
 
 
เรียนลูกค้า 
ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผ่าน
การทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานในด้านความร้อน น้ำหนัก ความดันโลหิต 
อุณหภูมิของร่างกายและชีพจร การบำบัดอย่างอ่อนโยน การนวด ความงาม และ
อากาศ 
                                                            ขอแสดงความนับถือ 

            Beurer 
 
              อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังและเก็บไว้ใช้   
              ในภายหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้  
              และสังเกตข้อมูลที่มีอยู่ 
 
       คำเตือน 
• อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน ห้ามใช้้ในเชิงพาณิชย์ 
• อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
• เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก 
• ตรวจสอบอุปกรณ์ และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด  
หรือเสียหาย ให้งดการใช้งาน 
• อุปกรณ์ และสายชาร์จไม่ควรเปียกน้ำ 
• อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัว หรือภาชนะบรรจุน้ำ  
และของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร 
• ห้ามมองไปที่แสงไฟที่ปล่อยออกมาโดยตรง 
• ห้ามใส่วัตถุใด ๆ ลงในอุปกรณ์ 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิด หรือขวางช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ 
• เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด โปรดอย่าสัมผัสส่วนประกอบภายในของอุปกรณ ์
ที่ได้รับความเสียหาย 
• หากสายไฟของอุปกรณ์เกิดความเสียหาย และจะต้องกำจัดทิ้งหากไม่สามารถถอด
ออกได้ จะต้องทิ้งอุปกรณ์ 
• ห้ามใช้ที่บริเวณเท้า เด็กควรได้รับการดูแลในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช
อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น 
• ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใด ๆ เน่ืองจากไม่สามารถ
รับประกันการทำงานที่ผิดพลาดหลังจากนั้นได้อีกต่อไป การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้
จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
 
1. อุปกรณ์ท่ีอยู่ในกล่องจัดส่ง 
ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกดัดแปลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่มือ
การใช้งานทั้งหมดอยู่ ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้
ต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมและหลังนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณมีข้อ
สงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และตดิต่อผูค้้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ 

1 x ผลิตภัณฑ์กำจัดขน Pure Skin Pro 
1 x ชุดคำแนะนำการใช้งาน 
1 x อะแดปเตอร์หลัก

2. ป้ายและสัญลักษณ ์
สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคำแนะนำในการใช้งาน บนบรรจุภัณฑ์และบนป้ายบอกประเภท
ของอุปกรณ์: 

 
คำเตือน แสดงให้เห็นความเส่ียงของการได้รับบาดเจ็บ 

 บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่เกิดความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ 

 
บันทึก ข้อมูลที่มีความสำคัญ 

 เพ่ือป้องกันไฟดูด ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ เช่น ในห้องน้ำ  
อ่างล้างหน้า ฯลฯ 

 
ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน 

 
ตัวเครื่องมีการป้องกันสองชั้นและสอดคล้องกับระดับการป้องกัน 2 

 
ใชเ้ฉพาะในร่มเท่านั้น 

 
ป้องกันจากความชื้น 

 
ข้อควรระวัง: รังสีออปติคอล 

 
หลีกเล่ียงการใช้งานใกล้ดวงตา 

 
ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด 

 
การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE 

 ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับสหภาพยุโรป 

 ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU 

 
การจัดการบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บและขนส่งที่อนุญาต 

 
ขั้วไฟฟ้ากระแสตรง 

 
ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 6 

 กระแสตรง 
อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับกระแสตรงเท่านั้น 

 
ผู้ผลิต 

 

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
อุปกรณ์เครื่องกำจัดขน IPL Pure Skin Pro มีไว้สำหรับกำจัดขนตามร่างกายที่ไม่
ต้องการทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย อุปกรณ์ต้องใช้เฉพาะบริเวณขา รักแร้ ขอบบิกินี หน้าอก 
ท้อง หลัง และใบหน้า  ใต้โหนกแก้ม (ผู้หญิง-เหมาะสำหรับการใช้บนใบหน้าเท่านั้น) 
อุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบและวิธีการใช้ระบุไว้ใน
รายละเอียดการใช้งาน การใช้ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ สามารถเป็นอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือประมาท 
เทคโนโลยี IPL – วิธีการทำงาน 
IPL Pure Skin Pro เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงกำจัดขนถาวร ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัว 
กระบวนการกำจัดขนด้วยแสงเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักและไดร้ับการพิสูจน์แลว้ กว่า 15 ปี
ของการใช้งานทางคลินิกทั่วโลก วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและลด
การเจริญเติบโตของเส้นขนได้เป็นอย่างดี 
แสงกำจัดขนได้อย่างไร? 
การกำจัดขนแบบใช้แสงเกิดขึ้นบนหลักการความร้อนจากลำแสง แบบคัดเลือก ซึ่งใช้
พลังงานออปติคัลเพื่อปิดการงอกของเส้นผม เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ความร้อน รากผม 
จะเลือกดูดซับพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นความร้อน การคัดเลือกนี้เกิดขึ้นได้เมื่อ
พลังงานแสงที่ปล่อยออกมาในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานใินเส้นผม แสง
พลังงานสูงจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งในที่สุดจะหยุดการเจริญเติบโตของเส้น
ผม 
วัฏจักรการเจริญเติบโตของเส้นผมมีผลต่อการกำจัดขนด้วยแสงอย่างไร? 

เส้นผมทุกเส้นในร่างกายของเราจะต้องผ่านสามขั้นตอนของวงจรการ
เจริญเติบโตของเส้นผม ได้แก่ แอนาเจน คาทาเจน และเทโลเจน 
เฉพาะเส้นขนที่อยู่ในระยะแอนาเจนหรือระยะ 
การเจริญเติบโตเท่านั้นที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย IPL 

แม้ว่าระยะเวลาของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมที่สมบูรณ์จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบคุคล และขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกายที่เส้น 
ผมมีการเจริญเติบโต โดยทั่วไปแล้ววงจรจะใช้เวลา 18 ถึง 24 เดือน 

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีวงจร 
การเจริญเติบโตของเส้นขน 
ที่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งรอบ 
เพื่อให้สามารถกำจัดขนถาวรได้ 
โดยใช้ IPL Pure Skin Pro 

4. คำเตือนและข้อควรระวัง 
      คำเตือน 
      ก่อนจะเริ่มใช้อุปกรณ์ ควรศึกษาคู่มือเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียด และปฏิบตัิ
ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิด
อันตรายต่อร่างกาย และความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ โปรดเก็บคู่มือฉบบันี้ไว้ในที่
ปลอดภัย และหยิบใช้ได้สะดวกเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอ่ืน ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกัน 
• อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจ และได้รับ
การดูแลโดยผูร้ับผดิชอบหรือได้รับคำแนะนำโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีใช้ 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ในผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร 
• ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์ 
• หากผิวเกิดอาการบวมแดง ไหม้ หรือพุพอง ให้หยุดใช้ตัวอุปกรณ์โดยทนัที 
• ห้ามมองแสง IPL ที่ถูกปล่อยเข้าไปในตลับไฟโดยตรง 
• ห้ามปล่อยแสง IPL ออกไปในอากาศโล่ง! 

