
 

เรียนลูกค้า 

ขอขอบคุณที ่เล ือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีช ื ่อเส ียง   ด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการ

ใช้งานในด้านความร้อน น้ำหนัก ความดันโลหิต อุณหภูมิของ

ร่างกายและชีพจร การบำบัดอย่างอ่อนโยน การนวด ความงาม 

และอากาศ 

                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                      Beurer 

 

อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังและเก็บ

ไว้ใช้ในภายหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึง

ได้ และสังเกตข้อมูลที่มีอยู่ 

 

คำเตือน 

• อุปกรณ์และอะแดปเตอร์มีไว้สำหรับใช้ในบ้าน/ส่วนตัวเท่าน้ัน 

และไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ 

• อุปกรณ์น้ีเหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีข้ึนไป 

• เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก 

• ตรวจสอบอุปกรณ์ และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง  ในกรณีที่

อุปกรณ์ชำรุด หรือเสียหายให้งดการใช้งาน 

• อุปกรณ์ และสายชาร์จไม่ควรเปียกน้ำ 

• อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัว หรือภาชนะ

บรรจุน้ำ และของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้า

ลัดวงจร 

• ห้ามมองไปที่แสงไฟที่ปล่อยออกมาโดยตรง 

• ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในอุปกรณ์ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิด หรือขวางช่องระบายอากาศ

ของอุปกรณ์ 

• เพ่ือหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสส่วนประกอบภายในใดๆ หาก

อุปกรณ์เสียหาย 

• หากสายเคเบิลเชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์นี้ได้รับความเสียหาย

จะต้องมีการกำจัดของ หากไม่สามารถถอดออกได้จะต้องทิ้ง

อุปกรณ์ 

• ห้ามใช้ที่บริเวณเท้า เด็กควรได้รับการดูแลในการใช้งาน เพื่อให้

แน่ใจว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์น้ีเป็นของเล่น 

• ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆ 

เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดพลาดได้อีกต่อไป

หลังจากนั้น การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะทำให้การรับประกัน

เป็นโมฆะ 
 

1. สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง 

ตรวจสอบว่าบรรจุภ ัณฑ์ของอ ุปกรณ์ไม ่ได ้ถ ูกด ัดแปลงและ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู ่มือการใช้งานทั้งหมดอยู่ก่อนใช้งาน 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ต่ออุปกรณ์หรือ

อุปกรณ์เสริม และหลังนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณ

มีข้อสงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่าย

บริการลูกค้าท่ีระบุ 

1 x Beurer IPL Velvet Skin Pro 

1 x เอกสารแนบที่มีความแม่นยำ 

1 x อะแดปเตอร์หลัก 

1 x ชุดคำแนะนำสำหรับการใช้งาน 

1 x กระเป๋าเก็บของ 

 

2. เคร่ืองหมายและสญัญาลักษณ์ 

ต่อไปนี้ใช้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานบนฉลากบรรจุภัณฑ์และ

บนป้ายบอกประเภทอุปกรณ์ 

 คำเตือน แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ 

 บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่เกิดความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ 

 บันทึก ข้อมูลที่มีความสำคัญ 

 เพื ่อป้องกันไฟดูด ห้ามใช้อุปกรณ์นี ้ใกล้น้ำ เช่น           
ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ 

 ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน 

 ตัวเครื่องมีการป้องกันสองชั้นและสอดคล้องกับระดับ
การป้องกัน 2 

 ข้อควรระวัง: รังสีออปติคอล 

 ใช้เฉพาะในบ้านเท่าน้ัน 

 ป้องกันจากความชื้น 

 หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ดวงตา 

 ไม่ควรใช้อุปกรณ์น้ีกับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด 

 การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ 
WEEE 

 ผลิตภัณฑ์นี ้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป 

 ผลิตภัณฑ์ที ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU 

 การจ ัดการบรรจ ุภ ัณฑ ์ ในล ั กษณะท ี ่ เป ็ นม ิ ตร                 
กับสิ่งแวดล้อม 

 อุณหภูมิและความชื ้นในการจัดเก็บและขนส ่งที่
อนุญาต 

 ผู้ผลิต 

 กระแสตรง 
อุปกรณ์น้ีเหมาะสำหรับใช้กับกระแสตรงเท่าน้ัน 

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ IPL Velvet Skin 

Pro 

IPL 8800 

21 

PAP 

Storage / Transport 



 ข้ัวไฟฟ้ากระแสตรง 

 ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 6 

 ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับขยะในครัวเรือน 

 

