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NTIR2610

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ชื่อและการทํางานของแตละชิ้นสวน

■หัวตอไดร
สําหรับเพิ่มวอลลุม

■หัวตอไดร
สําหรับผมดัด

■ขาตั้ง

■กระเปาใสหัวตอไดร

■หัวตอไดร
สําหรับจัดแตงทรงผม

■หัวตอไดร
แปรงมวนผม

เกี่ยวกับระบบตัดไฟอัตโนมัติ

อุปกรณจะตัดไฟอัตโนมัติหลังจากที่เปดสวิตชไฟประมาณ 30 นาที จะมีสัญญาณไฟกระพริบ 
และเสียงรองเพื่อแจงเตือนขึ้นตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิราว 10 วินาทีกอนที่สวิตชจะตัด
หากกดปุม     ในชวงเวลานี้ สวิตชที่ยัง ON อยูนี้จะขยายเวลาตอไปไดอีกราว 30 นาที

กรุณาวางอุปกรณไวที่ขาตั้งจนกวา
จะเย็นลงในระหวางใชงานและหลัง
ใชงานเสร็จ

ขาตั้ง

อุปกรณเสริม

หมายเลขผลิตภัณฑ

กำลังไฟฟาที่ใช

NTIR2610

แรงดันไฟฟาที่รองรับ 100-240V
47-49 W

ความยาวของสายไฟ 1.7 เมตร

ขอมูลจำเพาะ

สายไฟ

ตําแหนงสําหรับเกี่ยวนิ้ว (ทั้งสองดาน)

ตัวเครื่อง

สวิตชไฟ

ตัวหุมสายไฟ
เชื่อมกับตัวเครื่อง

รูที่นํ้าระเหยออก
นํ้าสวนเกินจากเสนผมจะระบาย
ออกมาทางรูที่นํ้าระเหยออก

สวนที่แสดงอุณหภูมิ

ตัวล็อคเปดปด

ไออนประจุลบจะชวยรักษาชั้นคิวติเคิล
(Cuticle) ของเสนผมเอาไว

แกนหนีบ

ล็อคหัวตอไดร (ทั้งสองดาน)

ชองปลอยคารมีเลีย
ประกอบดวยไมโครแคปซูล
ซึ่งมีสวนผสมของนํ้ามันจากดอก
คารมีเลียที่ปลูกในญี่ปุน (100%)

แสดงการล็อคอุณหภูมิ

ปุม
(เพิ่มอุณหภูมิ)

ปุม
(เพิ่มอุณหภูมิ หรือ 

ปลดล็อคอุณหภูมิ)

ล็อค

ปลดล็อค

ชองปลอยไอออนประจุลบ

ตัวรัดเก็บสายไฟที่สะดวกรวดเร็ว

สะดวกในการ
มวนเก็บสายไฟ
หลังใชงาน

สําหรับใชภายในบาน

คูมือแนะนําวิธีการใชงาน

เครื่องหนีบผมไอออนิก แบบมัลติฟงกชั่น

กรุณาเก็บรักษาคูมือแนะนําวิธีการใชงานไวในที่ซึ่งผูที่จะใชงานสามารถมองเห็นได
งายเสมอ

กรุณาอานคูมือแนะนําวิธีการใชงานกอนและใชใหถูกวิธี ผูผลิตไมมีสวนรับผิดชอบใดใด
กรณีที่ใชงานโดยไมถูกวิธี หรือใชงานดวยวิธีซึ่งไมมีระบุไวในคูมือแนะนําวิธีการใชงาน
กรุณาอานโดยเฉพาะหัวขอ “ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ใหละเอียด

