
Operating Instructions
Pore Cleanser
Model No. EH2513

Before operating this unit, please read these instructions completely and 
save them for future use.
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Instruksi keamananSebelum penggunaan

1Peringatan untuk pengisian daya
Jauhkan pengisi daya dari air.
Jangan gunakan dengan tangan basah.
Jangan lakukan pengisian daya pada alat jika Anda telah merusaknya dengan 
menjatuhkannya.
Lakukan pengisian daya pada alat dengan suhu antara 0 °C dan 40 °C.
Jangan lakukan pengisian daya ketika terpapar dengan sinar matahari atau panas 
secara langsung.
Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan.
Lepaskan pengisi daya dengan mencabut steker pengisi daya ketika tidak 
digunakan atau sebelum dibersihkan.
Jangan memotong, merusak atau mengubah kabel. Jangan menarik, memilin atau 
membengkokkan kabel secara paksa.
Jangan menaruh benda berat pada kabel atau membiarkan kabel terjepit di antara 
benda-benda. Jangan melilitkan kabel ke alatnya.
Kabel daya alat ini tidak dapat diganti; jika kabel rusak, pengisi daya harus diganti.
Jangan gunakan kabel ekstensi untuk menghubungkan pengisi daya ke 
stopkontak rumah.
1Peringatan untuk penggunaan

Jangan gunakan alat di dekat bahan seperti bensin, tiner, semprotan, dll.
Jangan gunakan alat bila cangkir rusak atau patah.
Gunakan alat secara hati-hati hanya pada hidung Anda.
Jangan fokuskan alat hanya pada satu titik pada kulit Anda.
Jangan gunakan alat pada jerawat, noda, kulit yang terbakar matahari atau rusak, dll.
Jangan taruh alat di atas titik yang sama lebih dari 3 kali jika Anda memiliki kulit 
sensitif.
Alat hanya boleh dipakai sesuai dengan maksud penggunaan sebagaimana yang 
digambarkan dalam buku petunjuk ini.
1Perhatian untuk pembersihan dan penyimpanan

Jangan gunakan bensin, tiner atau larutan lainnya untuk membersihkan alat.
Jangan rendam alat di dalam air untuk waktu yang lama.
Bersihkan alat di air keran; jangan gunakan detergen atau air panas.
Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan 
kemampuan fisik, indera dan mental yang kurang, atau kurang pengetahuan dan 
pengalaman, kecuali yang sudah diberi pengarahan atau petunjuk tentang 
penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan 
mereka. 
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak bermain-main 
dengan alat ini.
Jangan bongkar atau ubah alat. Jangan mencoba memperbaiki sendiri. 
- Perbaikan harus selalu dilakukan melalui dealer Anda.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

   23 2012/05/15   10:54:49



24

Bahasa�Indonesia

25

Ba
ha

sa
�In

do
ne

si
a

Menggunakan alat pembersih komedo AndaPenggunaan  
Kami menyarankan Anda untuk menggunakannya ketika pori-pori Anda membesar 
seperti setelah mandi, dll.
Pembersihan disarankan dua atau tiga kali seminggu.

1. Hapus riasan dari wajah Anda, sehingga kulit Anda bersih.
Jangan gunakan alat ini pada kulit yang ditutupi losion pembersih atau sabun muka.

2. Lepaskan tutup dan tuangkan air keran ke dalam tangki air.
3. Geser sakelar daya ke "1".

Nosel uap akan menghasilkan semprotan air halus.•

4. Pindahkan alat secara perlahan ke sekitar ujung 
hidung Anda.

Secara umum bersihkan seluruh permukaan hidung 
Anda tanpa memfokuskan pada satu titik saja.
Jika Anda menggunakan nosel secara langsung 
ke kulit untuk meningkatkan daya lekatnya, uap 
secara otomatis akan terhenti.

5. Gerakkan alat pada hidung sesuai arah panah.

•

•

6. Bersihkan wajah Anda, dan jaga agar wajah Anda tetap memiliki kelembapan 
yang cukup dengan menggunakan losion pelembap atau pelembut kulit lainnya 
yang biasanya Anda gunakan.

Di sekitar ujung dan samping hidung

1. Gerakkan alat ke seluruh hidung Anda selama 1 menit.
2. Gerakkan ke cuping hidung Anda selama 2 menit.
(Jangan berkali-kali memindahkannya ke cuping hidung di mana terdapat kulit sensitif.)

Ketika uap tidak keluar

1. Matikan daya dan angkat penutup, lalu masukkan ujung 
lancip dari alat pembersih atau kain seka katun ke nosel 
uap beberapa kali.

2. Masukkan air keran ke tangki air.
3. Nyalakan daya dan tutupi nosel uap selama sekitar 10 detik (sambil mengecek 

apakah air di tangki menggelembung).
4. Kuras air pada tangki air.