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
วัตถุประสงค์การใช้งานของเครื ่อง Beurer Velvet Skin Pro คือ 
การกำจัดขนอันไม่พึงประสงค์ออกจากร่างกาย ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง เครื่องมือน้ีสามารถใช้ได้กับขา, รักแร้, ขอบบิกิน่ี, หน้าอก, 
หน้าท้อง, หลัง และบริเวณใบหน้า ในตำแหน่งต่ำกว่าโหนกแก้ม 
การใช้งานอุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ได้
กำหนดไว้ ้หรือระบุไว้ตามคู ่มือ หากใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่เกิดจาก    
การกระทำที่ประมาทและไม่ถูกต้องต่ออุปกรณ์ 

4. คำเตือนและบันทึกความปลอดภัย 
     อันตราย 
ก่อนจะเริ่มใช้อุปกรณ์ ควรศึกษาบันทึกเพื่อความปลอดภัยอย่าง
ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฎิบัติตาม
คู ่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดอันตราย  ต่อร่างกาย และความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ได้ โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และ
หยิบใช้ได้สะดวกเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอื่นในกรณีที่ใช้อุปกรณน้ี์
ร่วมกัน 
• อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย
และจิตใจ และได้รับการดูแลโดยผู้รับผิดชอบหรือได้รับคำแนะนำ
โดยละเอียดเก่ียวกับวิธีใช้ 
• ห้ามใช้อุปกรณ์น้ีกับผู้ที่ต้ังครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร 
• หากผิวเกิดอาการบวม แดง ไหม้ หรือพุพอง ให้หยุดใช้   ตัว
อุปกรณ์โดยทันที 
• 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ Beurer Velvet Skin Pro เป็นครั้งแรกให้
ทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวหนัง  ในพื้นที ่เล็ก ๆ ของ

ผิวหนังในบริเวณที่ต้องการรักษา (ดูบทที่ 7 ขั ้นตอนที่ 2: “การ
ทดสอบความไวของผิวหนัง”) 
• ห้ามมองแสง IPL ที่ถูกปล่อยออกมาโดยตรง เพราะอาจทำให้เกิด
อันตรายกับดวงตา และต้องแน่ใจว่าพื้นที่ปล่อยแสงของหลอดไฟ
น้ันแนบสนิทกับผิวหนังของคุณ 
• ห้ามยิงแสง IPL ออกไปในอากาศ 
• ศึกษาการปรับระดับความเข้มของแสงได้จาก “ตารางแสดงระดับ
ความเข้มของแสงที่เหมาะต่อสีผิวและสีขน” ที่ข้างกล่อง และทำ
การเลือกระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวและเส้นขนของ
คุณ 
• ไม่ควรใช้ Beurer Velvet Skin Pro กับผู้ที่มีผิวคล้ำ โดยธรรมชาติ 
เพราะอุปกรณ์อาจมีผลต่อผิวซึ ่งจะทำให้เกิดอาการไหม้เป็นแผล 
หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังได้ 
• Beurer Velvet Skin Pro ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีดำ หรือเส้น
ขนที่มีเม็ดสีสูง (High Melanin) เช่น ขนสีดำหรือ สีน้ำตาลเข้ม จะ
ได้ผลการใช้ที่ดีมาก ส่วนขนสีน้ำตาล หรือน้ำตาลอ่อนก็สามารถใช้
ได้ผลดี แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ เส้นขนสีแดงก็สามารถ
ใช้ได้ผล แต่เส้นขนสีขาว  สีเทาและสีบลอนด์ อาจได้ผลลัพธ์ไม่ดีซึ่ง
ผลที่ได้น้ีเกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน 
• เคร ื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี ้ อาจทำให้ ส ีผิว
เปลี่ยนได้ชั่วคราว เช่น ขาวข้ึนชั่วคราว 
• ห้ามแกะอุปกรณ์ภายในด้วยตัวเอง การแกะอุปกรณ์อาจจะทำให้
ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายในและได้รับอันตรายจาก
พลังงานของแสง ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและอาจตาบอด
ได้ 

