HD-034
ประเภท

ไดรเ์ ป่าผม

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

10. ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ แช่น้ำ หรือวางใกล้บริเวณที่มีน้ำเด็ดขาด
11. หา้ มวางไว้ในที่ตกหลน่ ไดง้ า่ ยเชน่ บริเวณอา่ งอาบน้ำ อา่ งลา้ งหนา้
12. หา้ มวางในสถานที่ที่มีน้ำหรือของเหลวใดๆก็ตามเด็ดขาด
13. หากเครื่องใชไ้ ฟฟ้าตกลงไปในน้ำใหใ้ ชไ้ มด้ า้ มยาวดึงปลั๊กออกทันที
(หา้ มใชม้ ือ/โลหะใดๆที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเด็ดขาด)
14. หา้ มเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโ้ ดยไมไ่ ดใ้ ชง้ าน
15. หากใชเ้ ครื่องใชไ้ ฟฟ้านี้ในเด็กหรือคนพิการโปรดดูแลอยา่ งใกลช้ ิด
16. หา้ มใชง้ านเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอ์ ื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวใ้ นคูม่ ือ
17. เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อนและอย่าพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง
18. ห้ามแหย่วัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลมเพื่อป้องกันไฟดูด
19. หา้ มใชง้ านกลางแจง้ หรือใชง้ านในขณะที่ีมีการใชผ้ ลิตภัณฑส์ เปรย์ (ละออง)พรอ้ มกัน
20. หา้ มปิดกั้นตะแกรงชอ่ งลมของตัวเครื่องหรือวางระนาบบนพื้นผิว เชน่ เตียง
ซึ่งอาจทำใหช้ อ่ งระบายอากาศถูกปิดกั้น

- Please read all information for safety.
- Plug in the power cord.
- Button Air Cool / Air Hot :
Don’t press button “ Cool Air ”

Press button “ Hot Air ”

21. หา้ มนำลมรอ้ นจากเครื่องใชไ้ ฟฟ้าสัมผัสดวงตาโดยตรงหรือบริเวณที่ไวตอ่ ความรอ้ น
22. หลังใชง้ านตัวเครื่องอาจมีความรอ้ นสะสมอยู่ ควรรอใหเ้ ครื่องเย็นลงกอ่ นแลว้ คอ่ ยเก็บ
ให้เรียบร้อย
23. อยา่ วางเครื่องบนพื้นผิวใด ๆ ในขณะที่เครื่องทำงาน
24. ขณะใชงานระวั
งอยา่ ใหเ้ สน้ ผมเขา้ ไปในชอ่ งระบายอากาศ
้

- Fan switch :
3 : Switch on to high air volume.
2 : Switch on to medium air volume.
1 : Switch on to low air volume.
0 : Switch off.
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How to use the hair dryer
Don’t press button

Press button

3 : Switch on to high air volume.
2 : Switch on to medium air volume.
1 : Switch on to low air volume.
0 : Switch off
3 : Switch on to high temperature air volume.
2 : Switch on to medium temperature air volume.
1 : Switch on to low temperature air volume.
0 : Switch off

ปุ่มกดลมรอ้ น / ลมเย็น
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- ปุ่มปรับลมเย็น / ลมรอ้ น
กดปุ่ม “ ลมรอน
้ ”

ไมก่ ดปุ่ม “ ลมเย็น ”

3 : พลังลมระดับแรง
2 : พลังลมระดับปานกลาง
1 : พลังลมระดับเบา
0 : ปิด
หมายเหตุ การทำงานของไดร์เป่าผม
ไมก่ ดปุ่ม “ ลมเย็น ”

3 : พลังลมระดับแรง
2 : พลังลมระดับปานกลาง
1 : พลังลมระดับเบา
0 : ปิด

กดปุ่ม “ ลมรอน
้ ”

3 : พลังลมรอ้ นระดับสูง
2 : พลังลมรอ้ นระดับปานกลาง
1 : พลังลมรอ้ นระดับต่ำ
0 : ปิด

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.
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Flat Outlet
Body
Button Cool Air / Hot Air

Fan Switch

- ตัวเครื่องสามารถเช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
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Handle
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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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