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Thank you for buying the 
Dyson Supersonic™ hair dryer 
Professional
To read your manual in 
English go to page 4.

感謝您購買戴森 Supersonic™ 
吹風機專業版
若要閱讀繁體中文版手冊，請
翻至第 16 頁。

Terima kasih kerana membeli 
pengering rambut Profesional 
Dyson Supersonic™
Sila selak ke halaman 28 
untuk membaca panduan 
pengguna dalam Bahasa 
Melayu.

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่อง
เป่าผม Dyson Supersonic™ 
รุ่นโปรเฟสชันแนล
ไปที่หน้า 42 เพื่ออ่านคู่มือ
ภาษาไทย
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EN

IMPORTANT 
SAFETY 
INSTRUCTIONS
BEFORE USING THIS 
APPLIANCE READ ALL 
INSTRUCTIONS AND 
CAUTIONARY MARKINGS 
IN YOUR USER MANUAL 
AND ON THE APPLIANCE.
When using an electrical 
appliance, basic precautions 
should always be followed, 
including the following:

WARNING
THE APPLIANCE, FILTER 
AND ATTACHMENTS 
CONTAIN MAGNETS.

1. Keep away from pacemakers, 
defibrillators, credit cards and 
electronic storage media.

WARNING
THESE WARNINGS APPLY 
TO THE APPLIANCE, AND 
ALSO WHERE APPLICABLE, 
TO ALL TOOLS, 
ACCESSORIES, CHARGERS 
OR MAINS ADAPTORS.
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TO REDUCE THE RISK OF 
FIRE, ELECTRIC SHOCK, 
OR INJURY:

2. This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory 
or reasoning capabilities, 
or lack of experience and 
knowledge, only if they have 
been given supervision or 
instruction by a responsible 
person concerning use 
of the appliance in a safe 
way and understand the 
hazards involved. Cleaning 
and user maintenance shall 
not be made by children 
without supervision.

3. Do not allow to be used 
as a toy. Close attention is 
necessary when used by 
or near children. Children 
should be supervised to 
ensure that they do not play 
with the appliance.

4. If the supply cable is 
damaged, it must be 
replaced or repaired by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid 
a hazard.
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5. This appliance has a non-
self resetting thermal cut-out 
safety device to prevent 
overheating. If your appliance 
cuts out, unplug it from the 
mains supply socket and 
leave to cool.

6. WARNING: Do not use this 
appliance near bathtubs, 
showers, basins or other 
vessels containing water.

7. CAUTION: In order to avoid 
a hazard due to inadvertent 
resetting of the thermal 
cut-out, this appliance must 
not be supplied through an 
external switching device, 
such as a timer, or connected 
to a circuit that is regularly 
switched on and off by the 
utility company, or plugged 
into any socket where the 
electrical supply is unstable or 
likely to be turned off.

8. When the appliance is 
used in a bathroom, 
unplug it after use since the 
proximity of water presents 
a hazard even when the 
appliance is switched off. For 
additional protection when 
the appliance is used in a 
bathroom, it is recommended 
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that a Residual Current 
Device (RCD), with a residual 
operating current not 
exceeding 30mA is installed 
in the electrical circuit 
supplying the bathroom. 
Contact a qualified electrical 
installer for advice.

9. Do not use the appliance 
for any purpose other than 
drying hair.

10. Do not handle any part of 
the plug or appliance with 
wet hands.

11. Do not unplug by pulling 
on the cable. To unplug, 
grasp the plug, not the 
cable. Do not use with an 
extension lead.

12. Do not stretch the cable or 
place the cable under strain. 
Keep the cable away from 
heated surfaces and do 
not wrap the cable around 
the appliance.

13. Do not use any lubricants, 
cleaning agents, polishes or 
air fresheners on any part of 
the appliance.

14. Contact the Dyson Helpline 
when a service or repair is 
required. Do not disassemble 
the appliance as incorrect 
reassembly may result in an 
electric shock or fire.
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The air exit, metal ring, attachments and 
area shaded in red may be hot during use. 
Allow them to cool before handling.

15. If the appliance is not working 
as it should, if it has received 
a sharp blow, if it has been 
dropped, damaged, left 
outdoors, or dropped into 
water, do not use and contact 
the Dyson Helpline.

READ AND 
SAVE THESE 
INSTRUCTIONS
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Thank you for 
buying the 
Dyson Supersonic™ 
hair dryer 
Professional

Even after your guarantee has ended, 
we’ll still be on hand to help.

Exclusive owner benefits

Free Dyson parts and labour

Hassle-free replacement

We don’t stop caring about our 
machines once they’re yours.

Activate your guarantee now

This illustration is for example purposes only.

Your serial number can be found on the rating 
plate located on the cable label, towards 
the plug. Note your serial number for future 
reference on the back page of your User manual.
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Filter

Diffuser

Non-slip mat

Gentle air 
attachment

In the box

Dyson Supersonic™  
hair dryer Professional

Professional 
concentrator

Smoothing nozzle
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Functions

Air inlet

Removable filter
Easy to remove 
for cleaning.

Temperature 
control
4 precise heat 
settings.
Press and hold to 
deactivate heat 
and set style.

Power on/off
Sliding switch.

Cold shot
Press and hold to 
deactivate heat 
and set style.

Airflow control
3 precise settings.

LEDs
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Your Dyson Supersonic™ hair dryer 
Professional has magnetic styling 
attachments, for easy fitting and 
rotation during styling.

Attachments

Heat shield technology keeps 
the surface of your styling 
attachments cool.

Smoothing nozzle
Wide, smooth airflow 
for a smoother finish.

Diffuser
Diffused, even airflow to 
help define curls and reduce 
frizz. Recommended for use 
on the low temperature and 
flow settings.

Professional concentrator
Fast, precise airflow that spans 
the length of your brush.

Gentle air attachment
Gentle, cooler airflow for fine 
hair and delicate scalps.
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LEDs

Diagnostics
The LEDs will flash continuously to let you know 
that your machine needs attention.

Settings

Flow

High

Temperature

Low

Medium

CoolNo red LED

Fast

Medium

Gentle

Maximum operating temperature in normal 
working conditions: up to 105°C.

DO NOT TURN BACK ON

Clean the filter. Follow the 
instructions in the Maintaining 
performance leaflet or watch 
the video at dyson.com/
mysupersonicstylist.