อันตราย 
เก็บตัวเครื่องและที่อุปกรณ์ต่างๆ ให้ห่างจากน้ำ ห้ามวาง 
บนที่เปียกชื้นหรือบนผิวน้ำหรือของเหลวทุกชนิด  
 
 

การกระทำต่อไปน้ีอาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้า 
• ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ขณะอาบน้ำ 
• ห้ามใช้เครื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในที่ชื ้นหรือ
เปียก 
• อย่าเอื้อมมือไปหา Beurer Velvet Skin Pro หากตกลงไปในน้ำ 
• ห้ามสัมผัสเครื่องกำจัดขนหรือปลั๊กไฟ ในขณะมือเปียก 

การจัดการแบตเตอรี่ 
• หากผิวหนังหรือดวงตาสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ ให้ล้าง
บริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำ และไปพบแพทย์ 
• ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูงเกินไป 
• อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อาจเกิดการระเบิดได้! 
• อย่าถอด เปิด หรือบดแบตเตอรี่ 
• ใช้ที่ชาร์จที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้เท่าน้ัน 
• ต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้องก่อนใช้งาน คำแนะนำ จากผู้ผลิต
และข้อกำหนด คำแนะนำสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับการชาร์จไฟที่
ถูกต้อง 
• ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก  
• เพ่ือให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ให้ชาร์จแบตเตอรี่
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
      สำคัญ 
• อย่าพยายามแกะหรือเปิดอุปกรณ์เพื ่อซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วย
ตนเอง นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้วยังทำให้
หมดการรับประกันจากบริษัทอีกด้วย 
• อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส หรือสูง
กว่า 40 องศาเซลเซียส 
• ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ 
• ควรใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่คู่มือน้ีระบุไว้เท่าน้ัน 
• ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ หากสายไฟ หรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย และ
ควรให้สายไฟอยู่ห่างจากบริเวณที่มีความร้อน 
• ควรถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่องก่อนการทำความสะอาด 
• หลังการใช้งานเสร็จ ควรถอดปลั๊กไฟเสมอ 



• อย่าใช้งานเครื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ร่วมกับ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้แนะนำโดย Beurer 
• อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากมีกลิ่น
ไหม้ 
• อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากเครื่องมี
การทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย 
•  อย ่าใช ้ งานเคร ื ่องกำจ ัดขน Beurer Velvet Skin Pro หาก

เซนเซอร์ตรวจสอบสีผิว (Skin color sensor) แตกหัก หรือเสียหาย 

•  อย ่าใช ้ งานเคร ื ่องกำจ ัดขน Beurer Velvet Skin Pro หาก

ตัวเครื่องภายนอกแตกหักหรือตกหล่น 

• อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากตลับไฟ

หรือส่วนที่ปล่อยแสงแตกหัก หรือเสียหาย 

• อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากสายไฟ

หรือปลั๊กไฟเสียหาย 

• ชาร์จอุปกรณ์ด้วยอะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่าน้ัน 

• อย่าใช้อุปกรณ์หากตัวกรองรังสียูวีของหน้าต่างปล่อยแสงเสียหาย 

• อย่าใช้อุปกรณ์ยึดที่มีความแม่นยำหากตัวกรองเสียหาย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศไหลผ่านรูระบายอากาศไม่มีสิ ่งกีด

ขวาง 

     คำเตือน 

ห้ามใช้งานเครื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณมี

อาการเจ็บป่วยดังต่อไปน้ี  

• หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง

มาก่อน 

• หากคุณเป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู 

• หากคุณมีแผลเป็นคีลอยด์ 

• หากคุณเป็นเริม หรือโรคสะเก็ดเงิน 

• หากคุณมีโรคที ่มีความไวต่อแสง เช ่น โรคผีดูดเล ือด ลมพิษ

แสงอาทิตย์ ลูปัส ฯลฯ 

• หากคุณมีสภาพผิวที ่ผิดปกติ ซึ ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรค

ระบบเผาผลาญอื่นๆ 

• หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 

ห้ามใช้งานเคร่ืองกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณ

ได้รับยา และการรักษาดังต่อไปน้ี 

• ถ้าคุณมีประวัติการใช้ยาท่ีทำให้ผิวหนังไวต่อแสง รวมถึงการใช้

ยาสเตียรอยด์ (เช่น aspirins, ibupr ofens 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 หรือเพิ ่งได้รับการรักษาด้วยกรด AHAs, BHAs, 

