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In de doos

Behuizing van de 
Dyson Airwrap™  
multistyler

Gladmakende 
haardroger met 
coanda-effect

Opbergdoos Filterreinigingsborstel

Sommige opzetstukken zijn mogelijk niet inbegrepen.

Je kunt extra opzetstukken kopen op www.dyson.nl/mynewairwrap

Airwrap™  
opzetstuk  
van 30 mm

Airwrap™  
opzetstuk  
van 40 mm

Airwrap™  
opzetstuk  
van 20 mm

Lang Airwrap™ 
opzetstuk  
van 30 mm

Lang Airwrap™ 
opzetstuk  
van 40 mm

Zachte  
gladmakende  
borstel

Stevige 
gladmakende 
borstel

Kleine, zachte 
gladmakende 
borstel

Kleine, stevige 
gladmakende 
borstel

Kleine, ronde 
volumeborstel

Ronde 
volumeborstel

Kam met  
brede tanden

http://www.dyson.nl/mynewairwrap


Aan de slag

Temperatuurregeling
2 warmte-instellingen 
en een koude stand om 
je kapsel af te werken.

Luchtstroomregeling
3 luchtstroomsnelheden.

Aan/uit met koude 
luchtstoot
Schuifknop met 
koude luchtstoot om 
het model te fixeren.

Verwijderbare filterbehuizing
Afneembaar voor 
eenvoudige reiniging 
(raadpleeg de 
sectie ‘Regelmatig 
filteronderhoud’ voor meer 
informatie).

LED
Maak het filter 
schoon. Raadpleeg 
de sectie ‘Regelmatig 
filteronderhoud’ voor 
meer informatie.

Neem contact op met de 
helpline van Dyson als 
het rode ledlampje gaat 
branden en het filter al 
gereinigd is.

clik

clik

clik



De opzetstukken gebruiken

Het opzetstuk plaatsen
Draai het opzetstuk op de behuizing tot deze stevig vastzit.

Opzetstukken verwisselen
Duw de schuifknop omlaag om het opzetstuk te verwisselen.

Koel uiteinde
De Airwrap™ opzetstukken, ronde volumeborstel en de gladmakende 
haardroger met coanda-effect worden heet tijdens het gebruik. Houd het 
uiteinde vast tijdens het verwisselen van het opzetstuk.

Zorg dat je hete opzetstukken niet aanraakt
Houd alleen de aangegeven zone van het opzetstuk vast. Sommige 
opzetstukken moeten van tijd tot tijd worden gereinigd. 

Ga voor meer informatie naar www.dyson.com/mynewairwrap

Gladmakende 
haardroger met 
coanda-effect

Airwrap™  
opzetstuk

Ronde 
volumeborstel

http://www.dyson.com/mynewairwrap


Vóór het stylen

Gladmakende haardroger met coanda-effect
Droog je haar vóór het krullen tot het bijna droog is.

Wordt geleverd met twee standen: (i) drogen (ii) gladmaken.

Gebruik het koele uiteinde om tussen de twee standen te schakelen.

Krullen

Opzetstuk

Stap 1
Pak een haarpluk en houd de punten tegen het opzetstuk. Het haar zal zich 
rond het opzetstuk gaan wikkelen.

Stap 2
Beweeg het opzetstuk richting je hoofd zonder te draaien.  
Houd 15 seconden vast of tot het haar droog is.

Stap 3
Gebruik 5-10 seconden de koude luchtstoot om de krul te fixeren. Schakel 
de droger uit en haal hem uit je haar.

Draai het koele uiteinde om de krulrichting te wijzigen.

klik

klik

klik

klik

klik

klik

klik

klik

klik

klik



In model brengen

Gladmakende borstels

Stap 1
Droog het haar tot het bijna droog is met de gladmakende haardroger met 
coanda-effect. 

Stap 2
Borstel het haar van de haaraanzet tot de punten met de gladmakende 
borstel.

Tips:
Zorg dat de borstelharen naar buiten gericht zijn om volume te creëren. 
Draai de borstel naar binnen bij de punten om het haar in model te 
brengen.

Gladmaken

Gladmakende haardroger met coanda-effect
Selecteer de stand Gladmaken door het koele uiteinde te draaien.

Druk tegen het haar om de richting van de luchtstroom te veranderen.

Stap 3
Gebruik op droog haar om opspringende haren te verbergen. Plaats tegen het haar tot de haren 
worden aangetrokken en beweeg de droger dan langzaam naar beneden tot aan de punten. 

Voor gebruik op droog en steil/gladgemaakt haar.

Zo gebruik je de contactbalk
Plaats de contactbalk tegen het hoofd tot je een klik hoort en het haar wordt aangetrokken. 
Beweeg de borstel van de haaraanzet naar de punten toe om opspringende haren te 
verbergen.
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Regelmatig filteronderhoud

Als het witte ledlampje gaat branden, is het tijd om het filter te reinigen.

Zorg dat je de stekker uit het stopcontact trekt en laat het apparaat afkoelen 
voordat je het filter schoonmaakt.

De technologie van de Dyson Airwrap™ multistyler is nauwkeurig afgesteld 
om uitstekende prestaties te leveren.

Deze technologie dient vrij van stof en haarverzorgingsproducten te worden 
gehouden. Onderhoud is vereist om de prestaties te behouden.

Filtergaas Filterreinigingsborstel Filterbehuizing

Stap 1
Schuif het filterreinigingsborsteltje over het snoer en op de filterbehuizing.

Maak de filterbehuizing met een draaiende beweging goed schoon.

Verwijder het filterreinigingsborsteltje.

Stap 2 
Houd de handgreep van het apparaat vast en trek de filterbehuizing naar 
beneden, in de richting van het snoer.

Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif hem over de kabel.

klik

klik

klik

klik

Stap 3
Was de filterbehuizing onder een warme, lopende kraan.

klik

klik



Stap 4
Schud de filterbehuizing voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. 
Laat het filter vervolgens aan de lucht drogen.

Stap 5:
Reinig het filtergaas met een draaiende beweging van boven naar beneden 
totdat al het vuil is verwijderd.

Gebruik geen water of chemicaliën om het filter te reinigen.

Stap 6
Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif hem over de kabel.

Schuif de filterbehuizing richting de handgreep en draai tot hij vastklikt.

klik

klik

klik
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