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nanoe™ is a trademark of Panasonic Corporation.
A nanoe™ is a nano‑sized ion particle coated with water particles.

Safety�precautions

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, 
malfunction, and damage to equipment or 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 specific 
operating procedure that must not be performed.

This symbol is used to alert users to a specific 
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�it.
-	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�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 fire due to a 
short circuit.

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

Do�not�wrap�the�cord�tightly�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 fire due to a 
short circuit.
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�WARNING�
Do�not�use�when�the�power�plug�or�cord�is�
damaged�or�hot.
-	Doing so may cause burn, electric shock, or fire due to 
a short circuit.

Never�use�the�appliance�if�the�power�plug�fits�
loosely�in�a�household�outlet.
-	Doing so may cause burn, electric shock, or fire due to 
a short circuit.

Do�not�connect�or�disconnect�the�power�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 fire due to a 
short circuit.

Do�not�leave�the�area�with�the�main�switch�left�on.
-	Doing so may cause fire.

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 fire.

Do�not�block,�or�insert�hair�pins�or�other�foreign�
objects�into�the�air�inlet,�air�outlet,�or�nanoe™�outlet.
-	Doing so may cause fire, electric shock, or burn.

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

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

This�symbol�on�the�hair�dryer�means�“Do�not�use�this�
hair�dryer�near�water”.

Immediately�stop�using�and�remove�the�power�plug�
if�there�is�an�abnormality�or�failure.
-	Failure to do so may cause fire, electric shock, or injury.
<Abnormality�or�failure�cases>
�•Air�is�not�emitted
�•Unit�stops�sporadically
�• Interior�becomes�red�hot�and�smoke�is�emitted
-	Immediately request inspection or repair at an 
authorized service center.

Use�the�household�outlet�alone:�do�not�use�with�an�
extension�cord.
-	Failure to do so may cause fire or electric shock.

Fully�insert�the�power�plug.
-	Failure to do so may cause fire 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 fire, electric shock, or burn.
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�WARNING�
When�you�see�sparks�around�the�air�outlet�while�
using�the�hot�air�setting,�stop�use�and�remove�the�
lint�on�the�air�outlet�and�air�inlet.
-	Failure to do so may cause burn or fire.

Always�turn�OFF�the�main�switch�and�disconnect�
the�power�plug�from�the�household�outlet�after�use.
-	Failure to do so may cause fire or burn.

Disconnect�the�power�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 fire due 
to a short circuit.

Regularly�clean�the�power�plug�to�prevent�dust�from�
accumulating.
-	Failure to do so may cause fire due to insulation failure 
caused by humidity. 
Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.

When�the�hair�dryer�is�used�in�a�bathroom,�unplug�it�
after�use�since�the�proximity�of�water�presents�a�
hazard�even�when�the�hair�dryer�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�agent,�or�similarly�
qualified�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 fire due to a 
short circuit.

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

Do�not�use�with�the�air�inlet�damaged.
-	Your hair may get dangled in the air inlet, which could 
damage the hair.

Do�not�touch�the�air�outlet,�set�nozzle,�quick‑dry�
nozzle,�and�diffuser,�which�will�become�very�hot.
-	Doing so may cause burn.

Do�not�use�on�children�or�infants.
-	Doing so may cause burn.
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�CAUTION
Never�use�the�hair�dryer�with�the�filter�removed.
-	Your hair may get dangled in the air inlet, which could 
damage the hair.

Do�not�wash�the�filter�in�water.
-	Doing so may cause fire or electric shock. 

Be�careful�about�where�you�point�the�hair�dryer,�and�
be�sure�to�keep�your�hair�at�least�10�cm�away�from�
the�air�inlet.
-	Your hair may get dangled in the air inlet, which could 
damage the hair.

Please�keep�a�distance�of�over�3�cm�between�the�air�
outlet�and�your�hair.
-	Failure to do so may result in your hair being burned. 

Only�use�for�drying�or�styling�human�hair.�(Do�not�
use�on�pets,�or�to�dry�clothing,�shoes,�etc.)
-	Failure to do so may cause fire or burn.

�►Notes
	• This hair dryer is equipped with an automatic overheating 
protective device. If the hair dryer overheats, it will switch to 
cool air mode. Switch off the hair dryer and unplug it from the 
household outlet. Allow it to cool down for a few minutes 
before using it again. Check that no fluff, hair etc. is in the air 
inlets and outlets before switching it on again.
	• You may notice a characteristic odor when using this hair 
dryer. This is caused by the ozone it generates and is not 
harmful to the human body.

Parts�identification





 















 





�Air�outlet
B�Set�nozzle
C�nanoe™�outlet
D�nanoe™�lamp
E�Cool‑shot�button
F�Handle
G�Ring�for�hanging
H�Cord
I�Power�plug

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

J�Temperature�selector�( )
: Hot (Hot air)
: Warm (Warm air)

: Healthy (Mild air)
: Cool (Cool air)

K�Main�switch�( )
3:  Turbo (Very strong 

airflow)
2: Dry (Strong airflow)
1: Set (Gentle airflow)
0: Off

L�Air�inlet
M�nanoe™�charge�panel
N�Quick‑dry�nozzle
O�Diffuser
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�►Quick‑dry�nozzle
For drying hair quickly 

Attach the quick‑dry nozzle 
so this air outlet is vertical.

�►Set�nozzle
For precise styling

�►Diffuser
For creating full‑bodied hair with lots of volume and styling

How�to�use�the�hair�dryer

Always�check�that�the�filter�is�securely�attached�before�
using.

11 Select�the�temperature�of�the�airflow�with�the�
temperature�selector�(J).

22 Select�the�intensity�of�the�airflow�with�the�main�
switch�(K).

�►Notes
	• The air remains cool while the cool‑shot button is held down.
	• nanoe™ is produced when the main switch (K) is set to 
position 1 to 3.
	• nanoe™ is invisible to the naked eye.
	• If you are worried about hair damage, set the switch to “1: 
Set (Gentle airflow)” before use.

