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เพื่อใหมั่นใจวาคำแนะนำเหลานี้ สามารถเขาถึงผูใชคนอื่น ๆ ได   
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1. สิ่งที่บรรจุมาในกลอง
     1   x  Beurer Velvet Skin Pro 
     1   x  ฟลเตอรกรองแสง                     
     1   x  สายชารจ           
     1   x  คูมือแนะนำการใชงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     1   x  ถุงเก็บตัวเครื่อง และอุปกรณ

      คำเตือน
• อุปกรณนี้มีไวสำหรับใชงานสวนตัวภายในบาน หามใชในเชิงพาณิชย
• อุปกรณนี้เหมาะสำหรับผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
• เก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก
• ตรวจสอบอุปกรณและสายไฟกอนการใชงานทุกครั้ง ในกรณีที่อุปกรณชำรุด หรือเสียหาย ใหงดการใชงาน
• อุปกรณ และสายชารจไมควรเปยกน้ำ
• อยาใชอุปกรณใกลอางอาบน้ำ, อางลางหนา, ฝกบัว หรือภาชนะบรรจุน้ำและของเหลว เพื่อปองกันการเกิด
  ไฟฟาดูด หรือไฟฟาลัดวงจร
• หามมองไปที่แสงไฟที่ปลอยออกมาโดยตรง
• หามใสวัตถุใด ๆ ลงในอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งใดปด หรือขวางชองระบายอากาศของอุปกรณ
• เพื่อปองกันการถูกไฟฟาดูด โปรดอยาแตะตองสวนประกอบภายในใด ๆ
• หากสายไฟของอุปกรณเกิดความเสียหาย และไมสามารถใชได โปรดกำจัดตัวอุปกรณทิ้ง
• หามใชที่บริเวณเทา เด็กควรไดรับการดูแลในการใชงาน เพื่อใหแนใจวาไมไดใชอุปกรณนี้เปนของเลน
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เรียนลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของ
เราทดลองแลวเพ่ือการในไปใชในดานความอบอุน, การดูแลน้ำหนัก, การวัดความดันโลหิต, การตรวจ
น้ำตาลในเลือด, การวัดอุณหภูมิรางกาย, ความงาม, การนวดผอนคลาย และอากาศ อานคำแนะนำ
ในการใชงานเพื่อความปลอดภัย และเก็บคำแนะนำนี้ไวใชในภายหลัง เพื่อใหมั่นใจวาคำแนะนำเหลานี้
สามารถเขาถึงผูใชคนอื่น ๆ ได
                                                                                                 
                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                          Beurer
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2. เครื่องหมายและสัญลักษณ

คำเตือน แสดงใหเห็นความเสี่ยงของการไดรับบาดเจ็บ
บันทึกความปลอดภัย ระบุความเปนไปไดที่เกิดความเสียหายตออุปกรณ
บันทึก ขอมูลที่มีความสำคัญ

เพื่อปองกันไฟดูด หามใชอุปกรณนี้ใกลน้ำ เชน ในหองน้ำ อางลางหนา ฯลฯ

ปฏิบัติตามคำแนะนำการใชงาน

หลีกเลี่ยงการใชงานใกลดวงตา

ไมควรใชอุปกรณนี้กับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด

ขอควรระวัง : รังสีความรอน

ใชเฉพาะในบานเทานั้น

ปองกันจากความชื้น

การกำจัดอุปกรณควรเปนไปตามขอกำหนดของ weee

ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตามขอกำหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัย การคุมครอง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสหภาพยุโรป

3. วัตถุประสงคการใชงาน
วัตถุประสงคการใชงานของเคร่ือง Beurer Velvet Skin Pro คือ การกำจัดขนอันไมพึงประสงคออกจากรางกาย
ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เครื่องมือนี้สามารถใชไดกับขา, รักแร, ขอบบิกินี่, หนาอก, หนาทอง, หลัง และบริเวณ
ใบหนา ในตำแหนงต่ำกวาโหนกแกม การใชงานอุปกรณนี้ตองเปนไปตามวัตถุประสงคการใชงานที่ไดกำหนดไว 
หรือระบุไวตามคูมือ หากใชอยางไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายได ผูผลิตจะไมรับผิดชอบในทุกกรณีที่เกิด
จากการกระทำที่ประมาท และไมถูกตองตออุปกรณ
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4. คำเตือนและบันทึกความปลอดภัย

        อันตราย
กอนจะเร่ิมใชอุปกรณ ควรศึกษาบันทึกเพ่ือความปลอดภัยอยางละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด 
หากไมปฎิบัติตามคูมือการใชงาน อาจทำใหเกิดอันตรายตอรางกาย และความเสียหายตออุปกรณได โปรด
เก็บคูมือฉบับนี้ไวในที่ปลอดภัย และหยิบใชไดสะดวกเพื่อเปนขอมูลใหบุคคลอื่นในกรณีที่ใชอุปกรณนี้รวมกัน
• อุปกรณนี้สามารถใชงานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางรางกายและจิตใจ และไดรับการดูแลโดยผูรับผิด
  ชอบหรือไดรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช
• หามใชอุปกรณนี้กับผูที่ตั้งครรภ หรือกำลังใหนมบุตร
• หามเด็กเลนอุปกรณนี้
• หากผิวเกิดอาการบวม แดง ไหม หรือพุพอง ใหหยุดใชตัวอุปกรณโดยทันที
• 48 ช่ัวโมง กอนท่ีจะใช Beurer Velvet Skin Pro เปนคร้ังแรกใหทำการทดสอบความไวตอแสงของผิวหนังในพ้ืน
  ที่เล็ก ๆ สำหรับบริเวณที่จะทำการใชงาน (ดูขอ 7 ขั้นตอนที่ 2 : การทดสอบความไวตอแสงของผิวหนัง)
• หามมองแสง IPL ที่ถูกปลอยออกมาโดยตรง เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายกับดวงตา และตองแนใจวาพื้นที่
  ปลอยแสงของหลอดไฟนั้นแนบสนิทกับผิวหนังของคุณ 
• หามยิงแสง IPL ออกไปในอากาศ
• ศึกษาการปรับระดับความเขมของแสงไดจาก “ตารางแสดงระดับความเขมของแสงที่เหมาะตอสีผิวและสีขน” 
  ที่ขางกลอง และทำการเลือกระดับความเขมของแสงที่เหมาะสมกับผิวและเสนขนของคุณ
• ไมควรใช Beurer Velvet Skin Pro กับผูที่มีผิวคล้ำโดยธรรมชาติ เพราะอุปกรณอาจมีผลตอผิวซึ่งจะทำให
  เกิดอาการไหม เปนแผล หรือทำใหเกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังได
• Beurer Velvet Skin Pro  ใชไดผลดีมากกับเสนขน สีดำ หรือเสนขนท่ีมีเม็ดสีสูง (High Melanin) เชน ขนสีดำ 
  หรือสีน้ำตาลเขม จะไดผลการใชที่ดีมาก สวนขนสีน้ำตาล หรือน้ำตาลออน ก็สามารถใชไดผลดี แตตองอาศัย
  การกำจัดขนหลายรอบ เสนขนสีแดงก็สามารถใชไดผล แตเสนขนสีขาว สีเทา และสีบลอนด อาจไดผลลัพธไมดี 
  ซึ่งผลที่ไดนี้เกิดจากการเก็บขอมูลจากผูใชหลายคน 
• เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี้ อาจทำใหสีผิวเปลี่ยนไดชั่วคราว เชน ขาวขึ้นชั่วคราว
• หามแกะอุปกรณภายในดวยตัวเอง การแกะอุปกรณอาจจะทำใหไดรับอันตรายจากวงจรไฟฟาที่อยูภายใน
  และไดรับอันตรายจากพลังงานของแสง ซึ่งจะทำใหรางกายไดรับบาดเจ็บ และอาจตาบอดได



การกระทำตอไปนี้อาจทำใหไดรับอันตรายจากวงจรไฟฟา
- หามใชเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ขณะอาบน้ำ
- หามใชเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในที่ชื้นหรือเปยก
- หามใชเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หลังจากตกน้ำ
- หากเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ตกน้ำ ใหถอดปลั๊กไฟโดยทันที
- หามสัมผัสเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หรือปลั๊กไฟ ในขณะมือเปยก

