$%&$'( $")"*+%

Pour une rotation et un montage faciles. La technologie 
Heat Shield maintient leur température de surface au frais.
Per facilitare rotazione e montaggio. La tecnologia Heat 
Shield mantiene fredda la temperatura delle superfici.
Eenvoudig bevestigen en draaien. De Heat Shield 
technologie houdt de buitenkant van het opzetstuk koel.
,-. -(#+/#/ 01"2($%. % 3)&"$/0+%. 4(5$/-/#%. Heat 
Shield )/51"$.(& $%6+37 &(89(1"&313 9/0(15$/)&% 
$")"*+%.

Les témoins LED clignotent en continu lorsque 
votre machine a besoin d’attention.
I LED lampeggiano in modo continuo per indicare 
quando è necessario controllare l’apparecchio.
De leds blijven knipperen wanneer het apparaat 
uw aandacht vereist.
:0(&/*%/*' ;3*3& 8%#"&< $(91(1'0$/, +/#*" 
0"=( 3)&1/>)&0/ $3?*"(&). 0/ 0$%8"$%%.
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Resized 48.3%

Resized 48.3%

Resized 77% Resized 77%Embouts
Accessori
Hulpstukken
!"#$%&'()$*+,#

Nettoyez le filtre-: voyez comment sur
Pulizia del filtro: guarda come  
si fa sul sito:
Reinig het filter – zie:
./#+,#,( 0#'1,"-—  
2*+3*,"#,(, 4%4 $%:
dyson.com/yoursupersonic

Peigne à dents larges
Détend les cheveux bouclés et frisés.
Pettine districante
Aiuta a lisciare e a dare forma ai capelli 
mossi mentre si asciugano.
Breedtandige opzetkam
Geeft krullend en getextureerd haar meer lengte.
!"#"$%"-&'()(*+ # ,-'.%-/- 01)+2/-
!*3*5%(, 67,8$9,1 49&"867( 6*'*+7  
6* 6"(38 67+9:#6%$#8.

Concentrateur pour brushing
Flux d’air rapide pour un  
coiffage de précision.
Concentratore
Flusso d'aria veloce per uno styling di precisione.
Styling concentrator
Snelle luchtstroom voor nauwkeurig stylen.
!"#"$%"-%.*3(*4'"4.' $52 1%5"$%- 6.5.#
;7+,"7< 6*=&9:$7< 2*,*4 &'8 ,*/$*< 94'%&4#.

Embout de finition lisse
Lisse les mèches rebelles à  
l’aide de l’effet Coanda.
Accessorio per il finish
Disciplina i baby hair sfruttando  
l'effetto Coanda.
Flyaway-hulpstuk
Strijkt flyaways glad met het Coanda-effect.
!"#"$%" $52 *(7.#51,*89 6.5.#
>5'%)#6%(, $(2*+'9:$7( 6*'*+7 + 
2*3*?1@ A00(4,% B*%$&%
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Resized 77% Resized 77%

Resized 77% Resized 77%

Contactez le Service 
consommateurs Dyson.
Contattare il Centro  
Assistenza Dyson
Neem contact op met de  
Dyson Benelux Helpdesk.
!"#$%&%'() * (+,-",  
./00'#-1& Dyson.

Diffuseur
Améliore les boucles, les  
frisottis et les ondulations.
Diffusore
Valorizza capelli ricci,  
mossi e ondulati.
Diffuser
Voor verbeterde krullen, golvende  
lokken en minder pluizig haar.
!"#"$%"-$&''()*+
2/30$'% /4'#4'556' 3$*&%1& & +/1/56.

Embout de séchage doux
Diffuse le flux d’air de sorte qu’il  
soit plus doux sur le cuir chevelu.
Accessorio Gentle Air
Diffonde il flusso d'aria in modo che  
sia più delicato sul cuoio capelluto.
Gentle Air opzetstuk
Verspreidt de luchtstroom zodat  
het zachter is voor de hoofdhuid.
!"#"$%" $,- ./+/01*2* 34#(5&3"1&- 3*,*#
7'+&1$%5$8 ,1+$01$ 0+8 ./+)3/*$%'+'9 ( %/51&:& 
*/+/($:& & 4,*(%*&%'+)5/9 1/-'9 ;/+/*6. 