If all three red lights 
continue to flash contact 
the Dyson Helpline.

Maximum thermistor temperature at safety shut 
down: 145°C.
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Using your Dyson machine
Please read the ‘Important safety instructions’ in your 
Dyson User manual before proceeding.

Looking after your Dyson machine
• Do not carry out any maintenance or repair work other 

than that shown in your Dyson User manual or advised 
by the Dyson Helpline.

• Always disconnect the plug from the mains before 
inspecting for problems. If the machine will not operate, 
first check the mains socket has an electricity supply and 
that the plug is properly inserted into the socket.

Disposal information
• Dyson products are made from high grade recyclable 

materials. Recycle where possible.
• Dispose of the exhausted filter unit in accordance with 

local ordinances or regulations.

Limited 2-year guarantee
Terms and conditions of the Dyson 2-year 
limited guarantee

What is covered
• The repair or replacement of your Dyson machine 

(at Dyson’s discretion) if it is found to be defective due 
to faulty materials, workmanship or function within two 
years of purchase or delivery (if any part is no longer 
available or out of manufacture, Dyson will replace 
it with a functional replacement part).

• This guarantee will only be valid if the machine is used 
in the country in which it was sold.

What is not covered
Dyson does not guarantee the repair or replacement of a 
machine where a defect is the result of:

• Damage caused by not carrying out the recommended 
machine maintenance.

• Accidental damage, faults caused by negligent use 
or care, misuse, neglect, careless operation or handling 
of the machine which is not in accordance with the Dyson 
User manual.

• Use of the machine for anything other than the use it is 
designed for.

• Use of parts not assembled or installed in accordance 
with the instructions of Dyson.

• Use of parts and accessories which are not genuine 
Dyson components.

• Faulty installation (except where installed by Dyson).
• Repairs or alterations carried out by parties other than 

Dyson or its authorised agents.
• Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your 
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guarantee, please contact Dyson.

Summary of cover
• The guarantee becomes effective from the date 

of purchase (or the date of delivery if this is later).
• You must provide proof of (both the original and any 

subsequent) purchase/delivery before any work can 
be carried out on your Dyson machine. Without this 
proof, any work carried out will be chargeable. Keep 
your receipt or delivery note.

• All work will be carried out by Dyson or its 
authorised agents.

• Any parts which are replaced by Dyson will become the 
property of Dyson.

• The repair or replacement of your Dyson machine under 
guarantee will not extend the period of guarantee.

• The guarantee provides benefits which are additional 
to and do not affect your statutory rights as a consumer.

Important data 
protection information
When registering your Dyson machine:

• You will need to provide us with basic contact information 
to register your machine and enable us to support 
your guarantee.

• When you register, you will have the opportunity 
to choose whether you would like to receive 
communications from us. If you opt-in to communications 
from Dyson, we will send you details of special offers and 
news of our latest innovations.

• We never sell your information to third parties and only 
use information that you share with us as defined by our 
privacy policies which are available on our website 
at privacy.dyson.com.
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HK/TW

重要安全說明
在使用本產品前，請閱讀本手
冊中和設備上的所有說明及警
告提示
這些警告適用於機器、充電底
座及電源插頭。

警告
本產品、濾網及配件都含有磁
鐵。

1. 請將它遠離心律調節器、心臟
去顫器、信用卡和電子儲存媒
體。

警告
這些警告適用於本產品，以及
需要用到的所有工具、附件、
充電器或電源配接器。
為了降低起火燃燒、電擊或受
傷的危險：

2. 本戴森產品不適合行動不便、
知覺或心理障礙的人士使用，
亦不適合缺乏使用經驗及產
品知識之人士（包含孩童）使
用，除非在專人指導或監督，
確保安全無虞的情況下方能使
用。

3. 切勿將本產品當做玩具使用。
由兒童使用或接近兒童時，尤
須密切注意。應注意不要讓兒
童亂玩產品。

4. 如果電源線損壞，必須交由其
製造商、其維修代理商或相關



17

的合格人員更換或維修，以免
發生危險。

5. 本產品含有非自動重設的熱斷
電安全裝置，以防止過熱。如
果本產品斷電，請將它從插座
拔下並放置冷卻。

6. 警告：請勿在浴缸、淋浴設
備、洗臉盆或其他含水的容器
附近使用本產品。

7. 注意：為了避免因不小心重設
熱斷電裝置而造成的危險，不
得透過外部開關裝置提供電源
給本產品，例如計時器，或是
不得將本產品連接至公用事業
會固定開啟和關閉的電路，或
是不得將其插頭插到任何電源
供應不穩定或可能被關閉的插
座。

8. 如果在浴室使用本產品，請在
使用後拔下插頭。本產品在靠
近水的地方有危險，即使已
關閉電源亦然。為了提升在浴
室中使用本產品時的安全防
護，建議在使用的電路中安裝
30 毫安的電流式漏電斷路器
（RCD)。並於安裝時聯繫及
尋求安裝人員的建議。

9. 請勿將本產品用於吹乾頭髮以
外的其他用途。

10. 請勿以濕手觸摸插頭或產品的
任何部分。
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11. 請勿透過拉扯線纜以拔出插
頭。若要拔出插頭，請捏住插
頭、而非線纜。請勿搭配延長
導線使用。

12. 請勿緊拉電線或是將電線彎曲
放置。請將電線遠離受熱的表
面，並且請勿將電線纏繞本產
品。

13. 請勿對本產品的任何部分使用
潤滑劑、清潔劑、亮光劑或是
空氣清新劑。

14. 需要服務或修理時請聯絡戴森
服務專線。請勿拆解產品，因
為產品重組不當可能引起觸電
或火災。

15. 如果產品運作不正常、受到嚴
重撞擊、掉落、損壞、遺忘於
室外或掉入水中，請勿使用並
聯絡戴森服務專線。

請仔細閱讀並妥
善保管說明手冊

在使用期間，出風口、金屬環、 
附件和紅色標示部位可能會很燙。
請待冷卻後再接觸。
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感謝您購買戴森 
Supersonic™ 吹
風機專業版