การจัดการแบตเตอรี่
- หากผิวหนังหรือดวงตาสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ ใหลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ำ และไปพบแพทย
- ปองกันแบตเตอรี่จากความรอนสูงเกินไป
- อยาโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อาจเกิดการระเบิดได! 
- อยาถอด เปด หรือบดแบตเตอรี่
- ใชที่ชารจที่ระบุไวในคำแนะนำในการใชเทานั้น
- ตองชารจแบตเตอรี่อยางถูกตองกอนใชงาน คำแนะนำจากผูผลิตและขอกำหนด คำแนะนำสำหรับการใช
  งานเกี่ยวกับการชารจไฟที่ถูกตอง 
- ชารจแบตเตอรี่จนเต็มกอนใชงานครั้งแรก (ดูขอที่ 8.1)
- เพื่อใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานยาวนานที่สุด ใหชารจแบตเตอร่ีอยางนอยสองครั้งตอป

        สำคัญ
- อยาพยายามแกะ หรือเปดอุปกรณเพื่อซอมแซมอุปกรณดวยตนเอง นอกจากจะทำใหเกิดความเสียหายตอ
   อุปกรณแลว ยังทำใหหมดการรับประกันจากบริษัทอีกดวย
- อยาใชอุปกรณนี้ในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 10 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 40 องศาเซลเซียส
- ไมควรเสียบปลั๊กทิ้งไวหากไมไดใชงานอุปกรณ
- ควรใชงานอุปกรณตามวัตถุประสงคที่คูมือนี้ระบุไวเทานั้น
- ไมควรใชงานอุปกรณ หากสายไฟ หรือปล๊ักไฟ ชำรุดเสียหาย และควรใหสายไฟอยูหางจากบริเวณท่ีมีความรอน
- เม่ือเลิกใชงาน หลังจากปดสวิตซแลว ไมควรถอดปล๊ักออกโดยทันที ควรรอใหพัดลมระบายอากาศดับลงเสียกอน
- หลังการใชงานเสร็จ ควรถอดปลั๊กไฟเสมอ
- ควรถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่อง กอนการทำความสะอาด
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro รวมกับอุปกรณที่ไมไดแนะนำโดย Beurer
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากมีกลิ่นไหม
- อยาใชงานเคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากเคร่ืองมีการทำงานท่ีผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
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- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากพัดลมไมทำงาน
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากเซนเซอรตรวจสอบสีผิว (Skin color sensor)
  แตกหัก หรือเสียหาย
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากตัวเครื่องภายนอกแตกหัก หรือตกหลน
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากตลับไฟหรือสวนที่ปลอยแสง แตกหัก หรือเสียหาย
- อยาใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากสายไฟหรือปลั๊กไฟ เสียหาย

หามใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณมีอาการเจ็บปวยดังตอไปนี้ :
- หากคุณเปนมะเร็งผิวหนัง หรือเคยมีประวัติวาเปนมะเร็งผิวหนังมากอน
- หากคุณเปนโรคลมชัก หรือลมบาหม
- หากคุณมีแผลเปนคีลอยด
- หากคุณเปนเริม หรือโรคสะเก็ดเงิน
- หากคุณมีโรคที่มีความไวตอแสง เชน โรคผีดูดเลือด ลมพิษแสงอาทิตย ลูปส ฯลฯ
- หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน หรือโรคระบบเผาผลาญอื่นๆ
- หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

หามใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณไดรับยา และการรักษาดังตอไปนี้
- ถาคุณมีประวัติการใชยาที่ทำใหผิวหนังไวตอแสง รวมถึงการใชยาสเตียรอยด (เชน aspirins, ibuprofens
  acetaminophen) tetracyclines, phenothaizines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides DTIC, 
  fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydeoxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs) Retin-A, 
  Accutane หรือ Tropical retinoids )
- หากคุณกำลัง หรือเพิ่งไดรับการรักษาดวยกรด AHAs, BHAs, Retin-A, Tropical retinoids หรือกรด Azalaic
- หากคุณไดรับยาปฏิชีวนะ Tetracycline ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
- หากคุณไดรับการรักษาดวย Accutane (Isotretinoin) ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
- หากคุณไดรับยาสเตียรอยด ภายใน 3 เดือนที่ผานมา
- หากคุณมีการขัดผิว หรือปรับผิวใหเรียบ ในชวง 6-8 สัปดาหที่ผานมา
- หากคุณไดรับการบำบัดรักษาดวยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด ภายใน 3 เดือนที่ผานมา

คำเตือน 
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หามใชเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในพื้นที่ดังตอไปนี้
- บริเวณขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ
- หากคุณมีอุปกรณชวยเหลือที่ทำงานในรางกาย เชน เครื่องกระตุนหัวใจ, เครื่องปมอินซูลิน ฯลฯ
- บริเวณใบหนาที่อยูเหนือโหนกแกม เชน รอบดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งจะทำใหเกิดอันตรายตอดวงตาได
- บริเวณหัวนม และบริเวณทวารหนัก
- บริเวณที่มีการเจาะผิวหนัง หรือมีโลหะ เชน ตางหู หรือเครื่องประดับ
- ผูที่มีรอยสัก หรือแตงหนาแบบถาวรในบริเวณที่ตองการกำจัดเสนขน
- ผูท่ีมีจุดดางดำ สีน้ำตาลเขม หรือสีดำ  เชน กระ ท่ีมีขนาดใหญ ปานแดง ไฝ หรือหูดอยูในบริเวณท่ีตองการกำจัดขน
- ถาคุณมีประวัติวาเคยเปนโรคเริม และโรคสะเก็ดเงินในบริเวณผิวหนังที่ตองการกำจัดขน
- ผูท่ีเปนโรคผิวหนัง หรือเส่ียงท่ีจะเปนมะเร็งผิวหนัง หรือบริเวณดังกลาวมีอาการบาดเจ็บ ควรรอใหอาการหายดีกอน
- บริเวณที่คุณตองการที่จะมีขนขึ้นในอนาคต

หามใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในผูที่มีผิวสีแทน ผิวดำ หรือผานการอาบแดด
- หามใชอุปกรณนี้บนผิวสีแทน หรือเพิ่งผานการอาบแดดมา เพราะจะทำใหเกิดผิวหนังไหม และเปนอันตรายได หลีก
  เลี่ยงการออกแดดแรง ๆ เปนเวลา 4 สัปดาห กอนที่จะใชอุปกรณนี้ การใชอุปกรณกับผิวที่เพิ่งอาบแดดมา จะสงผล
  ใหเกิดการไหม พุพอง และสีผิวเปลี่ยนสีได
- หลังจากการใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro 48 ชม. ใหหลีกเลี่ยงการออกแดด หากจำเปนควรทา
  ครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป
หมายเหตุ
หากผูใชงานไมแนใจวา มีความปลอดภัยสำหรับตัวเองหรือไม กรุณาสอบถามแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ ดานผิวหนัง
ของทานกอนการใชงาน
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แสงสามารถกำจัดเสนขนไดอยางไร?
การกำจัดเสนขนดวยแสง ใชทฤษฎี Photothermylysis ในการนำพลังงานแสงมาใชเพ่ือ
หยุดการเจริญเติบโตของเสนขน โดยเสนขนจะมีการดูดซับพลังงานแสง แลวแเปล่ียนเปน
พลังงานความรอน กระบวนการดังกลาวนี้ เกิดขึ้นเมื่อแสงถูกสงไปยังผิวหนัง เม็ดสีที่
ขนจะทำการดูดซับพลังงานในขณะที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อโดยรอบยังเย็นอยู เมลานินซึ่ง
เปล่ียนเปนเม็ดสีในเสนขน จะทำหนาท่ีในการดูดซับพลังงานแสง และเปล่ียนเปนความรอน 
ลงไปทำลายรากขน ในที่สุดขนจะหยุดการเจริญเติบโต ดังนั้น ถาเสนขนมีปริมาณ
เม็ดสีเมลานินมาก เชน ขนท่ีมีสีเขม จะสามารถดูดซับพลังงานไดมากกวาขนสีออน ซ่ึงจะ
ทำใหไดผลมากกวานั่นเอง

