
NBIC40
●Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik 

sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar.
Khususnya bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan” adalah 
untuk mencegah cidera manusia atau kerusakan perangkat. 
Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhinya.

●Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan ini di tempat 
yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

Buku Petunjuk Penggunaan

Pengering Rambut Gulung

NBIC40

Saat Ada Masalah
Cara penanggulanganPenyebab yang mungkinUntuk hal seperti ini

Spesifikasi

100-120 V/200-240 V~   pengaturan manual   50-60 Hz

450-650 W

1.7 m

Sumber Listrik

Nomor Produk

Konsumsi Daya

Panjang Kabel Listrik

Unit atau anginnya 
menjadi sangat panas.

Unit berhenti dan ada 
percikan api dari lubang 
keluar angin.
(percikan api berasal dari 
peralatan keselamatan)

Lubang penghisap 
tertutup.
Ada debu atau rambut 
menempel pada lubang
penghisap.

Matikan daya lalu cabut 
steker dan tunggu hingga unit 
menjadi dingin.
Sebelum menghidupkan daya 
kembali, pastikan agar lubang 
penghisap tidak tertutup 
debu atau rambut.

Sakelar pemilih tegangan 
listrik tidak cocok dengan 
tegangan listrik wilayah 
yang digunakan.

Cocokkan tegangan listrik 
dengan sakelar pemilih 
tegangan listrik.

Anginnya menjadi sangat lemah.

Lubang penghisap

Bersihkan debu, rambut, dsb. dengan sikat atau lainnya setelah melepasnya dari 
unit. Bila kotoran susah hilang, cuci dengan air dan keringkan sampai benar-benar 
kering.

Bersihkan debu atau rambut yang menempel di lubang penghisap dan 
jaring penghisap dengan menggunakan sikat yang lembut, dsb.

Putar jaring penghisap ke arah yang ditunjuk tanda panah pada gambar 
di bawah sampai tanda■ dan tanda ■ bertemu, lalu lepaskan dari unit.

Masukkan jaring penghisap ke unit dengan menyambungkan tanda ■ 
dan tanda■, lalu pasang jaring penghisap dengan memutarnya ke arah 
yang ditunjuk tanda panah sampai dua tanda ■ bertemu.

Attachment

Base sisir dapat dilakukan perawatan dengan melepasnya dari badan sisir.

Lepaskan base sisir dari 
badan sisir sambil 
menekannya ke bawah.

Masukkan bagian bawah base sisir ke 
badan sisir, lalu masukkan juga bagian 
atas base sisir sambil menekannya ke 
bawah.

Cara melepas Cara memasang

masukkan

lubang penghisap
(dilengkapi jaring penghisap)

unit
kabel listrik

lubang 
keluar 
udara

tombol pelepas 
attachment

Attachment

badan sisir

base sisir 
(mengandung 
minyak bunga 
kamelia)

Sisir Styling Blow

Perhatian untuk Masalah Keselamatan
Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat 
pencucian atau alat penampungan air.
Untuk penggunaan pengering rambut gulung di dalam kamar 
mandi, meskipun dalam keadaan mati, kabel yang terpasang pada 
stopkontak tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas 
kabel dari stopkontak setelah penggunaan.
Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang 
Pengaman arus sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang 
dari 30 mA pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

● Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
● Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan 

kelembaban rendah.
● Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain oleh teknisi 

perbaikan.
● Bersihkan lubang penghisap dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
● Jangan sekaligus menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment. 

Jangan menggulung rambut secara menumpuk.
● Jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar udara saat atau tepat 

setelah penggunaan karena masih panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada 
kulit.

● Jangan gunakan selain untuk pengering rambut atau styling (misalnya pada 
hewan peliharaan, dll.).

● Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang 
rusak.

● Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna 
rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, 
dsb.

● Jangan memberi obat styling langsung pada bagian attachment.
● Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa 

digunakan sembarang orang.

Segera hentikan penggunaan.

•  Pengguna berambut keriting
•  Pengguna berambut susah diatur
•  Pengguna berambut tipis dan lembut
•  Pengguna berambut pendek
•  Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut
•  Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang 

lembab

Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di 
bawah ini.

Ada keanehan/kerusakan 
lain.

Efek ion negatif tidak 
terlihat.

● Pastikan untuk mematikan daya setelah penggunaan, lalu lepaskan steker dari 
stopkontak.

● Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegang stekernya.
● Sebelum penggunaan, periksa tegangan listrik di wilayah penggunaan, lalu 

cocokkan sakelar pemilih tegangan listrik.
● Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, 

atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
● Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan 

dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada 
benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam 
kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.

● Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu 
lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Jangan menggunakan unit 
ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
• Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
• Apabila kabel terlilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
• Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
• Apabila colokan steker ke stopkontak menjadi longgar.

● Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk 
menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.

● Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada 
tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, 
kertas, plastik, dll.

● Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat 
dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh 
anak-anak.

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

      Harap diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
● Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, 

bensin, tiner, gas, hair spray, dsb.). Jangan menggunaan produk ini bersamaan 
dengan hair spray.

● Jangan menutupi lubang penghisap dan keluar udara saat penggunaan.
● Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang penghisap 

dan keluar udara.
● Pastikan tidak ada benda asing di dalam sebelum memasang attachment
● Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
● Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang penghisap di atas 

10 cm.

200-240 V

Jangan digunakan pada stopkontak 
200-240 V saat sakelar pemilih tegangan 
listrik diatur pada 100-120 V.
Ada kemungkinan terjadi kebakaran, 
kesetrum atau luka bakar.

saat digunakan pada

Atur sakelar pemilih tegangan listrik agar sesuai dengan tegangan listrik di 
wilayah penggunaan menggunakan uang koin atau lainnya.

Colokkan steker ke stopkontak.

Setelah penggunaan, matikan daya, lalu cabut steker.

Atur sakelar utama pada angka 1 atau 2.

Cara Penggunaan

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

tombol pelepas 
attachment

sambungkan

Pasang attachment ke unit.

Saat ingin melepas attachment, cabut sambil 
menekan tombol pelepas attachment.

Sambungkan bagian cekung attachment 
dengan bagian cembung unit, lalu gabungkan 
keduanya sampai benar-benar terpasang.

Unit

Simbol  in i  adalah 
tanda bahwa produk 
i n i  t i d a k  b o l e h  
digunakan di dekat 
a i r  ( b a k  m a n d i ,  
pancuran, dsb.)

saat digunakan pada

saat dialiri listrik, ion negatif akan 
muncul dan lampu akan menyala.

lampu ion
sakelar utama

sakelar pemilih 
tegangan listrik

2 : DRY
1 : SET
0 : OFF

Nama dan Cara Kerja Komponen

Cara Perawatan
Lakukan perawatan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

Ion negatif yang dihasilkan oleh 
pengering rambut gulung akan 
melindungi kutikula rambut.



NBIC40 Thiết bị gia dụng

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng
● Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
● Phải cầm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
● Trước khi sử dụng phải kiểm tra điện áp ở khu vực sẽ dùng, rồi điều chỉnh 

công tắc điện áp cho phù hợp. 
● Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đỏ rực, có khói 

bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có di vật đang chuyển động bên trong.
● Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, 

không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để 
dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. 
Không cuốn dây vào thân máy. 

● Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có 
khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các 
hiện tượng sau đây:

    ● Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
    ● Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
    ● Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
    ● Ổ cắm bị lỏng
● Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc 

những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường 
hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.

● Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt 
máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, 
giấy, nilon…

● Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. 
Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.

● Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt 
thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không 
có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có 
người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc 
đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.

   Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
● Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung 

môi, gas…). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
● Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
● Không cho các vật như kẹp tóc… vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
● Kiểm tra xem bên trong máy có dị vật không trước khi gắn phụ kiện tạo 

kiểu.
● Không được nhòm vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
● Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị 

cuốn vào bên trong.

Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng 
luôn nhìn thấy được.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng 
cách. Đặc biệt, ở mục “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” là các 
nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với 
người hay các thiệt hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần 
phải đọc kỹ và làm theo.

Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, 
bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.
Truờng hợp sử dụng lược điện tạo kiểu tóc trong phòng tắm thì 
sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt 
công tắc của máy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm. 
Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có 
dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong 
nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

Ý nghĩa của kí hiệu 
này là không được 
sử dụng sản phẩm 
ở gần chỗ có nước 
(như phòng tắm, 
vòi hoa sen…)

Hướng dẫn sử dụng

● Không sử dụng máy khi tay ướt.
● Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những 

nơi có độ ẩm thấp.
● Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được 

tháo và sửa máy.
● Vệ sinh cửa hút gió, lưới lọc của máy nhiều hơn một lần một tháng.
● Không cuốn quá nhiều tóc vào lược sấy đối với một lần sấy. Không cuốn 

nhiều vòng để sấy.
● Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi 

vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với 
da.