即使您的保固期已過，我們仍竭誠為您
服務。

獨家專屬福利

戴森零件和維修服務

便捷的更換服務

您擁有我們的產品後，我們並未停止關
心。

立即啟動您的保固

本說明僅供示意之用。

在朝插頭方向的纜線標籤上，可以在標牌上找到序
號。請在您的使用者指南背面記下序號，以備日
後參考。
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濾網

捲髮烘罩

防滑墊

柔和乾髮吹嘴

包裝內容

Dyson Supersonic™ 
吹風機專業版

專業造型吹嘴

順髮吹嘴
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功能

進風口

可拆卸濾網
易於取下以進行
清潔。

溫度控制
4 個精確的熱風設
定。
按住以停用熱風並
保持造型。

電源開啟/關閉
滑動開關。

瞬間冷風
按住以停用熱風並
保持造型。

風速控制
3 段精準的設定。

LED
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Dyson Supersonic™ 吹風機專業
版帶有磁力造型配件，造型過程
中可輕鬆安裝和旋轉。

配件

採用隔熱技術，造型配件表面
可保持冷卻。

順髮吹嘴
寬大、平滑的氣流，使
秀髮更順滑。

捲髮烘罩
平均、擴散的氣流，讓捲髮更
鮮明，並減少糾結。建議用於
低溫和風速設定。

專業造型吹嘴
符合髮梳面寬的的快速、精確
氣流。

柔和乾髮吹嘴
溫和、較涼快的氣流，呵護細軟
髮絲及敏感頭皮。
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LED

診斷
LED 會持續閃爍，提示您電器需要注意。

設定

風速

高溫

風溫

低溫

中速

冷風沒有紅色 LED

高速

中速

低速

正常使用條件下的最高運作溫度：105 °C。

請勿重新開啟

清潔濾網。遵循維護效能傳
單上的說明或在 dyson.com/
mysupersonicstylist 上觀看影
片進行操作。

如果三個紅燈全部持續閃爍，
請聯絡戴森服務專線。

熱敏電阻器安全關閉時的最高溫度：145 °C。
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使用您的戴森產品
在使用前，請閱讀本戴森操作手冊中的「重要安全資
訊」。

維護戴森產品
• 請勿執行任何本戴森操作手冊或戴森服務專線建議以外的

維修保養作業。
• 在檢查問題前，請先將插頭從主電源拔除。如果產品無法

操作，請先檢查主電源插座是否有電源供應，然後將插頭
正確插入插座。

棄置資訊
• 戴森產品是由高級的可回收材料所製造。請儘可能回收使

用。

2 年保固
戴森 2 年有限保固的條款和條件

保固範圍
• 如果您的戴森產品在購買或交貨之後的 

2 年內期間發現因故障材料、製作工藝或功能而出現瑕疵，
將由戴森決定提供戴森產品的修理或更換服務（如果有任
何零件缺貨或停止生產，戴森可將零件更換為功能性的替
代零件）。

• 本產品在銷售國家/地區使用的情況下，本保固方可生效。

不保固範圍
因下列情況造成的產品需維修或更換不在戴森保固範圍內：

• 因不進行建議的產品維護而導致的損壞。
• 使用或保養疏忽、濫用、疏忽、粗心操作或處理本電器時未

能遵照戴森使用者手冊所造成的意外損壞和故障。
• 為了作為吹風機以外的目的使用本產品。
• 未依照戴森說明手冊，組裝或安裝零件。
• 使用非戴森原廠的零件與配件。
• 錯誤安裝（戴森安裝的除外）。
• 非戴森或其授權代理所執行的維修或改動。
• 正常磨損和損耗（例如保險絲等）。

如果您對產品保固範圍有任何疑問，請聯絡戴森。

保固範圍概要
• 保固將於購買日開始生效（若送貨日期較晚則以收到貨該

日為準）。
• 在您的戴森產品進行任何處理之前，您必須提供（原始及後

續的）交貨/購買的證明。沒有此證明，執行的任何工作都
將會收取費用。請保留您的收據或是送貨單。 

• 所有保固服務皆由戴森或其授權代理提供。
• 所有換掉的零件皆為戴森財產。
• 維修或更換仍在保固期間的戴森產品並不會延長保固的期

間。
• 保固權益是戴森額外提供給您的權益，不影響您的法定消

費者權利。

重要資料保護
註冊戴森產品時：

• 您將需要提供我們基本的聯絡資訊，以註冊產品並讓我們得
以支援您的保固。
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• 您註冊時，將有機會選擇是否要接收我們的訊息。如果您選
擇接收戴森的訊息，我們將會傳送特殊優惠的詳細資訊以及
最新產品的訊息。

• 我們絕不會將您的資訊賣給第三方，而且只會依據我們網站
上提供的隱私權政策所定義，來使用您分享給我們的資訊；
我們的網站位於 privacy.dyson.com。
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限用物質含有情況標示  
MARKING OF THE PRESENCE  
CONDITION OF THE  
RESTRICTED SUBSTANCES
 
設備名稱 
Equipment Name

: 吹風機
: Hair Dryer

型號 (型式) 
Type 
Designation

: HD04
: HD04

單元
Unit

Restricted Substance and its chemical symbol

限用物質及其化學符號

鎘 (Cd)

Cadmium

鉛 (Pb)

Lead

汞 (Hg)

Mercury

六價鉻  
(Cr+6)

Hexavalent 
Chromium

多溴聯苯 (PBB)

Polybrominated 
biphenyls

多溴二苯醚 
(PBDE)

Polybrominated 
diphenyl ethers

外殼 ，機身
External chassis, body

O O O O O O

內部電線及電源線 
Internal wire & cable

O O O O O O

泡棉材料
Foam materials

O O O O O O

螺絲及螺母
Screws & nuts

O O O O O O

印刷電路板及電子部件
Printed circuit board &  
components

O - O O O O

電機元件  
Motor Assembly

O - O O O O

發熱元件結構
Heater Matrix

O - O O O O

開關組件
Switch Assembly

- O O O O O

備考1.  “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比
含量基準值。

Note 1:  “O” Indicate that the percentage content of 
the restricted substance does not exceed the 
percentage of  reference value of presence

備考2.   “–” 係指該項限用物質為排除項目
Note 2:   “–” indicates that the restricted substance 

corresponds to the exemption
備考3.  “超出0.1wt%” 及 “超出0.01wt%” 係指限用物質之

百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 3:  “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 

wt%” indicate that the percentage content of 
the restricted substance exceeds the reference 
percentage value of presence condition
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限用物質含有情況標示  
MARKING OF THE PRESENCE  
CONDITION OF THE  
RESTRICTED SUBSTANCES
 
