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Operating	Instructions
사용	설명서
使用說明書

คำแนะนำการใช้งาน
Hướng dẫn thao tác 

Petunjuk Pengoperasian
PkYkkUks ds fYk, fUknsZ’k

(Household)	Hair	Dryer
(가정용)	모발건조기

(家用) 吹風機

เครื่องเป่าผม (สำหรับใช้ในบ้าน)
(Gia dụng) Máy sấy tóc 

Pengering Rambut (Rumah Tangga)
¼Äjsyw½ gs;j Mªk;j

Model	No.
모델명
型號

หมายเลขรุ่น
Đời máy số
Model No.

EkkWMYk Uka- 

	EH-ND21

Before	operating	this	hair	dryer,	please	read	these	instructions	completely	and	save	this	manual	for	future	use.
이	헤어	드라이어를	사용하시기	전에	반드시	사용방법을	완전히	이해하시기	바라며,	언제나	사용할	수	있도록	잘	보관하시기	바랍니다.
在使用此吹風機前，請仔細閱讀此使用說明書，並保留此書以供日後參考。

ก่อนการใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ในภายหลัง
Trước khi thao tác máy sấy tóc này, vui lòng đọc hết các hướng dẫn này và giữ lại để sử dụng trong tương lai.
Sebelum mengoperasikan pengering rambut ini, mohon baca dengan tuntas petunjuk di bawah ini dan simpan manual ini agar bisa digunakan di kemudian hari.
;g gs;j Mªk;j lapkfyr djus ls igys] —i;k bu funsZ’kksa d® iwjh rjg ls i<+ ysa v©j Á;®x ds fy, bl iqfLrdk d® lgst dj j[k ysaA 
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Bahasa Indonesia

Terima kasih Anda telah memilih pengering rambut Panasonic. 
Mohon baca semua petunjuk sebelum menggunakannya.

Nama-nama bagian













A Saluran udara keluar
B Corong pengering rambut
C Saluran udara masuk
D Pegangan

E Cincin untuk 
menggantungkan

F Kabel
G Saklar Utama

3: Kering (Aliran udara kuat)
2: Set (Aliran udara lembut)
1: Dingin (Aliran udara dingin)
0: Mati

Penting
Mohon baca petunjuk keselamatan sebelum menggunakan 
pengering rambut ini. Petunjuk keselamatan di sini membantu Anda 
menggunakan pengering rambut ini dengan benar dan aman, dan 
juga mencegah Anda dan orang lain dari cidera.

PERINGATAN:  Tidak mengikuti petunjuk di bawah ini bisa 
menyebabkan kebakaran, ledakan, hubung pendek 
atau kejutan listrik.

Kondisi Kelistrikan

PERINGATAN:  Simbol pada pengering rambut ini artinya 
“Jangan gunakan pengering rambut di dekat air”. 
Jangan gunakan pengering rambut di dekat 
wastafel, pancuran air, bak cuci atau wadah lain 
yang berisi air.

Jauhkan tangan Anda dari saluran udara keluar karena bisa 
menyebabkan terbakar.
Jika saluran udara masuk rusak, segera hentikan penggunaan 
pengering rambut. Menggunakannya bisa menyebabkan terbakar.
Gunakan pengering rambut hanya sesuai fungsinya. Jangan 
gunakan untuk bayi.
Jika pengering rambut rusak, jangan menggunakannya lagi.
Hindari memegang sambungan karena menjadi panas selama dan 
setelah digunakan.
Pastikan tidak ada rambut yang tersedot ke dalam saluran udara 
masuk.
Hati-hati saat mengarahkan pengering rambut, dan pastikan jarak 
rambut dengan saluran udara masuk sedikitnya 10 cm. Bila tidak, 
rambut bisa tersedot masuk dan terperangkap dalam pengering 
rambut.
Jaga jarak selebar 3 cm lebih antara saluran udara keluar dan 
rambut. Bila tidak, rambut bisa terbakar. 
Jangan gunakan bahan pengencer, bensin atau bahan pelarut lain 
untuk membersihkan pengering rambut.



•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Pengering rambut ini dilengkapi dengan alat pelindung otomatis bila 
terjadi panas berlebih. Jika pengering rambut menjadi terlalu panas, 
saklar beralih ke moda aliran udara dingin. Matikan pengering 
rambut dan cabut steker dari stop kontak. Biarkan selama beberapa 
menit agar dingin sebelum menggunakannya lagi. Pastikan tidak 
ada gumpalan rambut dsb di saluran udara masuk sebelum 
menghidupkannya lagi.
Selalu matikan pengering rambut (posisi “0”) setelah selesai 
menggunakannya dan sebelum mencabut stekernya dari stop 
kontak. Cabut stekernya dari stop kontak bila tidak sedang 
digunakan. Selalu pegang erat stekernya saat mencabutnya dari 
stop kontak. Bila tidak, bisa terjadi kebakaran dan/atau kecelakaan.
Sebelum menghubungkan pengering rambut, periksa apakah 
voltasenya sesuai dengan voltase setempat.
Jangan memotong, merusak atau memodifikasi kabelnya. Jangan 
menarik, membelitkan atau menekuk kabelnya dengan paksa. 
Jangan meletakkan benda berat di atas kabel atau membiarkannya 
tergencet benda-benda lain. Membelitkan kabel ke sekeliling 
pengering rambut bisa menyebabkan kebakaran dan/atau kejutan 
listrik. Jika kabel rusak atau menjadi panas, segera hentikan 
penggunaannya.

