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Operating Instructions
(Household) Hair Straightener

Model No. EH-HS41

 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
To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fi re, 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.

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 specifi c 
operating procedure that must not be performed.

This symbol is used to alert users to a specifi c 
operating procedure that must be followed in order to 
operate the unit safely.

WARNING
Do not store within the reach of children or infants. 
Do not let them use the appliance.
 - Doing so may cause burn, electric shock, or injury.

Never modify, disassemble, or repair.
 - Doing so may cause ignition or injury due to abnormal 
operation.
Contact an authorized service center for repair.

Do not use in a way exceeding the rating of the 
household outlet or the wiring.
 - Exceeding the rating by connecting too many plugs to 
one household outlet may cause fi re due to 
overheating.

Do not damage or modify, or forcefully bend, pull, or 
twist the cord.
Also, do not place anything heavy on or pinch the 
cord.
 - Doing so may cause electric shock or fi re due to a 
short circuit.

Do not use with the cord bundled.
 - Doing so may cause fi re or electric shock.

Do not wrap the cord 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 or fi re 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 fi re due to 
a short circuit.
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WARNING
Never use the appliance if the plug fi ts loosely in a 
household outlet.
 - Doing so may cause burn, electric shock, or fi re 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 use the appliance with a wet hand.
 - Doing so may cause electric shock or fi re due to a 
short circuit.

Do not leave the appliance unattended with the 
power connected or after use while the Iron Plate is 
still hot.
 - Doing so may cause fi re, burn, or discoloration or 
deformation of objects nearby.

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 a vanity).
 - Doing so may cause electric shock or fi re.

Do not use in proximity of fl ammable materials 
(such as alcohol, benzine, thinner, spray, hair care 
product, nail polish remover).
 - Doing so may cause an explosion or fi re.

Do not apply hair spray or fl ammable hair product 
to the main body or hair while using the appliance.
 - Doing so may cause fi re, electric shock, or burn.

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

This symbol on the appliance means “Do not use this 
appliance near water”.

Immediately stop using and remove the plug if there 
is an abnormality or malfunction.
 - Failure to do so may cause fi re, electric shock, or 
injury.

<Abnormality or malfunction cases>
 • The main unit stops occasionally, or the cord or 
the plug is abnormally hot.
 • The main unit is deformed or smells of burning.
 - Immediately request inspection or repair at an 
authorized service center.

Fully insert the plug.
 - Failure to do so may cause fi re or electric shock.

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 fi re, electric shock.
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WARNING
Regularly clean the plug to prevent dust from 
accumulating.
 - Failure to do so may cause fi re due to insulation failure 
caused by humidity.
Disconnect the plug and wipe with a dry cloth.

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.

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.

If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service center, or similarly 
qualifi ed persons in order to avoid a hazard.
 - Failure to do so may cause an accident or injury.

CAUTION
Do not store the cord in a twisted state.
 - Doing so may cause the wire in the cord to break with 
the load, and may cause electric shock or fi re due to a 
short circuit.

Do not drop or subject to shock.
 - Doing so may cause electric shock or ignition.

Do not let the heated section touch the skin (ears, 
forehead, neckline, etc.).
 - Doing so may cause burn.

Do not use on infants.
 - Doing so may cause burn.

Do not touch the shaded areas when in use or right 
after use since they will be hot.
 - Doing so may cause burn.

Do not use the appliance with permanent wave 
liquids applied to your hair.
 - Doing so may cause hair or skin trouble.

Do not use the appliance for any purpose other than 
the care of your own hair. (Do not use on pets, etc.)
 - Doing so may cause burn.
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CAUTION
Do not use the appliance on the same bundle of 
hair for more than 2 times.
 - Doing so may cause burn or damage your hair.

Disconnect the plug from the household outlet 
after use.
 - Failure to do so may cause electric shock or fi re due to 
electrical leakage resulting from insulation 
deterioration.

Hold the main body so the fi ngers do not touch the 
shaded areas during use.
 - Failure to do so may pinch the fi ngers and cause 
injury.

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 fi re due 
to a short circuit.

Slide the appliance down entirely through of your 
hair without stopping.
Only use the appliance on clean, dry and tangle-
free hair.
Recommended temperature for use depends on 
each hair type or condition. (see pagepage 11)
 - Failure to do so may cause burn or damage your hair.

Notes
• Styling will hold for 1 day only.
Hair will return to its normal condition after shampoo.

• Not suitable for those with extremely fi zzled or curly hair.
• Some types of wig and hair extension are weakened by heat 
and may change color or deteriorate.

• Storing the appliance with make up or hair care products still 
adhered may result in degradation in the plastic and 
discoloration or cracking, which may in turn prevent the 
appliance from working properly.
To clean the appliance, use a cloth that has been soaked in 
soap and water and well wrung out.
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A

B C

D E

J I H

F

G

A Press Plate Tips
B Illumination Lamp
C Temperature Level 

Adjustment Switches
D Power Switch [0/1]
E Grip
F Cord
G Plug

(The shape of the plug 
differs depending on the 
area.)

H LED Temperature Level 
Display

I Press Plate
J Iron Plate

The Iron Plate (Grip side) 
moves down slightly by 
pressing.

Parts identifi cation
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Situation Turn on the switch Select the temperature When the selected temperature 
is reached

Action Press the Power Switch.

• Press the Temperature Level 
Adjustment Switch.
• The temperature is raised using “+” 
and lowered using “-” of the 
Temperature Level Adjustment 
Switches (C).

-

Display

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

The LED 
Temperature 
Level Display for 
140 blinks.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

The selected LED 
Temperature Level 
Display blinks.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

The selected LED 
Temperature Level 
Display glows.

■ Automatic temperature lock
To prevent accidental temperature change, the Temperature Level Adjustment Switches are automatically locked if no 
Temperature Level Adjustment Switch is pushed for 5 seconds.

Situation When any of the Temperature Level Adjustment 
Switches (C) are pressed while locked Unlock

Action - Press the Temperature Level Adjustment Switch “-” 2 times.

Display

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

The selected LED Temperature Level 
Display blinks 3 times per second.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

The selected LED Temperature Level 
Display blinks for 5 seconds, and the 
temperature can be selected.

• Do not use the straightener if all the lamps are blinking.

Setting the temperature and Display indication
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 Tips for best straightening results

11 Brush your hair to ensure it is lying in the same 
direction.

22 Bundle and pin to hold your 
hair in the order shown in the 
illustration.
• If you have thick hair, separating 

the hair into more blocks will make 
the styling easier. 

2

13

4

33 Practice with the power off.
• Please practice with the power off until you get used to it.

Styling order

Start styling from the bottom on the back 
of your head in the order of 1 to 2 [3 
to 4 as well].

2

13

4

Hair types and straightening guidelines
The hair straightening effect may differ among individuals by 
the degree of curliness and hair type.

Hard-to-straighten hair Coarse hair, Kinked hair

About hair-straightening products
• Do not use the straightener immediately after a home 

straight perm liquid is used. Doing so may damage your 
hair. (The straightener may be used 3-4 days after a 
straight perm liquid. The straightener may also be used 
3-4 days after having your hair treated at a beauty parlor.)

About dyeing products
• Dyeing places great stress on the hair. After dyeing please 

wait for 2 or 3 days before using the straightener. If you 
use a temporary dye, wash it out and dry your hair before 
use.

• It takes some time after dyeing for the color to settle. In the 
case of the temporary dye, the dye can dirty the 
straightener if it is not fully washed out. Also, your hair 
cannot be straightened when it is wet.
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Before Use

11 Insert the plug into the power outlet.

22 Press and hold the Power Switch (D) to turn on 
the straightener. (see page 9)
• The Illumination Lamp (B) glows.

33 Set a temperature by using the Temperature 
Level Adjustment Switches (C) according to 
the characteristics and condition of your hair.
• When you use the straightener for the fi rst time, be sure 

to set the temperature level to 140.

Indicator Temperature Hair type Hair Condition

230

180

140
160

200
Approx. 230 °C Thick Less damaged
Approx. 200 °C
Approx. 180 °C
Approx. 160 °C
Approx. 140 °C Fine Damaged

• Confi rm that the LED Temperature Level Display (H) 
has changed.

►Notes
• A temperature level of more than 200 is high and may 

damage your hair.
We recommend that you avoid continuous lengthy use 
of this level, and only use it if your hair is in a suitable 
condition.

• After switching on, the straightener reaches operating 
temperature (approximately 100 ˚C) after about 15 
seconds.

• The time taken to reach operating temperature may 
vary depending on the operating environment.

Using the straightener
Before use, confi rm that the LED Temperature Level Display 
(H) has stopped blinking and glows.

Straightening

11 Hold a bundle of hair with a width of 
approximately 5 cm.
• Do not take much hair as it may be diffi cult to straighten 

your hair.

22 Clamp the bundle of hair with the Press Plate 
(I) facing inwards.
• Clamp the bundle of hair in the 

center of the Iron Plate (J).

33 With the hair clamped, move the straightener 
straight toward the hair ends.
• Move the straightener slowly (at a speed slower than 

ordinary brushing).

• Use both hands and hold the 
Press Plate Tips (A) to 
straighten curly hair.
Do not use excessive force as 
it may place a strain on the hair 
ends.

• After straightening, style your hair using hair cream, 
wax, etc.
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After Use

11 Press and hold the Power Switch (D) for 
approximately 1 second to turn off the 
straightener.

22 Remove the plug from the power outlet.

►Note
• This unit will automatically turn off when 60 minutes 

have passed from the start of use. The power will shut 
off even if you are using this unit, so in this event, 
please turn on the power once again.
After using this unit, even if you forget to shut off the 
power, after 60 minutes have passed, it will 
automatically turn off.