รูที่นํ้าระเหยออก

ดานหลังของตัวเครื่อง

50-60Hz

ไมเก็บไวในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือใกลนํ้า

ไมนําอุปกรณไปแชนํ้าหรือของเหลวหรือทําใหเปยก ไมใชในขณะมือเปยก

ไมวางอุปกรณทิ้งไวทั้งที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู

ปดสวิตชทุกครั้งหลังใชงาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

ไมดึงสายไฟ ไมนํามามวนกับตัวเครื่อง

ไมทําอุปกรณตกหรือชนกับสิ่งอื่น

กอนเริ่มการใชงาน ตรวจสอบวาสายไฟ ปลั๊กไฟและตัวเครื่องไมชํารุดเสียหาย

กอนเริ่มใชงาน ตรวจสอบวาอุปกรณรองรับตอแรงดันไฟฟาในพื้นที่นั้นหรือไม

ไมใชแกนหนีบหนีบเสนผมบริเวณเดิมเกินกวา 10 วินาที

หลังการใชงานอุปกรณใหอุณหภูมิลดลงดีแลวกอนทําการจัดเก็บ

ไมใชงานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บใหพนมือเด็ก

ไมแยกชิ้นสวนหรือซอมอุปกรณนี้ หากไมใชผูเชี่ยวชาญในการซอมบํารุงที่ไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย

หากแกนหนีบไมรอน หรือทํางานไมปกติ ใหปดสวิตชและถอดปลั๊กไฟทันที

ไมเช็ดหรือถูดวยแอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน นํ้ายาลางเล็บ ฯลฯ

ไมนําไปใชในการประกอบธุรกิจ ไมวางในที่ซึ่งผูคนจํานวนมากสามารถนําไปใชงานได

ไมใชกับเสนผมที่ผานสารจัดแตงทรงผม ทั้งนํ้ายาดัดผมและนํ้ายายืดผม

อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณที่ผลิตขึ้นสําหรับผูที่มีความสามารถทั้งดานกายภาพ ดานการรับรู 
และดานสภาพจิตใจที่ไมสมบูรณพรอม (รวมเด็ก) รวมถึงผูไมมีความรูในการใชงานและ
ผูที่ไมเคยใชงานมากอน ยกเวน ผูใชงานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเขารับการอบรมลวงหนา
เกี่ยวกับวิธีใชงานจากผูที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได

ระมัดระวังไมใหเด็กนําอุปกรณนี้ไปเลน

หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูทําหรือตัวแทนฝายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกันเปนผูเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

หากที่ตัวอุปกรณมีขาตั้ง ใหใชขาตั้งดังกลาว โดยวางไวบนพื้นที่เรียบ มั่นคงและทน
ความรอนเสมอ ไมใชงานบริเวณใกลกับเชื้อเพลิงที่เผาไหมไดและเปนแกส ไมวางในที่ที่มือเด็กเอื้อมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขณะใชงานรวมทั้งขณะที่อุปกรณกําลังเย็นตัวลง
ไมสัมผัสบริเวณที่แตมสีไวดังรูป ในระหวางการใชงาน
และหลังจากที่เพิ่งใชงานเสร็จ ไมใหถูกโดนผิวหนัง

มีความเสี่ยงจากการไหม

สัญลักษณนี้ คือ 
สัญลักษณที่แสดงวาหาม 
ใชงานอุปกรณนี้ใกลนํ้า 
(อางอาบนํ้า ฝกบัว ฯลฯ)

อยาใชเครื่องใชไฟฟานี้ใกลกับอางอาบนํ้า ฝกบัว อางลางหนา หรือภาชนะอื่นที่ 
บรรจุนํ้า เมื่อใชเครื่องเปาผมในหองนํ้าใหถอดเตาเสียบออกจากแหลงจายไฟฟา 
หลังจากการใชงาน เนื่องจากการอยูใกลนํ้ามีอันตรายแมวาจะปดสวิตช (switch 
off) เครื่องเปาผมการปองกันเพิ่มเติม แนะนําใหติดตั้งอุปกรณตัดวงจรกระแส 
เหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟาเหลือที่ทํางานที่กําหนด 
ไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร ในวงจรไฟฟา ที่ปอนไฟฟาใหแกหองนํ้า
ใหขอคําแนะนํานี้จากผูติดตั้ง

