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Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
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Safety precautions
English

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, and
damage to property, always observe the following safety
precautions.

Explanation of symbols
The following symbols are used to classify and describe the
level of hazard, injury, and property damage caused when the
denotation is disregarded and improper use is performed.

WARNING

Denotes a potential
hazard that could result
in serious injury or death.

CAUTION

Denotes a hazard that
could result in minor
injury or property
damage.

The following symbols are used to classify and describe the
type of instructions to be observed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must not be performed.
This symbol is used to alert users to a specific
operating procedure that must be followed in order to
operate the unit safely.
Some parts of the safety precaution illustrations differ from the
actual product.

WARNING
►Plug and Cord
Do not use with the cord bundled.
- Doing so may cause fire or electric shock.
Do not damage the cord or plug.
• Do not deface, modify, forcefully bend or pull the
cord or plug. Also, do not place anything heavy
on, twist or pinch the cord.
- Doing so may cause electric shock, burn or fire due to
a short circuit.
Do not use when the plug or cord is damaged or hot.
- Doing so may cause burn, electric shock, or fire due to
a short circuit.
Never use the appliance if the plug fits loosely in a
household outlet.
- Doing so may cause burn, electric shock, or fire due to
a short circuit.
Do not connect or disconnect the plug to a
household outlet with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or injury.
Do not wrap the cord tightly around the main body
when storing.
- Doing so may cause the wire in the cord
to break with the load, and may cause
electric shock, burn or fire due to a short
circuit.
Do not store or use the cord in a twisted state.
- Doing so may cause the wire in the cord to break with the
load, leading to electric shock or fire due to a short circuit.
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Disconnect the plug by holding onto it instead of
pulling on the cord.
- Failure to do so may cause the wire in the cord to
break, and may cause burn, electric shock, or fire due
to a short circuit.
Regularly clean the plug to prevent dust from
accumulating.
- Failure to do so may cause fire due to insulation failure
caused by humidity.
Disconnect the plug and wipe with a dry cloth.
Always turn off the power switch and disconnect
the plug from the household outlet after use.
- Failure to do so may cause fire or burn.
Insert the plug into the household outlet directly:
Do not use with an extension cord.
Fully insert the plug.
Always ensure the appliance is operated on an
electric power source matched to the rated voltage
indicated on the appliance.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.
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.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

For additional protection, the installation of a
residual current device (RCD) having a rated
residual operating current not exceeding 30 mA is
advisable in the electrical circuit supplying the
bathroom. Ask your installer for advice.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

English

WARNING

If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent (described in
the warranty), or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
- Failure to do so may cause an accident or injury.
►In case of an abnormality or malfunction
Immediately stop using and remove the plug if there
is any abnormality or malfunction.
- Failure to do so may cause fire, electric shock, or injury.
<Abnormality or malfunction cases>
• Air is not emitted
• Unit stops sporadically
• Interior becomes red hot and smoke is emitted
- Immediately request inspection or repair at an
authorized service center.
►Maintenance
When you see sparks around the air outlet while
using the hot air setting, stop use and remove the
lint on the air outlet and air inlet.
- Failure to do so may cause burn or fire.
►This appliance
Do not block or insert hair pins or other foreign
objects into the air inlet or air outlet.
- Doing so may cause fire, electric shock, or burn.
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WARNING
English

Do not leave the area with the power switch left on.
- Doing so may cause fire.

Do not immerse the appliance in water.
Do not use the appliance near water.
Do not use the appliance near bathtubs, showers,
basins or other vessels containing water.
- Doing so may cause electric shock or fire.

Do not store the appliance in a bathroom or location
with high humidity. Also, do not place in a location
where water may spill (such as top of vanity).
- Doing so may cause an explosion or fire.
Do not store within the reach of children or infants.
Do not let them use it.
- Doing so may cause burn, electric shock, or injury.
Do not use in proximity of flammable materials
(such as alcohol, benzine, thinner, spray, hair care
product, nail polish remover).
- Doing so may cause an explosion or fire.
Never modify, disassemble, or repair.
- Doing so may cause ignition or injury due to abnormal
operation.
Contact an authorized service center for repair.

This symbol with prohibition sign in red on the appliance
means “Do not use this appliance near water”.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Do not use the appliance with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a
short circuit.
This appliance is not designed for commercial use,
and is not intended for use without appropriate
maintenance.
- Doing so may cause burn or fire due to a continuous
load or overload.
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►To protect your hair
Do not use with the air inlet damaged.
- Your hair may get tangled in the air inlet, which could
damage the hair.
Be sure to keep a distance of over
3 cm between the air outlet and your
hair.
- Failure to do so may cause burns to
the hair.

3 cm
10 cm

Be sure to keep your hair at least
10 cm away from the air inlet.
- Your hair may get tangled in the air
inlet, which could damage the hair.

English

During use or when unfolding or folding the handle,
do not touch the shaded area as shown in figures
below.
- Failure to do so may cause finger injury.