วงจรการเติบโตของเสนขน มี 3 ระยะ คือ Anagen, Catagen และ Telogen ซึ่งระยะ
เหลานี้ มีผลสำคัญตอการทำงานของอุปกรณกำจัดขน โดย Anagan เปนระยะการ
เจริญเติบโตของเสนขน ในขณะท่ี Catagen และ Telogen เปนชวงพักการเจริญเติบโต
ของเสนขน ซ่ึงระยะเวลาท่ีเสนขนเจริญเติบโตจนครบวงจร จะข้ึนอยูกับแตละบุคคล และ
แตละพื้นที่ในรางกาย ซึ่งโดยสวนใหญมักจะใชเวลา 18-24 เดือน ในชวงเวลาที่เสนขน
ไมมีการเจริญเติบโต เสนขนในระยะ Catagen และ Telogen จะไมไดรับผลจากการปลอย
แสง IPL แตเสนขนที่อยูในระยะ Anagen จะตอบสนองตอการใชงานของอุปกรณไดดี 
ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญท่ีผูใชงานตองเขาใจวาเสนขนท่ีอยูในระยะ Anagen น้ัน เหมาะท่ีจะทำการ
กำจัดขนที่สุด

อุปกรณกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เปนอุปกรณที่ใชแสงกำจัดขนในระยะยาว
กระบวนการกำจัดขนดวยแสงน้ีเปนท่ีรูจักกันดี และไดรับการพิสูจนทางการแพทย ในการ
ใชงานท่ัวโลกมากกวา 15 ป ถือเปนวิธีท่ีมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ปริมาณเสนขนไดในระยะยาว

5. อะไรคือ Beurer Velvet Skin Pro?

แสงมีผลตอวงจรการเติบโตของเสนขนไดอยางไร? 

18–24
months

Anagen

Telogen Catagen

Anagen

Catagen

Telogen



สำหรับอุปกรณ Beurer Velvet Skin Pro ความปลอดภัยตองมากอนเปนอันดับแรก
• เทคโนโลยี IPL ของเคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ี มีพลังงานต่ำ จึงทำใหอุปกรณน้ี มีความปลอดภัยสูง 
  Intense Pulsed Light (IPL) สามารถท่ีจะกำจัดเสนขนในระยะยาวได ดวยการใชพลังงานเพียงเล็กนอยในการกำเนิด
  แสง และดวยพลังงานที่ต่ำนี้ ทำใหลดการเกิดอันตราย และภาวะแทรกซอนลงได ซึ่งสรางความปลอดภัยโดยรวมให
  กับผูใชงาน
• เคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ี ชวยปกปองผิวของคุณ 
  การกำจัดเสนขนดวยแสง IPL จะไมสามารถใชไดกับผิวท่ีมีสีเขมโดยธรรมชาติ อุปกรณจะมีเซนเซอรตรวจจับสีผิว ซ่ึง
  ออกแบบมาเพ่ือวัดความราบเรียบของผิว สีผิว และกำหนดการทำงานท่ีเหมาะสม หากผูท่ีมีสีผิวเขมเกินไป หรือมีสีผิว
  แทนมากเกินไป เซนเซอรตรวจจับน้ี จะทำใหอุปกรณระงับการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ีเคร่ืองกำจัด ขน Beurer 
  Velvet Skin Pro ในสวนมือจับ มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี UV เพ่ือชวยปองกันอันตรายท่ีเกิดจากรังสี UV อีกดวย
• เคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ีชวยปกปองดวงตาของคุณ
  อุปกรณนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการปองกันสายตา หากมีการกดปุมปลอยแสงในอากาศ แสงจะ
  ไมออกมาจากอุปกรณ การทำงานของปุมปลอยแสงนี้ จะทำงานเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนังเทานั้น

1.ชองยิงแสง IPL
2. เสนสรางเครื่องหมายบนผิวหนัง
3. ปุมปลอยแสง (โหมด "อัตโนมัต" จะถูกใชหลังจาก
    ที่มีการกระพริบ 3 ครั้ง ตอเนื่อง)
4. ระดับพลังงาน
5. ระดับแบตเตอรี่
6. ปุมปรับระดับพลังงาน
7. ปุมสำหรับตรวจจับสีผิวอัตโนมัติ
8. ปุมเปด/ปด
9. ไฟแสดงสถานะพรอมใชงาน
10. เซ็นเซอรตรวจจับสีผิว และการแนบสนิท
11. ชองเสียบสายชารจ

1
9

2

3

4
5
6
6
7
8

10

11

6. รายละเอียดของอุปกรณ
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ปุมเปด / ปด                  เปด และปดอุปกรณโดยการกดปุม     และในกรณีที่ไมไดใชงานเปนเวลานานอุปกรณจะปด
                                       โดยอัตโนมัติใน 5 นาที เม่ืออุปกรณเปดอยู ไฟแสดงระดับพลังงานจะสองสวางในเวลาส้ัน ๆ 
                                       หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนระดับพลังงาน 1
           เม่ือกดปุม      คุณสามารถกำหนดระดับพลังงานท่ีเหมาะสำหรับการใชงานในพ้ืนผิว ท่ีตอง

   การ หากกดปุมน้ี ไฟ LED สวางข้ึน และตัวเลขแสดงระดับพลังงานท้ังหมดจะกะพริบ เม่ือแนบ
   ชองยิงแสง และกดปุมยิงแสง อุปกรณจะแสดงระดับพลังงานที่เหมาะสมในการใชงาน (ขึ้น
   อยูกับโทนสีผิวบริเวณท่ีกำลังจะใชงาน) 

ปุมสำหรับการตรวจ
จับสีผิวอัตโนมัติ 

   ปุม + ใชเพิ่มระดับพลังงาน และปุม - ใชลดระดับพลังงาน คุณสามารถเลือกได 6 ระดับ
   ที่แตกตางกัน คุณสามารถใชปุมสำหรับจับโทนสีผิวอัตโนมัติ เพื่อเลือกระดับพลังงานที่
   เหมาะสมสำหรับบริเวณผิวแตละพ้ืนท่ี
   • โดยการกดปุม + หรือ - (หลังจากเปดเครื่อง) พลังงานจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามลำดับ
   • ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสวางข้ึนตามระดับท่ีถูกปรับ 
    

ปุมเลือกระดับพลังงาน

6.1 คำอธิบายรายละเอียด
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ในสวนน้ีจะแสดงถึงสถานะการชารจแบตเตอร่ี
• สีแดง - กำลังชารจแบตเตอรี่
• สีเขียว - แบตเตอรี่ชารจเรียบรอย และอุปกรณเชื่อมตอกับแหลงจายไฟภายนอกอยู
• สีแดง กะพริบชา ๆ - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ (ประมาณ 30 %)
• สีแดง อยางรวดเร็ว - ระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก (ประมาณ 10%)
หมายเหตุ : ไฟแสดงสถานการณชารจแบตเตอรี่จะสวางเปนสีเขียว หรือจะกะพริบเปนสีแดง
เฉพาะเมื่อเปดเครื่อง

ตัวแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ 

การแสดงผลที่ดานหลังของเครื่องมีไฟสถานะตางๆกันหลายแบบ (ดูตารางตอไปนี้)ไฟแสดงสถานะ 



ไฟสวางสีเขียว พรอม อุปกรณพรอมสำหรับเริ่มการทำงาน

ไฟสีสมสวางขึ้น ปุมปลอยแสงถูกล็อค เซ็นเซอรไมไดสัมผัวกับผิวหนัง

ไฟสีแดงสวางขึ้น ปุมปลอยแสงถูกล็อค สีผิวของผูใชงานไมสามารถใชได เนื่องจากเขมเกินไป

การแสดง โหมด คำอธิบาย

ไฟสีสมกระพริบ บงบอกถึงการ
สิ้นสุดอายุการใชงาน

จำนวนช็อตใกลหมด

ไฟแดงสวางขึ้น หมดอายุการใชงาน จำนวนช็อตหมด หรือมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น หรือชองยิงแสง
และเซ็นเซอรไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง

7. กอนการใชงาน

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบวา Beurer Velvet Skin Pro เหมาะกับคุณหรือไม