Bila pengering rambut digunakan di kamar mandi, cabut stekernya 
setelah selesai menggunakannya karena dekatnya air 
menyebabkan bahaya meskipun pengering rambut sudah 
dimatikan.

•

•

•

•

•

Untuk perlindungan tambahan, disarankan untuk memasang 
perangkat arus residual/residual current device (RCD) dengan nilai 
arus kerja residual tidak melebihi 30 mA pada sirkuit listrik yang 
menyuplai kamar mandi tersebut. Mintalah saran dari tukang listrik.
Menggunakan pengering rambut

Segera hentikan penggunaan jika pengering rambut tidak 
menghasilkan udara secara konstan dan kabel atau steker rusak 
atau menjadi panas; atau steker terpasang longgar di stop kontak.
Jangan pernah memasukkan benda asing atau menghalangi 
saluran udara masuk maupun saluran udara keluar.
Jangan menggunakan pengering rambut di dekat bahan yang 
mudah terbakar seperti bensin, pengencer cat, spray, dsb.
Gunakan alat ini hanya pada saat tangan Anda kering.
Gunakan dan letakkan pengering rambut hanya di tempat yang 
kering saja. Jangan pernah memasukkan pengering rambut ke 
dalam air.
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.

•


•

•

•

•
•

•
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Cara menggunakan pengering rambut 

11 Pilih kekuatan aliran udara dengan saklar utama. 

Catatan
Jika Anda ingin mengeringkan rambut dengan cepat, setel corong 
pengering rambut ke arah yang ditunjukkan pada gambar.

Perbaikan dan perawatan pengering rambut
Hanya staf yang berkompeten saja yang boleh memperbaiki atau 
membongkar pengering rambut ini.
Jika kabel rusak, kabel harus diganti oleh pabrikan, petugas 
servisnya, atau orang yang berkompeten untuk mencegah 
terjadinya bahaya.
Jika kabel atau steker rusak, segera hentikan menggunakannya 
dan hubungi kantor servis Panasonic yang resmi.
Pada saat pengering rambut menghembuskan udara panas, 
kadang-kadang udara berubah dingin atau mungkin terlihat 
percikan api. Bila itu masalahnya, mungkin ada debu menumpuk di 
saluran udara masuk dan/atau saluran udara keluar. Selain itu, 
saluran udara masuk mungkin tersumbat oleh rambut, tangan, dsb. 
(Gejala ini diakibatkan oleh saklar tekanan udara panas. Percikan 
api tidak menunjukkan adanya bahaya.) Geser saklar utama ke 
posisi "0" dan bersihkan debu yang menumpuk.


•

•

•

•

•

Perawatan saluran udara keluar dan saluran udara 
masuk (sekali sebulan atau lebih)

Untuk membersihkan saluran 
udara keluar, setel saklar 
utama ke "1", lalu bersihkan 
dengan sikat selagi udara 
dingin berhembus.
Untuk membersihkan saluran 
udara masuk, setel saklar 
utama ke "0", dengan aliran 
udara terhenti, bersihkan debu 
dan rambut dengan sikat atau 
pembersih vakum.

•

•

Hati-hati karena debu bisa menyembur.
Bila debu menyumbat lubang-lubangnya, saklar termostat akan 
hidup, sesekali beralih ke aliran udara dingin dan mengurangi 
kinerja "kering/set".
Saklar termostat adalah alat pelindung. Percikan api mungkin 
terlihat selama pengoperasian tetapi hal ini tidak berbahaya.

Spesifikasi
Model No.: EH-ND21

Voltase 220 V  
50-60 Hz

230 V  
50-60 Hz

240 V  
50-60 Hz

Konsumsi daya 1100 W 1200 W 1300 W
Aksesori Corong pengering rambut

Produk ini hanya dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga.



•
•

•
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PERHATIAN!
Jari-jari bisa terluka bila petunjuk keamanan ini tidak diikuti.

Saat memanjangkan 
pegangan

Saat melipat pegangan

JANGAN MENYENTUH 
bagian gelap pada diagram di 
bawah ini saat memegang 
pegangan atau menggunakan 
pengering rambut.

JANGAN MENYENTUH 
bagian gelap pada diagram di 
bawah ini saat melipat 
pegangan.
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Panasonic Electric Works (Thailand) Co., Ltd.

http://panasonic.net
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