CAUTION

►Note
• This hair dryer is equipped with an automatic overheating
protective device. If the hair dryer overheats, it will switch to
cold air mode. Switch off the hair dryer and unplug it from the
household outlet. Allow it to cool down for a few minutes
before using it again. Check that no fluff, hair etc. is in the air
inlets and outlets before switching it on again.

► Note the following precautions
Do not drop or subject to shock.
- Doing so may cause electric shock or ignition.
Do not use on children or infants.
- Doing so may cause burn.
Do not touch the air outlet, diffuser and set nozzle
which will become very hot.
- Doing so may cause burn.
Do not look into the air outlet while in use.
- The hair dryer blows air with dust, etc., possibly
resulting in injury.
Only use for drying or styling human hair. (Do not
use on pets, or to dry clothing, shoes, etc.)
- Doing so may cause fire or burn.
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Parts identification
English

A





I






A Air outlet
B Set nozzle
C Air inlet
D Handle
E Ring for hanging
F Cord
G Plug
The shape of the plug differs depending on the area.
H Power switch
Turbo
(Strong hot airflow)
Heat Protection
(Strong warm airflow)



Strong Cool
(Strong cool airflow)
Off
I Diffuser
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How to use the hair dryer

To install

1

● Fix the set nozzle or the diffuser to the air outlet of the hair
dryer. A click sound will be heard when the nozzle has been
fixed securely.

To remove
● Pull the set nozzle or the diffuser out from the air outlet in a
downward motion.

2
3

Before using the hair dryer, confirm that the
power switch is at position “ ”, then plug into a
household outlet and turn on the power switch.
Select the intensity of the airflow with the
power switch, and then dry your hair.
Set the power switch to position “ ”, and then
remove the plug from the household outlet.

English

Installing or removing the nozzle

►Set nozzle
For easy styling and blow-drying of hair, attach the set nozzle
to the hair dryer.
● Set nozzle helps to direct the airflow onto a specific area of
the hair.
►Diffuser
For creating full-bodied hair with lots of volume and styling
● For creating volume: Attach the diffuser to the hair dryer and
apply the brush to your scalp. Turn and move the diffuser
around as if drawing large circles.
● For styling : Brush your hair from the top to the end with the
brush on the diffuser.
● Select “ ” -Heat Protection when using the diffuser. You
may feel heat on your face or scalp when “ ” -Turbo air is
selected.

About Heat Protection
This mode provides constant and warm temperature to protect
hair and scalp from heat.
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Maintenance of the hair dryer
English

Always turn the power switch off and disconnect the plug from
the household outlet. (Except when performing maintenance
on the air outlet)

Maintaining the air inlet
Clean the air inlet once a month or over.
● Wipe to clean lint, hair, or other matter from the air inlet with
a tissue or toothbrush.

Maintaining the air outlet
Clean the air outlet once a month or over.
Scrub to remove any dust, hair, etc. blocking the mesh.
● The hair dryer should be plugged into the household outlet
only in case of maintenance for the air outlet.
● Set the power switch to “
” and use cool airflow to blow
away the dust, etc., as you scrub with the toothbrush.
►Notes
• During maintenance, do not block the air inlet with your
hands, etc.
• During or after maintenance of the air outlet, dust, etc. may
scatter. Ensure that the hair dryer blows no dust, etc. from
the air outlet before using. (Do not look into the air outlet.)

In case of any dust inside
air inlet:
Suggest to remove it with
a vacuum cleaner (a).

(a)

►Note
• Do not press or rub the air inlet with a nail or other sharp object.
- Doing so may damage the air inlet.

Maintaining the hair dryer

(Use a commercially available toothbrush.)

Clean the main body when the hair dryer gets dirty.
Clean the housing only with a soft cloth slightly dampened
with tap water or soapy tap water.
►Notes
• Do not use alcohol, polish remover, or detergent (liquid hand
soap, etc.).
- Doing so may cause malfunction, cracking/discoloration of parts, etc.
• Leaving the hair dryer with hair products or makeup still
adhered to the handle or body may degrade the plastic,
causing discoloration or cracking, and malfunction.

10

EH-ND43_ASIA.indb 10

28/2/2562 17:25:19

Troubleshooting
Possible cause

It switches frequently to cool air while using
in “Hot” mode, or sparks can be seen within
the body.
(These sparks are caused by the
thermostat switch, the protective device,
and are not dangerous.)

Action

English

Problem

Lint has accumulated on the air inlet or
air outlet.
Hair or something is blocking the air
inlet.

Remove accumulated lint.
Do not block the air inlet.

The connection to the household outlet
is loose.

Use a household outlet that
fits securely.

The hot air repeatedly turns into cool air.
The hot air is abnormally hot.
The plug is abnormally hot.

If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service center authorized by
Panasonic for repair.