คู่มือการใช้งานเครื่องกำจัดขน  
Pure Skin Pro รุ่น IPL 5800 

Anagen – growth phase 
 

Catagen – transitional phase 
 

Telogen – resting phase 

 

Anagen 

Telogen Catagen 
18 ถึง 24 เดือน 



• ศึกษาการเลือกระดับความเข้มของแสงได้จาก “ตารางเลือกระดับความเข้มของแสงที่
มีต่อสีและขน” ที่ข้างกล่อง และทำการเลือกระดบัความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิว
และเส้นขนของคุณ 
• ไม่ควรใช้ IPL Pure skin Pro กับผู้ที่มีผิวคล้ำโดยธรรมชาต ิ
• อย่าพยายามแกะหรือเปิดตัวอุปกรณ์ หากสัมผัสกับอุปกรณ์อาจได้รับอันตรายจากไฟ
ดูด หรือแสงจากอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันรายตอ่ดวงตาได้ 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีเจลสัมผัส เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ 

       บันทึก,ข้อมูลที่มีความสำคัญ 
     IPL Pure skin Pro ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีดำ หรือเส้นขนที่มีเม็ดสีสูง (High 
Melanin) เช่น ขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม จะได้ผลการใช้ที่ดีมาก ส่วนขนสีน้ำตาลหรือ
น้ำตาลอ่อนก็สามารถใช้ได้ผลดี แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ   เสน้ขนสีแดงก็
สามารถใช้ได้ผล แต่เส้นขนสีขาว สีเทา และสีบลอนด์ ใช้ไม่ค่อยได้ผลกบัเครื่องกำจัดขน 
นี้ ซึ่งข้อมูล ที่ได้นี้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน 

      อันตราย 
เก็บตัวเครื่องและอุปกรณต์่าง ๆ ให้ห่างจากน้ำ ห้ามวางบนที่เปียกชื้น 
หรือบนผิวน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด 
การกระทำต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้า 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอาบน้ำ 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอยู่ในที่ชื้น หรือเปียก 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ เมื่อหล่นน้ำ 
• หากอุปกรณ์ หล่นน้ำ ให้ถอดปลั๊กไฟโดยทันท ี
• ห้ามแตะอุปกรณ์ หรือปลั๊กไฟในขณะมือเปียก 
     คำเตือน 
ห้ามใช้งานเคร่ืองกำจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณมีอาการเจ็บป่วยดัง 
ต่อไปนี้ 
• หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน 
• หากคุณเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู (Epilepsy) 
• หากคุณมีแผลเป็นแบบคีลอยด์  
• หากคุณเป็นเริม (Herpes) หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) 
• หากคุณมีโรคที่เก่ียวข้องกับแสง เช่น พอร์ไฟเรีย โรคผิวหนัง แพ้แสงแดด ลมพิษ
แสงอาทิตย์ (Solar Clotting Disorder) ภูมิแพ้ตัวเอง ฯลฯ 

• หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอ่ืนๆ 
• หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Blood Clotting Disorder) 
ห้ามใช้งานเคร่ืองกำจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณได้รับยาและการรักษา 
ดังต่อไปนี้ 
• หากคุณได้รับคำสั่งยาที่ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น (เช่น aspirin, ibuprofen, 
paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide diuretics, sulphonyl 
urea, sulfonamide, DIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha 
hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), Retin-A, Accutane, 
tropical retinoids 
• หากคุณกำลังเข้ารับการรักษาด้วยกรด azelaic 
• หากคุณอยู่ระหว่างการทำสเตียรอยด์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
• หากคุณมีการรักษาขัดผิวหรือขั้นตอนการปรับผิวอ่ืน ๆ ในช่วงที่ผ่านมา 6-8 สัปดาห์ 

• หากคุณได้รับรังสีหรือเคมีบำบัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

ห้ามใช้อุปกรณ์ภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ ในพื้นที่ต่อไปนี้: 
• บนเยื่อเมือกในบริเวณจมูกหรือลำคอ 
• บนหรือข้างรากฟันเทียมที่ใช้งานอยู่ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์สำหรับภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปั๊มอินซูลินเป็นต้น 
• บนใบหน้าเหนือโหนกแก้มรอบดวงตาคิ้วหรือขนตา เนื่องจากอาจทำให้ 
ดวงตาเสียหายอย่างรุนแรง 
• บนหัวนม, วงปานหัวนม, ริมฝีปากด้านใน, ช่องคลอด, ทวารหนัก, จมูกและหู 
• ผู้ชายห้ามใช้อุปกรณ์บริเวณถุงอัณฑะหรือใบหน้า 
• การเจาะหรือสวมใส่วัตถุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น ต่างหูหรือ เครื่องประดบั 
• บริเวณรอยสักหรือการแต่งหน้าถาวรในพื้นที่ ที่ต้องการทำการรักษา 
• บนรอยที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือ สีดำเช่น กระขนาดใหญ่, ปาน, ไฝ, ตุ่ม หรอืหูด 
• บริเวณกลาก, โรคสะเก็ดเงิน, แผล, แผลเปดิหรือ การติดเชื้อเฉียบพลัน รอจนบริเวณ
นั้นที่ได้รับการเยียวยารักษาจนเป็นปกติก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ 
• บนผิวหนังที่เสียหาย หรือแตก หรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 
• ในส่วนของร่างกายที่คุณอาจต้องการมีขนในอนาคต 

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หากคุณใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ควรได้รบัการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเน่ืองจากการ
เจ็บป่วยและ/หรือ ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ปลอดภัยสำหรับคุณหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ 
หรือแพทย์ผิวหนังก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ 