Cleaning
Clean the straightener after they have cooled and with the 
plug removed from the power outlet.
• Do not touch the main body until it has cooled down.
• To clean the straightener, use a cloth that has been soaked 
in soap and water and well wrung out.

• Do not use alcohol, thinner, benzine or remover.
Doing so may crack or discolor the surface of the 
straightener.

Specifi cations
Model No.: EH-HS41

Power source 100 - 130 V
50 - 60 Hz

220 - 240 V
50 - 60 Hz

240 V
50 Hz*

Power 
consumption

55 W

Iron temperature Approx. 140 ˚C to 230 ˚C

*Only available in Kuwait and Qatar.
This product is intended for household use only.
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Troubleshooting

Problem Possible cause Action

After pressing the Power Switch, the LED 
Temperature Level Display does not blink.

The length of time you pressed the 
Power Switch was not enough.

Press and the hold the Power 
Switch for approximately 1 
second to turn on the 
straightener.

The temperature is not changed even 
though the Temperature Level Adjustment 
Switch is pressed.

The Temperature Level Adjustment 
Switch has been locked.

Press the Temperature Level 
Adjustment Switch “-” 2 times.

During use, the unit gives off a burning smell. Dust etc. are adhered to the Iron Plate.
Clean the Iron Plate to remove 
any adherents.

If the Power cord is bent or twisted, 
sometimes the power turns off.

Stop using immediately.
All the LED Temperature Level 
Displays blink.

It takes time to reach operating temperature.

The time to reach operating 
temperature (approximately 100 °C) 
differs depending on the area.
100 - 130 V: about 45 seconds
220 - 240 V: about 15 seconds

If problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service center authorized by Panasonic 
for repair.
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MEMO
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230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

■ 

C

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

•
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คูมือการใชงาน
เครื่องรีดผม (สําหรับใชในบาน)

หมายเลขรุน EH-HS41

 ขอขอบคุณที่สั่งซื้อผลิตภัณฑของ Panasonic
กอนเริ่มใชงานอุปกรณ โปรดอานคําแนะนําฉบับนี้ทั้งฉบับและจัดเก็บไวสําหรับการใชงานในครั้งตอไป

สารบัญ
ขอควรระวังดานความปลอดภัย ...........................28
สวนตางๆ ของอุปกรณ ........................................32
ขอแนะนําใหไดผลการยืดผมที่ดีที่สุด ..................34
กอนใชงาน ............................................................35
การใชเครื่องหนีบผม ............................................35

หลังใชงาน .............................................................36
การทําความสะอาด ..............................................36
ขอมูลทางเทคนิค ..................................................36
การแกไขปญหา ....................................................37
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ไฟฟาช็อต ไฟไหม และ
ความเสียหายตอทรัพยสิน ควรศึกษาขอควรระวังดานความปลอดภัยตอไปนี้เสมอ

คําอธิบายของสัญลักษณตางๆ
สัญลักษณตอไปนี้ใชเพื่อจําแนกกลุมและอธิบายถึงระดับของอันตรายการบาดเจ็บ
และความเสียหายตอทรัพยสินอันเนื่องมาจากการละเลยตอคําเตือนที่ระบุไว และ
การใชงานอยางไมเหมาะสม

คําเตือน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้น
อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
อยางรายแรงหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง อันตรายที่อาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอย

สัญลักษณตอไปนี้ใชเพื่อจําแนกกลุมและอธิบายถึงประเภทของคําแนะนําที่ตอง
สังเกต

สัญลักษณนี้ใชเพื่อแจงเตือนผูใชถึงขั้นตอนการทํางานบางลักษณะที่
หามใชงาน
สัญลักษณนี้ใชเพื่อแจงเตือนผูใชถึงขั้นตอนการทํางานบางลักษณะที่
ตองปฏิบัติตามลําดับ เพื่อใหการใชงานอุปกรณมีความปลอดภัย

คําเตือน
อยาเก็บไวใกลมือเด็ก หรือทารก ไมอนุญาตใหเด็กใชงานอุปกรณ
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวก ไฟฟาช็อต หรือไดรับบาดเจ็บ
ได

อยาดัดแปลง แยกชิ้นสวน หรือซอมแซม
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดประกายไฟหรือไดรับบาดเจ็บ
อันเนื่องมาจากการใชงานที่ผิดปกติ
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเพื่อซอมแซม

อยาใชงานเกินกวาอัตราที่กําหนดของเตารับหรือสายไฟ
 -การใชงานเกินกวาอัตราที่กําหนด โดยการเชื่อมตอปลั๊กหลายตัวกับ
เตารับภายในบานเพียงจุดเดียวอาจทําใหเกิดไฟไหมเนื่องจาก
ความรอนสูงได

อยาทําใหเกิดความเสียหาย หรือดัดแปลง หรืองอ ดึง หรือบิด
สายไฟแรงๆ
อยาวางสิ่งของที่มีนํ้าหนักมากหรือกดสายไฟ
 -การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมเนื่องจากไฟฟา
ลัดวงจรได

อยาใชในขณะที่สายไฟมวนรวมกันอยู
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได
ในการเก็บอุปกรณอยาพันสายไฟเขากับตัวเครื่อง
 -การกระทําเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาดและอาจทําให
เกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได

อยาใชงานในขณะที่ปลั๊กหรือสายไฟไดรับความเสียหาย หรือรอน
 -การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจาก
ไฟฟาลัดวงจรได
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คําเตือน
อยาใชอุปกรณ หากมีการเสียบปลั๊กเขากับเตารับภายในบาน
ไมสนิท
 -การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจาก
ไฟฟาลัดวงจรได

อยาเสียบหรือถอดปลั๊กออกจากเตารับไฟภายในบานในขณะที่มือ
เปยกนํ้า
 -การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได
อยาใชอุปกรณในขณะมือเปยกนํ้า
 -การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมเนื่องจากไฟฟา
ลัดวงจรได

หามเสียบปลั๊กอุปกรณทิ้งไวโดยไมไดใชงาน หรือหลังจากการ
ใชงานในขณะที่แผนเหล็กหนีบผมยังคงรอนอยู
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟลวก หรือทําใหวัตถุที่อยู
ใกลๆ เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนรูปทรงได

อยาเก็บอุปกรณไวในหองนํ้าหรือไวในที่มีความชื้นสูง และอยาวาง
อุปกรณไวในที่ที่อาจมีนํ้าหกได (เชน บนโตะเครื่องแปง)
 -การกระทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได
หามใชอุปกรณในบริเวณใกลเคียงกับวัสดุที่ติดไฟได (เชน
แอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร สเปรย ผลิตภัณฑดูแลผม
นํ้ายาลางเล็บ)
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
อยาใชสเปรยแตงผมหรือผลิตภัณฑแตงผมที่สามารถติดไฟได
ในขณะที่ใชอุปกรณ
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อต หรือไฟลวกได

อยาจุมอุปกรณนี้ในนํ้า
อยาใชอุปกรณนี้ใกลนํ้า
อยาใชอุปกรณนี้ใกลอางอาบนํ้า ฝกบัว อางลางหนา หรือภาชนะ
บรรจุนํ้าอื่นๆ
 -การกระทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

สัญลักษณที่อยูบนอุปกรณนี้หมายถึง “หามใชอุปกรณนี้ใกลแหลงนํ้า”

หยุดการใชงานทันทีและถอดปลั๊กออก หากพบวาอุปกรณมี
ความผิดปกติ หรือทํางานผิดปกติ
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อต หรือไดรับ
บาดเจ็บได

<กรณีที่อุปกรณมีความผิดปกติหรือทํางานผิดปกติ>
 • ในบางครั้งเครื่องหยุดทํางาน หรือสายไฟ หรือปลั๊กมีความรอน
มากผิดปกติ
 • เครื่องผิดรูปรางหรือมีกลิ่นไหม
 - ใหติดตอเพื่อขอตรวจสอบหรือซอมแซมที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ทันที

เสียบปลั๊กใหแนน
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได

ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณทํางานจากแหลงจายไฟฟาที่ตรงกับ
อัตราแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนตัวอุปกรณ
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อตได
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คําเตือน
ทําความสะอาดปลั๊กอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันฝุนผงสะสม
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟไหมเนื่องจากฉนวนใชงาน
ไมไดเนื่องจากความชื้น
ควรถอดปลั๊กและเช็ดดวยผาแหง

หากนําอุปกรณไปใชในหองนํ้า ใหถอดปลั๊กออกหลังจากใชงาน
เนื่องจากนํ้าอาจทําใหเกิดอันตรายไดแมวาจะปดอุปกรณแลว
ก็ตาม
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

ควรติดตั้งอุปกรณปองกันไฟดูด (RCD) ซึ่งมีกระแสไฟขณะทํางาน
คางอยูไมเกิน 30 mA ในตัวจายวงจรไฟฟาของหองนํ้าเพื่อเปนการ
ปองกันเพิ่มเติม โปรดสอบถามผูติดตั้งเกี่ยวกับการใชงาน
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

อุปกรณนี้ไมไดผลิตขึ้นมาสําหรับบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่มีรางกาย 
ประสาทรับความรูสึก หรือสภาพทางจิตใจบกพรอง หรือขาด
ประสบการณและความรู เวนแตจะไดรับการดูแลหรือคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชงานอุปกรณนี้โดยผูที่ดูแลความปลอดภัยของ
พวกเขา ควรดูแลไมใหเด็กนําอุปกรณนี้มาเลน
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

หากสายไฟชํารุด ตองนํามาเปลี่ยนโดยผูผลิต ศูนยบริการของ
ผูผลิต หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
อยาเก็บสายไฟโดยการมวนหรือบิด
 -การกระทําเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาดและอาจทําให
เกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจากไฟฟาลัดวงจรได

อยาทําตก หรือใหไดรับแรงกระแทก
 -การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเกิดประกายไฟได
อยาใหสวนที่มีความรอนสัมผัสถูกผิวหนัง (หู หนาผาก 
เหนือหนาอก ฯลฯ)
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวกได
อยาใชอุปกรณนี้กับทารก
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวกได
อยาจับบริเวณสีเทา ในขณะใชงานหรือหลังจากการใชงานทันที
เนื่องจากยังมีความรอนเหลืออยู
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวกได

อยาใชอุปกรณรวมกับการใชนํ้ายาดัดผมถาวรบนผม
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับหนังศรีษะและเสนผม
อยาใชอุปกรณเพื่อวัตถุประสงคใดๆ นอกจากใชกับเสนผมของคุณ
(อยาใชกับสัตวเลี้ยง ฯลฯ)
 -การกระทําเชนนั้น อาจกอใหเกิดไฟลวกได
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ขอควรระวัง
อยาใชอุปกรณกับชอผมเดิมเกิน 2 ครั้ง
 - เพราะอาจทําใหเสนผมเสียหรือไหมได

ถอดปลั๊กจากเตารับไฟในบานหลังการใชงาน
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม
เนื่องจากไฟรั่วที่เกิดจากฉนวนเสื่อมสภาพ

จับตัวเครื่องโดยอยาใหนิ้วมือสัมผัสโดนบริเวณสีเทาในระหวาง
การใชงาน
 -การไมปฏิบัติตามเชนนั้น นิ้วมืออาจถูกหนีบและเกิดอาการบาดเจ็บได

ถอดปลั๊กไฟโดยจับที่ตัวปลั๊ก ไมดึงที่สายไฟ
 -หากไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเสนลวดภายในสายไฟขาด
และอาจทําใหเกิดไฟลวก ไฟฟาช็อต หรือไฟไหมเนื่องจาก
ไฟฟาลัดวงจรได

เลื่อนเครื่องหนีบผมลงมาจนจรดปลายเสนผมโดยไมหยุด
ใชอุปกรณกับผมที่สะอาด แหง และไมพันกันเทานั้น
อุณหภูมิที่แนะนําใหใชขึ้นอยูกับประเภทหรือสภาพของเสนผม 
(ดูหนา 11)
 -หากไมปฏิบัติตามเชนนั้น อาจทําใหเสนผมเสียหรือไหมได

หมายเหตุ
• การจัดทรงจะอยูเพียง 1 วัน
ผมจะกลับสภาพเดิมหลังจากสระผม

• ไมเหมาะสําหรับผูที่มีผมหยิกหรือเปนลอนมาก
• วิกผมและแฮรพีซบางประเภทอาจออนแอลงเมื่อโดนความรอน และอาจเปลี่ยน
สีหรือเสื่อมคุณภาพได

• การเก็บรักษาอุปกรณกับเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑดูแลผม อาจทําใหพลาสติก
เสื่อม และเปลี่ยนสี หรือราว ซึ่งอาจทําใหอุปกรณไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
เพื่อทําความสะอาดอุปกรณ ใชผาที่ชุบนํ้าสบูแลวบิดใหหมาด
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A

B C

D E

J I H

F

G

A ปลายแถบรีด
B ไฟสองสวาง
C สวิตชปรับระดับอุณหภูมิ
D สวิตชเปด/ปด [0/1]
E ดามจับ
F สายไฟ
G ปลั๊ก

(ลักษณะของตัวปลั๊กจะแตกตาง
กันไปโดยขึ้นอยูกับแตละพื้นที่)

H จอ LED แสดงระดับอุณหภูมิ
I แถบรีด
J แผนเหล็กหนีบผม

แผนเหล็กหนีบผม (ดามจับ) 
เลื่อนลงเล็กนอยโดยการกด

สวนตางๆ ของอุปกรณ
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■ การปรับตั้งอุณหภูมิ

สถานการณ เปดสวิตช เลือกอุณหภูมิ เมื่อความรอนเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่
เลือกไว

การใชงาน กดสวิตชเปด/ปด
• กดสวิตชปรับระดับอุณหภูมิ
• อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อกด “+” และลดลง
เมื่อกด “-” ที่สวิตชปรับระดับอุณหภูมิ (C)

-

จอแสดงผล

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

จอ LED แสดงระดับ
อุณหภูมิจะกะพริบอยูที่
ระดับ 140 องศา

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

จอ LED แสดงระดับ
อุณหภูมิจะกะพริบอยูที่
ระดับองศาที่เลือกไว

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

จอ LED แสดงระดับ
อุณหภูมิจะสวางนิ่งอยูที่
ระดับองศาที่เลือก

■ การล็อกอุณหภูมิอัตโนมัติ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยที่ไมตองการ สวิตชปรับระดับอุณหภูมิจะล็อกโดยอัตโนมัติ หากไมมีการกดสวิตชปรับระดับอุณหภูมิเปนเวลา 5 วินาที

สถานการณ เมื่อกดโดนสวิตชปรับระดับอุณหภูมิ (C) ขณะล็อก การปลดล็อก

การใชงาน - กดสวิตชปรับระดับอุณหภูมิที่ปุม “-” 2 ครั้ง

จอแสดงผล

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

จอ LED แสดงระดับอุณหภูมิจะกะพริบ 3 ครั้ง
ตอวินาทีอยูที่ระดับความรอนที่เลือกไว

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

จอ LED แสดงระดับอุณหภูมิจะกะพริบที่ระดับ
ความรอนที่เลือกไวเปนเวลา 5 วินาที แลวจึงจะ
สามารถเลือกอุณหภูมิได

• หามใชเครื่องหนีบผมหากไฟทุกดวงกะพริบ

การตั้งอุณหภูมิและการแสดงผล
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 ขอแนะนําใหไดผลการยืดผมที่ดีที่สุด

11 แปรงผมของคุณเพื่อทําใหแนใจวาวางตัวในทิศทางเดียวกัน

22 มัดและหนีบผมของคุณเปนชอตามที่
แสดงในภาพประกอบ
• หากผมของคุณหนา การแบงผมเปนสวน
ใหมากขึ้นจะชวยใหจัดแตงทรงไดงายขึ้น 

2

13

4

33 ซอมกับอุปกรณโดยไมเปดสวิตช
• กรุณาซอมโดยไมเปดสวิตชจนกวาคุณจะชินกับการใชอุปกรณ

ลําดับการจัดแตงทรงผม

เริ่มจัดแตงทรงจากดานลางของดานหลังศีรษะ
ในลําดับของ A ไป B [C ไป D เชนกัน] 2

13

4

ประเภทของเสนผมและคําแนะนําการยืดผม
ผลของการยืดผมอาจแตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่งดูไดจากความหยิกเปนลอน
หรือประเภทของเสนผม
เสนผมที่ยากตอการยืดใหตรง ผมหยาบกระดาง, ผมหยิกฟู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยืดผม
• อยาใชเครื่องหนีบผมทันที หลังจากที่เพิ่งใชนํ้ายายืดผม การกระทําดังกลาว 

อาจทําใหผมของคุณเสีย (คุณจะสามารถใชเครื่องหนีบผมหลังจากใช
นํ้ายายืดผมแลวประมาณ 3-4 วัน และหลังจากที่ไดทําผมในรานเสริมสวย
มาประมาณ 3-4 วันเชนกัน)

เกี่ยวกับผลิตภัณฑยอมผม
• การยอมผมทําใหผมถูกทําลายมาก หลังจากยอมผม กรุณารอ 2 หรือ 3 วัน 

กอนจะใชเครื่องหนีบผม หากคุณใชยายอมผมชั่วคราว ใหลางออกแลวรอให
ผมแหงกอนจะใช

• ในกรณีการยอมผมชั่วคราว จะใชเวลาชวงหนึ่งหลังจากการยอมผมเพื่อให
สีอยูตัว สีที่ยอมอาจทําใหเครื่องหนีบผมเปอนได หากไมลางออกใหหมด 
นอกจากนี้ ผมของคุณไมสามารถยืดไดเมื่อเปยก
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กอนใชงาน

11 เสียบปลั๊กที่เตารับ

22 กดสวิตชเปด/ปด (D) คางไว เพื่อเปดเครื่องหนีบผม (ดูหนา 9)
• ไฟสองสวาง (B) สวาง

33 ตั้งอุณหภูมิโดยใชสวิตชปรับระดับอุณหภูมิ (C) ตามลักษณะ
และสภาพของผม
• เมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งระดับ
อุณหภูมิไวที่ 140

ตัวแสดง อุณหภูมิ ประเภทของผม สภาพของผม
230

180

140
160

200
ประมาณ 230 °C หนา ผมเสียนอย
ประมาณ 200 °C
ประมาณ 180 °C
ประมาณ 160 °C
ประมาณ 140 °C บาง ผมเสีย

• ยืนยันวาจอ LED แสดงระดับอุณหภูมิ (H) เปลี่ยนไปแลว
►หมายเหตุ
• ระดับอุณหภูมิที่เกินกวา 200 นั้นอาจทําใหผมเสียหายได
เราขอแนะนําใหคุณหลีกเลี่ยงการใชงานยาวนานตอเนื่องในระดับนี้ และ
ใชเฉพาะเมื่อผมอยูในสภาพที่เหมาะสม

• หลังจากเปดเครื่องประมาณ 15 วินาที เครื่องหนีบผมจะมีอุณหภูมิทํางาน 
(ประมาณ 100 °C)

• ระยะเวลาที่ความรอนจะสูงพอสําหรับการใชงานอาจแตกตางไปตาม
สภาพแวดลอมเมื่อใชงาน

การใชเครื่องหนีบผม
กอนใชงาน ใหตรวจสอบวาจอ LED แสดงระดับอุณหภูมิ (H) ไดหยุดกะพริบ
และไดหยุดกะพริบและสวางนิ่งอยูระดับอุณหภูมิที่เลือก