Specifications
Power source
Power consumption

220 V

50 - 60 Hz
1 500 W

Accessory

230 V

50 - 60 Hz
1 650 W

240 V

50 - 60 Hz
1 800 W

Set nozzle, Diffuser

This product is intended for household use only.
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MEMO
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使用說明書
風筒
型號 EH-ND43

中文

（家用）
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感謝您購買本 Panasonic 產品。
使用本產品之前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保存以供未來使用。
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安全須知
為減低受傷、死亡、觸電、火災、及財物損失的風險，請務必
留意以下安全須知。

警告
►插頭與電源線
切勿在使用時將電源線綑綁在一起。
- 否則可能引起火災或觸電。

符號說明
中文

以下符號用於為危險、傷害及財物損失的級別分類和作出解
釋。若忽視此等符號，不當使用本產品可能會導致所述的危
險、人身傷害及財物損失。

警告

表示潛在的危險可能會導致嚴重受傷或
死亡。

注意

表示危險可導致輕傷或財物損失。

以下符號用於分類和解釋必須留意的指示類型。
此符號用於提示使用者，不得執行某項特定的操作程
序。
此符號用於提示使用者，必須遵從某項特定的操作程
序，才能安全操作本產品。
「安全須知」內的插圖可能與實際產品不一致。

切勿損壞電源線或插頭。
• 切勿損壞、改裝、用力彎曲或拉扯電源線或插頭。此
外，切勿將任何重物置於電源線上，扭曲或擠壓電源
線。
- 這樣做可能會因短路而導致觸電、灼傷或火災。
當插頭或電源線損壞或發熱時，切勿使用。
- 否則可能會造成灼傷、觸電或因短路而引起火災
如果插頭在家用電源插座內有鬆動現象，切勿使用本產
品。
- 否則可能會造成灼傷、觸電或因短路而引起火災
切勿在手濕時將電源插頭插入家用電源插座或將其從插
座中拔除。
- 否則可導致觸電或受傷。
儲藏時，切勿將電源線纏繞住本機主體。
- 否則可令電源線內的電線因負荷而斷裂，
並導致觸電或因短路而引起火災。
切勿存放或使用扭曲狀態的電源線。
- 這樣做可能造成電源線內金屬絲於負荷下發生斷裂，進而
因短路而導致觸電或火災。
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拔除電源插頭時，請握住插頭，不要拉扯電源線。
- 否則可能造成電源線中的電線斷裂，並導致灼傷、觸電
- 或因短路而導致火警。
請定期清潔電源插頭，避免灰塵堆積。
- 否則濕氣可令絕緣失效，引起火災。
請拔除電源插頭並使用乾布擦拭。
使用後，請務必關閉電源開關並從家用插座拔除電源插
頭。
- 否則可能造成火災或灼傷。
將插頭直接插入家用插座：
切勿使用電源線延長線。
將電源插頭完全插入插座。
始終確保產品使用與產品上標註之額定電壓相符的電源
供電。
- 否則可能導致火災或觸電。
若在浴室中使用本產品，使用完畢後請拔下電源插頭，因
為即使本產品已經關掉，它在接近水時仍然存在危險。
- 否則可能導致意外或受傷。

為了保護您的安全，建議您在浴室的供電電路中安裝一
個額定漏電動作電流不超過 30 mA 的漏電保護開關
(RCD) 。請諮詢安裝者以獲得建議。
- 否則可能導致意外或受傷。
如電源線受損，須由製造商、其服務代理商（詳見保養
內容）或類似合格人員予以更換，以避免危險。
- 否則可能導致事故或受傷。
►如出現異常或故障
如果出現異常或故障，請立即停止使用並拔除電源插
頭。
- 否則可能會造成火災、觸電或受傷。
<異常或故障情況>
• 無法送風
• 本機出現偶爾停止的現象
• 內部變成火紅炙熱狀且冒煙
- 請立即將產品帶往 Panasonic 直屬服務站，以要求檢
查或維修。
►保養
使用熱風設定時，如果您看到出風口處出現火花，請停
止使用並清除出風口與入風口處的棉絮。
- 否則可能造成灼傷或火災。
►本產品
切勿讓髮夾或其他異物堵塞或插入入風口及出風口。
- 這樣做可能導致火災、觸電或灼傷。
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中文

警告

警告
當電源開關開啟時，切勿離開該區域。
- 否則可能造成火災。

中文

切勿將本產品放置在浴室或濕度很高的地方。另外，請
不要將其放置在可能會潑濺到水的地方（例如，洗手間
台頂部）。
- 這樣做可能導致爆炸或火災。
切勿將產品存放於兒童或幼童可觸及的地方。請勿讓兒
童或幼童使用。
- 否則可能會造成灼傷、觸電或受傷。
切勿在有易燃物質（例如，酒精、揮發油、稀釋劑、噴
霧、護髮產品、洗甲水）附近使用。
- 否則可能造成爆炸或火災。
切勿改裝、拆卸或維修本產品。
- 否則可能會導致著火，或因異常操作而造成傷害。
請聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。
切勿在手濕時使用本產品。
- 否則可能會因短路而導致觸電或火災。
本產品並非設計用於商業用途，請在適當的保養下使
用。
- 否則可能會因連續負荷或超負荷而導致灼傷或火災。
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切勿將本產品浸入水中。
切勿在靠水的地方使用本產品。
切勿在近浴缸、蓮蓬頭、水盆或其他裝水的容器附近 使
用本產品。
- 否則可能造成觸電或火災。