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ 
หากใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจเกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งไม่
ค่อยเกิดขึ้นกับการใช้งานอุปกรณ์ 
• หลังการรักษา อาจเป็นไปได้ว่าผิวจะแดงเล็กน้อยหรือคันอาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย
และจะหายเป็นปกติอย่างรวดเร็ว 
• ในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจพบอาการทางผิวหนังคล้ายกับการถูกแดดเผาในบริเวณที่ทำ
การรักษา หากอาการนี้ไม่หายเป็นปกติภายในสามวัน ให้ปรึกษาแพทย์ 
• ผิวแห้งหรือระคายเคืองอาจเกิดจากการโกน หรือการโกนและแสง การรักษา ด้วย 
อาการนี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายเป็นปกติในไม่ก่ีวัน หากคุณต้องการ คุณสามารถทำ
ให้จุดที่รักษาเย็นลงด้วยน้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ 
• หากผิวยังแห้งเกินไปคุณสามารถทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้น 24 ชั่วโมงหลังการรักษา 
• ในบางกรณีผิวที่ได้รับการรักษาผิวอาจมีสีแดงและบวมมาก ซึ่งมักเป็นเพราะระดับ
ความเข้มที่คุณเลือกสูงเกินไปและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่บอบบางของร่างกาย 
อาการแดงและบวมควรยุบภายใน 2-7 วันและการใช้น้ำแข็งประคบบ่อย ๆ ทำความ
สะอาดอย่างอ่อนโยน แต่คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด 
• การเปลี่ยนสีของผิวหนังพบได้ยากมากและอาจปรากฏเป็นรอยคล้ำหรือจางลงบน
บริเวณผิวที่ได้รับการกระทบซึ่งอาจเกิดจากการใช้ระดับความเข้มที่สูงเกินไปสำหรับ
โทนผิวของคุณ หากการเปลี่ยนสีไม่ลดลงภายใน 2 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์ ห้ามรักษา
พื้นที่ที่เปลีย่นสีอีกครั้งจนกว่าการเปลี่ยนสีจะหายเป็นปกติ 
• ในกรณีที่พบไดย้าก แผลไหม้หรือแผลที่ผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้หลังการรักษา การ
ไหม้หรือแผลอาจใช้เวลาสักพักในการรักษา และในบางกรณีที่มีอาการมาก อาจทิ้งรอย
แผลเป็นไว้ 
• ในกรณีที่พบไดย้าก การติดเชื้อที่ผิวหนังและ การอักเสบอาจเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้อาจ
เกิดจากการใช้อุปกรณ์กับบาดแผล หรือบาดแผลที่เกิดจากการโกนหนวด หรือบาดแผล
ที่มีอยู่แล้วหรือขนคุด 
 

• อาการปวดรุนแรงอาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการรักษาในกรณีต่อไปนี้: 
หากคุณใช้อุปกรณ์บนผิวที่ไม่โกนขน หากคุณเลือกระดับความเข้มที่สูงเกินไปสำหรับ
โทนสีผิวของคุณ ถ้าคุณรักษาพื้นที่ผิวเดียวกันหลายครั้งด้วยพัลสแ์สง หากคุณใช้
อุปกรณ์ในบาดแผลเปดิ ไวไฟ รอยสัก แผลไฟไหม้ ฯลฯ 
• กรณีที่พบได้ยากอาจเกิดแผลเป็นถาวร มักจะเกิดแผลเป็นในรูปแบบของแผลแบนสี
ขาวบนผิวหนัง อาจต้องรักษาด้วยการศัยกรรมตามลักษณะของแผลเป็น 
• กรณีที่พบได้ยาก อาจทำให้เกิดเลือดสีน้ำเงินช้ำ/สีม่วง ซึ่งอาจอยู่นาน 5-10 วัน เมื่อ
เลือดจางลงการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลสนิม (รอยดำ) ซึ่งอาจสามารถเกิดเป็นรอยถาวร 
ได้ 

คำเตือนสำหรับคนที่อาบแดดก่อนและหลังการรักษา!  
อาบแดดก่อนเข้ารับการรักษา 
1. หลังจากอาบแดดให้รออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้อุปกรณ์ 
2. ก่อนการรักษาควรตรวจสอบผิวเพื่อหาสัญญาณของการถูกแดดเผา 
หากคุณมีผิวไหม้ที่ยังไม่หายดีให้รอจนกว่าจะหายสนิทเพื่อใช้อุปกรณ์ 
3. ดำเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังที่เป็นสีแทน (ดูหัวข้อ 5.1)  
เพื่อกำหนดว่าความเข้มพลังงานเหมาะสมสำหรับคุณ 
อาบแดดหลังการรักษา 
1. หลังการรักษาให้รออย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนอาบแดด ผิวทีแ่ดงต้องหายสนิทก่อน
การอาบแดด 
2. สำหรับ 2 สัปดาห์แรกหลังการรักษา ผิวที่ได้รับการรักษาจะต้องคลุมด้วยเสื้อผ้าหรือ
กันแดด (อย่างน้อย SPF 30) เมื่อคุณอยู่กลางแดด 
ฟอกผิวด้วยแสงประดิษฐ์ 
คำแนะนำสำหรับ "การอาบแดดก่อนการรักษา" และ "การอาบแดดหลังจากการรักษา” 
ยังใช้กับการฟอกหนังโดยใช้แสงประดิษฐแ์ละโลชั่นฟอกผิว  

อย่าใช้อุปกรณ์ 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการใช้สระว่ายน้ำ/ซาวน่าคลอรีนอาจ
นำไปสู่การระคายเคืองผิวหน้า 
     สำคัญ 
เพื่อป้องกันความเสียหาย 
• อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ อาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้
การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ 
• ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งาน 
• ห้ามใช้งานอุปกรณ์หากอุปกรณ์, สายเคเบิลหรือปลั๊กเสียหาย และเก็บสายไฟหลัก 
อยู่ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน 
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟทันทีหลังเลิกใช้งาน 
• อย่าใช้อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รบัการแนะนำจาก beurer 
GmbH 
• อย่าใช้งานอุปกรณ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C หรือสูงกว่า 35°C 
• ห้ามใช้อุปกรณ์หากคุณเห็นควันหรือมีกลิ่นไหม้ระหว่างใช้งาน 
• ห้ามใช้อุปกรณ์หากพัดลมที่เปดิในอุปกรณ์ร้าวหรือหายไป 
• อย่าใช้อุปกรณ์หากเซ็นเซอร์สีผิวบนอุปกรณ์หรือหน้าสัมผัสแตก 



• อย่ายิงแสงที่พื้นผิวอ่ืนใด นอกจากผิว มิฉะนั้นสิ่งน้ีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อหน้าต่างการปล่อยแสงหรือเซ็นเซอร์สีผิว ความเสียหายอาจเกิดจากพื้นผิวที่มี
ประกาย เปดิใช้งานพัลส์แสงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสัมผัสกับผิวหนัง 
• หลังการใช้งานให้เก็บอุปกรณ์ไว้ในกล่องเดิม 
• อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสง UV เป็นเวลาหลายชั่วโมง  
เพื่อป้องกันความเสียหาย 
 
5. รายละเอียดอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน้าสัมผัส   
2. เซ็นเซอร์สีผิว / เซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนัง     
3. จอแสดงความเข้มแสง (3 ระดบั)   
4. ปุ่มเปดิ / ปดิ  
5. ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน 
6. ปุ่มปล่อยแสง 
7. ช่องสำหรับเสียบชาร์จอะแดปเตอร ์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย 
อุปกรณ์มีเซ็นเซอร์สีผิว เซ็นเซอร์สีผิวนี้ป้องกันคุณจากการรักษาผิว ถ้าผิวดำคล้ำเกินไป  
อุปกรณ์ยังมีตัวกรองรังสี UV ในตัวเพื่อป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตราย อุปกรณ์มี 
เซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนัง ในตัวเพื่อปกป้องดวงตา เซ็นเซอร์ได้รับการพัฒนา เพื่อไม่ให้แสง
กะพริบเมื่อปล่อยอุปกรณ์นี้ไว้ในอากาศ แสงจะปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัส
ผิวหนังสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่ 
6. การใช้งานครั้งแรก 
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การใช้แผนภูมิสีขนและผิว (ด้านหลังของคำแนะนำในการใช้งาน) ตรวจสอบระดบั
ความเข้มที่เหมาะกับคุณ เครื่องหมาย “x” ในตารางระบุว่าอุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับสี
ผิวของคุณ 
2. ทุกครั้งก่อนใช้ IPL Pure Skin Pro โปรดโกนขนในจุดทีต่้องการ 
จะรักษาโดยใช้มีดโกน และห้ามใช้ครีมกำจัดขน 
 
 
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณผิวหนังที่ได้รับการโกนแห้งและสะอาด (ปราศจากสิ่ง
ตกค้างใดๆ เช่น แป้ง, ครีม, เครื่องสำอาง, หรือ ยาดับกลิ่น)  
 
 
 
 
 
 
 

     คำเตือน 
ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิว ด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone 
ก่อนการใช้งาน 
4. ทำความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์ผิวของตัวเครื่องด้วยผ้าสำลีแห้ง 
5. ทดสอบความอ่อนไหวของผิวในจุดที่ต้องการจะรักษา  
48 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
 
ทดสอบความไวต่อแสงของผิว (Skin Sensitivity Test) 
1. เสียบปลั้กที่เชื่อมกับอุปกรณ์กับอุปกรณ์และเสียบปลั้กหลักลงรูปปลั๊กไฟบ่งบอกส
ถาณะจะฉายขึ้นมาซึ่งสีเขียวเป็นการบ่งบอกว่าพร้อมใช้ 
2. เมื่อกดปุ่ม เปิด / ปดิ จอแสดงระดบัพลังงานจะเริ่มฉายแสงสีเขยีวขนาดเล็กเป็นการ
เริ่มต้นที่ระดับ 1 
       หมายเหตุ 
เพิ่มระดบัความแรงของแสงในกรณีที่ระดับก่อนหน้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคือง
เท่านั้น ถ้าความแรงแสงระดับที่ 1 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากเกินไปจงอย่าเพิ่ม
ระดบัความแรงแสง 
3. จัดส่วนที่ไฟกระพริบไว้บนผิวหนังและกดปุ่มปล่อยแสง เพื่อปล่อยแสงระดบั 1 
ออกมา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริเวณจุดที่ไฟกระพรบิและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวนั้น
สัมผัส  กับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระพริบจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น ท่านจะสามารถเห็นแสงไฟที่ถูกปล่อยออกมา
และได้ยินเสียงของการปล่อยแสงรวมถึงการรู้สึกแสบร้อนและหลังจากการปล่อยแสง
ครั้งแรกพดัลมภายในอุปกรณ์จะเริ่มทำงานภายใน 1-3 วินาที (ขึ้นอยู่กับความแรงของ
ระดบั) อุปกรณ์จะพร้อมที่จะปล่อยแสงครั้งถดัไปและจอบ่งบอกสถานะจะแสดงไฟสี
เขียว 
4. วางส่วนที่ไฟกระพริบไว้ตรงจุดถดัไปที่ต้องการจะรักษา การกดปุ่มเปดิ / ปิดอีกรอบ
จะเพิ่มระดับของแสงและกดปุ่มปล่อยแสงบนจุดทีต่้องการจะรักษา ห้ามเพิ่มระดับความ
แรงของไฟกระพรบิเกินกว่าที่สีผิวของคุณจะรับไหว (สามารถตรวจสอบตารางสีผิว /  
สีขนและระดับความแรงแสง ที่ปลอดภัยได้ที่กล่องสินค้านี้) 
       หมายเหตุ 
เพิ่มระดบัความแรงของแสงในกรณีที่ระดับก่อนหน้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคือง
เท่านั้น ถ้าความแรงแสงระดับที่ 1 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากเกินไปจงอย่าเพิ่ม
ระดบัความแรงแสง 
5. ถ้าคุณรู้สึกระคายผิวหนังหลังจากการปล่อยแสงโปรดลดระดับความแรงแสงลง 
6. หลังจากการตรวจสอบความไวต่อแสงของผิวควรรอ     48 ชั่วโมง และสังเกตุ
บริเวณจุดที่ได้ทำการรักษาหากผิวหนังบริเวณนั้นไม่มีอาการที่ผิดปกติ (ไม่มีอาการหรือ
มีรอยแดงเล็กน้อย) คุณสามารถเริ่มต้นการรักษาได้ด้วยระดบัความแรงแสงเดียวกับที่
ทดสอบได ้
       หมายเหตุ 
หากผิวหนังบริเวณที่ได้รับการทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนอง(ผิวแดงก่ำหรือผิวพองบวม) 
ให้รอจนกว่าผิวหนังบริเวณนั้นจะหายและทดสอบความไวต่อแสงของผิวใหม่ในระดับ
ความแรงแสงที่อ่อนลง ถ้าหากเกิดอาการตอบสนองอันไม่พึงประสงค์อีกควรจะปรึกษา
แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 

7. การใช้งาน 
1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับ 
เต้าเสียบไฟ ไฟแสดงสถานะ เริ่มกะพริบเป็นสีเขยีว  
(พร้อมใช้งาน)  

2. เมื่อกดปุ่ม เปิด/ปดิ จอแสดงระดบัพลังงานจะเริ่มฉาย 
แสงสีเขียวขนาดเล็กเป็นการเริ่มต้นที่ระดับ 1 

3. หากต้องการที่จะเพิ่มความแรงของแสง จงกดปุ่มเปิด/ปดิ 
ไปเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะได้ความแรงที่สมใจ 