	• Drops of water may blow out of the nanoe™ outlet (C) 
during use, but this is not a malfunction.
	• A humming noise may come out of the nanoe™ outlet (C), 
but this is the sound of nanoe™ being discharged and is not 
a malfunction.
	• The effects of nanoe™ might not be felt by the following 
people. People with crimpy hair, strong curly hair, very 
smooth hair, short hair, or who have had a hair straightening 
perm in the last three or four months.

About�nanoe™

What�is�nanoe™?

(nanoe™ generation method: High‑voltage discharge)
nanoe™ is charged fine water particles, generated by applying 
high voltage in order to split water. Its diameter is smaller than 
1/100 of steam, and it cannot be seen with the naked eye. 
Since nanoe™ is generated by collecting water in the air, it 
may be difficult to generate in certain cases depending on the 
environment.
(It is harder to collect water in the air when it is cold and 
humidity is low.)

How�nanoe™�works

Generally hair has properties which make it easy to become 
positively charged with electricity. These properties attract 
strongly negatively charged nanoe™ which penetrates the hair 
with moisture. Furthermore, they make the hair slightly acidic, 
tighten cuticles and keep your hair strong, elastic and healthy.
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Maintaining�the�nanoe™�outlet

	• Use commercially available cotton swabs. (We recommend 
the thin cotton swabs made for use with babies.)
	• This maintenance allows the hair dryer to sustain the 
generated level of nanoe™ over a long period.

1. Dampen the end of the 
cotton swab with tap water.

2. A needle portion is located 
deep within the nanoe™ 
outlet. Using the swab, rub 
this portion gently about 5 
times.

nanoe™ outlet

Gently rub the tip of 
the needle portion

cotton 
swab

Maintaining�the�filter

	• At least once a month, when dust etc. has built up, detach 
the filter from the hair dryer and remove the dust etc. using a 
toothbrush or vacuum cleaner.
	• Use a commercially available toothbrush.

1. Pull on the catch on the 
bottom side of the filter to 
detach.

Filter

nanoe™�charge�panel

When nanoe™ continues to strike hair, hair becomes 
negatively charged. As a result, the nanoe™ and negatively 
charged hair repel each other, making it difficult for nanoe™ to 
reach hair. 
With the nanoe™ Charge System, by just gripping the panel 
together with the handle, the negative charge accumulated on 
hair is released. 
Because of this, nanoe™ continues to penetrate into hair, 
supplying moisture and thoroughly moistening down to the tips 
of hair.

Maintenance�of�the�hair�dryer

	• Make sure to turn OFF the main switch and disconnect the 
power plug from the household outlet. (Except when 
performing maintenance on the air outlet)

Maintaining�the�hair�dryer

Clean the housing only with a soft cloth slightly dampened 
with tap water or soapy tap water.

�►Notes
	• Do not use thinner, benzine, alcohol or other chemicals.
	- Doing so may cause malfunction, cracking/discoloration of 
parts etc.

	• Leaving the hair dryer with hair products or makeup still 
adhered to the handle or body may degrade the plastic, 
causing discoloration or cracking, and malfunction.
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Maintaining�the�air�outlet

	• The hair dryer should be plugged into the household outlet 
only in case of maintenance for the air outlet.
	• Use a commercially available toothbrush.
	• Switch the temperature selector 
to “Cool” and blow away the 
dust etc. as you scrub with the 
toothbrush.
	• During maintenance, do not 
block the air inlet with your 
hands etc.
	• Be careful when using the hair 
dryer for the first time after 
maintenance, since it may blow 
out dust etc.

Scrub to remove any 
dust, hair etc. blocking 
the mesh.

2. Remove any dust etc. adhered to the filter or air inlet.
	• Remove the dust etc. adhered to the outside of the filter 
using a vacuum cleaner. If this does not remove the dust, 
use the thick part of your fingers to push the dust etc. 
through the fine mesh on the internal side towards the 
metal mesh on the external side, and scrub away carefully 
with a toothbrush.
	• Using the toothbrush, carefully scrub away any dust etc. 
from the internal side of the filter.
	• Using a vacuum cleaner or toothbrush, carefully remove 
any dust etc. adhered to the air inlet.
	• Rubbing forcefully with your nails may tear the filter, so 
please use a toothbrush.

3. Attach the filter securely, 
starting with the upper side.
	• Keep pressing until you 
hear a “click” from both 
upper and lower catches.
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Troubleshooting

Problem Possible�cause Action

It switches frequently to cold air 
while using in “Hot” mode, or 
sparks can be seen within the 
body.
(These sparks are caused by the 
thermostat switch, the protective 
device, and this is not a 
malfunction.)

Lint has accumulated on the air inlet or air outlet.

Hair or something is blocking the air inlet.

Remove accumulated lint.

Do not block the air inlet.

The hot air is abnormally hot.

The power plug is abnormally hot. The connection to the household outlet is loose. Use a household outlet that fits securely.

Sparks are generated inside the 
nanoe™ outlet. Abnormality caused by a dirty electrode 

(needle portion).
Perform maintenance of the nanoe™ 
outlet.The nanoe™ outlet emits a noise 

(crackling noise).

