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Takk for  
at du valgte  
Dyson Corrale™  
rettetang.

 Aktivere garantien
  Det er viktig for oss at du blir  

fornøyd med produktet du har kjøpt.

  Du kan spørre oss om hjelp  
selv etter at garantien er utløpt.

 Eksklusive eierfordeler-
– gratis deler og arbeid fra Dyson
– enkel bytteprosess
– råd fra eksperter. 7 dager i uken.
– stylingtips og veiledninger.

  Du trenger serienummeret ditt for  
å aktivere garantien. Serienummeret 
finner du på etiketten til batteripakken.

 Gå til: www.dyson.com/your-dyson

  Dyson utviklet de fleksible platene  
for å oppnå bedre styling med  
mindre varme. De er laget av  
fleksible, sterke og varmeledende 
materialer og formes for å samle  
og style hår.

  Ta en titt på www.dyson.com/
mycorralestylist for å:

– se stylingtips og veiledninger
–  finne ut mer om funksjonene  

til rettetangen
– aktivere den 2-årige garantien.

www.dyson.com/your-dyson
www.dyson.com/mycorralestylist
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I esken

Dyson Corrale™
-rettetang

Varmebestandig 
reiseetui og innebygget 

beskytter for  
Flight-ready-pluggen

Ladestasjon Magnetisk 
360-graders 

ladekabel

Knapper

Av/på-knapp

Ladelys (LED)

OLED-skjerm
OLED-skjermen viser  
informasjon om 
temperaturinnstillingene  
og batterinivået. 

Fleksible plater
Formes for å samle  
og style håret.

Låseknapp
Skjuler de fleksible platene, 
slik at rettetangen kan 
legges bort rett etter bruk.

Temperaturstyring
Tre varmeinnstillinger på 165 °C,  
185 °C og 210 °C sørger for effektiv 
styling av alle hårtyper og -lengder.
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Bruke rettetangen

Måltemperatur

Slå den på
Skyv på låseknappen for  
å åpne rettetangen.

Trykk og hold på av/på-knappen 
til batterisymbolet vises  
på OLED-skjermen.

Trykk på temperaturknappen (+) 
for å velge temperaturen  
du vil bruke.

Av/på-knappen blinker rødt  
mens rettetangen varmes opp.

Rettetangen er klar til bruk  
når av/på-knappen lyser rødt, 
du hører en lyd og et hakemerke 
vises på OLED-skjermen.

Kom i gang
Før du bruker Dyson Corrale™-rettetangen for 
første gang, fjerner du Flight-ready-pluggen  
fra emballasjen.

Sett Flight-ready-pluggen inn i rettetangen.

Lad rettetangen helt opp før du bruker den  
for første gang.

For best resultat bør du sørge for at håret  
er tørt og fritt for floker.

Slå den av
Trykk og hold på av/på-knappen 
til OLED-skjermen slås av.

Lukk rettetangen og skyv 
låseknappen til låst posisjon.

Av/på-knappen blinker inntil  
de fleksible platene har kjølt  
seg ned.

Hvis du lukker rettetangen  
uten å slå den av, slår den  
seg av automatisk.

Dvalemodus
Hvis Dyson Corrale™-rettetangen 
blir liggende slått på i over fem 
minutter, slås de fleksible platene 
av automatisk.

Av/på-knappen blinker rødt,  
og du hører en varsellyd hvert 
tiende sekund.

Trykk på hvilken som helst knapp 
for å aktivere rettetangen igjen.

Temperaturen økes til innstillingen 
du brukte sist.

Hvis Dyson Corrale™-rettetangen 
forblir slått på i fem minutter  
til uten at du bruker den,  
slås den helt av.

Gå til www.dyson.com/
mycorralestylist for stylingtips  
og veiledninger.

Nåværende 
temperatur

Justere temperaturen
Trykk på knappene for 
temperaturstyring (+/-) for  
å velge temperaturen som passer 
hårtypen din og stylingbehovene 
dine best.

Rettetangen har tre innstillinger 
som kan brukes til å style håret 
ved lavere temperaturer.

Gå til www.dyson.com/
mycorralestylist for stylingtips  
og veiledninger.

OLED-skjermen viser 
temperaturendringene mens 
rettetangen varmes opp eller 
kjøles ned, og av/på-knappen 
blinker inntil den valgte 
temperaturen er nådd.

www.dyson.com/mycorralestylist
www.dyson.com/mycorralestylist


5

Gjøre klar ladestasjonen

Reise med rettetangen

Ladestasjonen kan brukes  
til lading eller som et stativ til 
Dyson Corrale™-rettetangen.

Skyv de to delene av ladestasjonen 
mot hverandre til de klikker  
på plass.

Koble til den magnetiske 
360-graders ladekabelen  
nederst på ladestasjonen.