Retin-A, Tropical retinoids หรือกรด Azalaic 

• หากคุณได้รับยาปฏิชีวนะ Tetracycline ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน

มา 

• หากคุณได้รับการรักษาด้วย Accutane (Isotretinoin) ในช่วง 6 

เดือนที่ผ่านมา 

• หากคุณได้รับยาสเตียรอยด์ ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

• หากคุณมีการขัดผิว หรือปรับผิวให้เรียบ ในช่วง 6-8 สัปดาห์ที่

ผ่านมา 

• หากคุณได้รับการบำบัดรักษาด้วยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด 

ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

ห้ามใช ้เคร ื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในพื ้นที่

ดังต่อไปน้ี 

• บริเวณขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ 

• หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทำงานในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้น

หัวใจ, เครื่องปั๊มอินซูลิน ฯลฯ 

• บริเวณใบหน้าที่อยู่เหนือโหนกแก้ม เช่น รอบดวงตา คิ้ว หรือขน

ตา ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ 

• ใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำคอสำหรับผู้ชาย 

• บริเวณหัวนม และบริเวณรอบทวารหนัก 

• บร ิ เวณที ่ม ีการเจาะผิวหนัง หร ือม ีโลหะ เช ่น ต ่างห ู หรือ

เครื่องประดับ 

• ผู้ที่มีรอยสัก หรือแต่งหน้าแบบถาวรในบริเวณที่ต้องการกำจัดเส้น

ขน 

• ผู้ที่มีจุดด่างดำ สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ เช่น กระ ที่มีขนาดใหญ่ 

ปานแดง ไฝ หรือหูดอยู่ในบริเวณที่ต้องการกำจัดขน 

• ถ้าคุณมีประวัติว่าเคยเป็นโรคเริม และโรคสะเก็ดเงินในบริเวณ

ผิวหนังที่ต้องการกำจัดขน 

• ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง หรือเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือบริเวณ

ดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บ ควรรอให้อาการหายดีก่อน 

• บริเวณที่คุณต้องการที่จะมีขนข้ึนในอนาคต 

คำเตือนเก่ียวกับการอาบแดดก่อนและหลังการรักษา!  
อาบแดดก่อนเข้ารับการรักษา 

1. หลังจากอาบแดดให้รออย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนใช้อุปกรณ์ 

2. ก่อนการรักษาควรตรวจสอบผิวเพื่อหาสัญญาณของการถูกแดด

เผา หากคุณมีผิวไหม้ที่ยังไม่หายดีให้รอจนกว่าจะหายสนิทเพื่อใช้

อุปกรณ์ 

3. ดำเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังที่เป็น สีแทน

เพ่ือกำหนดว่าความเข้มพลังงานเหมาะสมสำหรับคุณ 

อาบแดดหลังการรักษา 

1. หลังการรักษาให้รออย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนอาบแดด ผิวที่แดง

ต้องหายสนิทก่อนการอาบแดด 

2. สำหรับ 2 สัปดาห์แรกหลังการรักษา ผิวที่ได้รับการรักษาจะต้อง

คลุมด้วยเสื้อผ้าหรือกันแดด (อย่างน้อย SPF 30)  เมื่อคุณอยู่กลาง

แดด 



Before using the beurer  

Velvet Skin Pro 

During a pulse from the 

beurer Velvet Skin Pro 

After using the beurer         

Velvet Skin Pro 

ฟอกผิวด้วยแสงประดิษฐ์ 

คำแนะนำสำหรับ "การอาบแดดก่อนการรักษา" และ "การอาบแดด

หลังจากการรักษา” ยังใช้กับการฟอกผิว  โดยใช้แสงประดิษฐ์

และโลชั่นฟอก 

อย่าใช้อุปกรณ์ 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการใช้สระวา่ยน้ำ /ซาว

น่า คลอรีนอาจนำไปสู่การระคายเคอืงผิวหนัง 

 

     บันทึก 

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้ Beurer 

Velvet Skin Pro ได้หรือไม่ โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์หรือ

แพทย์ผิวหนัง 

 

5. อะไรคือ Beurer Velvet Skin Pro? 