設備名稱 
Equipment Name

: 吹風機
: Hair Dryer

型號 (型式) 
Type 
Designation

: HD04
: HD04

單元
Unit

Restricted Substance and its chemical symbol

限用物質及其化學符號

鎘 (Cd)

Cadmium

鉛 (Pb)

Lead

汞 (Hg)

Mercury

六價鉻  
(Cr+6)

Hexavalent 
Chromium

多溴聯苯 (PBB)

Polybrominated 
biphenyls

多溴二苯醚 
(PBDE)

Polybrominated 
diphenyl ethers

外殼 ，機身
External chassis, body

O O O O O O

內部電線及電源線 
Internal wire & cable

O O O O O O

泡棉材料
Foam materials

O O O O O O

螺絲及螺母
Screws & nuts

O O O O O O

印刷電路板及電子部件
Printed circuit board &  
components

O - O O O O

電機元件  
Motor Assembly

O - O O O O

發熱元件結構
Heater Matrix

O - O O O O

開關組件
Switch Assembly

- O O O O O
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MY

PANDUAN 
KESELAMATAN 
PENTING
SEBELUM MENGGUNAKAN 
PERKAKAS INI, BACA 
SEMUA ARAHAN DAN 
TANDA PERINGATAN 
DALAM PANDUAN 
PENGGUNA ANDA 
DAN PERKAKAS.
Semasa menggunakan 
perkakas elektrik, langkah 
berjaga-jaga asas hendaklah 
dipatuhi, termasuk yang 
berikut:

AMARAN
PERKAKAS, PENAPIS 
DAN PENYAMBUNG 
MENGANDUNGI MAGNET.

1. Jauhkan perkakas dari 
perentak jantung, defibrilator, 
kad kredit dan media 
storan elektronik.

AMARAN
AMARAN INI DIKENAKAN 
PADA PERKAKAS DAN 
JIKA BERKENAAN, PADA 
SEMUA ALAT, AKSESORI, 
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PENGECAS ATAU 
PENYESUAI SESALUR. 
BAGI MENGELAKKAN 
RISIKO KEBAKARAN, 
KEJUTAN ELEKTRIK 
ATAU KECEDERAAN:

2. Perkakas ini boleh digunakan 
oleh kanak-kanak yang 
berusia 8 tahun ke atas 
dan individu yang kurang 
upaya dari segi fizikal, deria 
atau pertimbangan, atau 
kurang pengalaman dan 
pengetahuan, hanya jika 
mereka telah diselia atau 
diberi arahan oleh individu 
yang bertanggungjawab ke 
atas penggunaan perkakas 
ini dengan cara yang 
selamat dan memahami 
risiko bahaya yang terlibat. 
Membersihkan dan 
penyelenggaraan pengguna 
tidak boleh dilakukan oleh 
kanak-kanak tanpa diselia.

3. Jangan biarkan perkakas ini 
digunakan sebagai mainan. 
Berikan perhatian yang teliti 
apabila perkakas digunakan 
atau berada berdekatan 
dengan kanak-kanak. Kanak-
kanak hendaklah diselia 
untuk memastikan mereka 
tidak bermain dengan 
perkakas ini.
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4. Jika kabel bekalan rosak, 
ia mesti digantikan atau 
dibaiki oleh pengilang, ejen 
perkhidmatan perkakas atau 
individu yang mempunyai 
kelayakan yang serupa untuk 
mengelakkan risiko bahaya.

5. Perkakas ini mempunyai 
peranti keselamatan pemutus 
terma bukan menetap 
semula untuk mengelak 
pemanasan melampau. Jika 
litar alat anda terputus, cabut 
daripada soket bekalan 
sesalur dan biarkan sejuk.

6. AMARAN: Jangan gunakan 
perkakas ini berhampiran 
tab mandi, pancuran air, 
besen atau bekas lain yang 
mengandungi air.

7. PERINGATAN: Bagi 
mengelakkan risiko bahaya 
disebabkan penetapan 
semula pemutus haba 
yang tidak disengajakan, 
perkakas ini tidak boleh 
mendapat bekalan elektrik 
melalui peranti suis luaran, 
seperti pemasa, atau 
disambungkan ke litar yang 
sentiasa dihidupkan dan 
dimatikan oleh syarikat utiliti, 
atau dipasang pada mana-
mana soket yang bekalan 
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elektriknya adalah tidak 
stabil atau berkemungkinan 
besar dimatikan.

8. Apabila perkakas digunakan 
di dalam bilik mandi, 
cabut palam selepas 
digunakan kerana air yang 
berdekatan mewujudkan 
bahaya walaupun perkakas 
telah dimatikan. Untuk 
perlindungan tambahan 
apabila perkakas digunakan 
di dalam bilik mandi, 
dicadangkan agar Peranti 
Arus Sisa (Residual Current 
Device - RCD) dengan arus 
pengendalian sisa tidak 
melebihi 30mA dipasang 
di dalam litar elektrik yang 
membekalkan arus ke bilik 
mandi. Hubungi pemasang 
elektrik berkelayakan untuk 
mendapatkan nasihat.

9. Jangan gunakan perkakas 
untuk tujuan selain daripada 
mengeringkan rambut.

10. Jangan kendalikan mana-
mana bahagian palam atau 
perkakas dengan tangan 
yang basah.

11. Jangan cabut plag dengan 
menarik kabel. Untuk 
mencabut plag, pegang 
plag, bukan kabel. Jangan 
gunakan soket sambungan.

12. Jangan regangkan kabel 
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atau letakkan kabel di bawah 
tekanan. Jauhkan kabel dari 
permukaan yang panas 
dan jangan lilitkan kabel di 
sekeliling perkakas.

13. Jangan gunakan sebarang 
pelincir, agen pembersih, 
penggilap atau penyegar 
udara pada mana-mana 
bahagian perkakas.

14. Hubungi Talian Bantuan 
Dyson apabila servis atau 
pembaikan diperlukan. 
Jangan pisahkan bahagian-
bahagian perkakas kerana 
pemasangan semula yang 
salah boleh mengakibatkan 
kejutan elektrik 
atau kebakaran.