การยืดผม

11 จับชอผมดวยความกวางประมาณ 5 ซม.
• อยาทําชอผมหนามากเนื่องจากอาจทําใหยืดผมไดยาก

22 หนีบชอผมโดยใหแถบรีด (I) หันเขาดานใน
• หนีบชอผมไวตรงกลางแผนเหล็ก
หนีบผม (J)

33 เลื่อนเครื่องหนีบผมลงไปจนจรดปลายผมที่หนีบไว
• เลื่อนเครื่องหนีบผมไปชาๆ (ที่ความเร็วตํ่ากวาการแปรงผมปกติ)
• ใชมือทั้งสองขางกดคางปลายแถบรีด (A) 
เพื่อยืดผมที่เปนลอน
อยาใชแรงดึงมากเกินไป เนื่องจากอาจทําให
ปลายผมตึงได

• หลังจากยืดผมเสร็จแลว จัดแตงทรงผมของคุณโดยใชครีมแตงผม 
แว็กซ ฯลฯ
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หลังใชงาน

11 กดสวิตชเปด/ปด (D) คางไวประมาณ 1 วินาที เพื่อปดเครื่อง
หนีบผม

22 ถอดปลั๊กออกจากเตารับ

►หมายเหตุ
• อุปกรณนี้จะปดโดยอัตโนมัติเมื่อผานไป 60 นาที หลังจากเริ่มใช 
อุปกรณนี้จะปด แมวาคุณกําลังใชงานอยูก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ
ดังกลาว โปรดเปดเครื่องอีกครั้ง
หลังจากใชงานอุปกรณนี้ แมคุณจะลืมปดอุปกรณนี้ หลังจากเวลาผานไป 
60 นาที อุปกรณนี้จะปดโดยอัตโนมัติ

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่องหนีบผม หลังจากที่เครื่องเย็นลงแลวพรอมถอดปลั๊กออก
จากเตารับ
• อยาสัมผัสตัวเครื่องจนกวาจะเย็นลงแลว
• ในการทําความสะอาดเครื่องหนีบผม ใหใชผาชุบนํ้าสบูและบิดใหแหง
• อยาใชแอลกอฮอล ทินเนอร เบนซิน หรือสารทําความสะอาดอื่น
การทําเชนนั้นอาจทําใหบริเวณพื้นผิวของเครื่องหนีบผมหลุดออกหรือสีลอก

ขอมูลทางเทคนิค
หมายเลขรุน: EH-HS41

แหลงไฟฟา 100 - 130 V
50 - 60 Hz

220 - 240 V
50 - 60 Hz

การบริโภคพลังงาน 55 W
อุณหภูมิแผนเหล็ก
หนีบผม ประมาณ 140 °C ถึง 230 °C

ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อการใชงานภายในบานเทานั้น
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การแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกไข

หลังกดสวิตชเปด/ปด จอ LED แสดงระดับอุณหภูมิ 
ไมกะพริบ คุณกดสวิตชเปด/ปดไมนานพอ กดสวิตชเปด/ปดคางไวประมาณ 

1 วินาที เพื่อเปดเครื่องหนีบผม

อุณหภูมิไมเปลี่ยนไป แมวาจะกดสวิตชปรับระดับ
อุณหภูมิแลว สวิตชปรับระดับอุณหภูมิล็อกอยู กดสวิตชปรับระดับอุณหภูมิที่ปุม “-” 

2 ครั้ง

มีกลิ่นไหมขณะใชงาน ฝุนหรือสิ่งอื่นติดอยูที่แผนเหล็กหนีบผม ทําความสะอาดแผนเหล็กหนีบผม
เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู

หากสายไฟงอหรือบิด อุปกรณจะปดในบางครั้ง
หยุดใชทันที

จอ LED แสดงระดับอุณหภูมิ ทั้งหมดกะพริบ

ใชเวลานานกวาที่ความรอนจะสูงพอสําหรับการใชงาน

เวลาที่ใชจนกวาความรอนจะสูงพอสําหรับ
การใชงาน (ประมาณ 100 °C) อาจแตกตางกันไป
ตามแตละพื้นที่
100 - 130 V: ประมาณ 45 วินาที
220 - 240 V: ประมาณ 15 วินาที

หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหติดตอรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑชิ้นนี้ หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตโดย Panasonic เพื่อเขารับการซอมแซม
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حل المشاكل

اإلجراءالسبب المحتملالمشكلة

 LED بعد الضغط على مفتاح الطاقة، ال يومض مصباح
لم تكن مدة الضغط على مفتاح الطاقة كافية.لعرض مستوى درجة الحرارة.

اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة 
لمدة ثانية واحدة تقريًبا إليقاف تشغيل جهاز 

تمليس الشعر.

ال تتغير درجة الحرارة على الرغم من الضغط على مفتاح 
اضغط على مفتاح ضبط مستوى درجة تم قفل مفتاح ضبط مستوى درجة الحرارة.ضبط مستوى درجة الحرارة.

الحرارة "-" مرتين.

شيء يلتصق الغبار أو ما إلى ذلك بلوح الكي.أثناء االستخدام، تنبعث رائحة الحريق من الوحدة. أي  إلزالة  الكي  لوح  بتنظيف  قم 
ملتصق بها.

في حالة وجود التواء أو تشابك بسلك الطاقة، قد تتوقف الطاقة 
قم بإيقاف االستخدام على الفور.في بعض األحيان.

تومض جميع مصابيح LED لعرض مستوى درجة الحرارة.

تستغرق الوحدة وقًتا طويًال للوصول إلى درجة حرارة التشغيل.

يختلف وقت الوصول إلى درجة حرارة التشغيل (100 
درجة مئوية تقريًبا) حسب المنطقة.
100 - 130 فولت: 45 ثانية تقريًبا
220 - 240 فولت: 15 ثانية تقريًبا

إذا استمر تعذر حل هذه المشكلة، فاتصل بالمتجر الذي اشتريت منه الوحدة أو اتصل بمركز خدمة معتمد من Panasonic إلصالحها.
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بعد االستخدام
اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة (D) لمدة ثانية واحدة تقريًبا  إليقاف تشغيل جهاز تمليس الشعر.11

قم بإزالة القابس من مأخذ الطاقة. 22
مالحظة◄
يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائًيا بعد مرور 60 دقيقة من بدء استخدامها. • 

سيتم إيقاف تشغيل الطاقة حتى وإن كنت تستخدم هذه الوحدة، لذا في هذه الحالة، 
ُيرجى تشغيل الطاقة مرة أخرى.

بعد االنتهاء من استخدام هذه الوحدة، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائًيا بعد مرور 
60 دقيقة، حتى في حالة نسيان إيقاف تشغيل الطاقة.

التنظيف
قم بتنظيف جهاز تمليس الشعر بعد تبريدها وإزالة القابس من مأخذ الطاقة.

ال تلمس الجسم إال بعد أن يبرد.• 
لتنظيف جهاز تمليس الشعر، استخدم قطعة قماش مغموسة في الصابون والماء • 

ومعصورة جيًدا.
تجنب استخدام الكحول أو التنر أو البنزين أو المزيل.• 

قد يؤدي القيام بذلك إلى تشقق سطح جهاز تمليس الشعر أو تغير لونه.

 •

المواصفات
EH-HS41 :رقم الموديل

100 - 130 فولتمصدر التيار
50 - 60 هرتز

220 - 240 فولت
50 - 60 هرتز

240 فولت
50 هرتز*

55 واتاستهالك الطاقة
من 140 إلى 230 درجة مئوية تقريًبادرجة حرارة الكي

*يتوافر فقط في الكويت وقطر.
هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
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قبل االستخدام
أدخل القابس في مأخذ الطاقة. 11

اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة (D) لتشغيل جهاز تمليس  الشعر. (انظر الصفحة 44)22
 •.(B) يتوهج مصباح اإلضاءة

اضبط درجة الحرارة باستخدام مفاتيح ضبط مستوى درجة الحرارة  (C) وفًقا لصفات شعرك وحالته.33
عند استخدام جهاز تمليس الشعر للمرة األولى، تأكد من ضبط مستوى درجة • 

الحرارة على 140 درجة مئوية.

حالة الشعرنوع الشعردرجة الحرارةالمؤشر

230

180

140
160

200
أقل تلًفاكثيف230 درجة مئوية تقريًبا
200 درجة مئوية تقريًبا
180 درجة مئوية تقريًبا
160 درجة مئوية تقريًبا
تالفخفيف140 درجة مئوية تقريًبا

 •.(H) لعرض مستوى درجة الحرارة LED تأكد أنه تم تغيير مصباح

مالحظات◄
تعد درجة الحرارة التي تتجاوز 200 درجة مئوية درجة مرتفعة وقد تؤدي إلى • 

إتالف شعرك.
نوصي بتجنب االستخدام المطول والمستمر لهذا المستوى، ويمكن استخدامه فقط 

عندما يكون شعرك في حالة مناسبة.
بعد التشغيل، يصل جهاز تمليس الشعر إلى درجة حرارة التشغيل (100 درجة • 

مئوية تقريًبا) بعد حوالي 15 ثانية.
قد يختلف الوقت المستغرق للوصول إلى درجة حرارة التشغيل تبًعا لبيئة • 

التشغيل.

