
Petunjuk Pengoperasian

Pengering Rambut (Rumah Tangga)

Model No.

 

EH-NE11

English 2

한글 6

中文 10

��� 13

Tiếng Việt 16

Bahasa  Indonesia  20

fgUnh 24

Sebelum mengoperasikan pengering rambut ini, mohon baca dengan tuntas petunjuk di bawah ini dan simpan manual ini agar bisa digunakan di kemudian hari.

Printed in Thailand
0000000000  X0000-0

Panasonic Electric Works (Thailand) Co., Ltd.
http://panasonic.net�  EN, KO, HK, THAI, VN, INDON, INDO



MEMO

2

Bahasa Indonesia

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

Nama-nama bagian
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�
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�  Saluran udara keluar
�  Corong pengering rambut
�  Saluran keluar ion negatif
�  Saluran udara masuk
�  Pegangan

�  Cincin untuk 
menggantungkan

�  Kabel
�  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.
Anda mungkin mendapati bau khas saat menggunakan pengering 
rambut ini. Bau tersebut disebabkan oleh ozon yang dihasilkan dan 
tidak berbahaya bagi tubuh manusia.
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.
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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
Ion-ion negatif dihasilkan saat saklar utama disetel pada posisi 1 
sampai 3.
Ion-ion negatif tak terlihat oleh mata telanjang.
Jika Anda ingin mengeringkan rambut dengan cepat, setel corong 
pengering rambut ke arah yang ditunjukkan pada gambar.

Teknologi Ion Panasonic
Pengering Rambut Panasonic menggunakan ion untuk mengurangi 
terbentuknya listrik statik dan membantu menjaga agar rambut Anda 
selalu dalam kondisi prima dengan membiarkan kelembaban 
menembus ke dalam rambut.
Catatan- Manfaat dari ion negatif mungkin tidak dirasakan oleh 
orang-orang berikut ini. Orang yang rambutnya berombak, sangat 
keriting, sangat halus, pendek, atau diluruskan di salon pada tiga 
atau empat bulan terakhir.

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.
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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.
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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.
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Merawat saluran keluar ion negatif
Jika ada percikan api di dalam saluran keluar ion negatif, 
elektrodanya telah kotor yang menyebabkan keluarannya tidak 
normal. Jika hal ini terjadi, bersihkan bagian dalam saluran keluar ion 
negatif.

Bersihkan hanya setelah mematikan daya dan mencabut steker dari 
stopkontak.
Gunakan kapas lidi untuk menggosok dengan lembut (kurang lebih 
5 kali) bagian tengah dari bagian yang terdapat di dalam saluran 
keluar ion negatif.
Kami menyarankan untuk menggunakan kapas lidi kecil yang biasa 
digunakan untuk bayi. Kapas lidi ukuran biasa juga bisa, tetapi 
mungkin sulit dimasukkan ke dalam saluran keluar.

Spesifikasi
Model No.: EH-NE11

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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