15. Jika perkakas tidak berfungsi 
seperti sepatutnya, jika ia 
dipukul, terjatuh, rosak, 
dibiarkan di luar atau 
terjatuh ke dalam air, 
jangan gunakan perkakas 
dan hubungi Talian 
Bantuan Dyson.

SILA BACA 
DAN SIMPAN 
PANDUAN INI
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Tempat keluar udara, cecincin logam, 
penyambung dan bahagian berwarna merah 
mungkin menjadi panas semasa perkakas 
digunakan. Biarkan perkakas sejuk dahulu 
sebelum dikendalikan.
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Terima kasih kerana 
membeli pengering 
rambut Profesional 
Dyson Supersonic™

Meskipun jaminan anda telah tamat, 
kami masih bersedia untuk membantu.

Manfaat pengguna eksklusif

Alat ganti Dyson dan tenaga kerja 
percuma

Penggantian perkakas yang mudah

Kami tidak berhenti menjaga mesin 
kami walaupun mesin itu telah 
menjadi milik anda.

Aktifkan jaminan anda sekarang

Ilustrasi ini adalah contoh sahaja.

Nombor siri perkakas anda boleh didapati pada 
plat kadaran yang terletak pada label kabel ke 
arah palam. Catat nombor siri perkakas anda 
pada halaman belakang Manual pengguna 
untuk rujukan masa depan.
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Penapis

Diffuser

Lapik tidak licin

Penyambung udara 
lembut

Di dalam kotak

Pengering rambut 
Profesional Dyson 
Supersonic™

Penumpu 
profesional

Muncung pelicin
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Fungsi

Salur masuk udara

Penapis boleh 
tanggal 
Mudah 
ditanggalkan 
untuk 
dibersihkan.

Kawalan suhu
4 tetapan haba 
tepat. 
Tekan dan 
tahan untuk 
menyahaktifkan 
haba dan 
menetapkan gaya.

Hidupkan/matikan 
Kuasa Suis luncur.

Sejuk serta-merta
Tekan dan 
tahan untuk 
menyahaktifkan 
haba dan 
menetapkan gaya.

Kawalan aliran 
udara
3 tetapan tepat.

LEDs
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Pengering rambut Profesional Dyson 
Supersonic™ anda mempunyai alat tambah 
penggayaan magnetik, untuk pemasangan  
dan putaran yang mudah semasa penggayaan.

Penyambung

Teknologi pelindung haba 
mengekalkan permukaan 
penyambung 
penggaya anda 
sejuk.

Muncung pelicin
Aliran udara luas, 
lembut untuk hasil 
yang lebih kemas.

Peresap
Aliran udara yang resap, sekata 
untuk membantu mengeritingkan 
rambut dan mengurangkan 
keriting halus. Disyorkan untuk 
digunakan pada tetapan suhu 
dan aliran udara yang rendah.

Penumpu profesional
Aliran udara laju dan jitu yang 
meliputi sepanjang  berus 
anda.

Penyambung udara lembut
Aliran udara yang lembut, 
lebih sejuk untuk rambut halus 
dan kulit kepala yang sensitif.
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LEDs

Diagnostik
LED akan terus berkelip untuk memberitahu 
anda yang mesin memerlukan perhatian anda.

Tetapan

Aliran

Tinggi

Suhu

Rendah

Sederhana

Sejuk
Tiada LED 
merah

Laju

Sederhana

Lembut

Suhu maksimum pengendalian dalam keadaan 
fungsi biasa: sehingga 105°C.

JANGAN HIDUPKAN 
SEMULA

Bersihkan penapis. Ikut 
arahan dalam risalah 
Mengekalkan prestasi mesin 
atau tonton video di dyson.
com/mysupersonicstylist.

Jika ketiga-tiga lampu merah 
terus berkelip, hubungi Talian 
Bantuan Dyson.

Suhu maksimum termistor semasa penutupan 
keselamatan: 145°C.
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Menggunakan mesin Dyson anda
Sila baca ‘Arahan keselamatan penting’ 
dalam manual Pengguna Dyson anda 
sebelum meneruskan.

Menjaga mesin Dyson anda
• Jangan lakukan sebarang kerja penyelenggaraan atau 

pembaikan selain daripada yang ditunjukkan dalam 
Manual pengguna Dyson anda atau seperti yang 
dinasihatkan oleh Talian Bantuan Dyson.

• Sentiasa cabut palam dari sesalur sebelum memeriksa 
masalah. Jika mesin tidak beroperasi, periksa dahulu 
soket sesalur utama mempunyai bekalan elektrik dan 
palamnya dipasang dengan betul ke dalam soket.

Maklumat pelupusan
• Produk Dyson diperbuat daripada bahan boleh kitar 

semula yang bermutu tinggi. Kitar semula jika boleh.

Jaminan terhad 2 tahun
Terma dan syarat jaminan terhad 2 tahun Dyson

Apa yang tidak diliputi
• Pembaikan atau penggantian mesin Dyson anda 

(mengikut budi bicara Dyson), jika didapati ia rosak 
disebabkan bahan-bahan, hasil kerja atau fungsi yang 
rosak dalam masa dua tahun dari waktu pembelian atau 
penghantaran (sekiranya mana-mana bahagian tidak 
lagi dikeluarkan atau tidak dikilangkan, Dyson akan 
menggantikannya dengan alat ganti yang berfungsi).

• Jaminan ini hanya sah jika mesin digunakan di negara 
mesin ini dijual.

Apa yang tidak diliputi
Dyson tidak menjamin pembaikan atau penggantian 
mesin apabila kerosakan disebabkan oleh:

• Kerosakan yang disebabkan kerana tidak menjalankan 
penyelenggaraan mesin yang disyorkan.

• Kerosakan tidak sengaja, kerosakan yang berpunca 
daripada penggunaan atau penjagaan yang cuai, salah 
guna, pengabaian, pengendalian mesin yang cuai yang 
tidak selaras dengan Manual pengguna Dyson.

• Penggunaan mesin untuk perkara lain selain daripada 
tujuan mesin ini dicipta.

• Penggunaan bahagian yang tidak disambung atau 
dipasang mengikut arahan Dyson.

• Penggunaan alat ganti dan aksesori yang bukan 
merupakan komponen tulen Dyson.