本產品上帶有紅色禁止標誌，表示「切勿在近水處使用本產
品」。
體能、感官或智力減退，或缺乏經歷和知識之人士（含
小孩），在無人監護或未獲告知如何使用的情況下不得
使用本產品。
請勿讓兒童使用本產品。
- 否則可能導致意外或受傷。

在使用過程中，或在展開或摺疊手柄時，切勿觸摸下圖
所示陰影區域。
- 否則可能導致手指受傷。

注意
►保護您的頭髮

確保出風口與頭髮之間保持 3 cm 以上
的距離。
- 否則可能導致頭髮灼傷。
確保頭髮與入風口保持至少 10 cm 的距
離。
- 您的頭髮可能會纏在入風口處，進而
導致頭髮損傷。

3 cm
10 cm

►註
• 這款風筒配有自動過熱保護裝置。風筒如出現過熱，就將轉為
冷風模式。關閉風筒並從家用插座拔出電源插頭。讓風筒冷卻
數分鐘後再使用。再次開啟前請檢查入風口及出風口是否有空
氣、頭髮等雜物。

►請注意以下注意事項
切勿墜落產品或使其受到撞擊。
- 否則可能造成觸電或著火。
切勿用於孩童或嬰兒。
- 這樣做可能會導致灼傷。
切勿觸碰出風口、擴散器和造型風咀，這些位置會變得非常
燙。
- 這樣做可能導致灼傷。
使用期間切勿向出風口內看。
- 用風筒吹灰塵等可能會造成傷害。
僅用於人體頭 吹乾或造型。（切勿用於寵物，或烘乾衣
服、鞋子等）
- 這樣做可能導致火災或灼傷。
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中文

當入風口損壞時，切勿使用。
- 您的頭髮可能會被卷入入風口，這會讓頭髮受損。

零件說明

A



中文



I








A
B
C
D
E
F
G

出風口
造型風咀
入風口
把手
掛環
電源線
插頭
電源插頭的形狀視地區而異。
H 電源開關
增壓渦輪
（強熱風）
高溫防護
（強暖風）
強冷
（強冷風）

關閉
I 專業造型風咀
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安裝方法
● 將造型風咀或專業造型風咀固定到風筒的出風口處。風咀固
定妥當後會聽到咔噠一聲。

拆卸方法
● 將造型風咀或專業造型風咀從出風口向下拉即可拆卸。

使用風筒的方法

1
2
3

使用風筒前，確認電源開關位於「 」位置，然後
將插頭插入插座並打開電源開關。
使用電源開關選擇風力強度，然後將頭髮吹乾。
將電源開關調至「 」位置，然後從家用插座上拔
除插頭。

►造型風咀
為了對頭髮進行簡易造型和吹乾，可以在風筒上安裝造型風
咀。
● 造型風咀有助於將風力集中在頭髮的特定區域。
►專業造型風咀
用於塑造蓬鬆感且個性化的濃密頭髮
● 用於塑造蓬鬆感：將擴散器連接到風筒，然後把刷子貼在頭
皮上。以畫大圓的方式轉動擴散器。
● 用於造型：用專業造型風咀上的刷子從上到下刷頭髮。
● 使用專業造型風咀時選擇“ ”- 高溫防護。當選擇“ ”-渦
輪強風時，您的臉部或頭皮可能感到很燙。

關於高溫防護
這種模式提供持續且較暖的溫度，以防止過熱的溫度對頭髮和
頭皮造成傷害。

19

中文

安裝和拆卸風咀

保養風筒

入風口的保養

務必關閉電源開關並從家用插座上拔下插頭。（除了在出風口
進行保養時）

出風口的保養
中文

清潔出風口，每月一次或以上。
刷去塵埃、頭髮等阻擋網孔的物體。
● 若僅保養出風口時，才應該將風筒插入到家用電源插座。
● 將電源開關調至「 」使用冷風，再用牙刷刷出灰塵時將其
吹走。
►註
• 保養期間，切勿以手或其他物件阻擋入風口。
• 在保養出風口期間或之後，灰塵等可能會四處都是。在使用
前確保風筒不會從出風口吹出灰塵等。（切勿向出風口內
看。）

清潔入風口，每月一次或以上。
● 請使用衛i紙或牙刷&入風口的棉絮、頭髮或其他東西擦拭乾
淨。

在入風口內有灰塵的情況
下：
建議使用真空吸塵器清除
(a)

(a)

