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● ●มวนเขาขางใน

หนีบผมโดย
หันตัวหนีบ
ออกดานนอก

มวนออกขางนอก

หนีบผมโดย
หันตัวหนีบ
เขาดานใน

สลับเปลี่ยนแกนหนีบผมใหเหมาะกับสไตลของผม

กดปุมเปลี่ยนโหมดดานขวา
แลวกดที่กดตัวหนีบ
เพื่อเปดแกนหนีบผมตรง

หยิบชอผมขนาดความกวางประมาณ 5 ซม. แลววางผม
ใหอยูตรงกลางของแกนหนีบผมตรง

กดสวนปลายสุดของที่หนีบซึ่งปดอยู
แลวคอยๆ สไลดลงมาในแนวตรง

กดปุมเปลี่ยนโหมดดานซาย
แลวกดที่กดตัวหนีบ
เพื่อเปดแกนหนีบผมลอน

หยิบชอผมขนาดความกวางประมาณ 3-5 ซม. แลววางผมใหอยูตรงกลางของแกนหนีบผมลอน

กดสวนปลายสุดของแกนหนีบปดใหสนิท แลวกดคางไว 2-5 วินาที

เปดแกนหนีบออก ทําใหผมเปนทรงเฉพาะโดยหนีบที่ดานลาง
ของสวนที่เปนทรงแลว และทําใหลอนตอเนื่องกันไป

กดปุมซึ่งอยูทั้ง 2 ดานของที่กดตัวหนีบคางไว (1) แลวดึงที่กดตัวหนีบ (2)

หยิบชอผมขนาดความกวางประมาณ 3 ซม. แลวหนีบผมใหอยูตรงกลางของแกนหนีบผมดัด
จากนั้นมวนลงไปจนถึงปลายผม

เมื่อทําใหผมเปนทรงเฉพาะโดยการปลอยทิ้งไวราว 5 วินาที แลวจึงเปดที่กดตัวหนีบ
แลวนําออกจากผม

NTIR1650

คูมือแนะนําวิธีการใชงาน

เครื่องหนีบผมไอออนิก 3 in 1

กรุณาเก็บรักษาคูมือแนะนําวิธีการใชงานไวในที่ซึ่งผูที่จะใชงานสามารถมองเห็นได
งายเสมอ

กรุณาอานคูมือแนะนําวิธีการใชงานกอนและใชใหถูกวิธี 
โดยเฉพาะ “ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย” เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายตอรางกาย
หรือความเสียหายตอทรัพยสิน กรุณาอานคูมือและปฏิบัติตามอยางเครงครัด

กรุณาดูที่เว็บไซต TESCOM ดานลางนี้เพื่อดาวนโหลดคูมือแนะนําวิธีการใชงาน
▶ http://www.tescom-japan.co.jp/global/

ไมเก็บไวในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือใกลนํ้า

ไมนําอุปกรณไปแชนํ้าหรือของเหลวหรือทําใหเปยก ไมใชในขณะมือเปยก

ไมวางอุปกรณทิ้งไวทั้งที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู

ปดสวิตชทุกครั้งหลังใชงาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

ไมดึงสายไฟ ไมนํามามวนกับตัวเครื่อง

ไมทําอุปกรณตกหรือชนกับสิ่งอื่น

กอนเริ่มการใชงาน ตรวจสอบวาสายไฟ ปลั๊กไฟและตัวเครื่องไมชํารุดเสียหาย

กอนเริ่มใชงาน ตรวจสอบวาอุปกรณรองรับตอแรงดันไฟฟาในพื้นที่นั้นหรือไม

ไมใชแกนหนีบหนีบเสนผมบริเวณเดิมเกินกวา 10 วินาที

ไมใชขณะผมเปยก

หลังการใชงานอุปกรณใหอุณหภูมิลดลงดีแลวกอนทําการจัดเก็บ

ไมใชงานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บใหพนมือเด็ก

ไมแยกชิ้นสวนหรือซอมอุปกรณนี้ หากไมใชผูเชี่ยวชาญในการซอมบํารุงที่ไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย

ไมเช็ดหรือถูอุปกรณดวยแอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน นํ้ายาลางเล็บ ฯลฯ

หากแกนหนีบไมรอน หรือทํางานไมปกติ ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กไฟทันที

ไมนําไปใชในการประกอบธุรกิจ ไมวางในที่ซึ่งผูคนจํานวนมากสามารถนําไปใชงานได

ไมใชกับเสนผมที่ผานสารจัดแตงทรงผม ทั้งนํ้ายาดัดผมและนํ้ายายืดผม

อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณที่ผลิตขึ้นสําหรับผูที่มีความสามารถทั้งดานกายภาพ ดานการรับรู และ
ดานสภาพจิตใจที่ไมสมบูรณพรอม (รวมเด็ก) รวมถึงผูไมมีความรูในการใชงานและผูที่ไมเคย
ใชงานมากอน ยกเวน ผูใชงานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเขารับการอบรมลวงหนาเกี่ยวกับวิธี
ใชงานจากผูที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได

ระมัดระวังไมใหเด็กนําอุปกรณนี้ไปเลน

หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูทําหรือตัวแทนฝายบริการหรือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน เปนผูเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

หากที่ตัวอุปกรณมีขาตั้ง ใหใชขาตั้งดังกลาว โดยวางไวบนพื้นที่เรียบ มั่นคงและทน
ความรอนเสมอ ไมใชงานบริเวณใกลกับเชื้อเพลิงที่เผาไหมไดและเปนแกส

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอใหหยุดการใชงานทันทีและปรึกษากับรานคาที่จัดจําหนายมีความผิดปกติ หรือ
อาการชํารุดอื่นๆ

สาเหตุที่เปนไปได ขอควรปฏิบัติอาการ

มีกลิ่นในการใชงานครั้งแรก
เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิ
ของฮีตเตอรไมใชอาการของ
อุปกรณชํารุดแตอยางใด

หากคิดวาอุปกรณชํารุด

ใชงานตอได

ไมรูสึกถึงประสิทธิภาพ
ของไอออนประจุลบ

กลุมบุคคลดังตอไปนี้อาจรูสึกถึงประสิทธิภาพของ
ไอออนประจุลบไดยาก
・ผูที่มีผมหยักศก
・ผูที่มีผมชี้ฟูรุนแรง
・ผูที่มีผมเสนเล็กละเอียด
・ผูที่ผมสั้น
・ผูที่มีสภาพผมมัน

ขอมูลจําเพาะ

แรงดันไฟฟาที่รองรับ

หมายเลขผลิตภัณฑ
220-240V

NTIR1650

กําลังไฟฟาที่ใช 70W

ความยาวของสายไฟ 1.7 เมตร

ชื่อและการทํางานของแตละชิ้นสวน

ชื่อเรียกแกนหนีบ

อุปกรณจะตัดไฟอัตโนมัติหลังจากที่เปดสวิตชไฟประมาณ 30 นาที
จะมีสัญญาณไฟกระพริบและเสียงรองเพื่อแจงเตือนขึ้นตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิราว 10 วินาที
กอนที่สวิตชจะตัดหากกดปุม ▼ ในชวงเวลานี้ สวิตชที่ยัง ON อยูนี้จะขยายเวลาตอไปไดอีกราว 30 นาที

เกี่ยวกับระบบตัดไฟอัตโนมัติ

เสียบปลั๊กไฟที่เตาเสียบ แลวกดสวิตชคางไว (ราว 2 วินาที) เพื่อเปดสวิตชไฟ

ตั้งคาอุณหภูมิดวยปุมตั้งคาอุณหภูมิ
เมื่อมีเสียงรอง “ปปบ” และสัญญาณไฟตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิเปลี่ยนจากกระพริบเปน
ไฟติดแลว จึงคอยเริ่มจัดแตงทรงผม

วิธีใช

เพื่อปองกันการไหม กรุณาใชที่คาดผม
และใชผาเช็ดตัว ฯลฯ คลุมบริเวณคอ
จนถึงไหลปองกันเอาไว

หลังใชงาน ใหกดสวิตชคางไว (ราว 2 วินาที) เพื่อปดสวิตชไฟ
แลวดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟออก รอใหอุปกรณเย็นลงกอน แลวจึงดูแลทําความสะอาด

เช็ดสิ�งสกปรกดวยผาแหงเน�้อนุม
หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ใหใชผาเน�้อนุมชุบ “น้ำสบู” หรือ “น้ำยาทำความสะอาด
ที่มีคุณสมบัติเปนกลางเจือจางดวยน้ำเปลา” บีบจนหมาดแลวเช็ดทำความสะอาด

สัญลักษณนี้ คือ 
สัญลักษณที่แสดงวาหาม 
ใชงานอุปกรณนี้ใกลนํ้า 
(อางอาบนํ้า ฝกบัว ฯลฯ)

อยาใชเครื่องใชไฟฟานี้ใกลกับอางอาบนํ้า ฝกบัว อางลางหนา หรือภาชนะอื่น
ที่บรรจุนํ้า 
เมื่อใชเครื่องเปาผมในหองนํ้าใหถอดเตาเสียบออกจากแหลงจายไฟฟาหลังจาก
การใชงาน เนื่องจากการอยูใกลนํ้ามีอันตรายแมวาจะปดสวิตช (switch off) 
เครื่องเปาผมการปองกันเพิ่มเติม แนะนําใหติดตั้งอุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ 
(residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟาเหลือที่ทํางานที่กําหนดไมเกิน
30 มิลลิแอมแปร ในวงจรไฟฟาที่ปอนไฟฟาใหแกหองนํ้า ใหขอคําแนะนํานี้ 
จากผูติดตั้ง

50-60Hz

สายไฟ

ตัวเครื่อง

ที่กดตัวหนีบ
(สําหรับผมดัด)

สะดวกในการมวนเก็บ
สายไฟหลังใชงาน

ตัวรัดเก็บสายไฟ

ปุมตั้งคาอุณหภูมิ สวิตชไฟ

แสดงอุณหภูมิที่ตั้งคาไว

สวนที่แสดงอุณหภูมิ

ชองปลอยไอออนประจุลบ
ไอออนประจุลบที่เกิดขึ้นมาจากชองปลอย
ไอออนประจุลบนี้  จะชวยรักษาชั้นคิวติเคิล
(Cuticle) ของเสนผมเอาไวแกนหนีบ

