
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

❶ ❷

※

●

●

●

●

❶

❷

●

Cara Melepas

Sambil menekan bagian 
Kunci Attachment di kedua 
sisi unit, pegang posisi 
pasang/lepas di kedua 
sisi Attachment dan tarik 
sampai lepas.

Cara Pasang/Lepas Attachment Cara Menggunakan Setrika Rambut

Setiap Attachment dipasang di bagian bawah plat Setrika.

Arah pemasangan unit

Posisi pasang
/lepas (Dua sisi)

Cara Pasang

Pegang posisi pasang/lepas 
pada Attachment.

Sesuaikan pada alur kedua ujung plat 
bagian bawah dan masukkan Attachment 
dan geser sampai ada bunyi “Klik” .

Untuk melepaskan setiap Attachment, lakukan setelah mencabut kabel listrik dan 
bagian Setrika benar-benar dalam kondisi dingin.

NTIR2610

Perhatian untuk Masalah Keselamatan Nama dan Cara Kerja Komponen

■Volume Up
Attachment

■Ikal
Attachment

■Stand ■Kantung Attachment

■Styling
Attachment

■Sisir Ikal
Attachment

Mengenai Fungsi OFF Listik Otomatis

Listrik akan mati secara otomatis 30 menit setelah listik dihidupkan. 10 detik sebelum 
listrik mati, Indikator Level Suhu akan berkedip dan bersuara. Saat peringatan 
tersebut, apabila tombol    ditekan, aliran listrik akan diperpanjang 30 menit lagi.

Dapat digunakan untuk meletakkan produk saat dalam kondisi panas.

Stand

Aksesori

Nama Produk

Dimensi

Sumber Listrik

Tinggi 85 x Lebar 292 x Kedalaman 42 mm (Unit Saja)

Setrika Rambut Multi Ion Negatif  

Nomor Produk NTIR2610
100-240V～  50-60Hz

Konsumsi Daya 47-49 W

Suhu bagian Setrika 200℃ (Apabila suhu lingkungan 30℃)

Berat 485 gr (unit Saja)

Spesifikasi
Kabel Listrik

Bagian Penyangkut 
(Dua sisi)

Unit

Saklar Listrik

Tekan

Lubang Uap
Kandungan air rambut dikeluarkan 
dari lubang ini dalam bentuk uap. 
(Uap akan keluar, tapi tidak 
menimbulkan steam).

Bagian Indikator Level 
Suhu menunjukkan pengaturan suhu.

Pasang/Lepas Kunci

Ion negaif yang keluar dari lubang 
keluar ion minus akan memelihara 
kulit ari.

Bagian Setrika

Kunci Attachment
 (Dua sisi)

Celah Kamelia
Mengandung kapsul mikro 
yang berisi minyak kamelia 
Jepang (100%).

Indikator Pengunci 
Suhu

Tombol
(Level Suhu Naik)

Tombol
(Turun Level Suhu /
Lepas Pengunci Suhu)

Kunci

Lepas Kunci

Lubang Keluar Ion Negatif

Pengikat Kabel 
Pengikat kabel yang 
praktis saat akan 
disimpan.

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

Buku Petunjuk Pemakaian
Setrika Rambut Multi Ion Negatif

Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum 
pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung 
jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku 
Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar.
Mohon baca dengan baik terutama bagian “Perhatian untuk Masalah 
Keselamatan”
Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu 
dapat dilihat oleh Pengguna.

Peringatan:Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian 
atau alat penampungan air.

Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air 
(bak mandi, pancuran dsb).

Setrika/Attachment bisa menjadi sangat 
panas, jadi saat menggunakan atau tepat 
setelah menggunakan jangan menyentuh 
bagian yang diwarnai pada gambar. 
Jangan menyentuhkan pada kulit.

Pastikan lubang uap berada di sebelah 
luar saat pemakaian. Berhati-hati terhadap 
uap panas yang keluar.

Bagian Sangkutan Jari

Jangan menyimpan dan menggunakan Produk di dekat bak mandi, tempat dengan 
temperatur tinggi atau pun di dekat air

Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada Produk, jangan dibasahi. 
Jangan digunakan dengan tangan yang basah.

Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari 
stopkontak.

Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan atau membenturkan Unit. Jangan menarik 
kabel listrik.

Sebelum menggunakan Setrika Rambut, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel 
listrik dan steker.

Sebelum memasukkan steker ke stopkontak, pastikan tegangannya 100 – 240 V.

Gunakan Produk tanpa mengaplikasikan obat styling rambut. Jangan kenakan 
Setrika Rambut pada tempat yang sama lebih dari 5 detik.

Jangan meletakkan Produk di tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas 
seperti tempat tidur, kertas atau pun plastik. Jangan digunakan di dekat bahan yang 
mudah terbakar seperti gas atau material yang bisa terbakar. Setelah digunakan, 
simpan Produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.

Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan ank-anak. 
Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.

Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah 
memiliki ijin.

Saat melakukan pemeliharaan Produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau 
pun cairan penghapus cat kuku.

Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa 
digunakan sembarang orang.

Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa 
digunakan sembarang orang.

Jangan menggunakan Produk pada rambut yang menggunakan obat rebonding 
atau obat pelurus rambut.

Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan 
memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara 
penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami 
gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau 
orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.

Perhatikan agar tidak dipakai bermain oleh anak-anak.

Setelah keramas, gunakan produk ini setelah rambut dikeringkan. Selain itu, 
apabila Setrika berbunyi “cetak cetek” , keringkan air dari rambut sebelum 
menggunakannya kembali.

