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הערכה כוללת

מבט חזיתי על מייבש 
 Dyson Supersonic השיער

מציג את מתג זרם 
האוויר משמאל ואת מתג 
הטמפרטורה מימין. מתג 

ההפעלה ומתג הזרם הקר 
מוצגים על גבי הידית. 

בית המסנן ממוקם 
בתחתית הידית.

 מייבש השיער
Dyson Supersonic™  

ייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו כלולים.

www.dyson.co.il אפשר לרכוש אביזרים נוספים בכתובת

אביזר עיצוב

אביזר בעל פתח שטוח 
המתרחב כלפי מטה.

אביזר לייבוש

בעל פתח שטוח וישר.

אביזר לייבוש עדין

פתח שטוח בעל 
טקסטורה גלית.

דיפיוזר

פתח גדול, רחב, 
מעגלי המצויד 

בשיניים במשטח 
הפנימי.

מברשת לסירוק 
וייבוש תלתלים

אביזר המצויד בשיני 
מסרק ארוכות וישרות.

Resized 48.3%

Flyaway אביזר

Resized 48.3%

אביזר דמוי וו.

http://www.dyson.co.il


מתחילים

מראה חזיתי של מייבש השיער Dyson Supersonic מציג את 
מתג הזרימה מצד שמאל עם נוריות LED וכפתור טמפרטורה 

מימין, מצויד אף הוא בנוריות LED. מתג ההפעלה ומתג 
הזרם הקר מוצגים על גבי הידית.

LED נוריות
 LED-נוריות ה

ממוקמות בצידו 
הקדמי של הראש 
העגול של מייבש 

השיער. הן נמצאות 
מעל למתגי זרימת 

האוויר והטמפרטורה. 
ישנן שלוש נוריות 

LED מכל צד שמאירות 
כאשר לוחצים על 

המתג המשויך לכל 
אחת מהן. נוריות 

אלה מסמנות בנוסף 
שהמסנן זקוק לניקוי 

או שישנה תקלה.

4 דרגות חום מדויקות.
מתג בקרת 

הטמפרטורה ממוקם 
בחזית, בצד הימני 

של הראש העגול של 
מייבש השיער.

בית מסנן נשלף
קל להסרה ולניקוי.

3 הגדרות מדויקות.
בקרת זרימת האוויר

מתג בקרת זרימת האוויר ממוקם 
בחזית, בצד השמאלי של הראש העגול 

של מייבש השיער.

הפעלה/כיבוי
מתג הזזה. 

מתג ההפעלה ממוקם 
בחזית, בראש הידית. 

זהו כפתור הזזה 
שעולה ויורד.

זרם אוויר קר
יש ללחוץ ולהחזיק 

כדי לנטרל את מצב 
החום ולקבע את 

העיצוב.

מתג זרם האוויר הקר 
ממוקם בחלק הקדמי 

של הידית של מייבש 
השיער בדיוק מתחת 

למתג ההפעלה.

פתח כניסת אוויר
פתח כניסת האוויר 

מכוסה במסנן וממוקם 
בתחתית הידית.

בקרת טמפרטורה

בית המסנן 
ממוקם בתחתית 

הידית.



LED נוריות

הגדרות
נוריות ה-LED מצביעות על ההגדרות הנמצאות בשימוש.

זרם אוויר
 LED שלוש נוריות

מהירלבנות מאירות

 LED שתי נוריות
לבנות מאירות

בינוני

נורית LED לבנה 
אחת מאירה

עדין

טמפרטורה
150 צלזיוס. טמפרטורת פעולה מרבית בתנאי עבודה רגילים: ° 

145 צלזיוס. טמפרטורה מרבית של חיישן החום בעת כיבוי אבטחה: ° 

 LED שלוש נוריות
אדומות מאירות.

גבוה

 LED שתי נוריות
אדומות מאירות.

בינוני

נורית LED אדומה 
אחת מאירה.

נמוך

ללא תאורת LED אדומה

אבחון
נוריות ה-LED תהבהבנה ברצף בכדי ליידע על תקלה במכשיר.

 נקו את המסנן. מלאו את ההוראות או צפו בסרטון בכתובת:
dyson.com/yoursupersonic.

אם כל נוריות ה-LED האדומות ממשיכות להבהב, יש להתקשר אל שירות 
.Dyson הלקוחות של

אין להפעיל שנית.

שלוש נוריות 
LED לבנות 
מהבהבות.

שלוש נוריות 
LED אדומות 

מהבהבות.

קר

http://dyson.com/yoursupersonic


מייבש השיער ™Dyson Supersonic מצויד באביזרי עיצוב מגנטיים להתאמה 
ולסיבוב בנוחות במהלך עיצוב השיער.

נתקו את האביזרים מהמכשיר בעזרת הקצוות הקרים.

טכנולוגיית Heat Shield שומרת על קרירות של פני השטח של אביזר העיצוב.

אביזר לייבוש
 עוזר ליצור נפח וצורה. מפחית קרזול ומאפשר 

מראה חלק וטבעי.

בעל פתח 
שטוח וישר.

אביזר עיצוב
רחב ודק יותר לעיצוב מדויק.

אביזר בעל פתח 
שטוח המתרחב 

כלפי מטה.

דיפיוזר
פיזור אחיד שעוזר להגדיר תלתלים ומצמצם קרזול של השיער.

פתח גדול, רחב, 
מעגלי המצויד 

בשיניים במשטח 
הפנימי.

אביזר לייבוש עדין
ייבוש קריר ועדין יותר לשיער עדין ועור קרקפת רגיש.

פתח שטוח 
בעל טקסטורה 

גלית.

מברשת לסירוק וייבוש תלתלים

Resized 48.3%

מיועד לשיער מתולתל. להארכה מלאה של השיער או 
לפתיחה מצומצמת של התלתלים.

אביזר המצויד 
בשיני מסרק 

ארוכות וישרות.

Flyaway אביזר
Resized 48.3% לגימור חלק יותר. מנטרל חשמל סטטי בשיער ומונע בריחה 

של שיער, תוך שימוש באפקט קואנדה.

שימוש במייבש השיער

 אביזר
דמוי וו.



ניקוי המסנן

בדקו את המסנן מדי חודש או כאשר נוריות ה-LED מתריעות על כך, 
לניקוי שאריות חומרים לשיער ולכלוך.

שמירה על ביצועים
 נתקו את המכשיר ממקור המתח הראשי והניחו לו 

להתקרר לפני ניקוי המסנן.

 מייבש השיער ™Dyson Supersonic מצויד בטכנולוגיה 
המאפשרת ביצועים מעולים.

 עליו להישמר חופשי מאבק ומשאריות מוצרי שיער. התחזוקה 
דרושה לצורך שמירה על רמת הביצועים.

שלב 1
החזקו היטב את ידית המכשיר וסובבו את בית המסנן נגד כיוון השעון.

שלב 2
משכו מטה ואל מחוץ למכשיר. השתמשו במטלית נקייה או במברשת רכה 

כדי להסיר אבק או לכלוך הן מבית המסנן והן מרשת המסנן.

שלב 3
אין להשתמש במים לניקוי רשת המסנן.
אין להפעיל לחץ רב מדי על רשת המסנן.

שלב 4
סובבו את בית המסנן חזרה אל מקומו עד לכיוונון נכון.

לפני השימוש, סובבו בכיוון השעון כדי לנעול אותו.
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