►註
• 切勿使用指甲或其他尖銳物體按壓或摩擦入風口。
- 否則可能會損壞入風口

風筒的保養
（使用市售的牙刷。）

20

風筒髒 I時，清潔本機主體。
請以自來水或肥皂水稍微浸濕的軟布來清潔外殼。
►註
• 切勿使用酒精、洗甲水或清潔劑（洗手液等）。
- 否則可能導致產品故障、出現裂縫或變色等。
• 不去除黏附在風筒手把或機身上的髮型用品或化妝品，可能
會使塑料分解，導致產品變色或出現裂縫及導致產品故障。

疑難排解
導致故障原因

使用「熱風」模式時，如果頻繁地切換到冷
風，可能會在本機內部看見火花。
(這些火花是因恆溫開關、保護裝置造成，
不會造成危險。）

措施

棉絮堆積在入風口或出風口。
在入風口有堵塞頭髮或其他東西。

熱風反復變為冷風。

清除堆積的棉絮。
切勿堵塞入風口。

中文

問題

熱風異常高溫。
插頭異常高溫。

請使用能穩固固定的家用插
座。

與家用插座的連接鬆動。

如果仍然無法解決問題，請與您購買本機的商店聯繫，或聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。

規格
電源

220 V

消耗電量
配件

50 - 60 Hz
1 500 W

230 V

50 - 60 Hz
1 650 W

240 V

50 - 60 Hz
1 800 W

造型風咀，專業造型風咀

此產品只適於家居內使用。

21

MEMO

中文
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ไฟฟาช็อต ไฟไหม และ
ความเสียหายตอทรัพยสิน ควรศึกษาขอควรระวังดานความปลอดภัยตอไปนี้เสมอ

คําอธิบายของสัญลักษณตางๆ
สัญลักษณตอไปนี้ใชเพื่อจําแนกกลุมและอธิบายถึงระดับของอันตราย
การบาดเจ็บ และความเสียหายตอทรัพยสินอันเนื่องมาจากการละเลยตอคําเตือน
ที่ระบุไว และการใชงานอยางไมเหมาะสม

ไทย

คําเตือน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้น
อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
อยางรายแรงหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง

อันตรายที่อาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอยหรือทําให
สิ่งของเสียหาย

สัญลักษณตอไปนี้ใชเพื่อจําแนกกลุมและอธิบายถึงประเภทของคําแนะนําที่ตอง
สังเกต
สัญลักษณนี้ใชเพื่อแจงเตือนผูใชถึงขั้นตอนการทํางานบางลักษณะ
ที่หามใชงาน
สัญลักษณนี้ใชเพื่อแจงเตือนผูใชถึงขั้นตอนการทํางานบางลักษณะ
ที่ตองปฏิบัติตามลําดับ เพื่อใหการใชงานอุปกรณมีความปลอดภัย
บางสวนของภาพประกอบในขอควรระวังดานความปลอดภัยอาจแตกตางไปจาก
ผลิตภัณฑจริง

คําเตือน
► ปลั๊กและสายไฟ

อยาใชในขณะที่สายไฟมวนรวมกันอยู
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตได
อยาทําใหสายไฟหรือปลั๊กเกิดความเสียหาย
• อยาใหมีรอยตําหนิ ดัดแปลง งอหรือดึงสายไฟหรือปลั๊กแรงๆ
และอยาวางสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากทับสายไฟที่บิดอยูหรือกีดขวาง
สายไฟ
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต เกิดการไหม หรือไฟไหม
เนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
อยาใชงานเมื่อปลั๊ก หรือสายไฟรอนหรือเสียหาย
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดการไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟไหม
เนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
อยาใชอุปกรณ หากมีการเสียบปลั๊กเขากับเตารับภายในบาน
ไมสนิท
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดการไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟไหม
เนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
อยาใชมือที่เปยกเสียบ หรือถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟภายในบาน
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได
ในการเก็บอุปกรณ อยาพันสายไฟเขากับตัวเครื่องจนแนน
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาด
และอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต เกิดแผลไหม หรือ
ไฟไหมเนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
อยาเก็บสายไฟโดยการมวนหรือบิดหรือใชงานโดยที่สายมวน
หรือบิดพันกันอยู
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาด ทําใหเกิด
ไฟฟาช็อต หรืออาจเกิดไฟไหมเนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
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ถอดปลั๊กโดยจับที่ตัวปลั๊ก ไมดึงที่สายไฟ
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาด และอาจ
ทําใหเกิดแผลไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได
ทําความสะอาดปลั๊กอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันฝุนผงสะสม
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟไหมเนื่องจากฉนวนใชงาน
ไมไดเนื่องจากความชื้น
ถอดปลั๊กและเช็ดดวยผาแหง
ปดสวิตชเปดปดและถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟภายในบาน
หลังการใชงานเสมอ
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม หรือไฟลวกได
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟภายในบานโดยตรง:
อยาใชสายไฟพวง
เสียบปลั๊กใหแนน
ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณทํางานจากแหลงจายไฟฟาที่ตรงกับ
อัตราแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนตัวอุปกรณ
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตได
เมื่อใชเครื่องเปาผมในหองนํ้า ใหถอดปลั๊กออกหลังจากใชงาน
เพราะบริเวณที่ใกลนํ้าอาจเปนอันตราย แมจะปดสวิตชเครื่องแลว
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได
เพื่อเพิ่มการปองกัน ขอแนะนําใหติดตั้งอุปกรณปองกันไฟดูด-รั่ว
(RCD) ที่มีคากระแสไฟฟารั่วตามกําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
สําหรับวงจรไฟฟาที่ใชในหองนํ้า หรือสอบถามคําแนะนําจาก
ผูติดตั้ง
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได

หากสายไฟที่ใหมาชํารุด ตองนําไปเปลี่ยนกับผูผลิต ศูนยบริการ
ของผูผลิต (อธิบายอยูในใบรับประกัน) หรือผูใหบริการ
ลักษณะเดียวกันเพื่อปองกันการเกิดอันตราย
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได
► ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือเกิดความบกพรองขึ้น

หยุดการใชงานทันทีและถอดปลั๊กออก หากพบวาอุปกรณ
มีการใชงานที่ผิดปกติหรือไมทํางาน
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อต หรือไดรับ
บาดเจ็บได
<กรณีที่อุปกรณใชงานผิดปกติ หรือไมทํางาน>
• ไมมีลมออกมา
• ตัวเครื่องหยุดการทํางานเปนชวงๆ
• ภายในตัวเครื่องรอนมาก และมีควันลอยออกมา
- ใหติดตอเพื่อขอตรวจสอบ หรือซอมแซมที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ทันที
► การบํารุงรักษา
เมื่อคุณเห็นประกายไฟรอบๆ ชองอากาศออกในขณะที่ใชลมรอน
ใหหยุดการใชงาน และนําเสนใยออกจากชองอากาศออกและ
ชองอากาศเขา
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดบาดแผลจากไฟลวก
หรือไฟไหมได

ไทย

คําเตือน

► อุปกรณนี้

อยาปด สอดกิ๊บ หรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในชองอากาศเขา
ชองอากาศออก
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟลวกได
25
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คําเตือน
อยาเปดอุปกรณทิ้งไวแลวออกไปที่อื่น
- เนื่องจากอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได
อยาเก็บอุปกรณไวในหองนํ้า หรือไวในที่ที่มีความชื้นสูง และ
อยาวางอุปกรณไวในที่ที่อาจมีนํ้าหกได (เชน บนโตะเครื่องแปง)
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดการระเบิด หรือไฟไหมได
อยาเก็บไวใกลมือเด็ก หรือทารก ไมอนุญาตใหเด็กใชงานอุปกรณ
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวก ไฟฟาช็อต หรือไดรับ
บาดเจ็บได
ไทย

หามใชอุปกรณในบริเวณใกลเคียงกับวัสดุที่ติดไฟได (เชน
แอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร สเปรย ผลิตภัณฑดูแลผม
นํ้ายาลางเล็บ)
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดการระเบิด หรือไฟไหมได
อยาดัดแปลง แยกชิ้นสวน หรือซอมแซม
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดประกายไฟหรือไดรับบาดเจ็บ
อันเนื่องมาจากการใชงานที่ผิดปกติ
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเพื่อซอมแซม

อยาจุมอุปกรณนี้ในนํ้า
อยาใชอุปกรณนี้ใกลกับนํ้า
อยาใชอุปกรณนี้ใกลอางอาบนํ้า ฝกบัว อางลางหนา หรือภาชนะ
บรรจุนํ้าอื่นๆ
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมได

สัญลักษณนี้ซึ่งมีเครื่องหมายหามสีแดงอยูบนอุปกรณ หมายถึง “หามใช
อุปกรณนี้ใกลแหลงนํ้า”
อุปกรณนี้ไมไดผลิตขึ้นมาสําหรับบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่มี
รางกาย ประสาทรับความรูสึก หรือสภาพทางจิตใจบกพรอง
หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตจะไดรับการดูแล
หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณนี้โดยผูที่ดูแล
ความปลอดภัยของพวกเขา
ควรดูแลไมใหเด็กนําอุปกรณนี้มาเลน
ั ติ ามเชนนัน้ อาจทําใหเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บได
- การไมปฏิบต

อยาใชอุปกรณในขณะมือเปยกนํ้า
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหม เนื่องจากไฟฟา
ลัดวงจรได
อุปกรณนี้ไมไดออกแบบใหใชงานในเชิงพาณิชย และไมเหมาะ
ที่จะใชงานโดยไมดูแลรักษาอยางถูกตอง
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดแผลไหม หรือไฟไหม เนื่องจากการใชงาน
ตอเนื่องหรือใชงานมากเกินไป
26
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ขอควรระวัง

ใชสําหรับการเปาผมหรือการจัดแตงทรงผมเทานั้น (อยาใช
เครื่องเปาผมกับสัตวเลี้ยง หรือเสื้อผา รองเทา ฯลฯ)
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดบาดแผลจากไฟลวก หรือไฟไหมได

