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Bedankt dat je hebt 
gekozen voor een 
Dyson Corrale™  
stijltang.

 Je garantie activeren
  Onze zorg voor onze producten  

stopt niet nadat ze zijn verkocht.

  Zelfs nadat je garantie is verlopen, 
staan we nog steeds klaar om  
je te helpen.

  Exclusieve voordelen voor eigenaren
– Gratis Dyson onderdelen en arbeid
– Probleemloze vervanging
–  Advies van experts. 7 dagen per week.
– Stylingtips en hulp.

  Voor de activering van je garantie 
heb je het serienummer nodig.  
Je vindt dit op het label van de accu.

 Ga naar: www.dyson.com/your-dyson

  Voor een betere styling waarbij minder 
gebruik wordt gemaakt van warmte, 
hebben Dyson ingenieurs flexibele 
platen ontwikkeld. Deze platen zijn 
gemaakt van materialen die zijn 
geselecteerd vanwege hun flexibiliteit, 
sterkte en warmtegeleiding. Ze passen 
zich aan om het haar te verzamelen 
en in model te brengen.

  Ga naar www.dyson.com/mycorrale 
voor:

– Stylingtips en hulp
–  Meer informatie over de functies  

van je stijltang
– Activering van je garantie van 2 jaar.



3

In de doos

Dyson Corrale™ 

stijltang
Hittebestendig reisetui 
en opberghoes voor 

vlieglabel

Oplader Magnetisch 
360°-oplaadsnoer

Bedieningsonderdelen

Aan/uit-knop

Oplaadlampje

OLED-scherm
Op het OLED-scherm wordt 
informatie weergegeven  
over de temperatuurinstellingen 
en het accuniveau. 

Flexibele platen
Passen zich aan om het  
haar te verzamelen  
en in model te brengen.

Vergrendelingsknop
Verbergt de flexibele platen,  
zodat de stijltang direct na gebruik 
kan worden opgeborgen.

Temperatuurregeling
Met drie warmte-instellingen,  
165 °C, 185 °C en 210 °C, kun  
je elk haartype en elke lengte op 
effectieve wijze glad maken en stylen.
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De stijltang gebruiken

Doeltemperatuur

Inschakelen
Verschuif de vergrendelingsknop 
om de stijltang te openen.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt 
totdat een accu-pictogram 
op het OLED-scherm wordt 
weergegeven.

Druk op de temperatuurknop (+) 
om de gewenste temperatuur  
te selecteren.

De aan/uit-knop knippert  
rood terwijl de stijltang  
wordt opgeladen.

De stijltang is klaar voor gebruikt 
wanneer de aan/uit-knop rood 
brandt, je een geluid hoort en 
een pictogram van een vinkje 
op het OLED-scherm wordt 
weergegeven.

Aan de slag
Haal het vlieglabel uit de verpakking  
voordat je de Dyson Corrale™ stijltang  
voor het eerst gebruikt.

Steek het vlieglabel in de stijltang.

Laad de stijltang volledig op voordat  
je deze voor het eerst gebruikt.

Voor de beste stylingresultaten moet  
je haar droog zijn en vrij van klitten.

Uitschakelen
Houd de aan/uit-knop ingedrukt 
totdat het OLED-scherm wordt 
uitgeschakeld.

Sluit de stijltang en verschuif  
de vergrendelingsknop  
om hem te sluiten.

De aan/uit-knop knippert totdat 
de flexibele platen zijn afgekoeld.

Als je de stijltang sluit zonder 
deze uit te schakelen, wordt hij 
automatisch uitgeschakeld.

Slaapstand
Als je de Dyson Corrale™ 
stijltang langer dan vijf minuten 
ingeschakeld laat zonder hem  
te gebruiken, worden de 
flexibele platen automatisch 
uitgeschakeld.

De aan/uit-knop knippert rood 
en om de 10 seconden klinkt een 
waarschuwingsgeluid.

Druk op een knop om de stijltang 
weer in te schakelen.

De temperatuur wordt verhoogd 
tot de laatst gebruikte instelling.

Als de stijltang nog eens vijf 
minuten ingeschakeld blijft 
zonder te worden gebruikt, wordt 
deze helemaal uitgeschakeld.

Ga naar www.dyson.com/
mycorrale voor stylingtips en hulp.

Huidige 
temperatuur

De temperatuur aanpassen
Druk op de temperatuurknop  
om de temperatuur te selecteren 
die het best past bij je haartype 
en stylingvoorkeur.

De stijltang heeft drie instellingen 
waarmee je kunt stylen op lagere 
temperaturen.

Ga naar www.dyson.com/
mycorrale voor stylingtips en hulp.

Het temperatuurverloop  
wordt weergegeven op het  
OLED-scherm terwijl de  
stijltang opwarmt of afkoelt  
en de aan/uit-knop knippert 
totdat de geselecteerde 
temperatuur is bereikt.

www.dyson.com/mycorrale
www.dyson.com/mycorrale
www.dyson.com/mycorrale
www.dyson.com/mycorrale
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De oplader in elkaar zetten

Op reis met je stijltang

De oplader kan worden  
gebruikt om de Dyson Corrale™ 
stijltang op te laden of als 
standaard waarin je de  
stijltang kunt opbergen.

Duw de twee delen van  
de oplader tegen elkaar  
totdat ze dichtklikken.