• Pemasangan yang salah (kecuali dipasang oleh Dyson).
• Pembaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak 

selain daripada Dyson atau ejennya yang diberi kuasa.
• Penggunaan dan kerosakan lazim (cthnya fius dll.).

Sekiranya anda berada dalam keraguan berkaitan 
perkara yang dilindungi oleh jaminan anda, sila 
hubungi Dyson.
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Rumusan perlindungan
• Jaminan ini akan berkuat kuasa dari tarikh pembelian 

(atau tarikh penghantaran sekiranya ini berlaku 
kemudian).

• Anda mesti memberikan bukti (asal atau mana-mana 
yang seterusnya) pembelian/penghantaran sebelum 
sebarang kerja boleh dijalankan pada mesin Dyson 
anda. Tanpa bukti ini, sebarang kerja yang dijalankan 
akan dikenakan caj. Sila simpan resit atau nota 
penghantaran anda.

• Semua kerja akan dijalankan oleh Dyson atau ejen yang 
diberi kuasa.

• Mana-mana bahagian yang digantikan oleh Dyson akan 
menjadi harta Dyson.

• Pembaikan atau penggantian mesin Dyson anda yang 
berada di bawah jaminan tidak akan melanjutkan 
tempoh jaminan.

• Jaminan ini memberikan faedah tambahan 
dan tidak akan menjejaskan hak statutori anda 
sebagai pengguna.

Maklumat perlindungan 
data penting
Sewaktu mendaftarkan produk Dyson anda

• Anda perlu memberi kepada kami maklumat hubungan 
asas untuk mendaftar produk anda dan membolehkan 
kami menyokong jaminan anda.

• Apabila anda mendaftar, anda akan mempunyai 
peluang untuk memilih sama ada anda ingin menerima 
komunikasi daripada kami. Jika anda memilih untuk 
menerima komunikasi daripada Dyson, kami akan 
menghantar butiran tawaran istimewa dan berita inovasi 
terbaru kami.

• Kami tidak pernah menjual maklumat anda kepada 
pihak ketiga dan hanya menggunakan maklumat yang 
anda kongsikan dengan kami seperti yang ditakrifkan 
dalam dasar privasi kami seperti yang tersedia di laman 
web kami di privacy.dyson.com.
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TH

ค�ำแนะน�ำด้ำนควำม 
ปลอดภัยที่ส�ำคัญ
ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านวิธีการ 
ใช้งานและเครื่องหมายเตือนทั้ง 
หมดที่มีอยู่ในคู่มือและบนตัวอุปกรณ์
ขณะใช้งำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  
กรุณำปฏิบัติตำมข้อควรระวัง 
ขั้นพื้นฐำนเสมอ รวมถึงข้อ 
ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

ค�ำเตือน
ตัวเครื่อง ไส้กรองและหัวเป่าเสริม  
มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ

1. เก็บให้ห่างจากตัวคุมจังหวะหัวใจ 
เครื่องกระตุ้นหัวใจ บัตรเครดิต และ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ค�ำเตือน
ค�าเตือนเหล่านี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง 
เครื่องมือทุกชนิด อุปกรณ์เสริม 
เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์ 
จ่ายไฟด้วย
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิง
ไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

2. อุปกรณ์ Dyson นี้สามารถใช้งานได้
กับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย  
ประสาทสัมผัสหรือ หรือขาด
ประสบการณ์และความรู้ เฉพาะใน
กรณีที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแล
หรือได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยผู้
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ที่รับผิดชอบ และเข้าใจอันตรายที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. ห้ามใช้เป็นของเล่น จ�าเป็นต้องให้
ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งาน
โดยเด็กหรือใกล้กับเด็ก เด็กควรได้รับ
การดูแลเพื่อให้ 
แน่ใจว่าจะไม่น�าอุปกรณ์ไปเล่น

4. หากสายไฟช�ารุด จะต้องท�าการ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยผู้ผลิต 
ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5. อุปกรณ์นี้มีคัทเอาต์ความร้อนแบบไม่
สามารถท�าการรีเซ็ตใหม่เองได้ 
เพื่อป้องกันความร้อนขึ้นสูงเกินขีด
จ�ากัด ถ้าอุปกรณ์ตัด 
การท�างานให้ถอดปลั๊กออกแล้ว 
รอให้อุปกรณ์เย็นลง

6. ค�าเตือน: อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้
อ่างอาบน�้า ฝักบัว อ่าง หรือภาชนะ
ใส่น�้าอื่น ๆ

7. ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันอันตราย
จากการรีเซ็ตระบบตัดไฟโดยไม่ได้
ตั้งใจ อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ถูกต่อ
กับอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น 
เครื่องตั้งเวลา หรือถูกต่อเข้ากับ
วงจรที่เปิดและปิดเป็นเวลาของบริษัท
ให้บริการสาธารณูปโภค หรือเสียบ
กับเต้าไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไม่สม�่าเสมอ
หรือมีแนวโน้มที่จะดับ

8. หากใช้อุปกรณ์ในห้องน�้า กรุณา
ถอดปลั๊กหลังการใช้ การปล่อย
อุปกรณ์ไว้ใกล้น�้าเป็น 
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อันตราย ถึงแม้จะปิดสวิตช์อุปกรณ์
อยู่ก็ตาม ส�าหรับการป้องกันเพิ่มเติม
เมื่อใช้เครื่องมือในห้องน�้า  
เราขอแนะน�าให้ติดตั้งเครื่องตัดวงจร
กระแสเหลือ (Residual Current  
Device; RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือ
อยู่ไม่เกิน 30 mA โดยติดตั้งในวง 
จรไฟฟ้าที่จ่ายให้กับห้องน�้า ติดต่อ 
ผู้ติดตั้งไฟฟ้าที่มีความ 
เชี่ยวชาญเพื่อขอค�าแนะน�า

9. ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากการเป่าผมให้แห้ง

10. ห้ามใช้มือที่เปียกน�้าจับส่วนใดส่วน
หนึ่งของปลั๊กหรืออุปกรณ์

11. ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึุงที่สายไฟ 
หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัว
ปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ ห้ามใช้กับ 
ปลั๊กไฟพ่วง