ปุมเปลี่ยนโหมดดานซาย
(สําหรับผมลอน) 

ปุมเปลี่ยนโหมดดานขวา
 (สําหรับผมตรง)

ตัวหนีบ

แบงผมออกเปน 
2 ดานซายขวา

แบงผมดานหนาและผมที่ประหนา
กอนถึงบริเวณชวงหูออกเปนชอเล็กๆ
มวนแลวเก็บดวยกิ๊บ

แบงผมที่เหลือออกเปน 3 แถว
ตามรูปแลวมวนเก็บไว

เริ่มจัดแตงทรงทีละชอจากแถวลางกอน

หากแบงผมออกเปนชอเอาไว
จะชวยใหจัดแตงผมไดอยางสวยงาม

วิธีการแบงชอผม
วิธีจัดแตงทรงผม การจัดแตงทรงผม

หลังการควบคุมการใชงานครั้งสุดทายผานไปราว 5 วินาที สัญญาณไฟ
ที่แสดงการล็อคอุณหภูมิจะติดขึ้น และเมื่อมีเสียงรอง “ปบ” การตั้งคา
อุณหภูมิจะถูกล็อค เมื่อกดปุม ▼ 2 ครั้ง จะมีเสียงรอง “ปบ…” 
ล็อคจะถูกปลด และสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได

ฟงกชั่นล็อคอุณหภูมิอัตโนมัติ

ไมวางในที่ที่มือเด็กเอื้อมถึง
โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะใชงาน
รวมทั้งขณะที่อุปกรณกําลังเย็นตัวลง
ไมสัมผัสบริเวณที่แตมสีไวดังรูป 
ในระหวางการใชงานและหลังจาก
ที่เพิ่งใชงานเสร็จ ไมใหถูกโดนผิวหนัง

มีความเสี่ยงจากการไหม

เมื่อจะกลับคืนตําแหนงเดิม
ใหกดปุมคางไว (1)
แลวดันเขาไป (2)

ผมตรง

ผมลอน

ผมดัด

กด

กด

หากที่กดตัวหนีบอยูใน
ตําแหนงใชสําหรับผมดัด
ใหเลื่อนกลับคืน

หากที่กดตัวหนีบอยูใน
ตําแหนงใชสําหรับผมดัด
ใหเลื่อนกลับคืน

・หากตองการทําลอนที่เดนชัดใหหนีบชอผมขนาดประมาณ 3 ซม.
   และหากตองการทําลอนที่ออนๆ ใหหนีบชอผมขนาดประมาณ 5 ซม.

※กรุณาอยาดึงผมออกขณะที่ตัวหนีบยังปดอยู

※ไมมวนผมเขาหาฝงที่กด

■อุปกรณเสริม : คูมือจัดแตงทรงผม

※เพื่อทําใหเขาใจการจัดแตงทรงผมไดงายขึ้น รูปภาพประกอบจึงตัดที่คาดผม
   และผาขนหนูคลุมไหลออก

สลับเปลี่ยนเปนโหมดผมตรง
แลวจัดระเบียบทิศทางของเสนผม
สลับเปลี่ยนเปนโหมดผมดัด
มวนตั้งแตตรงกลางจนถึง
ปลายผมเขาดานใน
เพื่อใหเกิดวอลลุม

มวนผมดานขาง
ใหแนนอยูทรง
เพื่อสรางวอลลุม

ทานํ้ายาจัดแตงทรงผม ขยุมที่
ปลายผม เพื่อสรางซิลลูเอท
แบบที่มีบรรยากาศ

●ผมดัดแบบสงางาม

ภาพตอนมวนเสร็จ

มวนชอผมดานขางและดานหลัง
ในทิศทางสลับกันทั้งมวนเขาดาน
ในและมวนออกดานนอก
ถามวนผมบริเวณรอบใบหนา
เขาดานในจะทําใหดูออนโยน

มวนโดยเนนตําแหนงที่
ตองการใหเกิดวอลลุม
ใหแนนอยูทรง

●ผมดัดแบบตุกตา

ทานํ้ายาจัดแตงทรงผม คลายชอผม
แลวปรับวอลลุมใหเหมาะสม

ภาพตอนมวนเสร็จ

※วิธีเปลี่ยนแกนหนีบ กรุณาอางอิง “วิธีจัดแตงทรงผม”

แกนหนีบ
ผมตรง

แกนหนีบ
ผมลอน

แกนหนีบ
ผมดัด

ปุม    : เพิ่มอุณหภูมิ

ปุม    : ลดอุณหภูมิ

TH

สําหรับใชภายในบาน

(เสนผาศูนยกลาง 32 มม.)

สัญลักษณนี้ คือ กรณีตองการทําลายอุปกรณ ไมควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 
เนื่องจากอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และปญหาสิ่งแวดลอม 
ควรนําไปทิ้งถังขยะแยกประเภทที่สามารถนําไปรีไซเคิลได