► การปกปองผมของคุณ

อยาใชงานหากชองอากาศเขาไดรับความเสียหาย
- เสนผมของคุณอาจเขาไปพันในชองอากาศเขา ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอเสนผมได
โปรดรักษาระยะหางมากกวา 3 ซม. ระหวาง
ชองอากาศออกและเสนผม
- หากไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเสนผมไหมได

3 cm

10 cm

► ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้

อยาทําตก หรือทําใหไดรับแรงกระแทก
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือเกิดประกายไฟได
อยาใชอุปกรณนี้กับเด็กเล็กหรือทารก
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดบาดแผลจากไฟลวกได
หามสัมผัสชองอากาศออก หัวเปาแบบหวีและชุดหัวเปาซึ่งจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้นมาก
- การทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดบาดแผลจากไฟลวกได
อยามองที่ชองอากาศออกขณะใชงาน
- เครื่องเปาผมอาจเปาเอาฝุน ฯลฯ ออกมาดวยซึ่งอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

► หมายเหตุ

ไทย

ควรใหเสนผมของคุณอยูหางจากชองอากาศ
เขา อยางนอย 10 ซม.
- เสนผมของคุณอาจเขาไปพันในชองอากาศเขา
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเสนผมได

ขณะใชงาน หรือในขณะที่ดึงหรือพับดามจับ อยาสัมผัสบริเวณ
ที่แรเงาตามที่ปรากฏในรูปภาพที่แสดงไวดานลาง
- การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บที่นิ้วมือได

• เครื่องเปาผมนี้มีอุปกรณตัดไฟอัตโนมัติเพื่อปองกันความรอนที่สูงเกิน

หากเครื่องเปาผมเกิดความรอนที่สูงเกินไป เครื่องจะสับสวิตชไปเปน
ระบบเปาลมเย็น ใหปดสวิตชเครื่องเปาผมและถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟ
ภายในบาน ปลอยใหเครื่องเปาผมเย็นลงประมาณ 2 - 3 นาที แลวจึงเริ่มใชงาน
อีกครั้ง ตรวจสอบวาไมมีขน เสนผม หรืออื่นๆ ติดอยูที่ชองอากาศเขา
และชองอากาศออกกอนที่จะเปดสวิตชอีกครั้ง
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สวนตางๆ ของอุปกรณ
A





I

ไทย








A ชองอากาศออก
B ชุดหัวเปา
C ชองอากาศเขา
D ดามจับ
E หวงสําหรับแขวน
F สายไฟ
G ปลั๊ก

รูปทรงของปลั๊กอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่
H สวิตชเปดปด
เทอรโบ
(ลมรอนแบบแรง)
ฮีทโพรเทคชั่น - ปองกันความรอน
(ลมอุนแบบแรง)
ลมเย็นแรง
(ลมเย็นแบบแรง)
ปด
I หัวเปาแบบหวี
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การติดตั้งและการถอดหัวเปา

วิธีใชเครื่องเปาผม

การติดตั้ง

1

● ประกอบชุดหัวเปาหรือหัวเปาแบบหวีเขากับชองอากาศออกของเครื่องเปาผม

คุณจะไดยินเสียงคลิกเมื่อประกอบหัวเปาแนนดีแลว

การถอด
● ดึงหัวเปาหรือหัวเปาแบบหวีออกจากชองอากาศออกโดยดึงลงดานลาง

2
3

กอนการใชงานเครื่องเปาผม ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตช
เปดปดอยูที่ตําแหนง “ ” แลวจึงเสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟ
ภายในบานและเปดสวิตชเปดปด
เลือกระดับความแรงของลมดวยสวิตชเปดปด แลวเปาผม
ใหแหง
ปรับสวิตชเปดปดไปที่ตําแหนง “ ” แลวถอดปลั๊กออกจาก
เตารับ

หากตองการจัดแตงทรงผมใหงายขึ้นและผมแหงเร็วขึ้น ใหประกอบชุดหัวเปา
เขากับเครื่องเปาผม
● ชุดหัวเปาจะชวยใหลมเปาไปยังสวนของเสนผมที่ตองการโดยตรง
►หัวเปาแบบหวี
หากตองการใหเสนผมดูหนาและอยูทรง
● สําหรับการเพิ่มวอลลุม: ประกอบหัวเปาแบบหวีเขากับเครื่องเปาผมและวาง
แปรงลงบนหนังศีรษะของคุณ หมุนหัวเปาแบบหวีรอบๆ เหมือนการวาดภาพ
วงกลมขนาดใหญ
● สําหรับการจัดแตงทรงผม: แปรงผมของคุณจากดานบนศีรษะจนถึงปลายผม
ดวยแปรงที่หัวเปาแบบหวี
● เลือก “ ” - ฮีท โพรเทคชั่น เมื่อใชหัวเปาแบบหวี คุณอาจรูสึกรอนบริเวณ
ใบหนาหรือหนังศีรษะของคุณเมื่อเลือก “ ” - เทอรโบ