12. ห้ามยืดหรือวางของทับสายไฟ  
เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความ
ร้อน และอย่าพันสายไฟรอบ 
ตัวอุปกรณ์

13. ห้ามใช้สารหล่อลื่น น�้ายาท�าความ
สะอาด น�้ายาขัดเงา หรือน�้าหอมปรับ
อากาศกับชิ้นส่วนใด ๆ  
ของอุปกรณ์นี้

14. ติดต่อสายด่วนของ Dyson  
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็น 
ต้องใช้บริการหรือซ่อมอุปกรณ์  
ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์
ออกจากกัน เนื่องจากการประกอบ
กลับคืนเข้าไปใหม่โดยไม่ถูกวิธีอาจ
ท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้

15. หากอุปกรณ์ไม่สามารถท�างาน 
ตามที่ควรจะเป็น ถูกกระแทกอย่าง
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ช่องลมออก, แหวนโลหะ, อุปกรณ์เสริม และ  
พื้นที่สีแดงอาจจะร้อนระหว่างการใช้
งาน ปล่อยให้เย็นก่อนจะจับ

แรง ตกพื้น เกิดความเสียหาย ถูก 
ทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกลงไปในน�้า 
ห้ามน�ามาใช้และให้ติดต่อสายด่วน
ของ Dyson

อ่ำนและเก็บรักษำ
เอกสำรข้อแนะน�ำนี้
ไว้
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ขอบคุณที่เลือก
ซื้อเครื่องเป่าผม 
Dyson Supersonic™ รุ่น
โปรเฟสชันแนล

รูปภาพประกอบนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

หมายเลขซีเรียลจะแสดงอยู่บนฉลากที่อยู่บนสายไฟส่วนปลาย
ใกล้ปลั๊ก จดหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ไว้ที่ปกหลังของ
คู่มือผู้ใช้งานเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

แม้ว่าการรับประกันของคุณจะสิ้นสุดลงแล้ว เรา
ยังคงพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์พิเศษของเจ้ำของ

ฟรีค่ำอะไหล่ Dyson และค่ำแรง

เปลี่ยนสินค้ำให้โดยปรำศจำกข้อยุ่งยำก

เราจะไม่หยุดดูแลอุปกรณ์ของเราแม้จะอยู่ในมือ
คุณ

เปิดใช้งำนกำรรับประกันของคุณตอนนี้
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ไส้กรอง

หัวกระจายลม

แผ่นกันลื่น

หัวเป่าลมอ่อนโยน

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เครื่องเป่าผม Dyson 
Supersonic™  
รุ่นโปรเฟสชันแนล

หัวเป่าจัดแต่งทรง
เฉพาะจุดแบบมืออาชีพ

หัวเป่าผมเรียบ
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การใช้งาน

ช่องลมเข้า

ไส้กรองแบบถอดได้
ถอดออกได้ง่ายเพื่อ
ท�าความสะอาด

การควบคุมอุณหภูมิ
การตั้งค่าความร้อน 4 
ระดับที่แม่นย
กดค้างไว้เพื่อปิดการ
เป่าลมร้อนและเซ็ต
ทรงผม

เปิด/ปิด เครื่อง
สวิตช์เปิด/ปิด แบบ
สไลด์

เป่าลมเย็น
กดค้างไว้เพื่อปิดการ
เป่าลมร้อนและเซ็ต
ทรงผม

การควบคุมความ
แรงลม
ตั้งค่าได้อย่างแม่นย�า
ถึง 3 ระดับ

ไฟแสดงสถานะแบบ 
LED
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เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ รุ่นโปรเฟสชันแนล มี
อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมแบบแม่เหล็กให้มาด้วย เพื่อความ
สะดวกในการติดและเปลี่ยนขณะจัดแต่งทรงผม

อุปกรณ์เสริม

เทคโนโลยีป้องกันความร้อนช่วย
ให้พื้นผิวของอุปกรณ์จัดแต่ง
ทรงผมยังคงเย็นอยู่

หัวเป่าผมเรียบ
กระแสลมที่กว้างและราบ
เรียบเพื่อผมที่เรียบขึ้น

หัวกระจายลม
ให้กระแสลมที่กระจายผ่านอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อช่วยให้ลอนผมชัด
และลดผมหยิกฟู แนะน�าให้ตั้งค่า
อุณหภูมิต�่าและเป่าลมแบบเบา

หัวเป่าจัดแต่งทรงเฉพาะจุดแบบมือ
อาชีพ
เป่าลมรวดเร็ว แม่นย�า และกว้างเท่า
ขนาดแปรงของคุณ

หัวเป่าลมอ่อนโยน
กระแสลมที่อ่อนโยนและเย็นกว่าส�าหรับ
เส้นผมและหนังศีรษะที่บอบบาง
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LED

กำรวินิจฉัยปัญหำ
ไฟ LED จะกระพริบอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า
อุปกรณ์นี้จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล

กำรตั้งค่ำ

ควำมแรงลม

สูง

อุณหภูมิ

ต�่า

ปานกลาง

เป่าลมเย็น
ไม่มีไฟ LED สี
แดง

เร็ว

ปานกลาง

อ่อนโยน

อุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องจะท�างานในสภาพปกติ: ไม่เกิน 105°C

ห้ามเปิดเครื่องเพื่อใช้งานอีก

ท�าความสะอาดแผ่นกรอง ท�าตาม
ค�าแนะน�าในแผ่นพับเกี่ยวกับการ
รักษาประสิทธิภาพหรือรับชมวิดีโอที่ 
dyson.com/mysupersonicstylist

ถ้าไฟสีแดงทั้งสามดวงยังคงกะพริบ
อยู่ ให้ติดต่อสายด่วนให้ความช่วย
เหลือของ Dyson

เครื่องจะตัดไฟเพื่อความปลอดภัย เมื่อวัดค่าอุณหภูมิสูงสุด
ที่: 145°C
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กำรใช้งำนอุปกรณ์ DYSON
โปรดอ่าน “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส�าคัญ” ในคู่มือการ
ใช้งานของ Dyson นี้ ก่อนการใช้งาน

กำรดูแลรักษำอุปกรณ์ DYSON ของท่ำน
• ห้ามท�าการซ่อมหรือการบ�ารุงรักษาอื่นใด นอกจากที่ได้แสดงไว้ในคู่มือ