4. วางส่วนที่ไฟกระพริบไว้บนผิวหนังและกดปุ่มปล่อยแสง 
เพื่อปล่อยแสงระดับ 1 ออกมา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า 
บริเวณจุดที่ไฟกระพรบิและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวนั้นสัมผัส 
กับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระพริบจะถูกปล่อยออกมา 
เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น     
ท่านจะสามารถเห็นแสงไฟที่ถูกปล่อยออกมาและได้ยินเสียง 
ของการปล่อยแสงรวมถึงการรู้สึก แสบร้อน และหลังจาก 
การปล่อยแสงครั้งแรกพัดลมภายในอุปกรณ์จะเริ่มทำงาน   
ภายใน 1-3 วินาที (ขึ้นอยู่กับความแรงของระดับ)  
อุปกรณ์จะพร้อมที่จะปล่อยแสงครั้งถัดไป และจอบ่งบอกสถานะจะแสดงสีเขียว 

7.1 วิธีการใช้งาน 
     คำเตือน 
ห้ามยิงแสงตรงจุดเดิม 2 ครั้ง ภายในหนึ่งการรักษา เนื่องจากจะเพิ่มโอกาสที่
ผลข้างเคียงจะเกิดขึ้น 
       หมายเหตุ 
การยิงแสงของอุปกรณ์ควรจะยิงเป็นลำดบัเริ่มจากจุดแรกไปยังจุดสดุท้าย ซึ่งวิธีนี้จะ
ช่วยให้จำได้ว่าจุดไหนถูกรับการยิงไปแล้วและยังช่วยป้องกันการยิงทับกัน ตรงบริเวณ
จุดปล่อยแสงของอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทิ้งรอยเอาไว้บนจุดที่ถกูรักษาชั่วคราว
เพื่อเป็นการเล็งจุดใหม่ได้อย่างแม่นยำ 
การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 1 : โหมดแฟลชอัตโนมัติ 
กดปุ่มปล่อยแสงค้างเอาไว้ จะทำให้อุปกรณ์ปล่อยแสงกระพรบิออกมาแบบตดิต่อกัน
เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตราบใด  ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับผิวยังสัมผัสกับผิวโดยตรง หลังจากไฟ
กระพรบิรอบ 3 ที่เกิดจากการกดปุ่มปล่อยแสงค้าง อุปกรณ์จะเปลี่ยนเปน็โหมดแฟลช
อัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์จะปล่อยแสงในระยะห่างตามปกติ การใช้โหมดนี้จะไม่จำเป็นที่
จะต้อง   กดปุ่มด้วยตนเอง โหมดแฟลชอตัโนมัตินั้นเหมาะสำหรับการรักษาพื้นที่ใหญ่ 
อย่างเช่น ขา 
 
การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 2 : ปล่อยแสงกระพริบทีละคร้ัง 
กดและปล่อยปุ่มปล่อยแสงทันททีี่ไฟกระพริบออกมา สำหรับการปล่อยแสงครั้งต่อไป
วางอุปกรณ์ไว้ตรงจุดถัดไปข้างๆ จุดที่พึ่งโดนรักษา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริเวณจุด 
ที่ไฟกระพรบิและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวนั้นสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระพริบ
จะถูกปล่อยออกมา เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น ซึ่งโหมดนี้
สามารถที่จะการันตีความแม่นยำในการรักษาเฉพาะจุด เช่น เข่า หรือข้อเท้า 
       หมายเหตุ 
หากอุปกรณ์ไม่ปล่อยแสงและจอบ่งบอกสถานะเป็นสีส้ม จะเป็นการบ่งบอกว่าเซ็นเซอร์
จับผิวไม่ได้ถูกสัมผัสกับผิวหนังมากพอ 



หากอุปกรณ์ไม่ปล่อยแสงและจอบ่งบอกสถาณะเป็นสีแดง จะเป็นการบ่งบอกว่าจุดที่
ต้องการจะรักษานั้นมีสีที่เข้มเกิน 
       หมายเหตุ 
หากอุปกรณ์ร้อนเกินไปสำหรับผิวหนังของคุณ โปรดรอสักพักเพื่อที่จะให้อุปกรณ์เย็นลง
และหลังจากนั้นคุณสามารถดำเนินการรักษาต่อไปตามปกติ 
7.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า 
     คำเตือน 
• ห้ามผู้ชายใช้อุปกรณ์นี้บนใบหน้า 
• ห้ามใช้อุปกรณ์บนบริเวณใบหน้า ระดับพลังงานมากกว่าระดับที่ 2 ห้ามใช้อุปกรณ์ ใน
บริเวณใบหน้าเหนือกว่า    โหนกแก้ม หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิด
อันตรายต่อดวงตาได้ อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณขน   ในโพรงจมูก และบริเวณ
ลำคอ 
• สภาพผิวบริเวณใบหน้านั้นมีความบอบบาง และต้องการการดูแลรักษาอย่างพิเศษ 
โปรดศึกษาคำเตือนเก่ียวกับ   ความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันผลกระทบ            
ที่ไม่พึงประสงค์ จึงขอแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณร่างกาย 
ก่อนการใช้งานในบริเวณใบหน้าและบริเวณอื่นๆ เช่น ลำคอ กราม ฯลฯ 
1. ควรที่จะทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิว ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการทำการ
กำจัดขนการทดสอบความไวต่อแสง ควรกระทำในบริเวณหน้า ที่ไม่มีขน เช่น ใต้ใบหู 
หรือ   บริเวณข้างลำคอ เพื่อค้นหาระดับพลังงานที่เหมาะสม 
      คำเตือน 
อย่าทำการทดสอบในบริเวณที่ทำการทดสอบซ้ำ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังจาก
ดำเนินการทดสอบ 
2. มาร์คตำแหน่งที่ต้องการกำจัดขนด้วยอายไลเนอร์สีขาว เพื่อป้องกัน การปล่อยแสง 
IPLซ้อนทับตำแหน่งพื้นที่เดิม ที่ได้รบัการกำจัดเส้นขนไปแล้ว 
3. ใช้กระจกช่วย จะทำให้วางตำแหน่งกำจัดขนในบริเวณใบหน้าได้อย่างถูกต้อง 
4. ปฏิบัตติามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด การรักษา 
บริเวณริมฝีปากบน วางจุดปล่อยแสงบนบริเวณ ที่กำหนดไว้ตาม 
รูปภาพ ยิงไฟกระพริบตามจุดที่ระบุไว้และหลีกเลี่ยงการรักษาโพรง- 
จมูกและริมฝีปากเน่ืองจากบริเวณพวกนี้มีความอ่อนไวต่อแสงมากกว่า 
       หมายเหตุ 
คุณสามารถเม้มริมฝีปากของคุณลง เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการรักษาอย่างปลอดภัย หรือ
ทาอายไลน์เนอร์สีขาวลงไปบนริมฝีปาก เนื่องจากเส้นสีขาวจะช่วยสะท้อนแสงและ
พลังงานแสง ฉะนั้นจะช่วยไม่ให้แสงโดนริมฝีปากอย่างไม่พึงประสงค ์
การรักษาแก้มและกราม 
วางจุดปล่อยแสงลงตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้บนรูป กดปุ่ม ยิงไฟ 
กระพรบิและไล่ยิงไปเรื่อยๆ จากแก้มไปถึงกรามของทั้งสองข้างบน 
ใบหน้าวางจุดปล่อยแสงลงตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้บนรูป กดปุ่มยิงไฟ 
กระพรบิและไล่ยิงไปเรื่อย ๆ จากลำคอถึงคางของทั้งสองข้างบนใบหน้า 
การรักษาลำคอและคาง 
วางจุดปล่อยแสงลงตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้บนรูป กดปุ่ม  ยิงไฟ 
กระพรบิและไล่ยิงไปเรื่อยๆ จากลำคอถึงคางของทั้งสองข้างบนใบหน้า 
การดูแลหลังการรักษาบนใบหน้า 
• ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้ 
• ห้ามใช้สครับขัดผิว โลชั่นผิวขาว หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  
หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ 
• อย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลัง การกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยง การถูกแสงแดดนานกว่า 15 
นาที หากจำเป็นต้องออกแดด ต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป 