กอนท่ีจะใชงานเคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในคร้ังแรก ใหตรวจสอบอุปกรณนวาเหมาะสมกับคุณ 
โดยศึกษาจากขอท่ี 4 “คำเตือนและบันทึกเพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน” และตรวจสอบระดับพลังงานท่ีเหมาะสม
กับสีผิว และเสนขนของคุณ จากตารางสีผิวและสีขนที่เหมาะสมกับระดับพลังงานแตละระดับ ที่ขางกลองนี้ ซึ่ง
จะแสดงระดับพลังงานแสงที่เหมาะสมกับสีผิว และเสนขนของคุณ (หากไมเหมาะจะมีสัญลักษณ X อยูในตาราง)

ขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบความไวตอแสงของผิวหนัง (Skin Sensitivity Test)

ใหดำเนินการทดสอบความไวตอแสงของผิว กอนการใชงานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เพื่อ
การกำหนดความเขมของแสงที่จะใชกับผิวของคุณ ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถกำหนดระดับความเขมของแสงที่
เหมาะสมกับผิวบริเวณที่ตองการกำจัดขน โดยใหทำการทดสอบความไวตอแสงของผิวในทุก ๆ บริเวณที่คุณ
ตองการกำจัดขน ภายใน 48 ชั่วโมง กอนที่จะทำการกำจัดขน 

WARNING

WARNING
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6. ระดับพลังงานสามารถเพิ่มไดทีละ 1 ระดับ โดยกดที่ปุมเพิ่มระดับพลังงาน “+” ไฟสถานะระดับพลังงานจะ
    เพิ่มขึ้น จากนั้น ใหกดปุมปลอยแสง IPL ในระดับที่ 2 ลงสูผิวตอไป
7. ทำในข้ันตอนท่ี 5 และ 6 ซ้ำ (ถาไมรูสึกผิดปกติ) จนระดับพลังงานสูงสุดท่ีระดับท่ี 6 หากคุณรูสึกผิดปกติ หรือ
    ผิว ของคุณมีอาการผิดปกติ เชน บวมแดง หรือพุพอง 

WARNING

Note

Note

ในกรณีที่ทำการทดสอบความไวตอแสงของผิวบริเวณใบหนา ใหทำการทดสอบในบริเวณที่ไมมีเสนขน เชน ใตใบหู หรือขางลำคอ

1. กอนทำการกำจัดขน ผิวหนังบริเวณที่ตองการกำจัดขน ควรไดรับการโกนเสนขนออก และทำความสะอาด 
    แลวเช็ดใหแหงทำใหแหง ตองไมมีแปง เหงื่อ หรือสารระงับกลิ่นกาย

2. เตรียมการใชงานเครื่อง ตามหัวขอที่ “8.1 เริ่มตนการใชงาน”
3. วางหนาสัมผัสใหแนบกับผิวหนังบริเวณที่ตองการกำจัดขน และใหมั่นใจวาหนาสัมผัสแนบสนิทกับผิวหนัง
4. เมื่อเริ่มเปดเครื่องในครั้งแรก ระดับพลังงานจะถูกตั้งไวที่ระดับ 1 โดยอัตโนมัติ เริ่มใชงานโดยการกดที่ปุมยิง
    แสง อุปกรณจะทำการยิงแสง IPL ไปยังผิวหนัง โดยแสงจะสวางจาขึ้น และมีเสียง “เปาะ” เบา ๆ ซึ่งเปนเสียง
    โดยปกติของอุปกรณ ผูใชจะรูสึกถึงความอุนท่ีผิว ตอจากน้ัน ภายใน 3 วินาที ไฟแสดงสถานะพรอมใชงานจะ
    แสดงเปนสีเขียว อุปกรณจะทำการเตรียมพลังงานใหพรอมสำหรับการใชงานครั้งตอไป
5. เลื่อนไปยังตำแหนงตอไป

หามทำความสะอาดผิวดวยของเหลวที่ไวไฟ เชน แอลกอฮอลกอนการใชงาน

   ถาระดับพลังงานที่ใชไมระคายเคืองตอผิวของคุณ ก็สามารถเพิ่มระดับพลังงานได (โดยเพิ่มทีละ 1 ระดับ) แตถาการใชระดับพลังงาน
   ที่ 1 ระคายเคือง ตอผิวของคุณ ไมควรเพิ่มระดับพลังงาน ใหใชระดับที่ 1 นี้ตอไป

Note

คุณสามารถใชปุมตรวจหาโทนสีผิวโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดระดับพลังงานทเหมาะสมสำหรับผิวของคุณ และคุณสามารถปรับระดับพลังงาน
ดวยตนเองไดตลอดเวลา
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    การบำรุงรักษาผิวโดยทั่วไป หลังจากทำการกำจัดเสนขนในระยะยาวไดแลว

เนื่องจากฮอรโมน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่น ๆ จึงจำเปนตองมีการกำจัดขนเปนครั้งคราวไป เพื่อ
ปองกันการเกิดขนใหม
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แผนการกำจัดขน ระหวางวงจรการเจริญเติบโตของเสนขน

• การกำจัดเสนขนใน 3-4 คร้ังแรก ควรหางกันประมาณ 2 สัปดาห 
• การกำจัดเสนขนในคร้ังท่ี 5-7 ควรหางกันประมาณ 4 สัปดาห และการใชงานในคร้ังตอไป จะทำก็ตอเม่ือจำเปน 
  ซึ่งกระบวนการทั้งหมด จะทำใหมีผลสำเร็จในระยะยาว 
ระยะเวลาในการกำจัดเสนขนดังกลาวน้ี ไดรับการพิสูจนแลววากอใหเกิดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด แตผูใชสามารถกำหนด
แผนการใชงานอุปกรณนี้ สำหรับตัวเองได เพื่อใหไดผลลัพธอยางที่ตัวเองพึงพอใจ

8. ใหรอผลการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมง หากผิวที่ทดสอบไมมีอาการปกติ คุณสามารถใชงานเคร่ืองกำจัดขน
    ในสวนอ่ืน ๆ ไดอยางเต็มท่ี ดวยระดับพลังงานสูงสุดจากการทดสอบความไวตอแสงของผิว แตหากผลการ
    ทดสอบความไวตอแสงของผิว พบวาสภาพผิว มีสีแดง มีอาการพอง หรือบวม อยาเพิ่งใชงานอุปกรณใน 
    สวนอื่นของผิว
      

อยาทำการกำจัดขนทั่วทั้งบริเวณ กอนที่จะทำการทดสอบผิวเพื่อหาระดับพลังงานที่เหมาะสม อยาทำการทดสอบผิว ในบริเวณเดิม
ควรรออยางนอย 1 สัปดาหหลังจากดำเนินการทดสอบ

Note

Note

   การกำจัดเสนขนบอย ๆ หลาย ๆครั้ง ภายในสองสัปดาห ไมสามารถชวยใหกำจัดเสนขนเร็วขึ้นได 

ขั้นตอนที่ 3 : วางแผนกำจัดขนโดยใช Beurer Velvet Skin Pro เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด 
ดวยวงจรการเติบโตของเสนขนอยูที่ 18-24 เดือน ในชวงเวลานี้ เปนชวงเวลาที่ตองใชเครื่องกำจัดขน เพื่อให
ไดผลในการกำจัดเสนขนระยะยาว โดยประสิทธิภาพของการกำจัดขนจะแตกตางกันในแตละบุคคล ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี
ของรางกาย และสีของเสนขน



Note

ขั้นตอนที่ 4 : เตรียมผิวบริเวณที่ตองการกำจัดขน
กอนการกำจัดขน ควรโกนเสนขนออกกอน จากน้ันทำความสะอาด และเช็ดใหแหง ท่ีสำคัญตองไมมีแปง เหง่ือ หรือ 
สารระงับกล่ินกายอยูบนผิวหนัง