การใช้งานของ Dyson นี้ หรือค�าแนะน�าจากสายด่วนของ Dyson
• ก่อนที่จะตรวจสอบปัญหาควรถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ ถ้า

อุปกรณ์ไม่ท�างาน อันดับแรกตรวจสอบเต้าเสียบหลักว่ามีการจ่าย
ไฟ และตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบได้อย่างสนิท

ข้อมูลกำรก�ำจัด
• ผลิตภัณฑ์ Dyson ผลิตโดยวัสดุรีไซเคิลคุณภาพ

สูง ให้ท�าการรีไซเคิลหากเป็นไปได้

กำรรับประกันแบบมีเงื่อนไขระยะเวลำ 2 ปี
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของ DYSON ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข 
ระยะเวลา 2 ปี

สิ่งที่ครอบคลุมกำรรับประกัน
• การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่าน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ 

Dyson) หากพบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุมีปัญหา ฝีมือแรงงาน 
หรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือวัน
ที่ส่งมอบ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือเลิกผลิตแล้ว 
Dyson จะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ที่ใช้ทดแทนกันได้)

• การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมกำรรับประกัน
Dyson ไม่รับประกันการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีข้อบกพร่องอันเ 
นื่องมาจากสาเหตุดังนี้:

• ความเสียหายที่เกิดจากการไม่บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามที่แนะน�า
• ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้

งานหรือกรณีที่ประมาท การใช้งานผิดประเภท การใช้งานที่ไม่เป็นไป
ตามค�าแนะน�า การใช้งานอย่างไม่ระวัง หรือการใช้งานเครื่องที่ไม่เป็นไป
ตามค�าแนะน�าของคู่มือผู้ใช้ Dyson

• การใช้อุปกรณ์นอกเหนือไปจากการใช้งานที่อุปกรณ์ถูกออกแบบมา
• ใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามค�าแนะน�าของ Dyson
• ใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
• การติดตั้งผิดวิธี (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
• การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจาก 

Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
• การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ (เช่น ฟิวส์ และอื่น ๆ )

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุมการรับประกันของท่าน 
โปรดติดต่อ Dyson

สรุปสิ่งที่ครอบคลุม
• การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่ง

มอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
• ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ทั้งต้นฉบับและหลักฐานอื่นที่ท�าขึ้นในภาย

หลัง) เกี่ยวกับการส่ง/ซื้อสินค้า ก่อนที่อุปกรณ์ Dyson ของท่านจะได้รับ
การด�าเนินการใด ๆ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการต่าง ๆ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าไว้

• งานซ่อมทั้งหมดจะด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ 
Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว

• ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นทรัพย์สิน
ของ Dyson

• การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกัน
นี้ จะไม่เป็นการขยายระยะเวลารับประกัน
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• การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่ม
เติม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันข้อมูลที่ส�ำคัญ
เมื่อท�าการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Dyson ของท่าน

• ท่านจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ เพื่อลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการประกันของท่าน

• เมื่อท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับโอกาสที่จะเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อ
สื่อสารจากทางเรา เมื่อท่านเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Dyson 
เราจะท�าการส่งรายละเอียดข้อเสนอพิเศษและข่าวเกี่ยวบนวัตกรรม
ล่าสุดต่าง ๆ ของเราไปให้ 

• เราไม่เคยขายข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่น และเราใช้ข้อมูลเพียงแค่ที่ท่าน
ให้กับเรา ตามที่เราก�าหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่ง
สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ privacy.dyson.com
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Dyson customer 
care
If you have a question about your Dyson machine, 
call the Dyson Helpline with your serial number 
and details of where and when you bought the 
machine, or contact us via the Dyson website.

戴森客戶服務
如果您對戴森產品有任何疑問，請致電戴森服務專
線，並提供您的產品序號及購買地點與時間等資訊，
或是透過戴森網站聯絡我們。

Khidmat pelanggan 
Dyson
Jika anda mempunyai soalan tentang perkakas 
Dyson anda, hubungi Talian Bantuan Dyson 
berserta nombor siri perkakas anda dan butiran 
tempat dan masa anda membeli perkakas 
tersebut, atau hubungi kami menerusi laman 
web Dyson.

ฝ่ายบริการลูกค้าของ 
Dyson
ห าก ม ีค�าถา ม กี่ยวกั บ อุ ปกรณ ์Dyson ข อง ท่า น โปรด 
ติ ด ต่ อสาย ด่ว นข อง Dyson โดย แ จ้ง ห มาย เ ลข ซี เ รียล
พร้อ ม เวลา แ ล ะ สถา น ที่ ที่ซื้ อ ห รือ ติ ด ต่ อ เ ร า ผ่า น ทาง เว็ บไซ ต์
ข อง Dyson
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HK
捷成消費品服務中心(香港)
pidcs@jebsen.com
(852) 2926 2300
香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2座18樓
1815室 
www.dyson.hk

ID
cs.dyson@e-metrox.com
+62 21 2788 3555 (ext. 3222) | 
+62 21 5082 2950 
+62 81211761750 (Call & WhatsApp)
PT. Metrox Mekanika 
Satrio Tower, 21st Floor 
Jl. Prof. Dr Satrio Kav. C4 
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi 
Jakarta 12950 
www.dyson.co.id

KR
다이슨 고객센터
help@kr.dyson.com
1588 4253

MY
Dyson Helpline
+603 7969 1313
dysoncs@dancom.com.my
A-11-P1, Jaya One, 72A Jalan Universiti, 
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
www.dyson.my

PH
Whiteplane Inc.
dysonservice@whiteplanetinc.com
21F Taipan Place, Emerald Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City, Philippines
+632 8451 1111
www.dyson.ph

SG
Dyson Customer Care
1800-3976674
www.dyson.com.sg
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13 Stamford Road Capitol Piazza 
#01-15/16/24/25 Singapore 178905

TH
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ Dyson
บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
ask.dyson@cmg.co.th
+66 2026 6325
ชั้น 6 อาคารสิรินรัตน์ 3388/25-37 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

TW
戴森消費者服務中心
service@hlh.com.tw
0800 251 209
台灣區獨家總代理 
恆隆行貿易股份有限公司 
台北市內湖區洲子街 88 號 7 樓
www.dyson.tw