استخدام جهاز تمليس الشعر
قبل االستخدام، تأكد من توقف الوميض والتوهج بمصباح LED لعرض مستوى درجة 

.(H) الحرارة

التمليس

أمسك خصلة من الشعر بعرض حوالي 5 سم. ال تأخذ مقداًرا كبيًرا من الشعر، ألن ذلك قد يكون من الصعب تمليسه.• 11

أمسك خصلة من الشعر مع جعل لوح الضغط (I) متجًها للداخل. أغلق على خصلة الشعر مع مراعاة أن تكون • 22
.(J) وسط لوح الكي

أثناء اإلغالق على الشعر، حرك جهاز تمليس الشعر في اتجاه مستقيم  نحو أطراف الشعر.33
حرك جهاز تمليس الشعر ببطء (بسرعة أقل من سرعة التمشيط العادية).• 
استخدم كلتا يديك وأمسك بأطراف لوح الضغط • 

(A) لتمليس الشعر المجعد.
ال تستخدم القوة المفرطة، ألنها قد تؤدي إلى تشوه 

أطراف الشعر.

بعد تمليس الشعر، صفف شعرك باستخدام كريم شعر أو شمع أو غيره.• 
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 نصائح للحصول على نتائج تمليس رائعة
قم بتمشيط الشعر للتأكد من أنه يتمدد في نفس االتجاه. 11

يجب تجميع الشعر وتثبيته بالدبابيس  بالترتيب كما في الشكل التوضيحي.22
إذا كان الشعر كثيًفا، قم بتقسيمه إلى خصل ليسهل • 

تصفيفه. 

2

13

4

جرب استخدام الجهاز على أن تكون الطاقة في وضع إيقاف التشغيل. ُيرجى تجربة االستخدام مع إيقاف تشغيل الطاقة إلى أن تعتاد عليها.• 33

ترتيب التصفيف

ابدأ التصفيف من أسفل مؤخرة الرأس بالترتيب A إلى 
B2 [C إلى D أيًضا].

13

4

أنواع الشعر وتوجيهات التمليس
قد يختلف تأثير تمليس الشعر من شخص آلخر حسب درجة التجعيد ونوع الشعر.

شعر خشن، شعر مفتلشعر من الصعب تمليسه

حول منتجات تمليس الشعر
ال تستخدم جهاز التمليس مباشرة بعد استخدام أحد سوائل التمليس الدائم المنزلية. • 

قد يؤدي مثل هذا العمل إلى إتالف الشعر. (يمكن استخدام جهاز التمليس بعد 4-3 
أيام من استعمال سائل التمليس الدائم. كذلك، يمكن استخدام جهاز التمليس بعد 

3-4 أيام من معالجة الشعر في أحد دور التجميل.)

حول منتجات صباغة الشعر
تسبب الصباغة إجهاًدا كبيًرا للشعر. بعد الصباغة، ُيرجى االنتظار لمدة يومين أو • 

ثالثة أيام قبل استخدام جهاز التمليس. إذا كنت تستخدم صبغة مؤقتة، فقم بشطفها 
وتجفيف الشعر قبل االستخدام.

قد يستغرق تثبيت اللون بعض الوقت بعد الصباغة. في حالة الصباغة المؤقتة، • 
يمكن أن تؤدي الصباغة إلى اتساخ جهاز التمليس إذا لم يتم شطفها تماًما. 

باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تمليس الشعر إذا كان مبتًال.
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ضبط درجة الحرارة■ 
عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددةتحديد درجة الحرارةتشغيل المفتاحالحالة

اضغط على مفتاح الطاقة.اإلجراء

اضغط على مفتاح ضبط مستوى درجة الحرارة.• 
ترتفع درجة الحرارة باستخدام المفتاح ”+“ • 

وتنخفض باستخدام المفتاح ”-“ من مفاتيح ضبط 
.(C) مستوى درجة الحرارة

-

المصباح

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

 LED يومض مصباح
لعرض مستوى درجة 

الحرارة عند الوصول إلى 
الدرجة 140.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

 LED يومض مصباح
لعرض مستوى درجة 

الحرارة المحدد.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

 LED يتوهج مصباح
لعرض مستوى درجة 

الحرارة المحدد.

القفل األوتوماتيكي لدرجة الحرارة■ 
لمنع تغيير درجة الحرارة دون قصد، يتم قفل مفاتيح ضبط مستوى درجة الحرارة تلقائًيا عند عدم الضغط على أي من مفاتيح ضبط مستوى درجة الحرارة لمدة 5 ثواٍن.

فتح القفلعند الضغط على أي من مفاتيح ضبط مستوى درجة الحرارة (C) أثناء القفلالحالة

اضغط على مفتاح ضبط مستوى درجة الحرارة ”-“ مرتين.-اإلجراء

المصباح

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

يومض مصباح LED لعرض مستوى درجة 
الحرارة المحدد 3 مرات في الثانية.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

يومض مصباح LED لعرض مستوى درجة الحرارة 
المحدد لمدة 5 ثواٍن، وعندئٍذ يمكن تحديد درجة 

الحرارة.

ال تستخدم جهاز تمليس الشعر في حالة صدور وميض من جميع اللمبات.• 

ضبط درجة الحرارة وإشارة المصباح
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Aأطراف لوح الضغط  A
مصباح اإلضاءة  B

مفاتيح ضبط مستوى درجة الحرارة  C
مفتاح الطاقة [0/1]  D

المقبض  E
السلك  F
القابس  G

(يختلف شكل القابس من منطقة 
ألخرى.)

مصباح LED لعرض مستوى درجة   H
الحرارة

لوح الضغط  I
لوح الكي  J

يتحرك لوح الكي (جانب المقبض) إلى 
األسفل بقدر يسير عند الضغط عليه.

تعريف األجزاء
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تنبيه
ال تستخدم الجهاز لنفس خصالت الشعر أكثر من مرتين.

قد يؤدي القيام بذلك إلى اإلصابة بحروق أو إتالف شعرك. -

احرص على فصل القابس عن مأخذ التيار المنزلي بعد االستخدام.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب التسرب  -

الكهربائي الناجم عن تدهور العزل.

أمسك بالهيكل الرئيسي حتى ال تلمس األصابع المناطق المظللة أثناء 
االستخدام.

عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى قرصة األصابع ويسبب اإلصابة. -

افصل القابس عن طريق مسكه بدًال من سحب الكبل.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى كسر السلك في الكبل وقد يؤدي إلى اإلصابة  -

بحروق أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب قصر الدائرة.

مرر الجهاز إلى أسفل شعرك بالكامل بدون توقف.
ال تستخدم الجهاز إال على شعر نظيف وجاف وخاٍل من التشابك.

الحرارة الموصى بها لالستخدام تعتمد على نوع الشعر و حالته. (انظر 
الصفحة 21)

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى اإلصابة بحروق أو إتالف شعرك. -

مالحظات
سوف تدوم التسريحة لمدة يوم واحد فقط.• 

يعود الشعر إلى حالته الطبيعية بعد استخدام الشامبو.
ال يعتبر التمليس مناسًبا لألشخاص أصحاب الشعر شديد التشابك أو التجعيد.• 
بعض أنواع الشعر المستعار و الشعر االضافي سوف تضعف بسبب الحرارة، ويمكن • 

تغيير اللون أو تتدهور.
قد يؤدي تخزين الجهاز في ظل وجود مكياج أو منتجات عناية بالشعر ملتصقة به إلى • 

تآكل البالستك وتغير اللون أو الكسر، مما قد يعيق بدوره عمل الجهاز بشكل صحيح.
لتنظيف الجهاز، استخدم قطعة قماش مغموسة في الصابون والماء ومعصورة جيًدا.
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تحذير
احرص دائًما على تنظيف القابس لمنع الغبار من التراكم.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق بسبب ضعف العزل الناتج عن  -
الرطوبة.

افصل القابس وامسحه بقطعة قماش جافة.
عند استخدام الجهاز في دورة المياه، قم بفصله عن مصدر التيار بعد 

االستخدام نظًرا ألن القرب من المياه يمثل خطورة حتى في حالة إيقاف تشغيل 
الجهاز.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حادث أو إصابة. -
 (RCD) لتوفير حماية إضافية، ُينصح بتركيب جهاز قاطع التيار المتبقي

والذي يتضمن متوسط تيار تشغيل متبقي ال يتجاوز 30 ملي أمبير في الدائرة 
الكهربائية الخاصة بدورات المياه. اطلب الجهاز من وكيل التركيبات لديك.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حادث أو إصابة. -
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من جانب األشخاص الذين يعانون من 

إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية (بما فيهم األطفال) أو األشخاص الذين 
تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم يتم اإلشراف عليهم وإعطاؤهم تعليمات بشأن 
استخدام الجهاز من جانب شخص مسئول عن سالمتهم. يجب اإلشراف على 

األطفال للتأكد من أنهم ال يعبثون بالجهاز.
عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حادث أو إصابة. -

في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو مركز 
الخدمة التابع لها أو أشخاص بكفاءة مماثلة من أجل تجنب المخاطر.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حادث أو إصابة. -

تنبيه
ال تقم بتخزين السلك في حالته الملتوية.

القيام بذلك قد يؤدي إلى قطع السلك المعدني داخل السلك بسبب التحميل، وقد  -
يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب ِقصر الدائرة.

تجنب إسقاط المنتج أو تعريضه للصدمات.
القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو االشتعال. -

ال تدع الجزء المسخن يلمس الجلد (األذن أو الجبهة أو العنق أو غيره).
القيام بذلك قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق. -

ال تستخدم الجهاز مع األطفال.
القيام بذلك قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق. -

ال تلمس المناطق المظللة أثناء االستخدام أو بعد االستخدام مباشرة نظًرا ألنها 
تكون ساخنة.

