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NTIR2632

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ชื่อและการทํางานของแตละชิ้นสวน

หมายเลขผลิตภัณฑ

ความยาวของสายไฟ
กำลังไฟฟาที่ใช

NTIR2632

แรงดันไฟฟาที่รองรับ 100-240V
58-64 W
1.7 เมตร

ขอมูลจำเพาะ

สําหรับใชภายในบาน

คูมือแนะนําวิธีการใชงาน

เครื่องหนีบผมไอนํ้าไอออนิก 2 in 1

กรุณาเก็บรักษาคูมือแนะนําวิธีการใชงานไวในที่ซึ่งผูที่จะใชงานสามารถมองเห็นได
งายเสมอ

กรุณาอานคูมือแนะนําวิธีการใชงานกอนและใชใหถูกวิธี ผูผลิตไมมีสวนรับผิดชอบใดใด 
กรณีที่ใชงานโดยไมถูกวิธี หรือใชงานดวยวิธีซึ่งไมมีระบุไวในคูมือแนะนําวิธีการใชงาน
กรุณาอานโดยเฉพาะหัวขอ “ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ใหละเอียด

ไออนประจุลบจะชวย
รักษาชั้นคิวติเคิล 
(Cuticle) ของเสนผม
เอาไว

ตัวรัดเก็บสายไฟที่สะดวกรวดเร็ว

สะดวกในการ
มวนเก็บสายไฟ
หลังใชงาน

ตัวหุมสายไฟ
เชื่อมกับตัวเครื่อง

ปุมเปลี่ยนโหมดดานซาย

(สําหรับผมตรง)
เมื่อกดปุมจะสามารถใชเปน
เครื่องหนีบผมตรงได

ปุมเปลี่ยนโหมดดานขวา
(สําหรับผมดัด)　
เมื่อกดปุมจะสามารถใชเปน
เครื่องหนีบผมดัดได

ที่กดตัวหนีบ

ปุมปรับอุณหภูมิ

เสนผานศูนยกลางของแกนหนีบ

ตัวหนีบ

ชองปลอยไอนํ้า
(มีที่ดานสําหรับหนีบผมซึ่งอยูดานหลังดวย)

แสดงการล็อคอุณหภูมิ

สวนที่แสดงอุณหภูมิ

ชองปลอยไอออนประจุลบ

สายไฟ

สวิตชไฟ

ปุม
(เพิ่มอุณหภูมิ หรือ 
ปลดล็อคอุณหภูมิ)

(เพิ่มอุณหภูมิ)
ปุม

เกี่ยวกับระบบตัดไฟอัตโนมัติ

อุปกรณจะตัดไฟอัตโนมัติหลังจากที่เปดสวิตชไฟประมาณ 30 นาที จะมีสัญญาณไฟ
กระพริบและเสียงรองเพื่อแจงเตือนขึ้นตรงสวนที่แสดงอุณหภูมิราว 10 วินาที กอนที่
สวิตชจะตัด หากกดปุม     ในชวงเวลานี้ สวิตชที่ยัง ON อยูนี้จะขยายเวลาตอไป
ไดอีกราว 30 นาที

ฝาแทงคบรรจุนํ้า

สักหลาด (Felt)
(ถอดไมได)