Cara Penggunaan Cara Perawatan Saat ada masalah

Kunci Attachment

Pastikan pemasangan 
Attachment telah sempurna.

Pegang bagian Setrika, dalam 
kondisi tertutup geser Pasang/
Lepas Kunci, maka akan menjadi 
OPEN (Lepas Kunci).

Saat menggunakan Attachment, pasang Attachment.

Masukkan steker ke dalam stopkontak.

Tekan tombol daya agak lama (sekitar 2 detik).

140℃～200℃
100℃～200℃
100℃～200℃Pengaturan Rambut

Aplikasi Penggunaan SuhuKondisi rambut yang dapat 
diaplikasikan

Setengah kering/rambut basahMeluruskan rambut

Rambut kering

Rambut kering

Setelah mencapai suhu yang diinginkan, indikator akan menyala, dan akan ada 
bunyi “Tiit Tiit” . Selama 30 detik akan naik menjadi 100℃ (Pengaturan 200℃, 
dalam suhu lingkungan 30℃)

Pilihlah pengaturan suhu sesuai dengan kualitas rambut. Terutama untuk 
rambut yang mudah luka, harap lebih berhati-hati. Sampai terbiasa dalam 
pemakaian, disarankan untuk menggunakan suhu rendah terlebih dahulu.

Dalam batas 100℃ – 200℃, suhu dapat diatur setiap 5℃ dalam 21 tingkat.

Apabila listrik dihidupkan dalam kondisi 
tertutup, akan menyebabkan kerusakan.

Akan ada bunyi “Tiit” , pada Indikator Level Suhu akan terlihat pengaturan 
suhu (Pertama kali unit digunakan indikator menunjukkan 135℃, dan 
pemakaian berikutnya menunjukkan pengaturan sebelumnya).

Kondisi 
Terkunci

Kondisi 
Lepas Kunci

Tekan Tombol        (Level Suhu Naik) atau       (Level Suhu 
Turun) untuk mengatur level suhu.

Setelah penggunaan, tekan saklar daya 
dalam waktu lama (sekitar 2 detik), unit 
akan mati, dan cabut steker listik dari 
stopkontak.

Saat mencabut steker dari stopkontak, pegang 
bagian stekernya.

Setelah unit benar-benar dingin, 
pegang bagian setrika dan geser 
pengunci pasang/lepas dalam 
kondisi tertutup, kemudian simpan 
di tempat yang kelembabannya 
rendah.

Saat ada aliran listrik, pastikan meletakkan unit pada tatakannya.

Jangan menyentuh dengan tangan yang ada obat pewarna 
rambut. Ada resiko catnya terkelupas.

Jangan melilit kabel listrik. Ada resiko kabelnya terputus.

Jangan membiarkan Unit dalam waktu yang lama dalam kondisi hidup

Mengenai Fungsi Pengunci Suhu Otomatis

5 detik setelah operasi terakhir, indikator pengunci 
suhu akan menyala dan berbunyi “Tiit” dan pengaturan 
suhu akan terkunci otomatis. Pada bagian indikator 
level suhu pun akan muncul tampilan simbol pengunci 
suhu.

Cara melepas pengunci suhu.

Apabila tombol      ditekan cepat dua kali akan 
muncul bunyi “Tiit” dan kuncinya akan lepas.

Simbol Pengunci Suhu

Kondisi tidak 
terkunci

Kondisi 
terkunci

Perhatian

Unit Attachment Ikal

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. 
Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan 
kain lembut yang diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang 
diencerkan dengan air” .

Attachment Volume Up, Attachment Styling, 
Attachment Sisir Ikal

Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat lembut dsb.

Cuci dengan air, keringkan dengan sempurna.

Matikan listrik, cabut steker, lakukan perawatan setelah dingin. Penyebab yang mungkin Cara penanggulangan

Gunakan seperti biasa.

Segera hentikan 
penggunaan.

Untuk hal seperti ini

Panas karena heater, 
bukan suatu kerusakan.

Sambungan kabel listrik 
terputus.

Saat pertama kali digunakan, 
akan mengeluarkan bau.

Gunakan seperti biasa.
Ada bunyi “Ngiing” 
dari lubang keluar ion 
negatif.

Efek ion negatif tidak 
terlihat.

Terkadang permasalahan 
berasal dari steker. 
Hubungi toko alat listrik 
terdekat.

Colokan steker ke stop 
kontak longgar.

Steker listriknya panas 
yang berlebihan.

Apabila kabel listrik 
melengkung atau terpelintir, 
listrik kandang mengalir 
kadang tidak.

Saat kabelnya terlilit dan 
tidak bisa kembali seperti 
semula.

Ada bau gosong.

Terkadang bagian Setrika tidak menjadi hangat.

Ada keanehan/kerusakan lain.

Indikator Level Suhu terkadang tidak menampilkan 
apapun, saat digunakan terkadang indikator mati.

Untuk menghindari bahaya, apabila ada kerusakan pada kabel listrik, segera 
tukarkan di toko penjualan atau pun orang yang memiliki sertifikasi.

Panjang Kabel Listrik 1.7ｍ
Bagian 
Belakang 
Produk

Hati-hati dengan 
uap yang panas.

Untuk orang-orang di bawah ini terkadang efek 
pemakaian kurang terlihat.
Rambut keriting, rambut ikal, rambut yang halus, 
pendek, rambut yang memang lembab

Ada suara ion minus, 
bukan hal yang 
abnormal.
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