ใชงานโดยหันรูที่นํ้าระเหยออกดานนอก
ไอนํ้าอุณหภูมิสูงจะออกจากรูที่นํ้าระเหยออก

สําหรับผมที่เปยก ตองทําใหแหงหมาดราว
ครึ่งหนึ่งกอนจึงใชงาน
ระวังการถูกนํ้ารอนลวกจากหยดนํ้าที่ถูกทําใหรอนนี้

การใชงานโดยติดหัวตอไดร จะตองใชกับผมที่แหงแลวเทานั้น
อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหถูกนํ้ารอนลวกได

ระวังเนื่องจากมี
ไอนํ้าอุณหภูมิสูง
พนออกมา

หามสัมผัสเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง

สัญลักษณนี้ คือ กรณีตองการทําลายอุปกรณ ไมควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 

เนื่องจากอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และปญหาสิ่งแวดลอม 

ควรนําไปทิ้งถังขยะแยกประเภทที่สามารถนําไปรีไซเคิลได 
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วิธีถอด

กดล็อคของหัวตอไดรซึ่งอยูดานขาง
ทั้งสองฝงของตัวเครื่อง แลวดึงออก
โดยจับที่ตําแหนงสําหรับใส
หรือถอดหัวตอไดร

วิธีประกอบติดและวิธีถอดหัวตอไดร วิธีใชเครื่องหนีบผม

หัวตอไดรแตละประเภท ใหประกอบติด
ที่ฝงเพลตลางของที่หนีบ

ทิศทางของการประกอบติดกับตัวเครื่อง

ตําแหนงสําหรับ
ใสหรือถอด
(ทั้งสองดาน)

วิธีประกอบติด

จับตําแหนงสําหรับใสหรือถอด
หัวตอไดร

ประกอบติดโดยเสียบหัวตอไดรใหรองของปลาย
เพลตลางทั้งสองฝงอยูในตําแหนงตรงกัน 
แลวสไลดจนกวาจะไดยินเสียง “คลิก”

ในการใสหรือถอดหัวตอไดรแตละประเภท จะตองใหดึงปลั๊กไฟออก
แลวตรวจดูกอนเสมอวาที่หนีบเย็นลงสนิทแลว

วิธีใช วิธีดูแลรักษาความสะอาด หากคิดวาอุปกรณชํารุด

ล็อคหัวตอไดร

ตองประกอบติดหัวตอไดร
ใหแนนสนิท

สไลดตัวล็อคเปดปดในขณะที่ใชมือปด
สวนแกนหนีบไว เพื่อ OPEN (ปลดล็อค) 

ใหประกอบติดหัวตอไดร เมื่อตองการใชหัวตอไดร

เสียบปลั๊กไฟที่เตาเสียบ

กดสวิตชไฟคางไว (ราว 2 วินาที)

140℃~200℃

100℃~200℃

100℃~200℃การจัดแตงทรงผม

การนําไปใชงาน อุณหภูมิสภาพผมที่สามารถใชได

ผมที่แหงหมาดหรือผมที่ทําใหเปยกชื้นยืดผมที่ชี้ฟู

ผมที่แหงแลว

ผมที่แหงแลว

เมื่อกลายเปนอุณหภูมิที่กําหนดแลว จะแจงเตือนโดยการที่สัญญาณไฟแสดงจะเปลี่ยน
จากกระพริบเปนสัญญาณไฟติดแลว และมีเสียงรอง “ปปบ”

กรุณาปรับอุณหภูมิที่ตั้งคาใหเหมาะกับสภาพผม กรุณาใชงานอยางระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางยิ่งปลายเสนผมที่อาจเสียไดงาย
จนกวาจะคุนเคย แนะนําใหใชงานที่อุณหภูมิตํ่า