ไทย

►ชุดหัวเปา

Heat Protection - ฮีทโพรเทคชั่น
โหมดนี้เปนอุณหภูมิอุนที่ปลอดภัยตอเสนผม ทําใหผมแหงเร็ว ไมแหงเสีย
ชวยปกปองเสนผม และหนังศีรษะจากความรอนที่มากเกินไป
29
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การบํารุงรักษาเครื่องเปาผม

การบํารุงรักษาชองอากาศเขา

ปดสวิตชเปดปดและถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟภายในบานหลังการใชงาน
เสมอ (เวนแตขณะที่ทําการบํารุงรักษาชองอากาศออก)

ทําความสะอาดชองอากาศเขาอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
● เช็ดเสนใย เสนผม หรือสิ่งอื่นๆ ออกจากชองอากาศเขาโดยใชกระดาษ
ทิชชูหรือแปรงสีฟน

การบํารุงรักษาชองอากาศออก

ไทย

ทําความสะอาดชองอากาศออกอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ถูเพื่อขจัดฝุน เสนผม ฯลฯ ที่ติดอยูกับตะแกรง
● ควรเสียบปลั๊กเครื่องเปาผมเขากับเตารับไฟภายในบานในกรณีที่ทําการบํารุง
รักษาชองอากาศออกเทานั้น
” แลวใชลมเย็นเปาฝุน ฯลฯ ออกไปขณะใช
● ปรับสวิตชเปดปดไปที่ “
แปรงสีฟนขัดถู
►หมายเหตุ
• ในระหวางการบํารุงรักษา อยาใหมือของทานหรือสิ่งอื่นๆ กีดขวาง
ชองอากาศเขา
• หลังจากการบํารุงรักษาชองอากาศออก ฝุนหรือสิ่งอื่นๆ อาจกระจายออกมา
ตองแนใจวาเครื่องเปาผมหยุดเอาฝุนหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากชองอากาศออกแลว
กอนทีจ่ ะเริม่ ใชงานอีกครัง้ (อยามองทีช่ อ งอากาศออก)

(ใชแปรงสีฟนที่มีจําหนายทั่วไป)

ในกรณีที่มีฝุนอยูในชองอากาศเขา:
ขอแนะนําใหใชเครื่องดูดฝุนในการ
ทําความสะอาด (a)

(a)

►หมายเหตุ
• อยากดหรือถูชองอากาศเขาดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ

- การทําเชนนั้น อาจทําความเสียหายตอชองอากาศเขา

การบํารุงรักษาเครื่องเปาผม
ทําความสะอาดตัวเครื่องเมื่อเครื่องเปาผมสกปรก
ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาที่ชุบนํ้าหรือนํ้าผสมสบูพอหมาดๆ
►หมายเหตุ
• หามใชแอลกอฮอล สารขัด หรือสบู (สบูเหลว หรืออื่นๆ)
- การทําเชนนั้น อาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ ชิ้นสวนแตกราว/เปลี่ยนสี
เปนตน
• การปลอยใหเครื่องเปาผมยังคงมีผลิตภัณฑที่ใชกับเสนผมหรือเครื่องสําอาง
ติดอยูกับดามจับหรือตัวเครื่อง อาจทําใหพลาสติกเสื่อมสภาพเปนผลทําให
บริเวณดังกลาวเปลี่ยนสีหรือแตกราว และทํางานผิดปกติได
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วิธีการแกปญหาเครื่องเปาผม
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

เครื่องสลับเปนลมเย็นบอยๆ เมื่อใชในโหมด “รอน” หรือ
มองเห็นประกายไฟในตัวเครื่อง
(ประกายไฟอาจมีสาเหตุมาจากสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
อุปกรณปองกันเครื่อง และไมเปนอันตราย)

การแกไข

มีเสนใยสะสมในชองอากาศเขาหรือชองอากาศออก
มีเสนผมหรือสิ่งอื่นอุดตันในชองอากาศเขา

นําเสนใยที่สะสมอยูออก
อยาปดชองอากาศเขา

ปลั๊กไฟเชื่อมตอกับเตารับไฟภายในบานไมแนน

ใชเตารับไฟภายในบานที่มีขนาดพอดี

ลมรอนเปลี่ยนเปนลมเย็นซํ้าไปซํ้ามา

ปลั๊กไฟรอนผิดปกติ

ไทย

ลมรอนผิดปกติ

หากปญหาเหลานี้ยังคงไมสามารถแกไขได ติดตอรานคาที่คุณซื้อเครื่องเปาผมนี้ หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Panasonic เพื่อทําการซอมแซม

ขอมูลทางเทคนิค
แหลงไฟฟา
การใชไฟ
อุปกรณเสริม

220 V

50 - 60 Hz
1 500 W

230 V

50 - 60 Hz
1 650 W
ชุดหัวเปา, หัวเปาแบบหวี

240 V

50 - 60 Hz
1 800 W

สินคาสําหรับใชในบาน
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