ขั้นตอนที่ 5 : การปรับความเขมของพลังงาน/การตรวจหาโทนสีผิวอัตโนมัต ิ
ระดับพลังงาน (Energy Level) 
ระดับพลังงานจะเปนส่ิงกำหนดความเขมแสง IPL ท่ีสงไปยังผิวหนัง การลดระดับพลังงานใหต่ำลง และการเพ่ิม
ระดับพลังงานใหสูงข้ึน จะสอดคลองกับไฟแสดงสถานะระดับพลังงานในสวนควบคุม ถามีการใชงานระดับพลังงาน
ท่ีสูงข้ึน จะสงผลใหมีโอกาสเกิดอันตราย และผลขางเคียงมากข้ึน 
ถาผูใชงานเคยใชอุปกรณน้ี แลวไมรูสึกระคายเคืองกับพลังงานต่ำสุดท่ีอุปกรณไดต้ังไว ก็สามารถท่ีจะเพ่ิมระดับ
พลังงานใหสูงข้ึนได ทุกคร้ังท่ีเร่ิมการใชงานอุปกรณน้ี จะตองเร่ิมตนดวยพลังงานต่ำสุดเสมอ หากไมระคายเคือง
จึงสามารถเพ่ิมระดับพลังงานในคร้ังตอไปทีละหน่ึงระดับ

หามทำความสะอาดบริเวณผิว ดวยของเหลวที่ไวไฟ เชน แอลกอฮอล หรือ Acetone กอนการใชงานเครื่องกำจัดขน 
Beurer Velvet Skin Pro

Note

ขั้นตอนที่ 6 : ผลขางเคียงที่อาจเกิดจากการใช Beurer Velvet Skin Pro
เมื่อใชงานตามคำแนะนำทั้งหมด ผลขางเคียงจากการใชงานจะพบไดนอยมาก แตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได อยางไร
ก็ตาม ทุก ๆ วิธีการกำจัดขน รวมถึงวิธีการใชงานที่ออกแบบมาสำหรับใชที่บาน ก็ยังสามารถเกิดความเสี่ยง 
ขึ้นได นั่นเปนเหตุผลวา ทำไมคุณถึงตองทำความเขาใจกับความเสี่ยง และภาวะการแทรกซอนที่จะเกิดจากการ
ใชงานเครื่องกำจัดขนสำหรับใชในบานเครื่องนี้กอนการใชงาน
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หามเพิ่มระดับพลังงาน ถาผูใชงานมีความรูสึกระคายเคืองที่ผิว ผิดปกติ ในระหวางใชงาน หามเพิ่มระดับพลังงานในระหวางการ
ใชงาน ในกรณีที่ผูใชมีความรูสึกระคายเคือง ซึ่งการระคายเคืองนี้ อาจจะเกิดขึ้นไดบางครั้ง หลังทำการ กำจัดเสนขน

หามปลอยแสง IPL ลงในพื้นที่ผิวหนังเดิมมากกวา 1 ครั้ง การปลอยแสงในตำแหนงเดิมซ้ำๆ จะทำใหเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
ผลขางเคียงที่ไม พึงประสงค

WARNING



การใชงานอุปกรณใน
บริเวณเดิมซ้ำ ๆ หรือวาง
อุปกรณซอนเหลื่อมพื้นที่
เดิม

ผิวหนังมีการระคายเคืองเล็กนอย 
การใชงานโดยท่ัวไป ผูใชสวนใหญจะรูสึกระคายเคืองท่ีผิวหนัง ระหวางการใชงานเล็กนอย ในลักษณะเหมือนเปน
เหน็บเบา ๆ ความรูสึกนี้จะเกิดขึ้นระหวางการใชงานในชวงสุดทายเพียงไมกี่นาที หากผูใชงานรูสึกเจ็บผิดปกติ 
นั่นคือ ผูใชงานไมสามารถทนตอการใชงานของอุปกรณนี้ได หรืออุปกรณอาจจะตั้งระดับพลังงานสูงเกินไป 

ผิวหนังมีรอยแดง
ผิวหนังที่เปนรอยแดง จะจางหายภายใน 24 ชั่วโมง หากนานกวานั้น ควรรีบปรึกษาแพทย ภายใน 2-3 วัน

ผิวหนังมีความออนไหวมากขึ้น
ผิวหนังบริเวณที่ใชงาน จะมีความไวตอสิ่งตาง ๆ มากขึ้น อาจมีภาวะผิวแหง หรือผิวแตกไดงาย 

ผิวหนังไดรับการบาดเจ็บ หรือไหม
เหตุการณนี้เกิดขึ้นไดนอยมาก หรือหากเกิดแผลก็ใชเวลารักษาเพียงไมกี่สัปดาห และแผลจะมีขนาดเล็ก

รอยถลอก 
เปนไปไดนอยมากท่ีจะเกิดรอยถลอกข้ึน อยางไรก็ตาม หากเกิดรอยถลอกข้ึน มักจะเปนลักษณะแบนราบ รอยแผล
จะเปนสีขาวที่ผิวหนัง หากรอยถลอกมีขนาดใหญ และเปนสีแดง อาจสรางความเจ็บปวดได รอยแผลเปนแบบนี้
อาจจะตองเขารับการรักษาจากแพทย
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นอย

เหตุการณ
ไมพึงประสงค

โอกาสเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงค ผลกระทบ

ผิวหนังมีการระคายเคืองนอย

ผิวหนังมีรอยแดง

ผิวหนังมีความออนไหวมากขึ้น

ผิวหนังไดรับการบาดเจ็บ หรือไหม

รอยถลอก

สีผิวเปลี่ยนสี

ผิวหนังมีรอยแดง และบวม

การติดเชื้อ

รอยช้ำ

นอย

นอย

นอย

ไมคอยพบ

ไมคอยพบ

ไมคอยพบ

ไมคอยพบ

เล็กนอย

เล็กนอย

โอกาสการเกิด
ผลกระทบ



ขั้นตอนที่ 7 : สิ่งที่คาดหวังจากการใชงาน Beurer Velvet Skin Pro 
สำหรับผูใชจำนวนมาก Beurer Velvet Skin Pro อาจเปนประสบการณแรกที่พวกเขามีกับอุปกรณที่ใชแสง
ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใชที่บาน Beurer Velvet Skin Pro ใชงาย และไมตองใชเวลานานในการใชงาน ในขณะใช 
Beurer Velvet Skin Pro เปนเรื่องปกติที่จะตองพบสิ่งตอไปนี้ :

 • เสียงพัดลม  พัดลมมีไวเพื่อการทำใหเครื่องเย็นลง อุปกรณอาจจะมีเสียงออกมาเชนเดียวกับไดรเปาผม ซึ่ง
  ถือเปนเรื่องปกติ
 • เสียงดัง “เปาะ” ขณะกดปุมยิงแสงในแตละครั้ง ซึ่งเปนเสียงของแสง IPL
 • แรงกดของสวนใชงานแบบมือจับ การกดแนบกับผิวในสวนที่ตองการกำจัดขนจะชวยทำใหแสง IPL ทำงาน
   ไดอยางเต็มที่และยังชวยเพิ่มความปลอดภัยในการใชงานของอุปกรณดวย
 • ความรูสึกอุนที่ผิว และรูสึกเปนชา ระหวางทำการยิงแสงในแตละครั้งจะเกิดความรูสึกอุนที่ผิว และมีความชา
   ถือเปนเรื่องปกติ ซึ่งการใชงานนั้น ผูใชตองใชงานในระดับพลังงานต่ำ ๆ กอน ขณะทำการกำจัดขนและหาก
   เวลาผานไปหลายชั่วโมง ผูใชบางคนอาจรูสึก อุนๆที่ผิวได

สีผิวเปลี่ยนสี
Beurer Velvet Skin Pro มีความเสี่ยงในการเกิดการเปลี่ยนสีผิวนอยมาก สำหรับผูที่มีผิวขาว จะมีโอกาส
เกิดการเปลี่ยนสีของผิวไดมากกวาคนผิวคล้ำ แตการเกิดการเปลี่ยนสรผิวนี้ จะเกิดขึ้นแคชั่วคราวเทานั้น

ผิวหนังมีรอยแดง และบวม
เกิดขึ้นไดนอยที่ผิวหนังจะมีอาการแดง และบวม แตสามารถเกิดขึ้นในบริเวณผิวหนังที่มีความบอบบางมาก ๆ 
ซ่ึงการบวมแดงเหลาน้ีจะหายไปใน 2-7 วัน และสามารถแกไขไดโดยการใชน้ำแข็งประคบหลังจากทำการกำจัดขน 
ใหทำความสะอาดผิวหนังอยางออนโยน และควรหลีกเลี่ยงการออกแดด

การติดเชื้อ
เปนไปไดนอยมากที่จะเกิดการติดเชื้อขึ้น อยางไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได หลังจากผิวเกิดอาการไหม
หรือเปนแผลอันเนื่องจากการใชงานอุปกรณ