•

•

•

Identifikasi bagian
(A) Penutup
(B) Nosel Uap
(C) Cangkir Penyedot 
(D) Lubang Penyedot (Filter)
(E) Lampu Indikator Pengisian Daya 
(F) Tangki Air
(G) Tutup Lubang Air
(H) Air Keluar
(I) Sakelar Daya (1/0•pengisian daya)
(J) Alat Pembersih
(K) Pengisi Daya

(A)

(B)

(D)
(C)

(E)

(F)

(G)
(H)

(I)

(K)(J)

Mengisi daya alat pembersih komedo AndaPengisian Daya  
1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak rumah dan taruh di 

permukaan yang rata.
2. Matikan alat dan masukkan ke dalam pengisi daya 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.
Lampu indikator pengisian daya menyala sampai alat ini 
dikeluarkan dari pengisi daya.

Waktu pengisian daya 12 jam.
Pengisian daya penuh akan memungkinkan waktu penggunaan 
sekitar 20 menit.

•
•
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1Pengisi Daya
Bersihkan pengisi daya dengan menggunakan kain.

Jangan gunakan detergen untuk menghindari risiko perubahan warna, degradasi 
atau retak.

Membuang baterai isi ulang bawaan
 

Prosedur di bawah memperlihatkan cara mengeluarkan baterai sehingga baterai 
bisa dibuang.

Cabut pengisi daya dari alat pembersih komedo sebelum membongkarnya.
Lakukan langkah 1 sampai 6 untuk membongkar alat pembersih komedo.

  

  

Untuk perlindungan lingkungan dan pendauran ulang material

Alat pembersih komedo ini berisikan baterai Nickel-Metal Hydride (Ni-MH).
Harap pastikan bahwa baterai dibuang di lokasi yang sudah ditentukan secara resmi 
jika ada di negara Anda.

Spesifikasi
Pengisi Daya Pencatu daya
RE6-23 AC 100 – 240 V  50 – 60 Hz
RE6-22 AC 100 – 240 V  50 – 60 Hz
RE6-25 AC 110 – 120 V  50 – 60 Hz
Waktu pengisian daya:  12 jam
Bobot:  150 g (Badan utama) 

150 g (Pengisi Daya)
Konsumsi listrik: Sekitar 2 W
Penyedot: Sekitar 50 kPa

•

•

Jika uapnya masih belum keluar setelah mengulangi langkah-langkah di atas, 
bawa alat tersebut ke dealer Anda.
Tetesan air mungkin terkadang ditemukan pada alatnya. Hal ini normal. Ini adalah 
air yang tertinggal setelah pengecekan dan bersih.

Membersihkan alat pembersih komedo AndaPembersihan  

Setelah menggunakan alat

Alat ini dapat dicuci cukup menggunakan air saja.
1. Tuangkan air (air hangat jika Anda mau) ke dalam mangkuk 

cuci.
Jangan gunakan air panas atau detergen.

2. Lepaskan cangkir penyedot, rendam lubang penyedot (filter) 
di dalam air, dan nyalakan daya untuk mencuci sekitar 15 
detik.

3. Keluarkan alat ini dari air. Kemudian biarkan alat menyala 
sekitar 30 detik agar airnya keluar dari badan alat, goyang-
goyangkan untuk mengeluarkan airnya.

4. Kosongkan tangki air dan biarkan mengering tanpa 
memasang penutup.

5. Seka badan alat dan cangkir penyedot dengan tisu atau kain 
seka katun, seka secara menyeluruh bagian dalam dari 
cangkir penyedot.

•

Perawatan rutin

1Lubang Penyedot (Filter)
Matikan sakelar daya, rendam lubang penyedot (filter) di dalam air 
(air hangat jika Anda mau), dan kemudian buang tumpukan 
kotoran dengan menggunakan sikat pembersih yang disediakan. 

Jangan gunakan sisi jarum dari sikat untuk membersihkan. 
Jangan gunakan air panas (70 °C atau lebih tinggi) atau 
detergen.

•
•

1Nosel Uap
Matikan sakelar dan buang kotoran dengan menggunakan 
alat pembersih yang disediakan.

•

•
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MEMO
Diimpor oleh:
PT.�Panasonic�Gobel�Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang Ⅱ).
Jakarta 13630. Indonesia
Telp. (021) 8090108, Fax. (021) 8004368

Produksi Thailand
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دفترچه راهنما
إرشادات التشغيل

دستگاه تميز کننده منافذ
منظف المسام

EH2513 شماره مدل

EH2513 رقم الطراز

قبل تشغيل هذه الوحدة، ُيرجى قراءة هذه اإلرشادات بالكامل وحفظها لالستخدام المستقبلي.
قبل از راه اندازی دستگاه، دستورالعملهای زير را کامل بخوانيد و در حين استفاده از دستگاه از آنها استفاده کنيد.
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