 
 

 
อุปกรณ์กำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสง
กำจัดขนในระยะยาวกระบวนการกำจัดขนด้วยแสงน้ีเป็นที่รู้จักกันดี 
และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ในการใช้งานทั่วโลกมากกว่า 15 
ปี ถือเป็นวิธีที ่มีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ สามารถลด
ปริมาณเส้นขนได้ในระยะยาว 
 
 

 
การกำจัดเส้นขนด้วยแสง ใช้ทฤษฎี Photothermylysis ในการนำ
พลังงานแสงมาใช้เพ่ือหยุดการเจริญเติบโตของ  เส้นขนโดยเส้นขน
จะมีการดูดซับพลังงานแสง แล้วแเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 

 

 

กระบวนการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเมื่อแสงถูกส่งไปยังผิวหนัง เม็ดสีที่
ขนจะทำการดูดซับพลังงานในขณะที่ผิวหนังและเน้ือเย่ือโดยรอบยัง
เย็นอยู่ เมลานินซึ่งเปลี่ยนเป็นเม็ดสี     ในเส้นขนจะทำหน้าที่ใน
การดูดซับพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นความร้อนลงไปทำลายราก
ขนในที่สุดขนจะหยุดการเจริญเติบโต ดังนั้น ถ้าเส้นขนมีปริมาณ
เม็ดสีเมลานินมาก เช่น ขนที่มีสีเข้มจะสามารถดูดซับพลังงานได้
มากกว่าขนสีอ่อนซึ่งจะทำให้ได้ผลมากกว่าน่ันเอง 
แสงมีผลต่อวงจรการเติบโตของเส้นขนได้อย่างไร? 

วงจรการเติบโตของเส้นขน มี 3 ระยะ คือ Anagen, 

Catagen และ Telogen ซ ึ ่งระยะเหล ่านี ้  ม ีผล

สำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์กำจัดขน โดย 

Anagen เป็นระยะการเจริญเติบโตของ เส ้นขน 

ในขณะที่ Catagen และ Telogen เป็นช่วงพักการ

เจร ิญเติบโตของเส้นขน ซึ ่งระยะเวลาที่เส้นขน

เจริญเติบโตจนครบวงจร จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 

และแต่ละพ้ืนที่ ในร่างกาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้

เวลา 18-24 เดือน ในช่วงเวลาที่เส้นขนไม่มีการ

เจร ิญเต ิบโต เส ้นขนในระยะ Catagen และ 

Telogen จะไม่ได้รับผลจากการปล่อยแสง IPL แต่

เส้นขนที่อยู่ในระยะ Anagen จะตอบสนองต่อการ

ใช้งานของอุปกรณ์ได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งาน

ต้องเข้าใจว่าเส ้นขนที ่อยู ่ในระยะ Anagen น้ัน 

เหมาะที่จะทำการกำจัดขนที่สุด  

 

 

 

 

 

 

สำหรับอุปกรณ์ Beurer Velvet Skin Pro ความปลอดภัยต้อง

มาก่อนเป็นอันดับแรก 

• เทคโนโลยี IPL ของเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ี 

มีพลังงานต่ำ จึงทำให้อุปกรณ์นี ้ มีความปลอดภัยสูง  Intense 

Pulsed Light (IPL) สามารถที่จะกำจัดเส้นขน ในระยะยาวได้ ด้วย

การใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย  ในการกำเนิดแสง และด้วยพลังงานที่

ต่ำนี้ ทำให้ลดการเกิดอันตราย และภาวะแทรกซ้อนลงได้ ซึ่งสรา้ง

ความปลอดภัยโดยรวมให้กับผู้ใช้งาน 

• เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ี ช่วยปกป้องผิว

ของคุณ 

การกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL จะไม่สามารถใช้ได้กับผิวที่มี สีเข้ม

โดยธรรมชาติ อุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ตรวจจับสีผิว ซึ่งออกแบบมา

เพื ่อวัดความราบเร ียบของผิว ส ีผ ิว และกำหนดการทำงานที่

เหมาะสม หากผู ้ที ่มีสีผิวเข้มเกินไป หรือมีสีผิวแทนมากเกินไป 

เซนเซอร์ตรวจจับนี้ จะทำให้อุปกรณ์ระงับการทำงานโดยอัตโนมัติ 

นอกจากน้ีเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในส่วนมือจับ

มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV เพื่อช่วยป้องกันอันตราย ที่เกิด