• อย่าทำการกำจัดขน โดยการแวกซ์ หรือใช้แหนบถอนหลังจากกำจัดขนด้วยเครื่อง 
Beurer Velvet Skin Pro แล้ว 
โปรดจำไว้ว่าจะต้องใช้เครื่องกำจัดขนให้สัมพันธ์กับวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขน
เพื่อให้ขนหลุดร่วงลงอย่างถาวร 
7.3 วงจรการใช้งานของอุปกรณ์ 
สำหรับการรักษาบนร่างกาย 
• 3-4 ครั้งแรกของการรักษาควรจะห่างกันประมาณ 2 อาทิตย์ 
• สำหรับการใช้งานครั้งที่ 5-7 ควรจะห่างกันประมาณ 4 อาทิตย์ และหลงัจากนั้น  
ท่านสามารถใช้งานตอนไหนก็ได้ตามจำเป็น จนกว่าผลลัพธ์จะออกอย่างเห็นได้ชัด 
สำหรับการรักษาบนใบหน้า 
• 6 ครั้งแรกของการใช้งานแต่ละครั้งบนใบหน้า ควรห่างกันประมาณ 2 อาทิตย ์
• สำหรับการใช้งานครั้งที่ 7-12 ควรห่างกันประมาณ 4 อาทิตย์ และหลังจากนั้นท่าน
สามารถใช้งานตอนไหนก็ได้ตามจำเป็น จนกว่าผลลัพธ์จะออกอย่างเห็นได้ชัดนี้เป็นเพยีง
แผนการรักษาที่ถูกแนะนำและพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุด ทว่าคุณสามารถสร้างแผนการรักษา
ด้วยตัวคุณเองเพื่อที่จะได้ผลลพัธ์ดังที่คาดหวังได้ 
7.4 การดูแลอุปกรณ์หลังการใช้งาน 
1. หลังรักษาเสร็จทุกครั้งกดปุ่ม เปดิ / ปดิ ค้างเอาไว้ 3 วินาที อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดรอ
ใช้งาน เมื่อไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบ 
2. ปลด / ถอด อะแดปเตอร์ออกจากตัวเครื่อง 
3. ควรจะทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง โดยเฉพาะตรงจุดที่ไฟ
กระพรบิ (ดูได้ที่การดแูลและบำรุงรักษา IPL Pure Skin Pro) 
4. หลังจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ ควรจะเก็บอุปกรณ์เข้าในกล่องเดิม และห่าง
จากบริเวณมีความชื้น 
5. หลังการรักษาห้ามใช้ที่ดับกลิ่น / โรลออน ระงับกลิ่นเหง่ือใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากอาจ 
ทำให้ผิวเกิดอาการระคายเคืองได้ 

8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 
การทำความสะอาด 
หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายของส่วนใช้งานแบบมือจับ 
เมือทำความสะอาดห้ามใช้ตัวทำละลายหรือการทำ  
ความสะอาดที่รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนตัวทำละลาย  
เน่ืองจากพื้นผิวอาจเสียหายได้ ห้ามจุ่มอุปกรณ์ 
หรือชิ้นส่วนใด ๆ ลงในน้ำ!  
1. ก่อนทำความสะอาดให้ถอดอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบ 
2. ทำความสะอาดตัวเครื่องของอุปกรณ์ด้วยผ้าแห้งและสะอาด 
3. ค่อยๆ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสผิวหนัง โดยใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำหมาด ๆ 
 
9.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
“อุปกรณ์ไม่ทำงาน” 
• ตรวจสอบว่า อุปกรณ์มีการต่อสายไฟที่ตัวอุปกรณ์เรยีบร้อย 
• ตรวจสอบว่า ต่อสายไฟเข้าปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว 
“ไม่มีแสงออกมา เมื่อกดปุ่มปล่อยแสง” 
• ต้องมั่นใจว่า ส่วนมือจับที่ปล่อยแสงแนบชดิกับผิวดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้
งานเพราะอุปกรณ์จะฉายแสงเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์ แนบสนิทกับผิวเท่านั้น 

• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์เป็นสีแดงสว่าง แสดงว่าสีผิวของคุณซึ่งวัดโดย
เซ็นเซอร์สีผิวเข้มเกินไปสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย ทดสอบอุปกรณ์ในส่วนอ่ืนของ
ร่างกาย ของคุณหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์เป็นสีส้มสว่างขึ้น แสดงว่าการสัมผัสกับผิวหนังดังที่วัด
โดยเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังนั้น  ไม่เพียงพอ เพิ่มระดับการสัมผัสกับผิวหนังหรือติดต่อ      
ฝ่ายบริการลูกค้า 
• หากไฟแสดงสถานะติดสว่างเป็นสีแดงอย่างถาวร แสดงว่าถึงจำนวนสูงสุดของการยิง 
แสงแล้ว 