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

Specifications

Product name Hair Dryer
Product model EH‑NA65

Power source 220 V   50‑60 Hz 230 V   50‑60 Hz 240 V   50‑60 Hz
Power consumption 1700 W 1850 W 2000 W

Accessories Set nozzle, quick‑dry nozzle, diffuser

This product is intended for household use only.
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使用說明書

（家用 ) 吹風機

型號 EH‑NA65

感謝您購買本 Panasonic 產品。
使用本產品之前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保存以供未來使用。

安全須知�........................................................14

部件說明�........................................................17

使用吹風機的方法�.......................................17

有關 nanoe™�..............................................18

保養吹風機�...................................................18

疑難排解�........................................................20

規格�................................................................20

目錄
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nanoe™ 為 Panasonic Corporation 的商標。
nanoe™ 是以水分子包裹的納米離子。

安全須知

為減低受傷，死亡、觸電、火警、故障、產品損壞及財物損失
的風險，請務必留意以下安全須知。

符號說明

以下符號用於為危險、傷害及財物損失的級別分類和作出解釋。
若不理會此等符號，不當使用本產品就可能會導致所述的危險、
人身傷害及財物損失。

警告 表示潛在的危險可能會導致嚴重受傷或
致命。

注意 表示危險可導致輕微受傷。

以下符號用於分類和解釋必須留意的指示類型。

此符號用於提示用戶，不得執行某項特定的操作程序。

此符號用於提示用戶，必須遵從某項特定的操作程序，
藉以安全操作本產品。

�警告�
切勿將產品存放於兒童或幼童可觸摸的地方。請勿讓兒
童或幼童使用。
-	否則可能會造成灼傷、觸電或受傷。

切勿改裝、拆卸或修理。
-	否則可能會導致點火，或因異常操作而造成傷害。�
請聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。

切勿損壞、改裝、用力彎曲、拉扯或纏繞電源線。�
此外，切勿將重物放在電源線上或夾緊電源線。
-	否則可能會因短路而導致觸電或火警。

切勿在電源線綑綁時使用。
-	否則可能造成火警或觸電。

儲藏時，切勿將電源線緊緊纏繞住本機。
-	否則可令電源線內的電線因負荷而斷裂，並導致觸電或
因短路而導致火警。

當電源插頭或電源線已經損壞或發熱時，切勿使用。
-	否則可能會造成灼傷、觸電或因短路而導致火警。

如果電源插頭在家用電源插座內有鬆動現象，切勿使用
本產品。
-	否則可能會造成灼傷、觸電或因短路而導致火警。
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�警告�
切勿在手濕時將電源插頭插入家用電源插座或從插座中
拔除。
-	否則可導致觸電或受傷。

切勿在手濕時使用本產品。
-	否則可能會因短路而導致觸電或火警。

當電源開關開啟時，切勿離開該區域。
-	否則可能造成火警。

切勿將本產品放置在浴室或濕度很高的地方。另外，請
不要放置在可能會潑濺到水的地方（例如，梳妝台頂部）。
-	否則可能造成觸電或火警。

切勿堵塞或插入髮夾或其他異物到入風口、出風口或
nanoe™ 出風口。
-	否則可能造成火警、觸電或灼傷。

切勿在有易燃物質（例如，酒精、揮發油、稀釋劑、噴
霧、護髮產品、去光水）附近使用。
-	否則可能造成爆炸或火警。

切勿將本產品浸入水中。
切勿在靠水的地方使用本吹風機。
切勿在靠近浴缸、蓮蓬頭、水盆或其他裝水的容器附近
使用本吹風機。
-	否則可能造成觸電或火警。

位於吹風機上的這個符號表示「切勿在近水處使用本吹風機」。

如果出現異常或故障，請立即停止使用並拔除電源插頭。
-	否則可能會造成火警、觸電或受傷。
<異常或故障情況 >
�•無法送風
�•本機偶爾停止
�•內部變成火紅炙熱狀且冒煙
-	請立即將產品帶往 Panasonic 直屬服務站，以要求檢查
或維修。

請使用獨立的家用電源插座：切勿搭配延長電源線使用。
-	否則可能造成火警或觸電。

請完全插入電源插頭。
-	否則可能造成火警或觸電。

請務必確保在符合本產品上指定的額定電壓的電源上操
作本產品。
-	否則可導致火警、觸電或灼傷。

使用熱風設定時，如果您看到出風口處出現火花，請停
止使用並清除出風口與入風口處的棉絮。
-	否則可能造成灼傷或火警。

使用後，請務必關閉電源開關並從家用插座拔除電源插頭。
-	否則可能造成火警或灼傷。

拔除電源插頭時，請握住插頭，不要拉扯電源線。
-	否則可能造成電源線中的電線斷裂，並導致灼傷、觸電
或因短路而導致火警。

請定期清潔電源插頭，避免灰塵堆積。
-	否則濕氣可令絕緣失效，導致火警。�
請拔除電源插頭並使用乾布擦拭。

若在浴室中使用吹風機，使用完畢後請拔下電源插頭，
因為即使吹風機已經關掉，它在接近水時仍然存在危險。
-	否則可能導致意外或受傷。
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�警告�
為了保護您的安全，建議您在浴室的供電電路中安裝一
個額定漏電動作電流不超過 30�mA 的漏電保護開關
（RCD）。請向安裝者諮詢意見。
-	否則可能導致意外或受傷。

患有體能、感官或智力減退，或缺乏經歷和知識之人士
（含小孩），在無人監護或未獲告知如何使用的情況下不
得使用本產品。
請勿讓小孩使用本產品。
-	否則可能導致意外或受傷。

如果本機的電源線已經損壞，務必立即停止使用，並送
交 Panasonic 直屬服務站進行更換。
-	否則可能導致意外或受傷。

�注意
切勿以纏繞的方式收藏電源線。
-	否則可令電源線內的電線因負荷而斷裂，並導致觸電或
因短路而導致火警。

切勿掉下產品或使其受到撞擊。
-	否則可能造成觸電或點火。

當入風口損壞時，切勿使用。
-	您的頭髮可能會在入風口處飄盪，這會讓頭髮受損。

切勿接觸出風口、造型吹嘴、速乾護髮吹嘴及風罩，這
些部位溫度非常高。
-	否則可能造成灼傷。

切勿對幼童或嬰兒使用。
-	否則可能造成灼傷。

切勿在取下濾網後使用吹風機。
-	您的頭髮可能會在入風口處飄盪，這會讓頭髮受損。

切勿用水沖洗濾網。
-	否則可能造成火警或觸電。

小心注意自己手持吹風機的方向，並確保您的頭髮與入
風口保持最少 10�cm 的距離。
-	您的頭髮可能會在入風口處飄盪，這會讓頭髮受損。

請將您的頭髮與出風口之間保持超過 3�cm 的距離。
-	否則可能造成您的頭髮被燒焦。

請僅用於吹乾或造型人類頭髮。（切勿用於寵物或吹乾衣
物、烘鞋等用途。）
-	否則可能造成火警或灼傷。

�►註
	•本吹風機配備一個自動過熱保護裝置。如果吹風機過熱，將轉
換到冷風模式。請關閉吹風機，並從家用插座中拔除。等讓吹
風機冷卻數分鐘後再使用。再次開啟吹風機前，請檢查入風口
與出風口內無毛絮、頭髮等。
	•使用吹風機時可能會聞到一種特別的氣味。這是由吹風機產生
的臭氧引起的，對人體無害。
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部件說明