القيام بذلك قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق. -

ال تستخدم الجهاز مع سوائل التموجات الدائمة التي يتم وضعها على الشعر.
القيام بذلك قد يؤدي إلى مشكلة في الشعر أو الجلد. -

ال تستخدم الجهاز في أي غرض خالف شعر اإلنسان. (ال تستخدمه مع 
الحيوانات األليفة أو غيرها)

القيام بذلك قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق. -
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تحذير
تجنب مطلًقا استخدام الجهاز في حالة تعذر تثبيت القابس بإحكام في مأخذ 

التيار المنزلي.
القيام بذلك قد يؤدي إلى حروق أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب  -

حدوث ِقصر في الدائرة الكهربائية.
ال تقم بتوصيل القابس أو فصله من مأخذ التيار المنزلي ويدك مبتلة.

القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو إصابة. -

ال تستخدم الجهاز ويديك مبتلة.
القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب حدوث ِقصر  -

في الدائرة الكهربائية.
ال تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء توصيله بالطاقة أو بعد االستخدام حينما 

يكون لوح الكي ساخًنا.
القيام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو اإلصابة بحروق أو تغير لون أو  -

تشوه األشياء القريبة.
ال تقم بتخزين الجهاز في دورة مياه أو مكان مرتفع الرطوبة. أيًضا، ال تضعه 

في مكان يمكن أن تنسكب فيه المياه (مثل وضعه أعلى حوض الغسيل).
القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق. -

ال تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة لالشتعال (مثل الكحول أو البنزين، 
أو التنر، أو البخاخات، أو منتجات العناية بالشعر، أو مزيل طالء األظافر).

القيام بذلك قد يؤدي إلى انفجار أو حريق. -
ال تضع بخاخ شعر أو منتج شعر قابًال لالشتعال على الهيكل الرئيسي أو الشعر 

أثناء استخدام الجهاز.
القيام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو اإلصابة بحروق. -

ال تقم بغمر الجهاز في الماء.
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض االستحمام أو الدش أو أحواض 
الغسيل أو المجاري المائية األخرى.

القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق. -

هذا الرمز الموجود على الجهاز يعني ”ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه“.

توقف فوًرا عن االستخدام وأزل القابس في حال حدوث شيء غير عادي أو 
خلل وظيفي.

عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو  -
اإلصابة.

<الحاالت غير العادية وحاالت الخلل الوظيفي>
تتوقف الوحدة الرئيسية أحياًنا، أو تعرض السلك أو القابس لسخونة غير  •

عادية.
ظهور تشوه على الوحدة الرئيسية أو انبعاث رائحة احتراق. •
عليك أن تطلب الفحص أو الصيانة على الفور في مركز خدمة معتمد. -

قم بتركيب القابس بالكامل.
عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. -

تأكد دائًما من أن الجهاز يعمل بمصدر طاقة كهربائية يتطابق مع معدل الجهد 
المحدد على الجهاز.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق، وحدوث صدمة كهربائية. -
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احتياطات السالمة
لتقليل خطر التعرض لإلصابة أو فقدان الحياة أو الصدمة الكهربية أو الحريق أو تلف 

الممتلكات، التزم دوًما باحتياطات السالمة التالية.

تفسير الرموز
ُتستخدم الرموز التالية لتصنيف وتوضيح مستوى الخطر واإلصابة وتلف الممتلكات 

الناجم في حالة تجاهل المالحظات واستخدام الجهاز بشكل غير صحيح.

يشير إلى خطورة محتملة يمكن أن تؤدي إلى إصابة بالغة أو تحذير
الوفاة.

يشير إلى خطر يمكن أن يؤدي إلى إصابة طفيفة.تنبيه

ُتستخدم الرموز التالية لتصنيف وتوضيح نوع التعليمات المطلوب مراعاتها.

ُيستخدم هذا الرمز لتنبيه المستخدم إلى إجراء تشغيلي معين يجب عدم القيام 
به.

ُيستخدم هذا الرمز لتنبيه المستخدم إلى إجراء تشغيلي معين يجب اتباعه من 
أجل تشغيل الوحدة بأمان.

تحذير
ال تقم بالتخزين في مكان يكون في متناول األطفال أو الُرضع. 

وال تتركهم يستخدمون الجهاز.
حيث إن القيام بذلك قد يؤدي إلى حروق أو صدمة كهربائية أو إصابة. -

تجنب مطلًقا التعديل أو التفكيك أو اإلصالح.
القيام بذلك قد يؤدي إلى االشتعال أو اإلصابة بسبب التشغيل غير العادي. -

يرجى االتصال بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للقيام باإلصالح.
تجنب مطلًقا االستخدام بشكل يتجاوز المعدل المحدد لمأخذ التيار المنزلي أو 

األسالك.
إن تجاوز المعدل من خالل توصيل عدد كبير من القوابس في مأخذ تيار  -

منزلي واحد قد يؤدي إلى نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.
ال تتلف السلك أو تقوم بتعديله أو ثنيه بالقوة أو سحبة أو لفه.

أيًضا، ال تضع أي شيء ثقيل على السلك أو تضغط عليه.
القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب حدوث ِقصر  -

في الدائرة الكهربائية.
تجنب االستخدام والسلك مربوط.

القيام بذلك قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية. -

ال تقم بلف السلك حول الهيكل الرئيسي عند التخزين.
القيام بذلك قد يؤدي إلى قطع السلك المعدني داخل السلك بسبب التحميل، وقد  -

يؤدي إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب ِقصر الدائرة.
تجنب االستخدام عندما يكون القابس أو السلك تالًفا أو ساخًنا.

القيام بذلك قد يؤدي إلى حروق أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب  -
حدوث ِقصر في الدائرة الكهربائية.
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عربي

تعليمات التشغيل
(المنزلي) جهاز تمليس الشعر

EH-HS41رقم الموديل 

.Panasonic شكًرا لشرائك هذا المنتج من 
ُيرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل تشغيل هذه الوحدة واالحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبًال.
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نصائح للحصول على نتائج تمليس رائعة.............. 43
قبل االستخدام............................................. 42
42 ............................ استخدام جهاز تمليس الشعر

بعد االستخدام............................................. 41
التنظيف................................................... 41
المواصفات................................................ 41
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عيب يابی

اقدامعلت ممکنمشکل

بعد از فشردن کليد برق، نمايش سطح دمای LED چشمک 
نمی زند.

مدت زمانی که کليد برق را فشار داده ايد کافی نبوده 
است.

کليد برق را برای تقريبًا 1 ثانيه فشار 
دهيد و نگه داريد تا صاف کننده روشن 

شود.

دما تغيير نمی کند حتی اگر کليد تنظيم سطح دما فشار داده 
کليد تنظيم سطح دما "-" را 2 بار فشار کليد تنظيم سطح دما قفل شده است.شود.

دهيد.

صفحه اتو را تميز کرده و هرچيزی که به گرد و غبار و چيزهای ديگر به صفحه اتو چسبيده اند.دستگاه در حين استفاده بوی سوختگی می دهد.
آن چسبيده است را پاک کنيد.

گاهی اگر سيم برق خم شده يا تابيده شده باشد، دستگاه 
فورا استفاده از دستگاه را متوقف کنيد.خاموش می شود.

همه نمايش های سطح دمای LED چشمک می زنند.

رسيدن به دمای کارکرد کمی طول می کشد.

زمان رسيدن به دمای کارکرد (تقريبًا 100 درجه 
سانتی گراد) بسته به ناحيه فرق می کند.

130 - 100 ولت: حدود 45 ثانيه
240 - 220 ولت: حدود 15 ثانيه

اگر مشکل هنوز پابرجا بود، برای تعمير آن، با فروشگاهی که دستگاه را خريده ايد، يا مرکز خدمات مجاز Panasonic تماس بگيريد.
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پس از استفاده
کليد برق (D) را برای تقريبًا 1 ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا  صاف کننده خاموش شود.11

دوشاخه را از پريز برق بکشيد. 22
نکته◄
اين دستگاه بعد از گذشت 60 دقيقه از زمان شروع بکار بطور خودکار • 

خاموش می شود. حتی اگر در حال استفاده از دستگاه باشيد خاموش می شود، 
بنابراين در اين حالت، لطفًا دوباره دستگاه را روشن کنيد.

بعد از استفاده از اين دستگاه، حتی اگر فراموش کنيد آن را خاموش کنيد، بعد 
از 60 دقيقه بطور خودکار خاموش می شود.

تميز کردن
صاف کننده يا را بعد از خنک شدن و هنگامی که دو شاخه از پريز برق جدا شده 

است، تميز کنيد.
تا زمانی که بدنه خنک نشده است به آن دست نزنيد.• 
برای تميز کردن صاف کننده، از يک پارچه که در آب و صابون خيس شده و به • 

خوبی فشرده شده است استفاده کنيد.
از الکل، تينر، بنزين يا زداينده استفاده نکنيد.• 

با اين کار ممکن است سطح صاف کننده ترک بر دارد يا تغيير رنگ دهد.

 •

مشخصات
EH-HS41 :شماره مدل

130 - 100  ولتمنبع برق
60 - 50 هرتز

240 - 220 ولت
60 - 50 هرتز

240 ولت
50 هرتز*

55 واتمصرف برق
تقريبًا 140 تا 230 درجه سانتی گراددمای اطو

*فقط در کويت و قطر موجود است.
اين دستگاه فقط برای استفاده در خانه طراحی شده است.
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 پيش از استفاده
دوشاخه را به پريز برق وارد کنيد. 11

کليد برق (D) را برای روشن کردن صاف کننده فشار دهيد و نگه  داريد. (به صفحه 56 مراجعه کنيد)22
المپ روشنايی (B) روشن می شود.• 

طبق ويژگی ها و شرايط موی خود، دما را با استفاده از کليدهای  کليدهای تنظيم سطح دما (C) تنظيم کنيد.33
زمانی که برای اولين بار از صاف کننده استفاده می کنيد، سطح دما را حتمًا • 

روی 140 تنظيم کنيد.