รอยช้ำ
เกิดข้ึนไดนอยมาก อยางไรก็ตามก็ยังมีโอกาสเกิดข้ึนได โดยมีรอยช้ำสีน้ำเงิน หรือมวงใตผิว ซ่ึงโดยปกติจะหาย
ไปภายใน 5-10 วัน ในบางกรณี อาจจะทำใหผิวเปนรอยสีน้ำตาลไหมเกิดขึ้นอยางถาวรได 
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 • ผิวมีสีแดงเล็กนอย หรือผิวเปนสีชมพ ู ระหวางการใชงานอุปกรณ หากสีผิวมีสีชมพูระเรื่อ ถือวาเปนเรื่อง
   ปกติที่จะเกิดขึ้นได หากผิวหนังมีลักษณะเปนสีแดง พุพอง หรือไหม ควรหยุดใชทันที

   8. วิธีการใช Beurer Velvet Skin Pro

8.1 เริ่มตนการใชงาน 

1. นำอุปกรณท้ังหมดออกจากลอง 
2. ตรวจสอบอุปกรณ เพ่ือใหแนใจวาทุกสวนอยูในสภาพท่ีเรียบรอยดี
3. เสียบสายชารจเขาท่ีตัวเคร่ือง
4. ชารจแบตเตอร่ีใหเต็มกอนการใชงาน (ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)

ถาคุณตองการใชงานเครื่องกำจัดขนบริเวณใบหนา ใหอานคูมือการใชงานในหัวขอที่ 8.2 ถึง 8.6 กอน จากนั้นใหอานที่ 
“เริ่มตนการใชงาน” ดานลางนี้เพื่อเริ่มใชงาน 

WARNING

WARNING

กอนทำการกำจัดขน ผิวหนังควรไดรับการโกนเสนขน ทำความสะอาด ทำใหแหง และตองไมมีแปง ไมมีเหงื่อ หรือสารระงับกลิ่นกาย 
Note

หามทำความสะอาดบริเวณผิวดวยของเหลวที่ไวไฟ เชน แอลกอฮอล กอนการใชงาน Velvet Skin Pro 

5. กดปุมเปดเครื่อง
6. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับสีผิวของคุณโดยใชปุม +/- หรือใชการตรวจจับสีผิวอัตโนมัติ (     )
7. วางอุปกรณบนผิวที่มุม 90 องศา เพื่อใหชองยิงแสงแนบสนิทที่สุด แลวกดปุมยิงแสง เครื่องจะแสดงระดับ
    พลังงานที่เหมาะสมกับผิวของคุณ 
8. ไฟแสดงสถานะที่ดานหลังของอุปกรณจะสวางเปนสีเขียว เพื่อแสดงวาคุณสามารถใชงานตอได
9. กดปุมยิงแสง เพื่อปลอยแสง
10. อุปกรณน้ีมีโหมด "Auto Flash" โดยการกดปุมยิงแสงคางไว อุปกรณจะยิงแสงทุก ๆ 3 วินาทีจนกวาจะหยุด
      กดปุมยิงแสงสอง
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8.2 การใชงานบริเวณใบหนา

11. เล่ือนตำแหนงท่ีตองการใชงานตอไป การทำเคร่ืองหมายบนผิวหนังจะชวยใหการวางอุปกรณลงบนพ้ืนผิว
       ไดงายมากขึ้น ไมควรวางซ้ำที่เดิม หรือเกิดการซอนทับตำแหนงพื้นที่เดิมที่ไดรับการกำจัดเสนขนไปแลว 

ภายหลังการใชงาน Beurer Velvet Skin Pro
• เมื่อใชงานเรียบรอยแลว ใหทำการปดเครื่องโดยการกดปุม เปด/ปด  
• หลังจากใชแลวควรทำความสะอาดอุปกรณ
• หลังจากทำความสะอาดเรียบรอยแลว ใหเก็บอุปกรณกลับเขาไปในกลอง และเก็บรักษาไวใหหางจากน้ำ และ
  ความชื้น 

WARNING

หามปลอยแสง IPL เพื่อกำจัดขน ในบริเวณพื้นผิวเดิมซ้ำ ๆ มากกวา 1 ครั้ง การกำจัดขนในพื้นผิวเดิมซ้ำ ๆ จะทำใหเพิ่มความ
เสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคได

Note

พื้นที่ผิวที่ใชงาน
การกำจัดขนควรทำเปนแถว โดยเคลื่อนอุปกรณจากปลายแถวดานหนึ่งไป ยังปลายของแถวอีกดานหนึ่ง แลวจึงเปลี่ยนไปแถวอื่น ๆ เทคนิคนี้
จะชวยใหควบคุมการทำงาน ปองกัน และหลีกเล่ียงการใชในพ้ืนท่ีเดิมซ้ำ ๆ มากกวาหน่ึงคร้ัง หรือซอนทับพ้ืนผิวเดิม คุณสามารถทำเคร่ืองหมาย
ชั่วคราวที่ผิว เพื่อใหเครื่องสามารถวางตำแหนงที่เหมาะสมตอการทำงานตอไป

WARNING
อยาใชเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหนาในระดับพลังงานมากกวาระดับที่ 3 อยาใชเครื่องกำจัด 
Buerer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหนา เหนือกวาโหนกแกม หรือใกลดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายตอ
ดวงตาได อยาใชเครื่องกำจัดขนในบริเวณ ขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ 

IPL Velvet 17TH

ผิวหนามีความบอบบาง และตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ควรปฏิบัติตามคำเตือน และบันทึกความปลอดภัยท้ังหมด
เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เราขอแนะนำใหคุณทำการใชงานในบริเวณสวนอ่ืนของรางกายของคุณกอน
และทำความคุนเคยกับอุปกรณกอนท่ีจะทำการใชงานบนใบหนา บริเวณใบหนาใตโหนกแกมทุกบริเวณ เชน ริมฝปาก
แกม คาง และคอสามารถ



ภายในกลอง จะมีฟลเตอรกรองแสงแนบมาดวย เพื่อการใชงานในพื้นที่แคบ ๆ ไดงายขึ้น อุปกรณนี้สามารถติดตั้งไดงาย
เพียงถอดฝาครอบที่หลอด IPL ออก และนำฟลเตอรนี้ใสเขาไปแทนที่ แตตรวจสอบใหแนในวา ไดวางลงในตำแหนงที่พอดี
แตไมควรใชฟลเตอรกรองแสงนี้ติดตอกันเกิน 80 ช็อต เพราะอาจเกิดความรอน และสงผลใหเกิดการไหมได

Note

1. ควรทำการทดสอบความไวตอแสงของผิวภายใน 48 ชั่วโมง กอนการทำการกำจัดขน (ศึกษาจากขอที่ 7 
    ขั้นตอนที่ 2) การทดสอบความไวตอแสง ควรทดสอบในบริเวณหนาในสวนที่ไมมีขน เชน ใตใบหู หรือบริเวณ
    ขางลำคอ เพื่อคนหาระดับพลังงานที่เหมาะสม

 

• ทาโลช่ันท่ีสกัดจากธรรมชาติ เชน โลช่ันวานหางจระเข 
• หามใชสครับขัดผิว ไวทเทนน่ิง หรือผลิตภัณฑท่ีคลายกัน อยางนอย 24 ช่ัวโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให
  เกิดการระคายเคืองตอผิวได 
• อยางนอย 48 ช่ัวโมงหลังการกำจัดขน ใหหลีกเล่ียงการออกแดด นานกวา 15 นาที หากจำเปนตองออกแดด 
  ตองทาครีมกันแดดที่มี SPF30 ขึ้นไป 
• อยาทำการกำจัดขน โดยการแวกซ หรือถอนดวยแหนบหลังจากกำจัดขนดวยเคร่ือง Beurer Velvet Skin Pro แลว
โปรดจำไววา จะตองใชเคร่ืองกำจัดขนใหสัมพันธกับวงจรการเจริญเติบโตของเสนขน เพ่ือใหขนหลุดรวงลง
อยางถาวร

  
 

