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● ●Gulungan ke dalam.

Jepit rambut 
dengan bagian 
klip 
menghadap 
luar.

Gulungan ke luar.

Jepit rambut 
dengan bagian 
klip 
menghadap 
dalam.

Lakukan dengan mengganti bagian setrika rambut sesuai gaya rambut yang 
diinginkan.

Tekan tombol ganti kanan, lalu tekan 
tombol klip maka bagian untuk straight 
akan terbuka.

Ambil seikat rambut dengan lebar kira-kira 5 
cm, lalu jepit di antara bagian untuk straight.

Pegang dan tahan ujung setrika rambut yang 
sudah dalam posisi menjepit lalu geser 
perlahan-lahan secara lurus ke bawah.

Tekan tombol ganti kiri, lalu 
tekan tombol klip maka 
bagian untuk wavy akan 
terbuka.

Ambil seikat rambut dengan lebar kira-kira 3-5 cm, jepit di antara bagian 
untuk wavy.

Pegang dan tahan bagian ujung setrika rambut lalu 
tekan selama 2-5 detik.

Buka bagian setrika rambut, jepit bagian rambut 
di bawah bagian yang sudah bergelombang lalu 
lanjutkan hingga sesuai dengan bentuk yang 
diinginkan.

Tekan tombol di kedua sisi tombol klip (1) lalu tarik klip penjepit (2).

Ambil seikat rambut dengan lebar 3 cm, jepit di antara bagian untuk curl, 
geser hingga ujung rambut, lalu gulung rambutnya.

Biarkan sekitar 5 detik, setelah bentuk yang diinginkan terbentuk, buka 
klip dan lepaskan rambut.

NTIR1650

Buku Petunjuk Penggunaan

Setrika Rambut 3 WAY Ion Negatif

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

Untuk mengunduh Buku Petunjuk Penggunaan ini, silakan kunjungi 
situs web TESCOM di bawah.
▶ http://www.tescom-japan.co.jp/global/

Perhatian untuk Keselamatan

Segera hentikan penggunaan, dan konsultasikan dengan 
agen penjual.

Ada keanehan/kerusakan, 
atau lainnya.

Kemungkinan penyebab Cara penanggulanganUntuk hal seperti ini

Saat penggunaan pertama 
kali mengeluarkan bau.

Panas karena heater, 
bukan kerusakan.

Saat Ada Masalah

Gunakan seperti biasa.

Efek ion negatif tidak 
terlihat.

Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di 
bawah ini.
・Pengguna berambut keriting.
・Pengguna berambut susah diatur.
・Pengguna berambut tipis dan lembut.
・Pengguna berambut pendek.
・Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang 

lembap.

Spesifikasi

Sumber Daya

Kode Produk

220-240 V

NTIR1650

Konsumsi Daya 70 W

Panjang Kabel Daya 1,7 m

Nama dan Fungsi Tiap Bagian

Nama-nama bagian pada setrika rambut

Daya akan mati secara otomatis kira-kira 30 menit setelah dihidupkan. Sekitar 10 detik 
sebelum daya mati akan ada pemberitahuan dengan bunyi dan bagian tampilan suhu 
akan berkedip yang apabila pada saat ini tombol ▼ ditekan, maka fungsi daya mati 
otomatis akan ditunda kembali menjadi sekitar 30 menit.

Mengenai fungsi daya mati otomatis

Pasangkan steker pada stopkontak, tekan sakelar daya agak lama (sekitar 
2 detik) untuk menyalakan.

Atur suhu menggunakan tombol pengaturan suhu.
Setelah suara “pipip” berbunyi dan bagian tampilan suhu berhenti 
berkedip, lakukan styling rambut.

Cara Penggunaan

Untuk mencegah luka bakar, pakailah bando 
atau sejenisnya dan gunakan handuk untuk 
melindungi bahu dan tengkuk.

Setelah digunakan, matikan daya dengan menekan agak lama sakelar 
daya (sekitar 2 detik) dan lepaskan steker dari stopkontak.

Cara Perawatan

Dilakukan setelah produk dingin dan steker dicabut.

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 “detergen netral yang 
diencerkan dengan air”.

Simbol ini 
menunjukkan bahwa 
produk ini tidak 
boleh digunakan di 
dekat air (Bak mandi, 
pancuran, dsb.).

Jangan menggunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, 
wastafel atau alat penampungan air lainnya.
Bila menggunakan produk ini di dalam kamar mandi, meskipun 
daya listrik dalam keadaan mati, karena di dekat air tetap 
berbahaya, maka pastikan untuk mencabut kabel dari stopkontak 
setelah digunakan.
Untuk lebih amannya, disarankan untuk memasang Pengaman 
Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus 30 mA atau kurang 
pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

50-60 Hz

Kabel 
daya

Unit

Tombol klip
(Untuk curl)

Praktis untuk mengikat 
kabel saat akan disimpan.

Pengikat kabel

Tombol pengaturan suhu Sakelar 
daya

Menampilkan suhu 
yang diatur.

Bagian 
tampilan suhu

Lubang keluar ion negatif
Ion negatif yang dihasilkan dari 
lubang keluar ion negatif akan 
melindungi kutikula rambut.Bagian 

setrika

Tombol ganti kiri
(Untuk wavy)

Tombol ganti kanan
(Untuk straight)

Klip

Bagi 2 menjadi 
bagian kiri dan 
kanan.

Bagilah poni dan rambut bagian 
depan telinga, bulatkan sambil 
diputar lalu tahan dengan jepit 
rambut, dsb.

Ikat sisa rambut lalu dibagi 3 
tingkatan seperti gambar.

Lakukan styling untuk masing-masing 
ikatan mulai dari tingkatan bawah.