 















 





�出風口
B�造型吹嘴
C�nanoe™ 出風口
D�nanoe™ 指示燈
E�冷風吹出按鈕
F�把手
G�掛環
H�電源線
I�電源插頭
（電源插頭的形狀視地區而異。）
J�溫度選擇開關�（ )

:�熱風
:�溫風
:�柔風
:�冷風

K�電源開關�（ )
3:�超強風
2:�強風
1:�柔風
0:�關

L�入風口
M�nanoe™ 板
N�速乾護髮吹嘴
O�風罩

�►速乾護髮吹嘴
用於快速乾燥頭髮�

請連接速乾護髮吹嘴，使該
出風口成垂直。

�►造型吹嘴
精準造型

�►風罩
塑造有大量髮量和造型的髮型

使用吹風機的方法

使用前請務必檢查濾網的安裝是否牢固。

11 使用溫度選擇開關（J）選擇風溫。

22 使用電源開關（K）選擇風力強度。

�►註
	•按住冷風吹出按鈕時，吹出的風變冷。
	•電源開關（K）設置到位置 1至 3時，可產生 nanoe™。
	• nanoe™ 無法以肉眼看到。
	•若您擔心髮質受損，使用前請將開關調到“1: 柔風”。
	•吹風機使用期間，水滴可能會從 nanoe™ 出風口（C）吹出，
但這種情況並非故障。
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保養吹風機

	•請務必關閉電源開關並從家用插座拔除電源插頭。（對出風口
進行保養時除外）

吹風機的保養

請以自來水或肥皂水稍微浸濕的軟布來清潔外殼。

�►註
	•切勿使用稀釋劑、揮發油、酒精或其他化學品。
	- 否則可能導致產品故障、部件破裂或褪色等。

	•不去除黏附在吹風機手把或機身上的髮型用品或化妝品，可能
令塑料分解，導致產品褪色或破裂及導致產品故障。

nanoe™ 出風口的保養

	•使用市面上有售的棉花棒。（建議使用嬰兒適用的薄棉花棒。）
	•這項保養可使吹風機長期保持產生 nanoe™ 的水平。

1.�用清水沾濕棉花棒的前端。
2.�針頭部分在 nanoe™ 出風口

的內部深處。以棉花棒在此
處輕拭約 5次。

nanoe™ 出風口

輕拭針頭頂端部分

棉花棒

	• nanoe™ 出風口（C）可能會發出嗡嗡聲響，不過這是放出
nanoe™ 時的聲音，而並非產品出現故障。
	•以下髮型的人可能感覺不到 nanoe™ 的效果：有波浪形的頭
髮、牢固的捲髮、特別平順的頭髮、短髮，或三四個月前曾燙
直過頭髮的人。

有關 nanoe™

甚麼是 nanoe™ ？

（產生 nanoe™ 的方法：高壓放電）
nanoe™ 是帶電的細微水分子，以高壓電將水分子分解後產生。
其直徑比水氣的 1/100 還要小，因此無法以肉眼看見。由於
nanoe™ 的產生源自於空氣中的水分，因此，其能否形成取決
於使用時所處的環境而定。
（在寒冷或濕度低的情況下，較難從空氣中收集水分。）

nanoe™ 如何產生作用

一般情況下，頭髮本身具有某些特性，使之容易帶上正電。這
使頭髮可以強烈吸附那些隨水分進入頭髮、帶靜電的 nanoe™，
進一步使頭髮呈弱酸性，緊緻頭皮，使頭髮強韌、有彈性，保
持健康。

nanoe™ 板

在 nanoe™ 的持續撞擊下，頭髮也會帶上負電。因此，
nanoe™ 和已帶負電的頭髮，會因帶同性電而相互排斥，使
nanoe™ 難以進入頭髮。
有了 nanoe™ 板（把手部位 )，只須緊握把手，頭髮上所積累
的負電荷就會被釋放。�
因此，nanoe™ 得以持續滲透到頭髮內部，為頭髮補充水分，
使頭髮得以徹底滋潤，而且直達髮尖。
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3.�從頂部開始穩固地裝上濾網。
	•按壓濾網，直至聽到上下兩
個固定扣發出「啪」聲。

出風口的保養

	•若僅保養出風口時，才應該將吹風機插入到家用電源插座。
	•使用市售的牙刷。

	•將溫度選擇開關調到「冷風」，
然後再使用牙刷刷出灰塵時將其
吹走。
	•保養期間，切勿以手或其他物件
阻擋入風口。
	•保養吹風機後首次使用時應多加
小心，因為吹風機可能會吹出塵
埃等物體。

刷去塵埃、頭髮等阻擋網
孔的物體。

濾網的保養

	•最少每個月一次在塵埃等物體積聚時，將濾網從吹風機上拆
下，並使用牙刷或吸塵機予以清除。
	•使用市售的牙刷。

1.�拉動濾網底部的固定扣，拆
下濾網。

濾網

2.�清除所有黏附在濾網或入風口的塵埃等物體。
	•使用吸塵機清除黏附在濾網外部的塵埃等物體。如果這樣
仍無法清除塵埃，可使用手指較寬的部位，將塵埃等物體
經由內部的精細網孔推到外部的金屬網孔，並以牙刷將其
小心刷走。
	•使用牙刷，小心把所有塵埃等物體從濾網內部刷走。
	•使用吸塵機或牙刷，小心把黏附在入風口的所有塵埃等物
體，從濾網內部清除。
	•以指甲用力刮擦可能會撕破濾網，因此請使用牙刷。
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疑難排解