จากรังสี UV อีกด้วย 

• เครื ่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro น้ี ช่วยปกป้อง

ดวงตาของคุณ 

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันสายตา 

หากมีการกดปุ่มปล่อยแสงในอากาศ แสงจะไม่ออกมาจากอปุกรณ์ 

การทำงานของปุ่มปล่อยแสงน้ี จะทำงานเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนัง

เท่าน้ัน 

 

 

 

 

 



6. รายละเอียดของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่องยิงแสง 
 

7. ปุ่มสำหรับการตรวจจับโทน
สีผิวอัตโนมัติ 

2. การเปิดไฟ 8. ปุ่มเปิด/ปิด  

3. ปุ่มปล่อยแสง (โหมด 
"แฟลชอัตโนมัติ" จะถูกใช้งาน
หลังจากกะพริบ 3 ครั้ง
ติดต่อกัน) 

9. ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้
งาน 
 

4. การแสดงระดับพลังงาน 10. เซ็นเซอร์ตรวจจับสีผิว 

5. การแสดงระดับแบตเตอรี่ 11. ช่องเสียบการชาร์จ 
6. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน 12. อุปกรณ์เสริมความแม่นยำ 

1.ปิดและปิดอุปกรณ์โดยการกดปุ่มและในกรณีที่ไม่ได้ใช้

งานเป็นเวลานานอุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติใน 5 นาที เมื่ออุปกรณ์

เปิดอยู่ ไฟแสดงระดับพลังงานจะส่องสว่างในเวลาสั้นๆหลังจากน้ัน

จะเปลี่ยนเป็นระดับพลังงาน 1 

2. ปุ่มสำหรับการตรวจจับโทนสีผิวอัตโนมัติ  โดยการ

กดปุ่ม คุณสามารถกำหนดระดับพลังงานที่แนะนำสำหรับการรักษา

ของคุณบนพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องของผิวหนัง  เมื่อกดปุ่มน้ีปุ่มเลือกระดับ

พลังงานทั้งหมดจะกะพริบ เป็นเวลาสิบวินาที หากเซ็นเซอร์สมัผัส

ผิวหนังสัมผัสกับพื ้นที ่การรักษาที่ต้องการอย่างเต็มที ่และมีการ

ปล่อยชีพจรแสง ระดับพลังงานที่แนะนำ (ขึ้นอยู ่กับโทนสีผิวใน

บริเวณที่ทำการรักษา) จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ จอแสดงผลระดับ

พลังงานจะสว่างข้ึนตามลำดับควรสังเกตว่าระดับพลังงาน ที่แนะนำ

จะถูกเลือกก็ต่อเมื่อกดปุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หาก โทนสีผิวเปลี่ยนไป

หรือบริเวณที่ทำการรักษาเปลี่ยนไป 

3. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน ปุ่ม + ใช้เพิ่มระดับพลังงาน 

และปุ่ม - ใช้ลดระดับพลังงาน คุณสามารถเลือกได้ 6 ระดับ ที่

แตกต่างกัน คุณสามารถใช้ปุ ่มสำหรับจับโทนสีผิวอัตโนมัติ เพ่ือ

เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับบริเวณผิวแต่ละพ้ืนที่ 

• โดยการกดปุ่ม + หรือ - (หลังจากเปิดเครื่อง) พลังงาน

จะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามลำดับ 

• ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างข้ึนตามระดับ ที่ถูกปรับ 

4. ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่  ในส่วนนี ้จะแสดงถึง

สถานะการชาร์จแบตเตอรี่่ 

• สแีดง - กำลังชาร์จแบตเตอรี่ 

• สีเขียว - แบตเตอรี่ชาร์จเรียบร้อย และอุปกรณ์เชื่อมต่อ

กับแหล่งจ่ายไฟภายนอกอยู่ 

• สีแดง กะพริบช้า ๆ - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ (ประมาณ 30 

%) 

• สีแดง อย่างรวดเร็ว - ระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก (ประมาณ 

10%) 

หมายเหตุ : ไฟแสดงสถานการณ์ชาร์จแบตเตอรี่จะสว่าง เป็นสี

เขียวหรือจะกะพริบเป็นสีแดงเฉพาะเมื่อเปิดเคร่ือง 

5. ไฟแสดงสถานะ การแสดงผลที่ด้านหลัง ของเครื่องมี

ไฟสถานะต่างๆกันหลายแบบ (ดูตารางต่อไปน้ี) 