8.3 การดูแลหลังการใชงานบนใบหนา

WARNING
อยาทำการทดสอบในบริเวณเดิมซ้ำ ๆ ควรรออยางนอย 1 สัปดาห จึงคอยทำซ้ำ

Note
ขนที่เกิดบริเวณใบหนาเปนผลมาจากฮอรโมน ซึ่งหมายถึงคุณจะตองใชการกำจัดขนในบริเวณใบหนาหลายครั้ง ถึงจะไดผลเปนที่นาพอใจ 
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การใชงานบริเวณใบหนา

 

9. การดูแลและบำรุงรักษา Beurer Velvet Skin Pro

9.1 การทำความสะอาด 
หลังจากการใชงานอุปกรณเรียบรอยแลว ใหทำความสะอาดอุปกรณ โดยเฉพาะในสวนของชองปลอยแสง โดย
การใชผานุมในการเช็ดทำความสะอาด

WARNING
หามนำสวนใด ๆ ของอุปกรณลางน้ำ
• ถอดปลั๊กกอนทำความสะอาด ใชอุปกรณทำความสะอาดสำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
  ในบริเวณชองปลอยแสง

10. การแกไขปญหาเบื้องตน 
“อุปกรณไมทำงาน”
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว
• ถาอุปกรณไมยิงแสงออกมา โปรดตรวจสอบวา
  ก. ชองปลอยแสง และเซ็นเซอรแนบสนิทกับผิวหนัง (อุปกรณจะไมทำงาน หากอุปกรณไมถูกตอง)
  ข. หากไฟแจงเตือนเปน “สีแดง” หมายความวา สีผิวของผูใชเขมเกินไป หากใชงานจะเกิดอันตรายได ลองทดสอบ
      อุปกรณกับพ้ืนผิวในบริเวณอ่ืน หรือติดตอฝายบริการของตัวแทนจำหนาย 
  ค. หากไฟแสดงระดับพลังงานสีเขียวแสดงข้ึนท้ัง 6 ดวง และกระพริบพรอม ๆ กัน ใหทำการรีเซ็ตเคร่ืองโดยทำ
      การปดเคร่ืองและเปดใหม หากยังไมหาย ใหติดตอฝายบริการของตัวแทนจำหนาย
  ง. พ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก โคง หรือเปนบริเวณกระดูก ทำใหวางชองปลอยแสง และเซ็นเซอรไดไมสนิท พยายามวางใหม
      ใหแนบสนิท โดยการดึงผิวหนังใหตึงข้ึน
  จ. ในกรณีเกิดความผิดพลาดของการทำงาน หรือช็อตหมด ไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้นเปนสีแดง ในกรณีนี้
      อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัต
• ขอผิดพลาดท่ัวไป :
  ก. ชองปลอยแสงตองไดรับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ หากสกปรก หรือมีฝุนติด ใหติดตอฝายบริการ
      ลูกคาหากคุณไมสามารถทำความสะอาดคราบสกปรกไดดวยตัวคุณเอง
  ข. หากแสงท่ีถูกปลอยออกมาชาลง หลังจากเล่ือนตำแหนงท่ีจะใชงาน อาจเกิดจากความรอนสูง ใหหยุดใช เพ่ือ
       ใหอุปกรณเย็นลง
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  ค. หากพบขอผิดพลาดอ่ืน ๆ ใหปดเคร่ือง และรอประมาณ 10 วินาท จากน้ันจึงเปดเคร่ืองใหมอีกคร้ัง
• หากคุณยังมีปญหาเก่ียวกับอุปกรณโปรดติดตอฝายบริการลูกคา
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1. อุปกรณน้ีจะไดผลจริงหรือไม? 
    ใชไดผลจริง ในการทดลองทางการแพทย อุปกรณน้ีไดรับการพิสูจนแลววามีความปลอดภัยในการกำจัดขน
    ในนระยะยาว
2. รางกายสวนใดท่ีใชไดบาง? 
    อุปกรณน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหใชไดกับทุกสวนของรางกายท่ีตองการกำจัดขน ไดแก ขา ใตวงแขน แขน ขอบ
    บิกินี และใบหนา (ใตโหนกแกมลงมา)
3. ระยะเวลาในการใชงานในแตละคร้ังนานเทาได? 
    เวลาที่ใชงานจะขึ้นอยูกับพื้นผิว เชน บริเวณขาทั้งหมด จะใชเวลาประมาณ 8 นาที หรือใตวงแขน จะใชเวลา
    ประมาณ 0.6 นาที โดยทั่วไปเมื่อทำทั้งรางกายจะใชระยะเวลาประมาณ 21 นาทีเทานั้น อุปกรณนี้สามารถใช
    งานไดเปนระยะเวลานานพอสำหรับการกำจัดเสนขนในทุกสวนของรางกายไดตามท่ีตองการ
4. การใชงานอุปกรณน้ี ปลอดภัยหรือไม? 
    อุปกรณน้ีถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยตอการใชงานสวนบุคคล และผานการทดสอบโดยผูเช่ียวชาญดาน
    ผิวหนัง ทำใหอุปกรณน้ีไดมาตรฐานเชนเดียวกับอุปกรณดานผิวหนัง หรืออุปกรณดานอิเล็กทรอนิกส แตการ
    ใชงานตองทำตามขอปฏิบัติในคูมือท่ีไดกำหนดไว
5. อุปกรณน้ีทำใหเจ็บปวดไดหรือไม? 
    ผูใชงานสวนใหญจะรูสึกอุน ๆ เมื่อยิงแสง ในผูใชที่มีเสนขนที่หนา และดำ อาจจะรูสึกเจ็บในบางครั้งที่ใชงาน 
    สำหรับการใชงาน จะสามารถต้ังระดับพลังงานได 6 ระดับ เพ่ือใหเหมาะกับผูใชแตละคน
6. การใชงานควรใชบอยแคไหน? 
    การกำจัดเสนขนในแตละสวน ควรทำทุก ๆ 2 สัปดาห สำหรับครั้งแรกถึงครั้งที่ 4 หลังจากนั้น การกำจัดขน
    จะทำเม่ือมีเสนขนเกิดข้ึนมาใหม และทำจนกวาจะไดผลลัพธอยางท่ีตองการ
7. อุปกรณน้ี ใชไดผลกับเสนขนท่ีมีสีขาว สีเทา หรือสีบลอนดหรือไม?
    อุปกรณน้ีใชไดผลมากท่ีสุดกับเสนขนสีเขม ๆ หรือเสนขนท่ีมีองคประกอบของเม็ดสีมาก สีท่ีตอบสนองดีท่ีสุด 
    คือ “สีดำ” และ “สีน้ำตาลเขม” แมวา

11. คำถามที่พบบอย



การใชงานบริเวณใบหนา

 