問題 導致故障原因 措施

使用「熱風」模式時，如果頻繁
地切換到冷風，可能會在本機內
部看見火花。
（這些火花是因恆溫開關、保護裝
置造成，此並非為故障。）

棉絮堆積在入風口或出風口。

在入風口有堵塞頭髮或其他東西。

清除堆積的棉絮。

切勿堵塞入風口。

熱風異常高溫。

電源插頭異常高溫。 與家用插座的連接鬆動。 請使用能穩固固定的家用插座。

在 nanoe™ 出風口內部產生火花。
由於電極髒污所造成的異常（針尖部位）。 請進行 nanoe™ 出風口保養。

nanoe™ 出風口有異音（爆裂聲）。

如果仍然無法解決問題，請與您購買本機的商店聯繫，或洽 Panasonic 直屬服務站進行維修。

規格

產品名稱 吹風機

產品機型 EH‑NA65

電源 220�V ��50‑60�Hz 230�V ��50‑60�Hz 240�V ��50‑60�Hz

消耗電量 1700�W 1850�W 2000�W

配件 造型吹嘴、速乾護髮吹嘴、風罩

此產品只適於家居內使用。
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nanoe™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation
nanoe™ คือ อนุภาคประจุขนาดนาโนที่เคลือบอยู่กับอนุภาคของน�้า

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การท�างานที่ผิดปกติ 

และความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ควรศึกษาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อ

ไปนี้เสมอ

ค�าอธิบายของสัญลักษณ์ต่างๆ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อจ�าแนกกลุ่มและอธิบายถึงระดับของอันตราย การบาดเจ็บ และ

ความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการละเลยต่อค�าเตือนที่ระบุไว้ และการใช้งาน

อย่างไม่เหมาะสม

ค�าเตือน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้น อาจส่งผลให้ได้

รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง อันตรายที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

เล็กน้อย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อจ�าแนกกลุ่มและอธิบายถึงประเภทของค�าแนะน�าที่ต้องสังเกต

สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงขั้นตอนการท�างานบางลักษณะที่ห้ามใช้งาน

สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงขั้นตอนการท�างานบางลักษณะที่ต้องปฏิบัติ

ตามล�าดับ เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์มีความปลอดภัย

.ค�าเตือน.
อย่าเก็บไว้ใกล้มือเด็ก.หรือทารก.ไม่อนุญาตให้เด็กใช้งานเครื่อง
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟลวก ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้

อย่าดัดแปลง.แยกชิ้นส่วน.หรือซ่อมแซม
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดประกายไฟ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก

การใช้งานที่ผิดปกติ 

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม

อย่าท�าให้เกิดความเสียหาย.หรือดัดแปลง.หรืองอ.ดึง.หรือบิดสายไฟ

แรงๆ.

อย่าวางสิ่งของที่มีน�า้หนักมาก.หรือกดสายไฟ
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าใช้ในขณะที่สายไฟม้วนรวมกันอยู่
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ในการเก็บอุปกรณ์อย่าพันสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจท�าให้เส้นลวดภายในสายไฟขาดและอาจท�าให้ไฟไหม้ 

เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าใช้งานเมื่อปลั๊กไฟ.หรือ.สายไฟร้อนหรือเสียหาย
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดการไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้า

ลัดวงจรได้



23

ไท
ย

.ค�าเตือน.
อย่าใช้อุปกรณ์หากปลั๊กไฟหลวมเมื่อเสียบเข้าเต้ารับภายในบ้าน
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดการไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้า

ลัดวงจรได้

อย่าใช้มือที่เปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับภายในบ้าน
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได้

อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะมือเปียกน�า้
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าเปิดสวิตช์ที่ตัวผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้้
-	เนื่องจากอาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องน�้า.หรือไว้ในที่ที่มีีความชื้นสูง.และอย่าวาง

อุปกรณ์ไว้ในที่ที่อาจมีน�้าหกได้.(เช่น.บนโต๊ะเครื่องแป้ง)
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจท�าให้เกิดไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้

อย่าปิด.สอดเข็ม.หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องอากาศเข้า.ช่อง

อากาศออก.หรือช่องปล่อย.nanoe™
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟลวกได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงกับวัสดุที่ติดไฟได้.(เช่น.แอลกอฮอล.์

น�้ามันเบนซิน.ทินเนอร์.สเปรย.์ผลิตภัณฑ์ดูแลผม.น�้ายาล้างเล็บ)
-	การกระท�าเช่นนั้น กาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

อย่าจุ่มอุปกรณ์นี้ในน�า้

อย่าใช้เครื่องเป่าผมใกล้น�า้

ห้าม.ใช้เครื่องเป่าผมนี้ใกล้อ่างอาบน�า้.ฝักบัว.หรือ.อ่างล้างหน้า.หรือ

ภาชนะบรรจุน�า้อื่นๆ
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจท�าให้เกิดไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้

สัญลักษณ์บนเครื่องเป่าผมนี้หมายถึง.“ห้ามใช้เครื่องเป่าผมใกล้น�า้”

หยุดการใช้งานทันทีและถอดปลั๊กไฟออก.หากพบว่าอุปกรณ์มีการใช้

งานที่ผิดปกติหรือไม่ท�างาน
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้

<กรณีที่อุปกรณ์ใช้งานผิดปกต.ิหรือไม่ท�างาน>

.• ไม่มีลมออกมา

.•ตัวเครื่องหยุดการท�างานเป็นช่วงๆ

.•ภายในตัวเครื่องร้อนมาก.และมีควันลอยออกมา
-	ให้ติดต่อเพื่อขอตรวจสอบ หรือซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตทันที

ใช้เต้ารับไฟภายในบ้านเพียงอย่างเดียว:.อย่าใช้สายไฟพ่วง
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

เสียบปลั๊กไฟให้แน่น
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า.อุปกรณ์ท�างานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ตรงกับ

อัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนตัวอุปกรณ์
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือแผลจากไฟ

ไหม้ได้
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.ค�าเตือน.
เมื่อคุณเห็นประกายไฟรอบๆ.ช่องอากาศออกในขณะที่ตั้งค่าลมร้อน.