10. คำถามท่ีพบบ่อย 
- อุปกรณ์นี้จะใช้งานได้จริงหรือไม่? 
ใช้ได้ผลจริง – ในการทดลองทางการแพทย์ อุปกรณ์นี้ไดร้ับการพิสูจน์แลว้ ว่าเครื่อง
กำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro มีความปลอดภัยในการกำจัดเส้นขนในระยะยาว 
- อุปกรณ์นี้ใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน? 
เวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกายที่กำลังรับการรักษา การรักษาทั่ว
ร่างกาย (ขา แขน รักแร้ โซนบิกินี่ และใบหน้าใต้โหนกแก้ม) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ที่ระดับความเข้มของแสงต่ำสุด เน่ืองจากอุปกรณ์ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า จึงสามารถใช้งาน
ได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อกำจัดขนอย่างเต็มรูปแบบตามต้องการพื้นทีข่องร่างกาย 
- การใช้งานอุปกรณ์นี้ ปลอดภัยหรือไม่? 
อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบด้านความปลอดภัยในการใช้งานส่วนบุคคลและผ่านการทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ด้าน
ผิวหนังหรืออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งานต้องทำตาม ข้อปฏิบัติและทำตาม
คู่มือที่ได้กำหนดไว้ 
- อุปกรณ์นี้ทำให้เจ็บปวดได้หรือไม่? 
เมื่อใช้อย่างถูกต้องผู้ใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยในบริเวณที่ฉายแสง ผู้ใช้ที่มี
ผมหนาและดำอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างบางครั้งที่ใช้งาน แต่จะบรรเทาลงเมื่อการกำจัดขน
เสร็จสิ้น อุปกรณ์มีการตั้งค่าพลังงาน 3 แบบซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกระดับการใช้งานให้
เหมาะสมกับตนเองได้ 
การใช้งานควรใช้บ่อยแค่ไหน? 
การกำจัดเส้นขนในแต่ละส่วน ควรทำทุกๆ 2 สัปดาห์แรก สำหรับครั้งแรก ครั้งที่สอง 
ครั้งที่สามถึงครั้งที่สี ่หลังจากนั้น การกำจัดเส้นขนจะทำเมื่อมีเส้นขนเกิดขึ้นมาใหม่ ทำ
จนกว่า จะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ 
- อุปกรณ์นี้ ใช้ได้ผลกับ เส้นขนที่มีสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์หรือไม่? 
อุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลมากที่สุดกับเส้นขนสีเข้มๆ หรือเส้นขนที่มีองค์ประกอบ ของเม็ดสีมาก 
เมลานินเป็นเม็ดสีที่ทำให้เกิดสีเส้นขนและสีผิว เมลานิน จะดูดซับพลังงานของแสง            
สีที่ตอบสนองดีที่สดุ คือ “สีดำ” และ “สีน้ำตาลเข้ม” แม้ว่า เส้นขนสีน้ำตาลและเส้นขน
สีน้ำตาลอ่อน จะมีการตอบสนองต่อการทำงาน แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดเส้นขน
นานกว่าปกติ เส้นขน สีแดง อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้บ้างเล็กน้อย ส่วนสีขาว สี
เทา หรือสีบลอนด์ จะไม่มีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ 
- ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ กับผิวสีน้ำตาล หรือผิวสีดำได้หรือไม่? 
อย่าพยายาม ใช้อุปกรณ์นี้กับคนที่มีสีผิวเข้มตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถทำงาน
ได้ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการของแสงในการทำงาน เพื่อกำจัดเส้นขนส่วนที่ไม่ต้องการออกไป   
โดยมีการวัดระดับสีเส้นขนกับสีผิวในการใช้งานกับผิวที่มีสีดำเข้มจะทำให้เสี่ยงต่อการ
ทำให้ผิวไหม้ พุพองและสีผิวเปลี่ยนได้เพราะตัวตรวจจับสีผิวที่อยู่ในอุปกรณ์จะทำการ
วัดเทียบระดบัสีผิว ก่อนการเริ่มต้นทำงาน และมีการเทียบสี ในระหว่างการฉายแสง 
หากมีการใช้งานกับผู้ใช้ที่มีผิวสีเข้ม ตัวตรวจจับจะไม่สามารถเทียบสีผิวในระหว่างการ
ฉายแสงได้ 



- จะเห็นผลสำเร็จของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด? 
เน่ืองจากเป็นการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แสงเป็นพื้นฐานหรืออุปกรณ์ที่ใช้ เลเซอร์จะไม่
แสดงผลในทันทีทันใด และในความเป็นจริงผู้ใช้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง การใช้
งาน บางครั้งเส้นขนอาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจากการใช้งานไปแล้ว 2 สัปดาห์เส้นขนน้ันก็
จะหลุดร่วงไปเอง แต่เส้นขนก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาถัดมา นี่เป็นหนึ่งในเหตุผล
หลักที่ทำให้ต้องมีการกำจัดเส้นขนหลายๆรอบ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ 
- ผู้ชายสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้หรือไม่? 
เน่ืองจากอุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิง แต่ผู้ชายก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็
ตามเส้นขนของผู้ชายชนิดที่ขึ้นบนหน้าอกก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดขนหลายครั้ง 
มากกว่าการกำจัดเส้นขนของผู้หญิง 
- ทำไมเส้นขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์? 
เป็นเรื่องปกติที่เส้นขนจะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ กำจัดเส้นขน 
กระบวนการเกิดนี้เรียกว่า “การขับออกมา (Ejection)” และจะเกิดขึ้นในช่วง 2 
สัปดาห์ และจะเห็นเส้นขนร่วงออกมาเล็กน้อย เช่น เดียวกับการที่เส้นขนร่วงเองตาม
ธรรมชาติ กรณีนี้เกิดขึ้นได้กับปริมาณ เส้นขนส่วนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบตัิ หรือการ
เติบโตที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบของการใช้งานอุปกรณ์เส้นขนเหล่านี้จะต้อง
ถูกกำจัดอีกต่อไป และนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์ในการกำจัดขนหลายครั้งเพื่อให้
ได้ผลที่ต้องการ 
- ได้ยินมาว่า เส้นขนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มี  การกำจัดเส้นขนด้วยแสง 
IPL นั้นจะมีลักษณะบางและเล็ก? 
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผู้เสริมความงามกับแพทย์ เกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้นโดยปกตแิล้ว เส้นขนเหล่านี้คือชิ้นส่วน เล็กๆของเส้นขนดั้งเดิมหากใช้   
การกำจัดเส้นขนอย่างต่อเน่ืองจะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่พอใจ 
- ทำไมผิวสีแทนไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้? 
ห้ามใช้อุปกรณ์บนผิวสีแทน หรือหลังวันที่อาบแดด ผิวสีแทนและผิวที่ผ่านการอาบแดด 
จะมีปริมาณเม็ดสีเมลานินปริมาณมากด้วยคุณสมบัตินี้ ชนดิของสีผิวและลักษณะผิว
เหล่านี้จะทำให้สีผิวเป็นสีแทนได้อย่างรวดเร็วจำนวนของเมลานิน ที่มากขึ้น ทำให้ผิวมี
ความเสี่ยงสูงจากผลกระทบในการใช้อุปกรณ์นั่นคือ อาการไหม้ อาการพุพอง และสีผิว               
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อ่อนลง หรือ เข้มขึ้น 
- การใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้หรือไม่? 
การใช้งานแสงและพลังงานเลเซอร์ในการดูแลความงาม ได้รับการทำเป็นเอกสารวิจัย
กว่า 15 ปี จากระดับมืออาชีพและเป็นวารสารที่เทยีบเท่ากัน วารสารและสถาบันที่
เคารพนับถือกันดี เช่น Mayo Clinic ซึ่งวารสารเหล่านี้ รวมถึงสถาบัน ไม่ได้รายงาน
ผลข้างเคียงหรือความเสียหายใดๆจากการใช้งานในระยะยาวของแสง IPL และเลเซอร์
เลย 
- ต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนานเท่าไหร่ ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้? 
ควรป้องกันตัวจากแสงแดด ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม 
หากไม่มั่นใจเก่ียวกับการป้องกันตนจากแสงแดดควรสอบถามแพทย์ หรอื ตัวแทน
จำหน่ายฯ 
- ควรทำสิ่งใดบ้าง ก่อนที่จะใช้งาน? 
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ ใช้ครีมกันแดด  ที่มีค่า SPF มากกว่า 30 จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกับ
การใช้ผ้าปกคลุมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดเส้นขน ควรได้รับการทำความสะอาดด้วยสบู่
อ่อนๆ และควรโกนขนออกให้เรียบร้อย 
- ควรดูแลผิวที่ผ่านการกำจัดเส้นขนอย่างไร? 
ผิวหนังที่ผ่านการกำจัดเส้นขน สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาดว้ยผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวแบบมาตรฐาน การดูแลเป็นพิเศษ คือ ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด 