شرايط مونوع مودمانشانگر

230

180

140
160

200
کم صدمه ديدهضخيمتقريبًا 230 درجه سانتی گراد
تقريبًا 200 درجه سانتی گراد
تقريبًا 180 درجه سانتی گراد
تقريبًا 160 درجه سانتی گراد
صدمه ديدهخوبتقريبًا 140 درجه سانتی گراد

مطمئن شويد نمايش سطح دمای LED (H) تغيير کرده است.• 

نکات◄
سطح دمای بيشتر از 200 باالست و ممکن است به موی شما آسيب برساند.• 

توصيه می کنيم از استفاده طوالنی و متوالی از اين سطح اجتناب کنيد و فقط 
زمانی که موی شما در شرايط مناسبی قرار دارد از اين سطح استفاده کنيد.

بعد از روشن کردن دستگاه، بعد از حدود 15 ثانيه، صاف کننده به دمای • 
کارکرد می رسد (تقريبًا 100 درجه سانتی گراد).

زمان الزم برای رسيدن به دمای کارکرد در محيطهای کاری مختلف متفاوت • 
است.

استفاده از اتوی مو
پيش از استفاده، دقت کنيد نمايش سطح دمای LED (H) ديگر چشمک نمی زند و 

روشن مانده است.

صاف کردن

يک دسته مو با ضخامت تقريبًا 5 سانتی متر را نگه داريد. موهای زيادی را نگيريد زيرا ممکن است صاف کردن موی شما دشوار شود.• 11

يک دسته مو را با صفحه پرس (I) که رو به پايين است محکم  بگيريد.22
 • (J) دسته مو را در مرکز صفحه اتو

قرار دهيد.

همان طور که مو را در دستگاه قرار داده ايد، صاف کننده را به طور  مستقيم به طرف انتهای مو بکشيد.33
اتوی مو را آهسته حرکت دهيد (با سرعتی آهسته تر از برس کردن معمولی • 

مو).
از هر دو دست استفاده کنيد و نوک صفحه • 

پرس (A) را برای صاف کردن موی مجعد 
نگه داريد.

از بکار بردن نيروی زياد خودداری کنيد زيرا 
ممکن است به انتهای مو آسيب برسد.

بعد از صاف کردن، با استفاده از کرم مو، واکس و غيره به مويتان حالت • 
دهيد.
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 نکات مهم برای کسب بهترين نتيجه از صاف کردن
موی خود را برس بزنيد تا مطمئن شويد در يک جهت خوابيده است. 11

موهايتان را به نحوی که در تصوير نشان  داده شده دسته کنيد و به آن سنجاق سر 22
بزنيد تا نگه داشته شود.

اگر موی شما پرپشت است، تقسيم موها به چند • 
دسته می تواند کار حالت دهی را آسانتر کند. 

2

13

4

با دستگاه خاموش تمرين کنيد. لطفًا با دستگاه خاموش تمرين کنيد تا به آن عادت کنيد.• 33

حالت دادن

حالت دادن را از پايين به باالی سر خود به ترتيب از 
A2 به B [همچنين C به D] شروع کنيد.

13

4

راهنمايی در مورد انواع مو و صاف کردن
اثر صاف کنندگی مو ممکن است از شخصی به شخص ديگر و بر حسب ميزان 

مجعد بودن و نوع مو متفاوت باشد.
موی خشن، موی فرفریموی سخت برای صاف کردن

در مورد محصوالت صاف کننده مو
بالفاصله بعد از استعمال مايع صاف کننده دائمی، از دستگاه اتو استفاده نکنيد. • 

اين کار ممکن است به موی شما آسيب وارد کند. (می توان 4-3 روز بعد از 
استعمال مايع صاف کننده دائمی از دستگاه اتو استفاده نمود. همچنين، از دستگاه 

اتو می توان 4-3 روز بعد از عمل آوری مو در آرايشگاه استفاده کرد.)

در مورد محصوالت رنگ کننده
رنگ کردن فشار زيادی به مو وارد می کند. در صورت رنگ کردن موهای • 

خود، لطفًا قبل از استفاده از اتو، 2 يا 3 روز صبر کنيد. اگر شما از يک رنگ 
موقتی استفاده می کنيد، پيش از استفاده موی خود را بشوييد و خشک کنيد.

کمی طول می کشد تا رنگ بر مو بنشيند. در صورت استفاده از رنگ موقت، • 
اگر موهايتان را به دقت نشوييد ممکن است دستگاه را کثيف کند. همچنين، موی 

شما زمانی که خيس است نمی تواند صاف شود.
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تنظيم دما■ 
زمانی که به دمای انتخابی رسيدانتخاب دماروشن کردن دستگاهشرايط

کليد برق را فشار دهيد.اقدام
کليد تنظيم سطح دما را فشار دهيد.• 
دما با کليد ”+“ تنظيم سطح دما افزايش و با کليد • 

.(C) تنظيم سطح دما کاهش می يابد “-”
-

نمايش

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

＋

－

 LED نمايش سطح دمای
برای 140 چشمک می 

زند.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

 LED نمايش سطح دمای
انتخابی چشمک می زند.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

 LED نمايش سطح دمای
انتخابی روشن می ماند.

قفل خودکار دما■ 
برای جلوگيری از تغيير تصادفی دما، اگر به مدت 5 ثانيه هيچ کدام از کليدهای تنظيم سطح دما فشار داده نشود، کليدهای تنظيم سطح دما بطور خودکار قفل می شوند.

زمانی که هر کدام از کليدهای تنظيم سطح دما (C) در حاليکه قفل شده اند شرايط
باز کردن قفلفشار داده شوند

کليد تنظيم سطح دما "-" را 2 بار فشار دهيد.-اقدام

نمايش

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

نمايش سطح دمای LED انتخابی هر ثانيه 3 بار 
چشمک می زند.

＋

－

230

200

180

160

140

(2 PUSH)

نمايش سطح دمای LED انتخابی به مدت 5 ثانيه 
چشمک می زند و دما قابل انتخاب است.

اگر همه المپ ها در حال چشمک زدن هستند از صاف کننده استفاده نکنيد.• 

تنظيم دما و نمايش
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Aنوک صفحه پرس  A
المپ روشنايی  B

کليدهای تنظيم سطح دما  C
کليد برق [0/1]  D

گيره  E
سيم برق  F
دوشاخه  G

(شکل دوشاخه بسته به منطقه 
متفاوت است.)

LED نمايش سطح دمای  H
صفحه پرس  I
صفحه اتو  J

صفحه اتو (طرف گيره) با فشار 
دادن اندکی پايين می رود.

معرفی قطعات
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احتياط
اين دستگاه را بيشتر از 2 بار روی يک قسمت (دسته) از مو قرار ندهيد.

انجام اين کار می تواند موی شما را بسوزاند يا به آن آسيب برساند. -

پس از استفاده، دوشاخه را از پريز برق خانگی خارج کنيد.
قصور در انجام اين کار ممکن است به برق گرفتگی يا آتش سوزی بر اثر  -

گريز برق به دليل آسيب ديدن عايق منجر شود.

بدنه اصلی را به گونه ای نگه داريد که انگشتان شما در هنگام استفاده با 
قسمت های سايه خورده تماس پيدا نکند.

عدم انجام اين کار ممکن است موجب وارد آمدن فشار بر روی انگشتان  -
شما شده و منجر به بروز آسيب بدنی شود.

با نگه داشتن دو شاخه، دستگاه را از پريز برق جدا کنيد و برای جدا کردن 
از برق، کابل را نکشيد.

عدم رعايت اين نکته می تواند باعث شود سيم موجود در کابل بشکند و  -
ممکن است به علت اتصالی باعث سوختگی، برق گرفتگی يا آتش سوزی 

شود.

دستگاه را بدون توقف روی تمام موی تان بکشيد.
دستگاه را فقط برای موهای تميز، خشک و بدون گره استفاده کنيد.

دمای توصيه شده برای استفاده به شرايط يا نوع مو بستگی دارد. (مراجعه 
کنيد به صفحه 54)

عدم رعايت اين نکته می تواند موی شما را بسوزاند يا به آن آسيب برساند. -

نکات
مدل مو فقط به مدت 1 روز دوام خواهد آورد.• 

بعد از شستشوی موها با شامپو، موها به وضعيت عادی خود باز خواهد گشت.
اين وسيله برای افرادی که موهای فوق العاده مجعد يا وزوزی دارند مناسب نيست.• 
برخی از انواع کاله گيس و موی مصنوعی به خاطر حرارت تضعيف می شوند و • 

ممکن است رنگ آنها عوض شده و خراب شوند.
نگهداری از دستگاه در حالی که وسايل آرايش يا مراقبت مو همچنان بر روی آن • 

وجود دارد ممکن است منجر به فرسايش پالستيک و تغيير رنگ يا ترک خوردگی 
شود که اين به نوبه خود از کارکرد صحيح دستگاه جلوگيری می کند.

برای تميز کردن دستگاه، از يک پارچه که با آب و صابون خيس شده و به خوبی 
فشرده شده است استفاده کنيد.
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هشدار
دوشاخه را به طور منظم تميز کنيد تا گرد و غبار روی آن جمع نشود.

قصور در انجام اين کار ممکن است به آتش سوزی به دليل خرابی عايق بر  -
اثر رطوبت منجر گردد.

دوشاخه را درآورده و با يک پارچه خشک تميز کنيد.
در صورت استفاده از دستگاه در حمام، بالفاصله بعد از استفاده، آن را از 

پريز برق بکشيد زيرا مجاورت دستگاه با آب، حتی زمانی که خاموش است، 
می تواند خطرناک باشد.