Gjør deg klar til flyturen
Dyson Corrale™-rettetangen  
er utformet for å overholde 
ICAO-forskriftene, slik at  
du kan ha den med deg på fly. 

-Før du skal fly:

1
Ta kontakt med flyselskapet  
i forkant for å informere  
om flymodusen.

2
Fjern Flight-ready-pluggen før du 
går gjennom sikkerhetskontrollen, 
og oppbevar den på et trygt sted 
til flyturen er over.

3
Ta med rettetangen  
i håndbagasjen.

Merk: På grunn av forskriftene 
i Japan kan du ikke fly til eller 
fra japanske flyplasser med 
rettetangen.

Gå til www.dyson.com/
mycorralestylist for mer 
informasjon om rettetenger  
på fly.

Når Flight-ready-pluggen  
er fjernet, vil alle knappene  
være deaktiverte. Hvis du prøver  
å bruke rettetangen i flymodus, 
vises et flysymbol på OLED-
skjermen.

Hvis Flight-ready-pluggen  
er fjernet fra rettetangen,  
men du ikke ser flysymbolet  
på OLED-skjermen, må du 
kontakte Dyson før du reiser.

Oppbevar Flight-ready-pluggen  
i beskytteren for å forhindre 
skade på pluggen eller 
rettetangen.

Lade på reise
Bare sjekk om du trenger en 
reiseadapter. Den magnetiske 
360-graders ladekabelen kan 
brukes med alle strømuttak.

Aktivere rettetangen på nytt
Sett Flight-ready-pluggen inn  
i rettetangen igjen.

www.dyson.com/mycorralestylist
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Endre innstillinger

Slå lydene av eller på
Du kan slå av lydene du hører 
mens du bruker rettetangen.

Av sikkerhetsmessige grunner  
kan du ikke slå av lydene  
for dvalemodus eller varsler. 

Trykk og hold på av/på-knappen 
og temperatur (–)-knappen  
for å slå lyden av.

Når du ser en skrå linje over 
høyttalersymbolet, er lyden  
slått av.

Gjenta instruksjonen ovenfor  
for å slå lyden på igjen.

Lade rettetangen

Tomt 
batteri

Lyd på Lyd av

Lader

C F

Endre temperaturenhet
Du kan velge hvilken 
temperaturenhet du vil bruke 
(Celsius eller Fahrenheit).

Trykk og hold på av/på-knappen 
og temperatur (+)-knappen  
for å bytte mellom enhetene.

Når OLED-skjermen viser 
temperaturenheten du vil ha, 
slipper du knappene.

For best mulig ytelse bør  
du alltid fullade Dyson Corrale™ 
-rettetangen før bruk.

Når rettetangen har lavt batteri, 
blinker batterisymbolet på OLED-
skjermen, og du hører en lyd.

Når batteriet er utladet, blinker 
batterisymbolet, og du hører en 
lyd fem sekunder før rettetangen 
slås av.

LED-lampen for batterilading 
lyser oransje når rettetangen 
lader, og grønt når den  
er fulladet.

Du kan lade Dyson Corrale™ 
-rettetangen på ladestasjonen 
eller direkte med den magnetiske 
360-graders ladekabelen.

Hvis rettetangen er slått av,  
hører du en lyd når du kobler  
den til ladekabelen.

Hybridmodus-
Du kan bruke rettetangen mens 
den er koblet til den magnetiske 
360-graders ladekabelen. 
Dermed kan du bruke rettetangen 
lenger, men du må fortsatt fullade 
den mellom hver gang du bruker 
den, siden den fremdeles bruker 
batteriet under stylingen.

Vi anbefaler at du fullader 
rettetangen før du bruker  
den i hybridmodus.
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Vedlikeholde rettetangen

For varm
Slå rettetangen av og la  
den ligge for å kjøles ned.

Nullstill
Slå rettetangen av og deretter  
på igjen for å nullstille den.

Feil med laderen
Laderen fungerer ikke som  
den skal. Ta kontakt med  
Dyson-hjelpelinjen.

Varsler

Slå av Dyson Corrale™ 
-rettetangen og la den kjøles  
ned før du rengjør den.

Rengjør de fleksible platene  
med en lett fuktet, lofri klut.  
Gni forsiktig for å fjerne 
vanskelige flekker etter 
hårprodukter.

Ikke bruk kjemikalier eller 
skuremidler. Dette kan skade 
overflaten på de fleksible platene.

Ring Dyson
Rettetangen fungerer ikke  
som den skal. Ta kontakt  
med Dyson-hjelpelinjen.

Hvis Flight-ready-pluggen er fjernet 
fra rettetangen, men du ikke ser 
flysymbolet på OLED-skjermen,  
må du kontakte Dyson før du reiser.