สามารถเลือกไดทั้งหมด 21 ขั้น ขั้นละ 5℃ ภายในขอบเขตอุณหภูมิระหวาง 100-200℃

การเปดสวิตชทั้งที่ยังปดอยู อาจเปนสาเหตุ
ของการชํารุดเสียหาย

เมื่อมีเสียงรอง “ปบ” อุณหภูมิที่ตั้งคา (เมื่อใชงานครั้งแรกตั้งคาไวที่ 135℃ 

ในการใชงานตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป จะมีคาเทากับอุณหภูมิที่ตั้งคาในครั้งกอน)

จะกระพริบแสดงอยูตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิ

สภาพที่
ล็อค

สภาพที่
ปลดล็อค

ตั้งคาอุณหภูมิโดยกดปุม    (เพิ่มอุณหภูมิ) หรือ    (ลดอุณหภูมิ)

หลังการใชงาน ใหกดสวิตชไฟคางไว
(ราว 2 วินาที) แลวดึงปลั๊กไฟออก
จากเตาเสียบ

เมื่อเย็นลงสนิทแลว ใหใชมือสไลด
ตัวล็อคเปดปดในสภาพที่แกนหนีบ
ยังปดอยู เพื่อทําการล็อค
แลวเก็บรักษาเอาไวในที่ซึ่งมีความชื้นตํ่า

ฟงกชั่นล็อคอุณหภูมิอัตโนมัติ
หลังการควบคุมการใชงานครั้งสุดทายผานไปราว 5 วินาที]
สัญญาณไฟที่แสดงการล็อคอุณหภูมิจะติดขึ้น และเมื่อมีเสียง
รอง “ปบ” การตั้งคาอุณหภูมิจะถูกล็อคอัตโนมัติ เครื่องหมาย
ล็อคอุณหภูมิจะแสดงขึ้นตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิดวยเชนกัน

วิธีปลดล็อคอุณหภูมิ
เมื่อกดปุม     2 ครั้ง จะมีเสียงรอง “ปบ…”
การล็อคอุณหภูมิจะถูกปลดออก เครื่องหมายล็อคอุณหภูมิ

สภาพที่
ปลดล็อค

สภาพที่
ล็อค

ตัวเครื่องและหัวตอไดรสําหรับผมดัด

เช็ดสิ่งสกปรกดวยผาแหงเนื้อนุม
หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ใหใชผาเนื้อนุมชุบ “นํ้าสบู” หรือ “นํ้ายาทําความสะอาด
ที่มีคุณสมบัติเปนกลางเจือจางดวยนํ้าเปลา” บีบจนหมาดแลวเช็ดทําความสะอาด

หัวตอไดรสําหรับเพิ่มวอลลุม・หัวตอไดรสําหรับจัดแตงทรงผม
・หัวตอไดรแปรงมวนผม

นําเศษฝุนหรือเสนผม ฯลฯ ออกดวยแปรงขนนิ่ม

ลางออกดวยนํ้า แลวตากใหแหงสนิท

ปดสวิตชถอดปลั๊กไฟ รอใหเย็นลงกอนแลวจึงดูแลรักษาความสะอาด สาเหตุที่เปนไปได ขอควรปฏิบัติ

ใชงานตอได

ขอใหหยุดการใชงานทันทีและปรึกษากับรานคาที่จัดจําหนาย

อาการ

เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิ
ของฮีตเตอรไมใชอาการ
ของอุปกรณชํารุดแตอยางใด

มีกลิ่นในการใชงานครั้งแรก

ใชงานตอได
คือเสียงสรางไออนประจุลบ

ไมไดผิดปกติแตอยางใด

มีเสียง “ซา” ดังออกมาจาก

ชองปลอยไอออนประจุลบ

ไมรูสึกถึงประสิทธิภาพ

ของไอออนประจุลบ
ผมหยักศก・ผมชี้ฟูรุนแรง・ผมเสนเล็กละเอียด
・ผมสั้น・ที่มีสภาพผมมัน

กลุมบุคคลดังตอไปนี้อาจรูสึกถึงประสิทธิภาพของไอออน
ประจุลบไดยาก

มีความผิดปกติหรือ

ความเสียหายอื่นๆ

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