ให้หยุดการใช้งาน.และน�าเส้นใยออกจากช่องอากาศออก.และ.ช่อง

อากาศเข้า
-	การไม่ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดบาดแผลจากไฟลวก หรือไฟ

ไหม้ได้

ปิดสวิตช์เปิดปิดและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟภายในบ้านหลัง

การใช้งานเสมอ
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟลวกได้

ถอดปลั๊กไฟโดยการจับที่ตัวปลั๊ก.แทนการดึงที่สายไฟ
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจท�าให้เส้นลวดภายในสายไฟขาด และอาจก่อให้

เกิดไฟลวก หรือไฟช็อต หรือไฟไหม้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

ท�าความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม�า่เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นผงสะสม
-	การหากไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้ฉนวนใช้งานไม่ได้เนื่องจากความชื้น 

ถอดปลั๊กไฟและเช็ดด้วยผ้าแห้ง

เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน�้า.ให้ถอดปลั๊กหลังใช้งาน.เพราะบริเวณ.ที่

ใกล้น�า้อาจเป็นอันตราย.แม้จะปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได้

เพื่อเพิ่มการป้องกัน.ขอแนะน�าให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-รั่ว.

(RCD)ที่มีค่ากระแสไฟฟ้ารั่วตามก�าหนดไม่เกิน.30.มิลลิแอมแปร.์

ส�าหรับวงจรไฟฟ้าที่ใช้ห้องน�้า.หรือสอบถามค�าแนะน�าจากผู้ติดตั้ง
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได้

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาส�าหรับบุคคล.(รวมถึงเด็กๆ).ที่มีร่างกาย.

ประสาทรับความรู้สึก.หรือสภาพทางจิตใจบกพร่อง.หรือขาด

ประสบการณ์และความรู้.เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือค�าแนะน�าเกี่ยว

กับการใช้งานอุปกรณ์นี้โดยผู้ที่ดูแล.

ความปลอดภัยของพวกเขา.ควรดูแลไม่ให้เด็กน�าอุปกรณ์นี้มาเล่น
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได้

หากสายไฟที่ให้มาเกิดช�ารุด.ต้องน�าไปเปลี่ยนกับผู้ผลิต.ศูนย์บริการ.

หรือผู้ให้บริการลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นว่านั้น อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บได้

.ข้อควรระวัง
อย่าเก็บสายไฟโดยการม้วนหรือบิด
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจท�าให้เส้นลวดภายในสายไฟขาดและอาจท�าให้ไฟไหม้ 

เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าท�าตก.หรือท�าให้ได้รับแรงกระแทก
-	การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดประกายไฟได้

อย่าใช้งานหากช่องอากาศเข้าได้รับความเสียหาย
-	ผมของคุณอาจค้างอยู่ในช่องอากาศเข้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เส้นผมได้

อย่าสัมผัสช่องอากาศออก.ชุดพวยเป่าผม.พวยเป่าผมแห้งเร็ว.และตัว

กระจาย.เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจร้อนจัด
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟลวกได้

อย่าใช้อุปกรณ์นี้กับเด็ก.หรือทารก
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟลวกได้
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.ข้อควรระวัง
อย่าใช้เครื่องเป่าผมที่น�าแผ่นกรองออก.เพราะเครื่องเป่าผมอาจดูดผม

ของท่านเข้าไปติด
-	ผมของคุณอาจค้างอยู่ในช่องอากาศเข้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เส้นผมได้

อย่าล้างแผ่นกรองในน�้า
-	การกระท�าเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้ 

ระมัดระวังเกี่ยวกับจุดที่ใช้งานเครื่องเป่าผม.และตรวจสอบว่าได้เว้น

ระยะห่างอย่างน้อย.10.ซม.ระหว่างเส้นผมกับช่องอากาศเข้า
-	ผมของคุณอาจค้างอยู่ในช่องอากาศเข้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เส้นผมได้

โปรดรักษาระยะห่างมากกว่า.3.ซม.ระหว่างช่องอากาศออกและเส้นผม
-	การไม่ปฏิบัติดังกล่าวอาจท�าให้เส้นผมไหม้ได้ 

อย่าใช้เครื่องเป่าผมกับสัตว์เลี้ยง.หรือเป่าเสื้อผ้า.รองเท้า.ฯลฯ
-	การไม่ปฏิบัติตามเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟลวกได้

.►หมายเหตุ

	• เครื่องเป่าผมนี้มีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกิน หากเครื่องเป่าผม

เกิดความร้อนที่สูงเกินไป เครื่องจะสับสวิตซ์ไปเป็นระบบเป่าลมเย็น ให้ปิดสวิตซ์เครื่อง

เป่าผมและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ปล่อยให้เครื่องเป่าผมเย็นลงประมาณ 2 - 3 

นาที แล้วจึงเริ่มใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเส้นใย เศษผม หรืออื่นๆ ติดอยู่

ในช่องอากาศเข้า และ ช่องอากาศออก ก่อนเปิดสวิตช์อีกครั้ง

	• ท่านอาจจะได้กลิ่น ขณะก�าลังใช้งานเครื่องเป่าผม ซึ่งเกิดจากโอโซนที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่เป็น

อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ì

การจ�าแนกส่วนต่างๆ





 















 





.ช่องอากาศออก
B.ชุดพวยเป่าผม
C.ช่องปล่อย.nanoe™
D. ไฟ.nanoe™
E.ปุ่มเป่าลมเย็น
F.ด้ามจับ
G.ห่วงส�าหรับแขวน
H.สายไฟ