Пайдаланушының нұсқаулығы

Жинақталым 
Жұмыстың басталуы 
Жарықдиодтар
Фенді пайдалану                
Сүзгіні тұрақты тазалау

 
  

 

Dyson supersonic логотипі



Жинақталым

Dyson Supersonic™ 
шашқа арналған фені

ейбір саптамалар иынтыққа ірмеуі мүм ін

Сіз yson co  сайтынан қосымша саптамаларды сатып ала аласыз

Саптама-
концентратор

Resized 48.3%

Resized 48.3%

Dyson upersonic енінің артқы 
рінісі

сол ақта ауа ағынын реттеу 
түймесі  ал оң ақта 
температураны реттеу түймесі 

рінеді  ұтқада қоре  түймесі 
не суық  түймесі 
рсетілген  Сүзгі ассетасы 

тұтқаның т менгі ағында 
орналасқан

і елей тарылатын 
елте құбыры бар 

саптама

егіс түзу саптама

Шашты ұқыпты 
кептіруге арналған 
саптама

Жиегі толқын  тегіс 
саптама

Кең тістері бар 
саптама-тарақ 

зын ті  тістері бар 
тарақ саптама

Саптама-диффузор

ш і ағында тістері 
бар үл ен ең 
д ңгеле  саптама

Қайрылмайтын 
шашқа арналған  
саптама

лме  пішінді тегіс 
саптама

Бағытталған ағынды
жасау саптамасы



Жұмыстың басталуы

уа ағынын 
реттеу

 ре им

Қосу шіру 
ылжымалы 

Жыл ымалы 
қосқыш

Суық  т ймесі 
ыздыруды шіру 

не с ндеу үшін 
басып  ұстап 
тұрыңыз

уа 
қабылдайтын 
тесік уа іретін тесі  

сүзгімен абылған 
не тұтқаның 

т менгі ағында 
орналасқан

оре  түймесі артқы 
ағында тұтқаның үстінде 

орналасқан  ұл 
ыл ымалы қосқыш  оны 
оғары немесе т мен 

сырғытуға болады

Суық  түймесі ен 
тұтқасының артқы 

ағында  қоре  
түймесінің үстінде 
орналасқан

уа ағынын басқару түймесі артқы 
ағында  еннің илиндрлі  
оғарғы б лігінің сол ағында 

орналасқан

арықдиодты индикаторлар
Жарықдиодты 
инди аторлар еннің 

илиндрлі  үстіңгі ағының 
артқы ағында орналасқан  

лар ауа ағыны мен 
температураны басқару 
түймелерінің үстінде 
орналасқан  Жан ағында 
үш арықдиоды 
инди торлары бар  олар 
тиісті түймені басқанда 

анады
ұл инди аторлар сонымен 

қатар сүзгіні тазарту қа ет 
е енін немесе қателі  

ет енін рсетеді

емператураны реттеу
 қыздыру ре имі

емператураны басқару 
түймесі артқы ағында  

еннің илиндрлі  
оғарғы б лігінің оң 
ағында орналасқан

лмалы-салмалы с згі 
кассетасы 

азалау үшін оңай 
алынады

Сүзгі ассетасы тұтқаның 
т менгі ағында 
орналасқан

Dyson upersonic енінің артқы рінісі  сол ақта 
арықдиодты инди аторлары бар ауа ағынын басқару 

түймесі  ал оң ақта  температураны реттеу түймесі  
сонымен қатар арықдиодты инди аторлар бар  ұтқада 
қоре  түймесі не суық  түймесі рсетілген



Жарықдиодты инди аторлар

Баптаулар
Жарықдиодты инди аторлар 
пайдаланылатын баптауларды рсетеді

уа ағыны

Жылдам

рташа

қыпты

емпература
алыпты ұмыс ағдайындағы ма сималды температура  C  
орғаныстық шіру ағдайында термистордың ма сималды 

температурасы  C

Жоғары

рташа 

мен

Салқын

ір қызыл 
арықдиодты 

инди атор анып 
тұр

иагностика
гер арықдиодты инди аторлар үзді сіз ыпылықтаса  бұл 

құрылғыға назар аудару ере  дегенді білдіреді

Сүзгіні тазалаңыз  ұсқаулықтарды орындаңыз немесе  
yson co yoursupersonic сайтынан идеоны қараңыз