● Chỉ được sử dụng máy để sấy tóc, tạo kiểu tóc cho người (không dùng cho 
thú cưng hoặc tóc giả)

● Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
● Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng 

cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
● Không để các chất tạo kiểu tóc dính trực tiếp vào phần lược sấy.
● Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi 

đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Bộ chuyển đổi tự động

Tên sản phẩm

Nguồn điện

Công suất tiêu thụ

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây cắm

50-60 Hz100-120V/200-240V～
NBIC40

450 - 650W

1.7m

Cách vệ sinh máy

Cách sử dụng

Ngừng sử dụng ngay lập tức.

Trong những trường 
hợp như thế này

Nguyên nhân có thể
 nghĩ tới Cách xử lý

Điều chỉnh công tắc điện áp 
cho phù hơp với điên áp sử 
dụng hiện tại

Ion âm kém hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
● Người tóc xoăn.
● Người có nếp tóc cố định   
● Người có tóc sợi mảnh mềm 
● Người tóc ngắn 
● Người mới duỗi thẳng tóc
● Người có chất tóc ẩm dầu

Thiết bị không phù 
hợp với điện áp.

Không có gió thổi ra.

Thân máy và gió thổi ra 
nóng bất thường. Nhìn 
thấy tia lửa phát ra từ 
cửa thổi gió. (Máy sấy 
ngưng hoạt động bởi tác 
động của thiết bị an 
toàn)

Không cảm nhận được 
hiệu quả của ion âm.

Cửa hút gió bị bít lại.
Cửa hút gió bị dính 
bụi hoặc mắc tóc. 

Rút phích cắm và tắt công 
tắc, đợi cho đến khi cơ thể 
nguội đi.
Trước khi bật lại công tắc thì 
phải kiểm tra xem bụi và tóc 
có chặn ở cửa hút gió không.

Bị hỏng hóc, hoặc phát 
sinh bất thường khác.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Phụ kiện tạo kiểu

Kẹp chặt

Nút tháo rời

Gắn khớp vào.

Cửa hút gió

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Dùng bàn chải mềm để gỡ bụi bẩn, sợi tóc vướng vào cửa hút gió và 
lưới thông gió.

Xoay lưới thông gió theo hướng trong hình vẽ, khớp dấu ◀ và dấu    
vào nhau để tháo ra khỏi thân máy.

3 Khớp dấu ◀ và dấu      để gắn lưới thông gió vào thân máy, xoay theo 
hướng hình vẽ cho tới khi hai dấu    khớp vào nhau để lắp vào. 

Tháo ra khỏi thân máy để làm sạch bụi bẩn và gỡ tóc ra bằng bàn chải.
Khi thấy bẩn thì rửa sạch bằng nước và làm khô hoàn toàn.

Tháo đế lược của lược thông gió tạo kiểu ra khỏi phần thân lược để làm sạch.
Cách tháo rời
Vừa ấn đẩy đế lược xuống 
vừa gỡ rời ra khỏi thân lược.

Cách lắp vào
Lắp phần bên dưới của đế lược vào 
phần thân lược, rồi vừa ấn xuống vừa 
gắn phần trên vào.

200-240V

Dùng đồng xu để điều chỉnh công tắc  điện áp phù hợp với điện áp 
khu vực sử dụng máy

Phần thân 

Lược thông gió tạo kiểu

Phụ kiện lắp ghép

Thân máy

Nguồn điện

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

Cắm phích cắm vào ổ điện.

Điều chỉnh công tắc chính thành (1) hoặc (2) để sấy.

Sau khi sử dụng, ngắt công tắc điện rồi tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.

Khi chỉnh công tắc chuyển đổi 
điện áp thành mức 100-120V thì 
không được cắm vào ổ điện 
200-240V vì có khả năng gây ra 
hỏa hoạn, giật điện, bỏng.

Khi sử dụng điện 
áp 200V-240V

Khi sử dụng điện 
áp100V-120V

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau 
thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa 
trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Thân máy

Lắp phụ kiện tạo kiểu vào thân máy
● Gắn khớp phần lõm của phụ kiện với phần 

lồi của thân máy.
● Khi tháo phụ kiện, vừa ấn nút tháo rời vừa 

kéo ra.

Khi dòng điện chay 
qua, Ion âm được tạo 
ra, đèn sẽ chớp sáng.

Đèn báo hiệu Ion

Ion âm được tạo ra từ lược điện 
sấy tóc để bảo vệ lớp biểu bì.

2：DRY
1：SET
0：Tắt

Có gắn lưới

Cửa thổi gió

Cửa hút gió

Công tắc chuyển 
đổi điện áp

Nút tháo rời

Công tắc chính

Đế lược
(có chứa 
dầu Camellia)

Lược điện sấy tóc