I.ปลั๊กไฟ

(รูปทรงของปลั๊กไฟอาจแตกต่างกัน

ในแต่ละพื้นที่)
J.ตัวปรับอุณหภูมิ.( )

: Hot (ลมร้อน)
: Warm (ลมอุ่น)

: Healthy (ลมเบา)
: Cool (ลมเย็น)

K.สวิตซ์เปิดปิด.( )
3:  Turbo (ลมแรงมาก)
2: Dry (ลมแรง)
1: Set (ลมเบา)
0: ปิด

L.ช่องอากาศเข้า
M.แผงชาร์จ.nanoe™
N.พวยเป่าผมแห้งเร็ว
O.ตัวกระจาย



26

 
ไทย

.►พวยเป่าผมแห้งเร็ว

เพื่อให้ผมแห้งเร็วมากขึ้น 

ติดตั้งพวยเป่าผมแห้งเร็วซึ่งจะท�าให้

ช่องอากาศออกตั้งขึ้น

.►ชุดพวยเป่าผม

ส�าหรับการจัดแต่งทรงผมถูกต้องสวยงาม

.►ตัวกระจาย

เพื่อจัดทรงผมที่ดูหนามีสไตล์

วิธีใช้เครื่องเป่าผม

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผ่นกรองก่อนใช้งาน

11 เลือกอุณหภูมิของความแรงลมด้วยตัวปรับอุณหภูม.ิ(J)

22 เลือกระดับของความแรงลมด้วยสวิตซ์เปิดปิด.(K)

.►หมายเหตุ

	• เมื่อกดปุ่มเป่าลมเย็น เครื่องจะเป่าลมเย็นออกมา

	• nanoe™ จะถูกสร้างขึ้นเมื่อปรับสวิตช์เปิดปิด (K) ไปที่ ต�าแหน่ง 1 ถึง 3

	• nanoe™ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่่า

	• ถ้าท่านกังวลว่าเส้นผมจะแห้งเสีย ให้ตั้งสวิตช์ไปที่ “1: SET(ลมเบา)” ก่อนใช้งาน

	• อาจมีหยดน�า้ออกจากช่องปล่อย nanoe™ (C) ขณะท�างาน  

แต่นี่ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

	• อาจเกิดเสียงรบกวนเบาๆ ออกจากช่องปล่อย nanoe™ (C) แต่นี่เป็นเสียงของ  

nanoe™ ที่ก�าลังคายประจุและไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

	• การท�างานของ nanoe™ อาจไม่สามารถรู้สึกได้ในกลุ่มคนต่อไปนี้ได้แก่ กลุ่มคนที่

ผมหยิก ผมหยักเป็นคลื่นมาก ผมเรียบ ตรงมาก ผมสั้น หรือคนที่ยืดผมในระยะสามถึง

สี่ เดือนที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ.nanoe™

nanoe™.คืออะไร?

(กระบวนการสร้าง nanoe™: การปล่อยประจุที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง)

nanoe™ คือ อนุภาคของน�้าขนาดเล็กเกิดขึ้นโดยใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อแยกน�้าออก

จากกัน เส้นผ่าศูนย์กลางของมันเล็กกว่า 1/100 ของไอน�้า ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย

ตาเปล่า เนื่องจาก nanoe™ ถูกสร้างขึ้นจากการสะสมน�า้ในอากาศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง

ยากที่จะสร้างในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

(การสะสมน�้าในอากาศที่มีความเย็นและมีความชื้นต�า่สามารถท�าได้ยาก)

ลักษณะการท�างานของ.nanoe™

โดยปกติเส้นผมมีคุณสมบัติท�าให้เป็นประจุบวกได้ง่ายด้วยไฟฟ้า และคุณสมบัตินี้ท�าให้ 

nanoe™ ที่มีค่าเป็น ลบ เข้าแทรกซึมเข้าสู่เส้นผมพร้อมกับความชุ่มชื้น จากนั้นจะ

ท�าให้เส้นผมมีคุณสมบัติเป็น กรดอ่อนๆ ซึ่งช่วยให้หนังศรีษะแข็งแรง เส้นผมมีความ

ยืดหยุ่น และมีสุขภาพดี
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การบ�ารุงรักษาช่องปล่อย.nanoe™

	• ใช้ก้านส�าลีที่หาซื้อได้ทั่วไป (เราขอแนะน�าให้ใช้ก้านล�าลีขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับ

เด็กทารก)

	• การบ�ารุงรักษาในส่วนนี้จะช่วยให้เครื่องเป่าผมรักษาระดับของ nanoe™ ที่ถูกสร้าง

ขึ้นไว้ได้เป็นเวลานาน
1. แช่ปลายก้านส�าลีในน�า้ให้เปียกชุ่ม

2. ส่วนที่เป็นหัวเข็มจะอยู่ลึกลงไปในช่อง

ปล่อย nanoe™ ใช้ก้านส�าลีถูตรงส่วน

นี้เบาๆ ประมาณ 5 ครั้ง

ช่องปล่อย nanoe™

ถูปลายของส่วนที่เป็นหัว 

เข็มเบาๆ

ก้านส�าลี

การบ�ารุงรักษาแผ่นกรอง

	• อย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ สะสม ให้ถอดแผ่นกรองออกจากเครื่อง 

เป่าผม และน�าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกโดยใช้แปรงสีฟันหรือเครื่องดูดฝุ่น

	• ใช้แปรงสีฟันที่หาซื้อได้ทั่วไป
1. ดึงตัวล็อคที่อยู่ด้านล่างของแผ่นกรองเพื่อ

ถอดออก

แผ่นกรอง

แผงชาร์จ.nanoe™

เมื่อ nanoe™ สัมผัสกับเส้นผมอย่างต่อเนื่อง เส้นผมจะถูกเปลี่ยนเป็นประจุลบ  

ผลคือ nanoe™ และเส้นผมที่มีประจุลบจะเกิดการผลักกันซึ่งท�าให้ nanoe™  

เข้าถึงเส้นผมได้ยาก 

ด้วยระบบชาร์จ nanoe™ เพียงจับแผงชาร์จประจุ และด้ามจับ จะท�าให้ประจุลบที่สะสม

อยู่บนเส้นผมคลายออก 

ดังนั้น nanoe™ จะแทรกซึมเข้าสู่เส้นผมต่อไปได้  

ช่วยเพิ่มความชื้นได้ทั่วไปจนถึงปลายเส้นผม

การบ�ารุงรักษาเครื่องเป่าผม

	• ตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตช์เปิดปิดและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟภาย ในบ้านหลังการ