قصور در انجام اين کار ممکن است به سانحه يا صدمات جانی منجر شود. -
 (RCD) برای محافظت بيشتر، توصيه می شود يک دستگاه جريان اضافی

که دارای جريان عملياتی اضافی کمتر از mA 30 است را در مدار 
الکتريکی تأمين کننده برق حمام نصب کنيد. برای کسب اطالعات بيشتر، با 

برق کار خود مشورت کنيد.
قصور در انجام اين کار ممکن است به سانحه يا صدمات جانی منجر شود. -

اين وسيله برای اشخاصی (از جمله کودکان) با توانايی های ذهنی، جسمی يا 
حسی کم، يا افراد فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه 

فرد مسئول ايمنی اين افراد، در مورد چگونگی استفاده از اين وسيله به آنها 
آموزش دهد يا بر کار آنها نظارت داشته باشد. حتمًا بايد نظارت و اطمينان 

حاصل شود که مبادا کودکان با اين وسيله بازی کنند.
قصور در انجام اين کار ممکن است به سانحه يا صدمات جانی منجر شود. -

اگر سيم برق آسيب ديده باشد، برای اجتناب از خطر، بايد توسط سازنده، 
نمايندگی های آن، يا افراد مجازی که از مهارت های الزم برخوردار هستند 

تعويض گردد.
قصور در انجام اين کار ممکن است به سانحه يا صدمات جانی منجر شود. -

احتياط
از نگهداری سيم برق در وضعيت به هم پيچيده خودداری نماييد.

انجام اين کار ممکن است موجب قطع شدن سيم برق بر اثر فشار و  -
برق گرفتگی يا آتش سوزی به دليل اتصالی شود.

از انداختن دستگاه يا قرار دادن آن در معرض ضربه خودداری کنيد.
اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا آتش سوزی شود. -

اجازه ندهيد بخش داغ دستگاه با پوست بدن شما (گوش ها، پيشانی، گردن و 
غيره) تماس پيدا کند.

اين کار ممکن است موجب سوختگی شود. -
بر روی نوزادان استفاده نکنيد.

اين کار ممکن است موجب سوختگی شود. -

از لمس کردن قسمت های سايه خورده در هنگام استفاده از دستگاه يا 
بالفاصله پس از آن خودداری نماييد زيرا اين قسمت ها بسيار داغ خواهند 

شد.
اين کار ممکن است موجب سوختگی شود. -

از بکار بردن دستگاه زمانی که بر روی موهای خود مايعات فر دائم استفاده 
کرده ايد، خودداری نماييد.

اين کار ممکن است موجب آسيب ديدن مو يا پوست شود. -
از بکار بردن دستگاه برای منظوری غير از استفاده برای موی خود 

خودداری نماييد. (بر روی موی حيوانات خانگی و غيره استفاده نکنيد)
اين کار ممکن است موجب سوختگی شود. -

EH-HS41_ASIA(PR).indd   59EH-HS41_ASIA(PR).indd   59 4/9/2015   4:45:22 PM4/9/2015   4:45:22 PM



60

فارسی

هشدار
چنانچه دوشاخه در پريز خوب جا نمی افتد و يا شل است، به هيچ وجه از 

دستگاه استفاده نکنيد.
اين کار ممکن است موجب سوختگی، برق گرفتگی يا آتش سوزی بر اثر  -

اتصالی شود.
با دست خيس دوشاخه را به پريز برق وصل نکرده يا آن را قطع نکنيد.

اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا صدمات جانی شود. -

از بکار بردن دستگاه با دست خيس خودداری نماييد.
اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا آتش سوزی بر اثر اتصالی شود. -

از رهاکردن دستگاه به حال خود در حاليکه به برق متصل است و يا بعد از 
استفاده از آن که صفحه اتو هنوز داغ است خودداری نماييد.

اين کار ممکن است موجب آتش سوزی، سوختگی، رنگ پريدگی يا تغيير  -
شکل اشياء نزديک به آن شود.

از نگهداری دستگاه در حمام يا در محل بسيار مرطوب خودداری نماييد. 
همچنين، آنرا در محلی که ممکن است آب ريخته شود (مانند روی ميز 

توالت) قرار ندهيد.
اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا آتش سوزی شود. -

از بکار بردن دستگاه در مجاورت مواد قابل اشتعال (مانند الکل، بنزين، تينر، 
اسپری، مواد مراقبت از مو، پاک کننده الک ناخن) خودداری نماييد.

اين کار ممکن است موجب انفجار يا آتش سوزی شود. -
از زدن اسپری مو يا مواد قابل اشتعال مراقبت از مو به بدنه اصلی يا مو در 

هنگام استفاده از دستگاه خودداری نماييد.
اين کار ممکن است موجب آتش سوزی، برق گرفتگی يا سوختگی شود. -

از فرو بردن دستگاه در آب خودداری نماييد.
از بکار بردن دستگاه در نزديکی آب خودداری نماييد.

از استفادۀ اين دستگاه در مجاورت وان حمام، دوش، سينک دستشويی يا هر 
ظرف ديگری که محتوی آب باشد خودداری کنيد.

اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا آتش سوزی شود. -

اين عالمت روی دستگاه به معنای اين است که ”نبايد از آن در مجاورت آب 
استفاده کنيد“.

در صورت مشاهده حالت های غيرعادی يا سوء عملکرد فورا استفاده از 
دستگاه را متوقف کرده و دوشاخه را از پريز برق جدا کنيد.

عدم انجام اين کار ممکن است به آتش سوزی، برق گرفتگی يا صدمات بدنی  -
منجر شود.

<حالت های غيرعادی يا سوء عملکرد>
بدنه اصلی دستگاه گاهی خاموش شده، يا سيم برق و يا دوشاخه به شکل  •

غيرعادی داغ می شود.
بدنه اصلی دستگاه تغييرشکل داده و يا بوی سوختگی از آن به مشام  •

می رسد.
بالفاصله به يک مرکز خدمات مجاز مراجعه و درخواست بازبينی يا تعمير  -

کنيد.
دوشاخه را به طور کامل وارد نماييد.

عدم انجام اين کار ممکن است به آتش سوزی يا برق گرفتگی منجر شود. -

هميشه بررسی و اطمينان حاصل کنيد که دستگاه را به منبع برقی وصل کنيد 
که از نظر ولتاژ با ولتاژ درج شده روی دستگاه همخوانی داشته باشد.

عدم رعايت اين مورد می تواند به آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود. -
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اقدامات احتياطی و ايمنی
برای کاهش خطر آسيب ديدگی، مرگ، شوک الکتريکی، آتش سوزی و آسيب به 

اموال، هميشه احتياط های ايمنی زير را رعايت کنيد.

شرح عالئم
از عالئم زير برای طبقه بندی و شرح ميزان خطر، صدمات جانی يا خسارات مالی 

ناشی از ناديده گرفتن اخطارها و استفاده نامناسب از دستگاه استفاده شده است.

خطر بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است به هشدار
صدمات جانی شديد و يا حتی مرگ منجر شود.

خطری را نشان می دهد که ممکن است به صدمات احتياط
جانی جزئی منجر شود.

از عالئم زير برای طبقه بندی و شرح نوع دستورالعمل هايی که بايد رعايت گردد، 
استفاده شده است.

از اين عالمت برای هشدار به کاربران در خصوص يک رويه عملياتی 
خاص که بايد از آن اجتناب گردد، استفاده شده است.

از اين عالمت برای هشدار به کاربران در خصوص يک رويه عملياتی 
خاص که اجرای آن برای کارکرد ايمن دستگاه ضروری است، استفاده شده 

است.

هشدار
دستگاه را دور از دسترس کودکان يا نوزادان نگه داريد. 

اجازه ندهيد آنها از دستگاه استفاده کنند.
اين کار ممکن است موجب سوختگی، برق گرفتگی يا صدمات جانی شود. -

از اعمال تغيير در دستگاه، بازکردن، يا تعمير آن خودداری کنيد.
اين کار ممکن است موجب بروز آتش سوزی يا صدمات جانی بر اثر کار  -

غيرعادی دستگاه شود.
برای تعميرات، با مرکز خدمات مجاز تماس بگيريد.

از به کار بردن آن به نحوی که از ولتاژ تعيين شده برای پريز برق يا سيم 
کشی تجاوز کند، خودداری نماييد.

تجاوز از توان تعيين شده با وصل کردن تعداد زيادی دوشاخه به يک پريز  -
برق می تواند منجر به آتش سوزی بر اثر گرم شدن بيش از حد شود.

از صدمه زدن يا اعمال تغيير، خم کردن، کشيدن يا پيچاندن سيم برق خودداری 
نماييد.

همچنين، از قرار دادن اشياء سنگين روی سيم برق يا تحت فشار قرار دادن 
آن خودداری کنيد.

اين کار ممکن است موجب برق گرفتگی يا آتش سوزی بر اثر اتصالی شود. -
از بکار بردن دستگاه در هنگامی که سيم برق آن گره خورده است، 

خودداری نماييد.
اين کار ممکن است موجب آتش سوزی يا برق گرفتگی شود. -

هنگام جمع کردن سيم آن را دور بدنه اصلی نپيچيد.
انجام اين کار ممکن است موجب قطع شدن سيم برق بر اثر فشار و  -

برق گرفتگی يا آتش سوزی به دليل اتصالی شود.
از بکار بردن دوشاخه يا سيم برق آسيب ديده يا داغ خودداری نماييد.

اين کار ممکن است موجب سوختگی، برق گرفتگی يا آتش سوزی بر اثر  -
اتصالی شود.
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دفترچه راهنما
(خانگی) اتوی مو

EH-HS41شماره مدل 

 سپاسگزاريم که اين محصول Panasonic را خريداری کرديد.
قبل از راه اندازی دستگاه، دستورالعملهای زير را کامل بخوانيد و در حين استفاده از دستگاه از آنها استفاده کنيد.
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