    เสนขนสีน้ำตาล และเสนขนสีน้ำตาลออน จะมีการตอบสนองตอการทำงาน แตก็ตองใชเวลาในการกำจัดเสน
    ขนนานกวาปกติ เสนขนสีแดง อาจจะทำใหอุปกรณทำงานไดบางเล็กนอย สวนสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด จะ
    ไมมีการตอบสนองตออุปกรณ ทำใหอุปกรณไมสามารถทำงานได
8. ผูใชสามารถใชอุปกรณนี้กับผิวสีแทน หรือผิวสีดำไดหรือไม? 
    อยาพยายามใชอุปกรณน้ีกับคนท่ีมีสีผิวเขมตามธรรมชาติ เน่ืองจากไมสามารถใชงานได อุปกรณน้ีใชหลักการ
    ของแสงในการทำงานเพื่อกำจัดเสนขนสวนที่ไมตองการออกไป โดยมีการวัดระดับสีเสนขนกับสีผิวใน การ
    ใชงานกับผิวท่ีมีสีเขม จะทำใหเส่ียงตอการทำใหผิวไหม พุพอง และสีผิวเปล่ียนได เพราะตัวตรวจจับสีผิว ท่ีอยู
    ในอุปกรณจะทำการวัดเทียบระดับสีผิวกอนการเริ่มตนทำงาน และมีการเทียบสีในระหวาง การยิงแสง หากมี
    การใชงานกับผูใชที่มีผิวสีเขม ตัวตรวจจับจะไมสามารถเทียบสีผิวในระหวางการยิงแสงได
9. ผูชายสามารถใชอุปกรณนี้ไดหรือไม? 
    เน่ืองจากอุปกรณถูกออกแบบมาสำหรับผูหญิง แตผูชายก็สามารถใชงานได อยางไรก็ตาม เสนขนของผูชาย
    ตองใชเวลาในการกำจัดขนหลายครั้งกวาการกำจัดเสนขนของผูหญิง
10. จะเห็นผลของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด? 
    เนื่องจากเปนการใชงานอุปกรณที่ใชแสงเปนพื้นฐาน จึงไมแสดงผลในทันทีทันใด และในความเปนจริง ผูใชไม
    ไดคิดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใชงาน บางคร้ังเสนขนอาจจะเกิดข้ึนอีกหลัง จากการใชงานไปแลว 2 สัปดาห 
    แตเสนขนน้ันก็จะหลุดรวงไปเอง เสนขนท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกในชวงเวลาถัดมาน้ีเปนหน่ึงในเหตุผลหลักท่ีทำใหตอง
    มีการกำจัดเสนขนหลาย ๆ รอบ เพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางที่ตองการ
11. ทำไมเสนขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห? 
    เปนเรื่องปกติที่เสนขนจะขึ้นเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห ภายหลังจากที่กำจัดขน กระบวนการเกิดนี้เรียกวา 
    “การขับออกมา (Ejection)” โดยจะเกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาห และจะเห็นเสนขนรวงออกมาเล็กนอย เชน เดียว
    กับการที่เสนขนรวงเองตามธรรมชาติ กรณีนี้ จะเกิดขึ้นกับเสนขนสวนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบัติ หรือการ
    เติบโตที่แตกตางออกไป ซึ่งไมใชผลกระทบของการใชงานอุปกรณ เสนขนเหลานี้จะตองถูกกำจัดอีกครั้ง และ
    นี่เปนเหตุที่ทำใหตองใชอุปกรณในการกำจัดขนหลายครั้ง เพื่อใหไดผลที่ตองการ
12. ไดยินมาวา เสนขนสวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีการกำ จัดเสนขนดวยแสง IPL น้ันจะมีลักษณะบาง
     และเล็ก? 
    ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นได ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผูเสริมความงามกับแพทย เกิดเหตุการณนี้ขึ้น โดย
    ปกติแลว เสนขนเหลาน ี้คือ ชิ้นสวนเล็ก ๆ ของเสนขนดั้งเดิม หากใชการกำจัดเสนขนอยางตอเนื่อง จะทำให 
    ไดผลลัพธอยางนาพอใจ
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13. ถาผิวไหมเพราะถูกแดด ทำไมไมสามารถใชอุปกรณนี้ได?
    หามใชอุปกรณบนผิวสีแทน หรือหลังจากอาบแดด ผิวสีแทนและผิวที่ผานการอาบแดด จะมีปริมาณเม็ดสี
    เมลานินสูง ทำใหผิวมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบในการใชอุปกรณ นั่นคืออาการไหม พุพอง และสีผิวมีการ
    เปลี่ยนแปลง โดยอาจออนลง หรือเขมขึ้น
14. การใชอุปกรณในระยะยาว เปนอันตรายตอผิวของผูใชหรือไม? 
    การใชงานแสงในดานความงาม ไดรับการวิจัยกวา 15 ป จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเทียบเทากับสถาบันที่เคารพ
    นับถือกันดี เชน เมโยคลีนิค ซึ่งวารสารเหลานี้ รวมถึงยังไมพบรายงานผลขางเคียงหรือความเสียหาย ใด ๆ 
    จากการใชงานในระยะยาวของแสง IPL
15. สามารถใชอุปกรณนี้ กำจัดเสนขนบริเวณคาง หรือผิวหนา ไดหรือไม? 
    สามารถใชสำหรับการกำจัดเสนขนบนใบหนาได แตการใชงานน้ันตองระมัดระวังเปนพิเศษ ควรหลีกเล่ียงการ
    ใชงานบริเวณรอบ ๆ หรือใกลดวงตา และรางกายสวนบอบบางอ่ืน ๆ เชนกัน ควรหลีกเล่ียงการ สัมผัสแสงแดด 
    ท้ังกอน และหลังการกำจัดเสนขน โดยการคลุมผา หรือใชครีมกันแดดท่ีมีคา SPF สูงกวา 30 และควรใชอยาง
    ตอเนื่อง ทั้งกอน และหลังกำจัดเสนขนเปนเวลา 3 สัปดาห 
16. ตองปองกันตัวเองจากแสงแดดนานเทาไหร กอนใชงานอุปกรณนี้? 
    ควรปองกันตัวจากแสงแดดประมาณ 2 สัปดาห กอนที่จะใชงานอุปกรณนี้ อยางไรก็ตาม หากไมมั่นใจเกี่ยว
    กับการปองกันตัวเองจากแสงแดด ควรสอบถามแพทย หรือตัวแทนจำหนายฯ 
17. ควรทำสิ่งใดบางกอนที่จะใชงาน? 
    กอนการใชงานอุปกรณ ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือ หลีกเล่ียงการสัมผัสแสงแดดเปนเวลา 2 สัปดาห ใชครีมกันแดด
    ที่มีคา SPF มากกวา 30 จะชวยปองกันไดเชนเดียวกับการใชผาปกคลุมผิว บริเวณที่ตองการกำจัดเสนขน
    ควรไดรับการทำความสะอาดดวยสบูออน ๆ และควรโกนขนออกใหเรียบรอย 
18. ควรดูแลผิวที่ผานการกำจัดเสนขนอยางไร? 
    ผิวหนังท่ีผานการกำจัดเสนขน สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษา ดวยผลิตภัณฑดูแลผิวท่ัวไป และตอง
    ดูแลเปนพิเศษ คือ ตองหลีกเลี่ยงแสงแดด การปองกันทำไดโดยการใชครีมกันแดดที่มี คา SPF มากกวา 30 
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โปรดกำจัดอุปกรณใหสอดคลอง ตามระเบียบการจัดการของระเบียบ วาดวยการจัดการเศษเหลือท้ิงจาก
ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (WEEE)
รหัสดานลางน้ี เปนท่ีมีสารท่ีเปนอันตราย แสดงบนแบตเตอร่ีแบบชารจซ้ำ :
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium, 
Hg = Battery contains mercury.

    12. การกำจัด

ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม อยาทิ้งอุปกรณในของใชในครัวเรือน ทิ้งเมื่อหมดอายุการใชงาน ทิ้งอุปกรณใน
พื้นที่ หรือจุดรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด EC - WEEE (ของเสียอุปกรณไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส) ถาคุณหากมีคำถามใด ๆ โปรดติดตอหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ ตองทิ้ง
แบตเตอร่ีแยกจากกัน แบตเตอร่ีตองไมท้ิงรวมกับขยะในประเทศ โปรดติดตอผูขายท่ีไดรับอนุญาตหรือหนวยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการกำจัดขย
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13. ขอมูลทางเทคนิค
สินคา                                           IPL 8500

พื้นที่ยิงแสง                                 4.5 cm / ฟลเตอรกรองแสงขนาด 2 cm

เทคโนโลยี                                     IPL (Intense Pulsed Light) สำหรับใชในบาน

ความยาวคลื่น                              475-1200 นาโนเมตร
                                                    550-1200 นาโนเมตร (ฟลเตอรกรองแสง)

ระดับพลังงานสูงสุด                    5 J/cm

ระดับพลังงาน                             6

ความเร็ว                                      1 ครั้ง ในทุก ๆ 3 วินาที (เมื่อปรับระดับพลังงานสูงสุด) 

จำนวนครั้งในการยิงแสง               300,000

ขนาดตัวเครื่อง                            200x175x65 มม.

น้ำหนัก                                        480 กรัม

อุณหภูมิ                                       การใชงาน 10-40 องศาเซลเซียส
                                                    การจัดเก็บ -10-70 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพันธ                           การใชงาน 30-70% rel. h
                                                    การจัดเก็บ 0 - 90% rel. h ที่ 55 องศาเซลเซียส (ไมมีการควบแนน)

แบตเตอรี่                                      ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ 7.4 V, 2500 mAh

จำนวนการยิงแสงตอการชารจ     550 ครั้ง เมื่อชารจเต็ม

Model number YJS024Y-1201800

Input 100-240V ~ 50/60Hz, 500mA

Output 12V  1.8A

Protection Double-protected

Polarity

Classification Protection class II

14. สวนจายไฟ
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