หากไมมีเครื่องป้องกันแดด การป้องกันทำได้โดยการใช้ครีมกันแดดที่มคีา่ SPF มากกว่า 
30 และ ปิดผ้าคลุมด้วยผ้าจะป้องกันตัวเองจากแสงแดดได้ 
 
11. การกำจัดอุปกรณ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในถังขยะในครัวเรือน   เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน 
ควรทิ้งเครื่องไว้ในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ตาม
ข้อกำหนด EC Directive - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส)์ (หากคุณมี
คำถามใด ๆ โปรดตดิต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบการกำจัดขยะ) 
12. ข้อมูลทางเทคนิค 

สินค้า IPL 5800 
ขนาดหน้าสัมผัส 3.1 ตร.ซม. 
เทคโนโลย ี IPL (Intense Pulsed Light –   สำหรับใช้ในบ้าน) 
ความยาวคลื่น 475 – 1200 นาโนเมตร 
ระดบัพลังงาน สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม. 
ปรับระดบัได ้ 3 ระดบั 

ความเร็วในการยิง 1 
พัลส์ในช่วงเวลา 

1 วินาที ระดับ 1 
2 วินาที ระดับ 2 
3 วินาที ระดับ 3 

ยิงแสงได้สูงสุด 600,000 
ขนาด 16 x 6.5 x 5.5 ซม 
น้ำหนัก ประมาณ 180 กรัม 

อุณหภูมิ 
การใช้งาน 10 – 40 °C 
การเก็บรักษา -10 – 70 °C 

ความชื้นสัมพันธ์ 
การใช้งาน 30 – 70%  
การเก็บรักษา 0 – 90% at 55 °C      ไม่มีการ
ควบแน่น 

ส่วนพลังงาน 
หมายเลขรุ่น YJS024Y-1201800 
อินพุต 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0.5 A 
เอาท์พุต 12.0 V            1.8 A, 21.6 W 
ระดบัการป้องกัน อุปกรณ์นี้มีฉนวนสองชั้น (คลาส II)  

ขั้ว  

ประสทิธิภาพแอกทีฟโดยเฉลีย่ ≥86.55 % 
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด ≤0.08 W 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค 
 
13. การรับประกัน/บริการ 
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลติภัณฑ์นี้ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง
และในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

เง่ือนไขการรับประกันดังต่อไปนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันตามกฎหมาย
ของผู้ขายตามข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การรับประกันจะใช้โดยไม่มีผลต่อ 
บทบัญญัติของกฎหมายบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลติภัณฑ์นี้ 
ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ป ีนับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้จาก 
ผู้ขาย 
การรับประกันมีผลเฉพาะกับผลติภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคและใช้ในครัวเรือน 
เท่านั้นกฎหมายเยอรมันจะมีผลบังคับใช ้
ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สมบูรณ์หรือมี
ข้อบกพร่องในการใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือ 
เปลี่ยนการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขการรับประกันเหล่านี้ 

ถ้าผู้ซื้อมีความประสงค์ท่ีจะทำให้การเรียกร้อง การรับประกันพวกเขาควรจะเข้าใกล้
ในท้องถิ่นของตนร้านค้าปลีกในกรณีแรก : ดูที่แนบมารายการ “บริการระหว่าง 
ประเทศ” ในการให้บริการท่ีอยู่ 

ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น พวกเขา 
สามารถส่งสินค้าได้ที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
การเรียกร้องการรับประกันจะไดร้ับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ซื้อสามารถให้ Beurer หรือ
พันธมิตรของ Beurer ที่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วย 
– สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จการซื้อ  
– ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม 
สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้อย่างชัดเจน  
– การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติหรือ   การบริโภคของผลิตภัณฑ์  
– อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซ่ึงชำรุดหรือใช้งานจนหมดจากการใช้งาน
อย่างเหมาะสม (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ปลอกแขน ซีล อิเล็กโทรด 
แหล่งกำเนิดแสงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์พ่นยาขยายหลอดลม) 
– ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาด จัดเก็บหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสมและ/หรือขัด
ต่อข้อกำหนดของคำแนะนำ ในการใช้งานตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การเปิด ซ่อมแซม
หรือดัดแปลงโดยผู้ซื้อหรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รบัอนุญาตจาก Beurer 
– ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า หรือระหว่าง
ศูนย์บริการกับลูกค้า 
– ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นวินาทีหรือเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว 
– ความเสียหายสืบเน่ืองที่เกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณี
นี้ การเรียกร้อง อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบทบญัญตัคิวามรับผิดตาม
กฎหมายภาคบังคับอ่ืนๆ) 
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทั้งหมดจะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่าในกรณี
ใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด 
    สำนักงานใหญ่และคลงัสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์  
    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
    ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118 
    สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวทิ 62 แขวงพระโขนงใต้  
    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  โทร. 065-503-6565 
 

 
07.2021_REV.0000 