Dengan melakukan blocking pada 
rambut maka styling akan menjadi 
lebih indah.

Cara melakukan blocking rambut
Cara Melakukan Styling Pengaturan Rambut

Bila pengaturan terakhir telah melebihi sekitar 5 detik, tampilan 
pengunci suhu akan hidup, suara “pip” berbunyi kemudian suhu yang 
diatur akan terkunci.
Bila tombol ▼ ditekan 2 kali maka suara “pi..” berbunyi dan pengunci 
akan terbuka, sehingga pengaturan suhu dapat dilakukan kembali.

Fungsi pengunci suhu otomatis

Terutama saat penggunaan dan 
selama pendinginan, letakkan 
produk di tempat yang jauh dari 
jangkauan anak kecil.
Selama penggunaan atau sesaat 
setelah penggunaan, jangan menyentuh 
bagian yang berwarna pada gambar. 
Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.

Bahaya luka bakar

Untuk mengembalikan, 
tekan ke 
dalam (2) 
sambil 
menekan 
tombol (1).

Straight/lurus

Wavy/bergelombangWavy/bergelombang

Curl/keriting

Tekan

Tekan

Kembalikan tombol klip 
setelah berada pada 
posisi bagian untuk curl.

Kembalikan tombol 
klip setelah berada 
pada posisi bagian 
untuk curl.

・Jepit rambut dengan lebar kira-kira 3 cm untuk menghasilkan gelombang yang lebih 
rapat, atau 5 cm untuk menghasilkan gelombang yang lebih renggang.

*Jangan melepaskan rambut dalam keadaan klip tertutup.

*Jangan menggulung rambut 
pada sisi klip.

■Aksesori: Buku pengaturan

*Agar pengaturan rambut lebih mudah dimengerti, gambar ilustrasi tidak 
memakai bando dan handuk pada bahu.

Rapikan rambut dengan 
menggunakan mode 
straight.
Ganti ke mode curl, 
lakukan gulungan ke 
dalam dari bagian 
tengah ke ujung rambut 
agar lebih bervolume.

Agar terlihat lebih 
bervolume, gulung 
dengan erat  di bagian 
samping rambut.

Pergunakan bahan styling 
dan remas-remas ujung 
rambut, untuk 
membentuk siluet yang 
memiliki ruang kosong.

●Elegance Curl

Contoh hasil akhir

Gulung rambut secara 
bergantian dengan gulungan 
ke dalam dan gulungan ke 
luar pada rambut bagian 
samping dan belakang.
Gulungan ke dalam pada 
rambut di sekitar wajah.
Akan memberikan tampilan 
yang lebih lembut.

Gulung dengan erat 
terpusat di bagian 
yang ingin dibuat 
lebih bervolume.

●Dolly Curl

Pergunakan bahan styling 
sambil merenggangkan 
rambut, untuk mengatur 
volumenya.

Contoh hasil akhir

*Lihat “Cara Melakukan Styling” untuk cara mengganti bagian setrika rambut.

Bagian 
untuk 
straight

Bagian 
untuk 
wavy

Bagian 
untuk curl
(Diameter 32 
mm)

Tombol      : Tambah suhu

Tombol      : Kurang suhu

IN

●Past ikan membaca Buku Petunjuk Penggunaan in i  
sebelumnya dan gunakanlah perangkat dengan benar.
Terutama bagian “Perhatian untuk Keselamatan” , untuk 
mencegah cedera atau kerusakan perangkat. Setelah dibaca 
dengan seksama pastikan agar mematuhinya.

●Pastikan untuk menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di 
tempat yang selalu dapat dilihat oleh pengguna.

● Sebelum digunakan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan 
listrik di wilayah tersebut.

● Sebelum digunakan, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan 
unit.

● Jangan dijatuhkan atau dibenturkan.
● Jangan menarik kabel listrik. Jangan menggulung kabel listrik ke unit.
● Setelah digunakan, pastikan untuk mematikan daya dan lepaskan steker dari 

stopkontak.
● Jangan biarkan produk dalam keadaan daya tersambung.
● Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada produk, jangan dibasahi. 

Jangan digunakan dengan kondisi tangan basah.
● Jangan menyimpan produk di tempat yang berkelembapan tinggi atau di dekat 

air.
● Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau anak-anak. Jangan disimpan 

di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
● Untuk produk yang dilengkapi penopang, gunakanlah penopang sambil 

diletakkan di tempat yang rata, stabil dan tahan panas. Jangan digunakan di 
dekat gas atau bahan bakar yang mudah terbakar.

● Setelah digunakan, simpan produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
● Jangan digunakan pada rambut basah.
● Jangan kenakan setrika rambut pada tempat yang sama lebih dari 10 detik.
● Jangan digunakan pada rambut yang telah diberi obat rebonding atau obat 

pelurus rambut.
● Jangan digunakan untuk usaha. Jangan diletakkan di tempat yang dapat 

digunakan sembarang orang.
● Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
● Apabila bagian setrika tidak menjadi panas atau tidak beroperasi dengan baik, 

segera matikan daya dan cabut steker listrik.
● Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah 

memiliki izin.
● Produk ini tidak dirancang untuk dapat dipergunakan oleh orang yang secara 

fisik, secara sensorik, secara kemampuan mental menurun (termasuk 
anak-anak), atau yang belum berpengalaman, belum memiliki pengetahuan, 
terkecuali orang yang telah diberikan pengarahan sebelumnya atau diawasi 
penggunaannya oleh orang yang dapat bertanggung jawab terhadap 
keselamatan.

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

● Untuk menghindari bahaya, apabila kabel terkelupas atau tergores, hubungi 
produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menggantinya.