гер барлық үш қызыл инди атор ыпылықтаса  Dyson қолдау 
қызметіне абарласыңыз  ұрылғыны қоспаңыз

ш қызыл 
инди атор 

ыпылықтайды

ш ақ инди атор 
ыпылықтайды

ш қызыл 
арықдиодты 

иди атор анып тұр

і қызыл 
арықдиодты 

инди атор анып тұр

ір қызыл 
арықдиодты 

инди атор анып тұр

ш ақ арықдиодты 
инди атор анып тұр

і ақ арықдиодты 
инди атор анып тұр

ір ақ арықдиодты 
инди атор анып тұр



Фенді пайдалану

Dyson upersonic™ ені үш магнитті  саптамамен абдықталған  
оларды орнату не шаш с ндеу езінде згерту оңай

Саптамаларды шеш енде  оларды суық ұшынан ұстаңыз

He t iel  қызуынан қорғау те нологи сы саптаманың салқын бетін 
сақтайды

Бағытталған ағын жасауға арналған саптама лем 
беруге ме теседі  амықтықты азайтады не 
шашқа табиғи тегісті  береді

Саптама-концентратор 
інсіз с ндеуге арналған ед уір ең 
не тарылған про ил

Саптама-диффузор
елгіленген бұйраларды асау не 

шаштың мамықтануын азайту үшін  ауа 
ағынын бір ел і таратады

асадка дл  бережного ысуши ани  олос
ере ное ысуши ание при более низ ой 

температуре дл  тон и  олос и у ст ител ной 
о и голо ы

Resized 48.3%

Шашты ұқыпты кептіруге арналған саптама
Жұқа шаш пен сезімтал бас терісі үшін т мен 
температурада ұқыпты ептіру

Resized 48.3%
Кең тістері бар саптама-тарақ

ұйра не толқынды шашқа зірленген ашты бү іл ұзына 
бойы созыңыз немесе бұйраларды аздап б ле теңіз

ш і ағында тістері 
бар үл ен ең 
д ңгеле  саптама

егіс түзу саптама

і елей 
тарылатын елте 
құбыры бар 
саптама

олқынды иегі 
бар тегіс саптама

зын ті  тістері 
бар тарақ 
саптама

лме  пішінді 
тегіс саптама

Шашты ұқыпты кептіруге арналған саптама
Жұқа шаш пен сезімтал бас терісі үшін төмен 
температурада ұқыпты кептіру.

Кең тістері бар саптама-тарақ
Бұйра және толқынды шашқа әзірленген. Шашты бүкіл 
ұзына бойы созыңыз немесе бұйраларды аздап бөлектеңіз.

Шашты жұмсақ кептіруге арналған саптама
Жұқа шаш пен сезімтал бас терісі үшін төмен 
температурада жұмсақ кептіру.



Сүзгіні тұрақты тазалау

Ай сайын немесе жарықдиодты индикаторлардың тиісті сигналынан 
кейін сүзгі шаш күтіміне арналған зат қалдықтарымен немесе басқа 
қоқыстармен бітелмегенін тексеріңіз.

Тиімділікті сақтау
Сүзгіні тазалар алдында, құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытып 
алыңыз.

Dyson Supersonic™ фені айрықша тиімділік үшін дәлме-дәл тексерілген 
технология бойынша жасалған.

Технологияның барлық артықшылықтарын сақтау үшін, құрылғыны шаң 
мен шаш күтіміне арналған заттардың қалдықтарынан тазарту қажет. 
Тиімділікті сақтау үшін, құрылғы күтімді қажет етеді.

1 қадам
Аспап тұтқасын мықтап ұстап, сүзгі кассетасын сағат тіліне қарсы 
бұраңыз.

2 қадам
Құрылғыдан төмен және жанына қарай тартыңыз. Кассета мен сүзгі 
торынан шаңды түксіз матамен немесе жұмсақ щеткамен кетіріңіз.

3 қадам
Сүзгі торын тазарту үшін, суды пайдаланбаңыз.
Сүзгі торына тым көп қысым жасамаңыз.

4 қадам
Сүзгі кассетасының дұрыс орналасқанына көз жеткізіп, оны 
орнына қою үшін бұраңыз. Аспапты қосар алдында сағат 
тілімен бұраңыз.


