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10. ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ
11. ห้ามวางไว้ในที่ตกหล่นได้ง่ายเช่น บริเวณอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า
12. ห้ามวางในสถานที่ที่มีน้ำหรือของเหลวใดๆก็ตามเด็ดขาด
13. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงไปในน้ำให้ใช้ไม้ด้ามยาวดึงปลั๊กออกทันที 
      (ห้ามใช้มือ/โลหะใดๆที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเด็ดขาด)
14. ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
15. หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในเด็กหรือคนพิการโปรดดูแลอย่างใกล้ชิด
16. ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
17. เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อนและอย่าพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง
18. ห้ามแหย่วัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลมเพื่อป้องกันไฟดูด
19. ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือใช้งานในขณะที่ี่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ (ละออง)พร้อมกัน 
20. ห้ามปิดก้ันตะแกรงช่องลมของตัวเครื่องหรือวางระนาบบนพื้นผิว เช่น เตียง
      ซึ่งอาจทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดก้ัน 

(ห้ามใช้งานกับหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า)

แช่น้ำ หรือวางใกล้บริเวณที่มีน้ำเด็ดขาด
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21. ห้ามนำลมร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสดวงตาโดยตรงหรือบริเวณที่ไวต่อความร้อน

- The machine can wipe the dirt with a soft cloth. If the dirt occur use a soft cloth.

22. หลังใช้งานตัวเครื่องอาจมีความร้อนสะสมอยู่ ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อนแล้วค่อยเก็บ
      ให้เรียบร้อย
23. อย่าวางเครื่องบนพื้นผิวใด ๆ ในขณะที่เครื่องทำงาน
24. ขณะใช้งานระวังอย่าให้เส้นผมเข้าไปในช่องระบายอากาศ

- Please read all information for safety.

- Plug in the power cord.

- Open / Close and Fan switch.
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Symbol         is switch off.
Symbol         is switch Low air volume for gentle hair protection.
Symbol         is switch High air volume for fast dry.



- ตัวเครื่องสามารถเช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

20. Never block the air openings of the appliance or place it on a 50ft surface,  

      such as a bed or couch, where the air opening may be blocked. Keep the air openings

      free of lint, and the like.

21. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.

22. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before
      handling.

23. Do not place appliance on any surface while it is operating.

24. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.

Flat Outlet

Fan Switch
Handle

Body
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งลมอุณหภูมิ รแบดัะรบัรป ะลแ ดปิ/ดิปเ์ซติวส -

สำหรับลมเป่าอุ่น แบบนุ่มนวล
สำหรับลมเป่าแรง เพื่อผมแห้งไว



10. Do not use while bathing

11. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

12. Do not place in or drop into water or other liquid.

13. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

14. An appliance should never be left unattended when plugged in.

15. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children 
      or individuals with certain disabilities.

16. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. 

17. Keep the cord away from heater surfaces. Do not wrap the cord around 

      the appliance.

18. Never drop or insert any object into any opening.

19. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used 
      or where oxygen is being administered.
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