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NTID721

NTID721
220-240V～, 50-60Hz
1100-1300W
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Saklar senyap (Silent)

Setiap kali ditekan, 
debit angin akan 
berganti.

Pegangan

Tekan

Lubang 
masuk
udara

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

Buku Petunjuk Pemakaian
Pengering Rambut Ion Negatif

Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu 
dapat dilihat oleh Pengguna.

Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum 
pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertang-
gung 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”

Jangan menggosok Lubang Masuk Udara dengan kuat. Kalau Lubang 
Masuk Udara rusak, segera hentikan pemakaian.

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

Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk 
bermain.

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.

Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang 
telah memiliki ijin.
Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon 
untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.

Saat produk tidak berfungsi secara normal, segera matikan saklarnya dan 
cabut stekernya.

Untuk tambahan perlindungan, lengkapi stopkontak di kamar mandi 
dengan breaker pencegah kebocoran listrik dengan besaran 30mA. 
(Untuk lebih jelasnya diskusikan dengan toko listrik terdekat)

Saat digunakan di kamar mandi, walaupun saklarnya tidak menyala tetap 
berbahaya, setelah digunakan pastikan untuk mencabut steker dari 
stopkontak.

Jangan disimpan di dekat bak mandi, tempat yang kelembabannya tinggi 
atau di dekat air.

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

Jangan ditaruh dalam kondisi menyala di atas tempat tidur, kertas atau 
benda yang bisa terbakar. Jangan digunakan di dekat gas atau benda 
yang mudah terbakar.

Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang 
masuk dan keluar udara.

Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
Kabel jangan sampai terlilit saat disimpan.

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

Sebelum menggunakan produk, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel 
listrik, steker dan Unit.

Pastikan untuk menggunakan listrik AC 220-240V.●
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Perhatian untuk Masalah Keselamatan

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

Sering-seringlah membersihkan Lubang Masuk Udara (minimal sekali 
sebulan). Saat merawat produk, jangan menggunakan alkohol, bensin 
atau pun cairan pembersih cat kuku.

Gunakan dengan jarak minimal 10 cm dari rambut. Saat penggunaan, 
perhatikan agar rambut tidak terhisap ke dalam Lubang Masuk Udara.

Jangan menjatuhkan produk, jangan dibenturkan. Jangan menarik kabel 
listrik.

Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat 
pewarna rambut.
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Saat melipat dan mem-
buka bagian pegangan, 
jangan menaruh jari di 
bagian      .

Saat melipat Saat membuka

Panjang Kabel Listrik

Nama Produk

Dimensi

Sumber Listrik

Tinggi 257×Lebar 157×Kedalaman 84 mm（Unit Saja）

Peralatan Peningkat Suhu (Termostat, sekring suhu)

Nomor Produk

Konsumsi Daya

Suhu Angin Hangat 115 ℃ (3, Senyap “ON”, Apabila suhu lingkungan 30℃）

Berat

Peralatan Keselamatan

490 g（Unit Saja）

Spesifikasi

Pengering Rambut Ion Negatif

Ion negatif yang muncul dari dryer akan 
menjaga kulit ari.

Unit

Lubang 
keluar 
angin

Penutup 
Kelembaban

Kabel listrik

Pengait

Penutup Kelembaban 
dapat dilepas.

※Suhu memanas saat dan 
tepat setelah digunakan, 
mohon untuk tidak disentuh.

Cara Penggunaan

Periksa saklarnya ada pada posisi “0” baru masukkan steker ke 
stopkontak.

Masukkan steker ke dalam stop kontak.

Geser saklar ke posisi “1”, “2” atau “3”, kenakan 
angin pada rambut.
Kalau saklar senyap dibuat “ON”, debit angin dapat ditekan dan 
mode senyap dapat digunakan.

Dapat digunakan setelah keramas.

Setelah pemakaian, geser saklar ke “0”, 
kemudian cabut steker dari stopkontak.

Anginnya lembut, baik untuk styling, cocok untuk 
pengaturan rambut.

Setelah mengatur rambut dengan “2”, ganti ke “1” 
dan kenakan rambut dengan angin dingin selama 
10 – 15 detik, pengaturannya akan tahan lama.

Unit/Penutup

Lubang masuk udara

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”.

Matikan tombol, cabut steker, dan lakukan perawatan setelah dingin.

Untuk debu atau rambut, gunakan alat penghisap atau dilap menggu-
nakan kain yang dibasahi air.

Cara Perawatan

Cara penanggulanganUntuk hal seperti ini

Anginnya kadang hangat 
kadang dingin. Ada 
percikan api dari lubang 
keluar angin.
(percikan api berasal dari 
peralatan keselamatan)

Ada debu atau rambut 
menempel pada lubang 
masuk udara.

Bersihkan Lubang Masuk 
Udara. Jika tidak berhasil, 
segera hentikan 
pemakaian.

Gunakan dengan tidak 
terhalang. Kalau tidak 
berhasil, segera hentikan 
pemakaian.

Lubang masuk udara 
tersumbat.

Anginnya tidak keluar

Alat keselamatan 
tidak bekerja dengan 
normal.

Kabel listriknya putus

Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.

Segera hentikan 
penggunaan.

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

Unit atau anginnya 
menjadi terlalu panas.
Bagian dalam unit 
menjadi merah dan 
mengeluarkan asap.

Kabel listrik atau bagian 
pangkal stekernya mengalami 
deformasi atau luka.
Saat kabelnya terlilit dan tidak 
bisa kembali seperti semula.

Anginnya kadang keluar 
kadang tidak keluar.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.
・Orang berambut keriting ・Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
・Orang yang rambutnya halus dan lembut ・Orang yang rambutnya pendek 
・Orang yang rambutnya baru diluruskan ・Orang yang rambutnya memang lembab

Saat ada masalah

Colokan steker ke stop 
kontak longgar.

Sambungan kabel listrik 
terputus.

Nama dan Cara Kerja Komponen

IN

Penyebab yang mungkin

Stekernya menjadi 
sangat panas.