ใช้งานเสมอ (เว้นแต่ขณะที่ท�าการบ�ารุงรักษาช่องอากาศออก)

การบ�ารุงรักษาเครื่องเป่าผม

ท�าความสะอาดเครื่องเป่าผมด้วยผ้าที่ชุบน�้าหรือน�้าผสมสบู่พอหมาดๆ

.►หมายเหตุ

	• ห้ามใช้ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีอื่นๆ

	- การท�าดังกล่าวอาจท�าให้เครื่องท�างานผิดปกติ ชิ้นส่วนแตกร้าว/เปลี่ยนสีได้ เป็นต้น

	• การปล่อยให้เครื่องเป่าผมยังคงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมหรือเครื่องส�าอางติดอยู่กับ

ด้ามจับหรือตัวเครื่องอาจท�าให้พลาสติกเสื่อมสภาพเป็นผลท�าให้บริเวณดังกล่าวเปลี่ยน

สีหรือแตกร้าว และท�างานผิดปกติได้
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การบ�ารุงรักษาช่องอากาศออก

	• ควรเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผมเข้ากับเต้ารับไฟภายในบ้านในกรณีที่ท�าการบ�ารุงรักษาช่อง

อากาศออกเท่านั้น

	• ใช้แปรงสีฟันที่หาซื้อได้ทั่วไป
	• เปลี่ยนตัวปรับอุณหภูมิไปที่ “Cool (ลมเย็น)” 

และเป่าฝุ่นผงหรือสิ่งอื่นๆ ออกในขณะที่ท่าน

ใช้แปรงสีฟันขัดถู

	• ในระหว่างการบ�ารุงรักษา อย่าให้มือของท่าน

หรือสิ่งอื่นๆ กีดขวางช่องอากาศเข้า

	• ระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องเป่าผมเป็นครั้งแรกหลัง

จากท�าการบ�ารุงรักษา เนื่องจากเครื่องอาจเป่า

ฝุ่นผงหรือสิ่งอื่นๆ ออกมา
ขัดถูเพื่อน�าฝุ่นผง เส้นผม ฯลฯ ที่ติด

อยู่กับตระแกรงออกมา

2. น�าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในแผ่นกรองหรือช่องอากาศเข้าออก

	• น�าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายนอกแผ่นกรองออกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น  

หากวิธีนี้ไม่สามาถน�าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกมาได้  

ให้ใช้นิ้วมือในส่วนที่หนาดันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกผ่านช่องตะแกรงซี่ละเอียดที่อยู่ 

ด้านในออกมาช่องตะแกรงเหล็กด้านนอก และใช้แปรงสีฟันขัดออกด้วยความระมัด 

ระวัง

	• ให้ใช้แปรงสีฟันขัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกมาจากด้านในของแผ่นกรองด้วยความระมัด 

ระวัง

	• ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงสีฟันน�าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในช่องอากาศเข้า 

ออกมาด้วยความระมัดระวัง

	• การใช้เล็บกดเพื่อขัดแผ่นกรองแรงๆ อาจท�าให้แผ่นกรองฉีกขาดได้  

ดังนั้นโปรดใช้แปรงสีฟัน
3. ประกอบแผ่นกรองให้แน่น โดยเริ่มต้น

จากด้านบน

	• ให้กดค้างไว้จนกว่าท่านจะได้ยินเสียง 

“คลิก”  

จากตัวล็อคด้านบนและด้านล่าง
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วิธีการแก้ปัญหา

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข

เปลี่ยนไปเป็นลมเย็นบ่อยเกินไปในระหว่างการ

ใช้งานในโหมด “Hot (ลมร้อน)” หรือมองเห็น

ประกายไฟภายในตัวเครื่อง

(ประกายไฟอาจมีสาเหตุมาจากสวิตช์ควบคุม

อุณหภูมิ อุปกรณ์ป้องกันเครื่อง และกรณีเช่นนี้

ไม่ได้ผิดปกติ)

มีเส้นใยสะสมในช่องอากาศเข้า หรือ ช่องอากาศออก

ผม หรือสิ่งอื่นๆ อุดตันในช่องอากาศเข้า

น�าเส้นใยที่สะสมอยู่ออก

อย่าปิดช่องอากาศเข้า

ลมร้อนร้อนมากผิดปกติ

ปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟภายในบ้านไม่แน่น ใช้เต้ารับไฟภายในบ้านที่มีขนาดพอดี

มีประกายไฟเกิดขึ้นภายในช่องปล่อย nanoe™
ความผิดปกติอาจเกิดจากความสกปรกของอิเล็กโทรด (ส่วนเข็ม) ท�าการบ�ารุงรักษาช่องปล่อย nanoe™

ช่องปล่อย nanoe™ มีเสียงดัง (เสียงแตกหัก)

หากปัญหาเหล่านี้ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ติดต่อร้านที่คุณซื้อเครื่องเป่าผมนี้ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Panasonic เพื่อท�าการซ่อมแซม

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเป่าผม

รุ่นผลิตภัณฑ์ EH-NA65

แหล่งไฟฟ้า 220 V   50-60 Hz 230 V   50-60 Hz 240 V   50-60 Hz

การใช้ไฟ 1700 W 1850 W 2000 W

อุปกรณ์เสริม ชุดพวกเป่าผม พวยเป่าผมแห้งเร็ว และตัวกระจาย

สินค้าส�าหรับใช้ในบ้าน
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