Sluit het magnetische 
360°-oplaadsnoer aan  
op de oplader.

Voorbereiden op een vlucht
De Dyson Corrale™ stijltang 
voldoet aan ICAO-voorschriften, 
zodat je hem mag meenemen 
aan boord van een vliegtuig. 

Voordat je gaat vliegen:

1
Neem contact op met de 
vliegmaatschappij om hen te 
informeren over de vluchtfunctie 
van de stijltang.

2
Verwijder het vlieglabel voordat 
je door de luchthavenbeveiliging 
gaat en laat dit verwijderd tijdens 
de vlucht.

3
Berg de stijltang op in  
je handbagage.

Let op: Volgens de Japanse 
regelgeving mag je met de 
stijltang niet naar of vanuit 
Japanse luchthavens vliegen.

Ga voor meer informatie over 
vliegen naar www.dyson.com/
mycorrale.

Wanneer het vlieglabel is 
verwijderd, worden alle 
bedieningsonderdelen 
uitgeschakeld. Als je de  
stijltang in deze stand probeert  
te gebruiken, wordt er een 
vliegtuigpictogram weergegeven 
op het OLED-scherm.

Als het vliegtuigpictogram  
niet op het OLED-scherm  
wordt weergegeven wanneer  
het vlieglabel is verwijderd,  
neem dan vóór je vlucht contact 
op met Dyson.

Plaats het vlieglabel in 
het beschermhoesje om 
beschadiging van het label  
en de stijltang te voorkomen.

Opladen tijdens het reizen
Controleer of je een reisadapter 
nodig hebt. Het magnetische 
360°-oplaadsnoer is geschikt 
voor gebruik met alle soorten 
stopcontacten.

De stijltang weer inschakelen
Steek het vlieglabel weer  
in de stijltang.

www.dyson.com/mycorrale
www.dyson.com/mycorrale
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Instellingen wijzigen

De meldingsgeluiden  
in- en uitschakelen
Je kunt de meldingsgeluiden 
tijdens actief gebruik dempen.

Voor je eigen veiligheid kun je  
de geluiden voor de slaapstand 
en voor opladen niet dempen. 

Houd de aan/uit-knop en de 
temperatuurknop (–) tegelijk 
ingedrukt om de meldingsgeluiden 
uit te schakelen.

Wanneer het luidsprekerpictogram 
is doorgestreept, zijn de geluiden 
gedempt.

Herhaal het voorgaande om 
geluiden weer in te schakelen.

De stijltang opladen

Accu 
leeg

Geluid 
aan

Geluid 
uit

Opladen

C F

De temperatuureenheid wijzigen
Je kunt de gewenste eenheid  
voor de temperatuur kiezen  
(Celsius of Fahrenheit).

Houd de aan/uit-knop en de 
temperatuurknop (+) tegelijk 
ingedrukt om te wisselen tussen 
eenheden.

Laat de knoppen los wanneer  
de gewenste eenheid op het  
OLED-scherm wordt weergegeven.

Voor de beste werking dien je de 
Dyson Corrale™ stijltang na gebruik 
altijd helemaal op te laden.

Wanneer de stijltang moet 
worden opgeladen, knippert het 
accupictogram op het OLED-
scherm en hoor je een geluid.

Wanneer de accu leeg is, knippert 
het accupictogram en hoor je vijf 
seconden lang een geluid voordat 
de stijltang wordt uitgeschakeld.

Het oplaadlampje brandt oranje 
tijdens het opladen en groen 
wanneer de accu volledig  
is opgeladen.

Laad je Dyson Corrale™  
stijltang op in de oplader of 
rechtstreeks met het magnetische 
360°-oplaadsnoer.

Als de stijltang is uitgeschakeld, 
hoor je een geluid wanneer je het 
magnetische 360°-oplaadsnoer 
aansluit.

Hybride modus
Je kunt de stijltang gebruiken terwijl 
het magnetische 360°-oplaadsnoer 
is aangesloten. Zo verleng je de 
gebruiksduur, maar je moet  
de stijltang na gebruik nog steeds 
opladen aangezien je de accu 
gebruikt tijdens het stylen.

We raden je aan de stijltang 
volledig op te laden voordat 
je deze in de hybride modus 
gebruikt.
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Onderhoud van de stijltang

Te heet
Schakel de stijltang uit  
en laat hem afkoelen.

Opnieuw instellen
Zet de stijltang uit en weer aan 
om hem opnieuw in te stellen.

Fout met oplader
De oplader werkt niet naar 
behoren. Neem contact  
op met de hulplijn van Dyson.

Waarschuwingsschermen

Schakel de Dyson Corrale™ 
stijltang uit en laat deze afkoelen 
voordat je hem schoonmaakt.

Reinig de flexibele platen met  
een vochtige, pluisvrije doek. 
Wrijf zachtjes om hardnekkige  
resten van haarproducten  
te verwijderen.

Gebruik geen chemicaliën  
of schurende producten 
aangezien je hiermee het 
oppervlak van de flexibele  
platen kunt beschadigen.

Bellen met Dyson
Je stijltang werkt niet naar 
behoren. Neem contact  
op met de hulplijn van Dyson.

Als het vliegtuigpictogram niet  
op het OLED-scherm wordt 
weergegeven wanneer het  
vlieglabel is verwijderd, neem dan 
vóór je vlucht contact op met Dyson.