แทงคบรรจุนํ้า

50-60Hz

ไมเก็บไวในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือใกลนํ้า

ไมนําอุปกรณไปแชนํ้าหรือของเหลวหรือทําใหเปยก ไมใชในขณะมือเปยก

ไมวางอุปกรณทิ้งไวทั้งที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู

ปดสวิตชทุกครั้งหลังใชงาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

ไมดึงสายไฟ ไมนํามามวนกับตัวเครื่อง

ไมทําอุปกรณตกหรือชนกับสิ่งอื่น

กอนเริ่มการใชงาน ตรวจสอบวาสายไฟ ปลั๊กไฟและตัวเครื่องไมชํารุดเสียหาย

กอนเริ่มใชงาน ตรวจสอบวาอุปกรณรองรับตอแรงดันไฟฟาในพื้นที่นั้นหรือไม

ไมใชแกนหนีบหนีบเสนผมบริเวณเดิมเกินกวา 10 วินาที

ไมใชขณะผมเปยก

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

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

ไมวางในที่ที่มือเด็กเอื้อมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะใชงานรวมทั้งขณะที่อุปกรณกําลังเย็นตัวลง
ไมสัมผัสบริเวณที่แตมสีไวดังรูป ในระหวางการใชงานและ
หลังจากที่เพิ่งใชงานเสร็จ ไมใหถูกโดนผิวหนัง
ไมใสหรือถอดแทงคบรรจุนํ้าจนกวาไดรจะเย็นลง

หามไมใหไอนํ้าโดนถูกผิวโดยตรง ไมใชไอนํ้าบริเวณที่ใกลกับศรีษะ ใบหนา และลําคอ

มีความเสี่ยงจากการไหม

สัญลักษณนี้ คือ กรณีตองการทําลายอุปกรณ ไมควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 

เนื่องจากอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และปญหาสิ่งแวดลอม 

ควรนําไปทิ้งถังขยะแยกประเภทที่สามารถนําไปรีไซเคิลได 



※

●

●

วิธีใช วิธีดูแลรักษาความสะอาด หากคิดวาอุปกรณชํารุด

●

●

หามใสนํ้าอื่นซึ่งไมใชนํ้าประปาลงในแทงค　

เวลาวางตัวเครื่อง จะตองหงายใหที่กดตัวหนีบอยูดานบนเสมอ

ขอควรระวัง

ตัวเครื่อง

เช็ดสิ่งสกปรกดวยผาแหงเนื้อนุม

หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ใหใชผาเนื้อนุมชุบ “นํ้าสบู” 

หรือ “นํ้ายาทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติเปนกลางเจือจาง

ดวยนํ้าเปลา” บีบจนหมาดแลวเช็ดทําความสะอาด

ปดสวิตชถอดปลั๊กไฟ รอใหเย็นลงกอนแลวจึงดูแลรักษาความสะอาด สาเหตุที่เปนไปได ขอควรปฏิบัติ

ใชงานตอได

อาการ

เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิ
ของฮีตเตอรไมใชอาการ
ของอุปกรณชํารุดแตอยางใด

มีกลิ่นในการใชงานครั้งแรก

※ เมื่อตองการใชเครื่องหนีบผมดวยอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 135℃ หรือเมื่อไมตองการใชไอนํ้า
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนที่ 4 เปนตนไป โดยไมตองใสนํ้าลงในแทงคบรรจุนํ้า
(ไมจําเปนตองถอดแทงคบรรจุนํ้าออก)

ถอดแทงคบรรจุนํ้าออกจากตัวเครื่อง
ไมวางแทงคบรรจุนํ้าไวในสถานที่ซึ่งเด็กเอื้อมถึง
เพื่อปองกันไมใหเด็กดื่มอันเนื่องจากความเขาใจผิด

ใหสักหลาดที่สวนปลายสุดชุมชื้น โดยถอดฝาแทงคบรรจุนํ้าออก
แลวเติมนํ้าประปาลงไปประมาณ 7-8 สวนของแทงคบรรจุนํ้า
ตอนถอดฝาแทงคบรรจุนํ้า ไมควรดึงออกอยางแรง

ปดฝาแทงคบรรจุนํ้า แลวประกอบติดกับ
ตัวเครื่องโดยดันแทงคบรรจุนํ้านี้
เขาไปขางในสุด
กรุณาประกอบติดโดยเช็ดทําความสะอาดนํ้า
ซึ่งเกาะติดอยูที่แทงคบรรจุนํ้าออกเสียกอน

เสียบปลั๊กไฟที่เตาเสียบ

ทําใหชุมชื้น

ถอดออกจาก
ตรงนี้ หากใสนํ้าจนเต็มแทงค

บรรจุนํ้า จะทําใหไอนํ้า

ขับออกมายากยิ่งขึ้น

※

※

กดสวิตชไฟคางไว (ราว 2 วินาที)
เมื่อมีเสียงรอง “ปบ”  อุณหภูมิที่ตั้งคา (เมื่อใชงานครั้งแรกตั้งคาไวที่ 140℃ ในการใชงาน
ตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป จะมีคาเทากับอุณหภูมิที่ตั้งคาในครั้งกอน) จะกระพริบแสดงอยูตรง
สวนที่แสดงอุณหภูมิ

ตั้งคาอุณหภูมิโดยกดปุม     (เพิ่มอุณหภูมิ) หรือ     (ลดอุณหภูมิ)

เมื่อกลายเปนอุณหภูมิที่กําหนดแลว จะแจงเตือนโดยการที่สัญญาณไฟแสดงจะเปลี่ยนจาก
กระพริบเปนสัญญาณไฟติดแลว และมีเสียงรอง “ปปบ”

จนกวาจะคุนเคย แนะนําใหใชงานที่อุณหภูมิตํ่า

กรุณาปรับอุณหภูมิที่ตั้งคาใหเหมาะกับสภาพผม กรุณาใชงานอยางระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางยิ่งปลายเสนผมที่อาจเสียไดงาย

สามารถเลือกไดทั้งหมด 21 ขั้น ขั้นละ 5℃ ภายในขอบเขตอุณหภูมิระหวาง 100-200℃
(กรุณาตั้งคาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 140-200℃ เมื่อจะใชงานไอนํ้า)

จัดแตงทรงผม

วิธีใชงานไอนํ้า (อุณหภูมิที่ตั้งคา 140-200℃)

กด        ซํ้าไปมา 

หนีบผมเขาที่แกนหนีบ แลวกดแทงคบรรจุนํ้า
ตรงบริเวณที่ตองการใชไอนํ้า

กอนหนีบแกนหนีบที่ผม กดที่ฝาแทงคบรรจุนํ้า

ฟงกชั่นล็อคอุณหภูมิอัตโนมัติ
หลังการควบคุมการใชงานครั้งสุดทายผานไปราว 5 วินาที 
สัญญาณไฟที่แสดงการล็อคอุณหภูมิจะติดขึ้น และเมื่อมีเสียงรอง
“ปบ” การตั้งคาอุณหภูมิจะถูกล็อคอัตโนมัติ

หลังการใชงาน ใหกดสวิตชไฟคางไว (ราว 2 วินาที) 

แลวดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

เมื่อเย็นลงสนิทแลว ใหเทนํ้าในแทงคบรรจุนํ้าออก แลวผึ่งใหแหงดีเสียกอน

จึงเก็บรักษาไวในสถานที่ซึ่งมีความชื้นตํ่า

ปริมาณไอนํ้านอย หรือ

ไอนํ้าไมออก　

กรุณาใสนํ้าตามขั้นตอน
วิธีใช

สักหลาดแหง

กดฝาแทงคบรรจุนํ้ากับ
แทงคบรรจุนํ้า

กดแทงคบรรจุนํ้าไมถูกตอง

วิธีปลดล็อคอุณหภูมิ
เมื่อกดปุม     2 ครั้ง จะมีเสียงรอง
“ปบ…” การล็อคอุณหภูมิจะถูกปลดออก 

เครื่องหมาย
จะแสดงขึ้น

ขอใหหยุดการใชงานทันทีและปรึกษากับรานคาที่จัดจําหนาย

ใชงานตอได
คือเสียงสรางไออนประจุลบ

ไมไดผิดปกติแตอยางใด

มีเสียง “ซา” ดังออกมาจาก

ชองปลอยไอออนประจุลบ

ไมรูสึกถึงประสิทธิภาพของ

ไอออนประจุลบ ผมหยักศก・ผมชี้ฟูรุนแรง・ผมเสนเล็กละเอียด・
ผมสั้น・ผูที่มีสภาพผมมัน

กลุมบุคคลดังตอไปนี้อาจรูสึกถึงประสิทธิภาพของไอออน
ประจุลบไดยาก

มีความผิดปกติหรือความ
เสียหายอื่นๆ

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