แสดงสี โหมด/สถานะ ผลที่เกิดขึ้น 
ไฟสวา่งสี
เขียว 

พร้อม 
อุปกรณ์พร้อมสำหรับ 
เริ่มการทำงาน 

ไฟสีส้มสวา่ง
ข้ึน 

ปุ่มปล่อยแสงถูกล็อค 
เซ็นเซอร์ไม่ได้สัมผัส  
กับผิวหนัง 

ไฟสีแดงสว่าง
ข้ึน 

ปุ่มปล่อยแสงถูกล็อค 

สีผิวของผู้ใช้งาน       
ไม่สามารถใช้ได้
เน่ืองจากเข้มเกินไป 
 

ไฟสีส้ม
กระพริบ 

สิ้นสุดอายุการใช้งาน จำนวนช็อตใกล้หมด 

ไฟแดงสว่าง
ข้ึน 

หมดอายุการใช้งาน 

จำนวนช็อตหมด             
หรือมีข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนหรือช่องยิงแสง
และเซ็นเซอร์ไม่อยู่ใน
ตำแหน่งที่ถูกต้อง                     

 

7. ก่อนการใช้งาน 
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่า Beurer Velvet Skin Pro 

เหมาะกับคุณหรือไม่? 
     คำเตือน 
ก่อนที่จะใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในครั้ง
แรก ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าเหมาะสมกับคุณ โดยศึกษาจากข้อที่ 4 
“คำเตือนและบันทึกเพื ่อ ความปลอดภัยในการใช้งาน” และ
ตรวจสอบระดับพลังงานที่เหมาะสมกับสีผิว และเส้นขนของคุณ 
จากตารางสีผิวและสีขนที่เหมาะสมกับระดับพลังงานแต่ละระดับ ที่
ข้างกล่องนี้ ซึ่งจะแสดงระดับพลังงานแสงที่เหมาะสมกับสีผิว และ
เส้นขนของคุณ (หากไม่เหมาะจะมีสัญลักษณ์ X อยู่ในตาราง) 

ข้ันตอนที่ 2 : ทดสอบความไวต่อแสงของผิวหนัง (Skin 
Sensitivity Test) 
     คำเตือน 
ให้ดำเนินการทดสอบความไวต่อแสงของผิวก่อนการใช้งานเครื่อง
กำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เพื่อการกำหนดความเข้มของ
แสงที่จะใช้กับผิวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับ



ความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน โดย
ให้ทำการทดสอบความไว ต่อแสงของผิวในทุก ๆ บริเวณที่คุณ
ต้องการกำจัดขน ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการกำจัดขน 
     บันทึก 
ในกรณีที่ทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวบริเวณใบหน้า ให้ทำ
การทดสอบในบริเวณที่ไม่มีเส้นขน เช่น ใต้ใบหู หรือข้างลำคอ 

1. ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังบริเวณที่ต้องการกำจัดขน 
ควรได้รับการโกนเส้นขนออก และทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
ทำให้แห้ง ต้องไม่มีแป้ง เหงื่อ หรือสารระงับกลิ่นกาย 
     เตือน 
ห้ามทำความสะอาดผิวด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ก่อน
การใช้งาน 
เต 2. เตรียมการใช้งานเครื่อง ตามหัวข้อที่ “8.1 เริ่มต้นการ
ใช้งาน” 

3. วางหน้าสัมผัสให้แนบกับผิวหนังบริเวณ ที ่ต้องการ
กำจัดขนและให้มั่นใจว่าหน้าสัมผัสแนบสนิทกับผิวหนัง 

4. เมื่อเริ่มเปิดเครื่องในครั้งแรก ระดับพลังงาน จะถูกต้ัง
ไว้ที ่ระดับ 1 โดยอัตโนมัติ เร ิ ่มใช ้งานโดยการกดที ่ป ุ ่มยิงแสง 
อุปกรณ์จะทำการยิงแสง IPL ไปยังผิวหนัง โดยแสงจะสว่างจ้าข้ึน 
และมีเสียง “เปาะ” เบา ๆ ซึ่งเปน็เสียงโดยปกติของอุปกรณ์ ผู้ใช้จะ
รู้สึกถึงความอุ่นที่ผิว ต่อจากนั้น ภายใน 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ
พร้อมใช้งาน จะแสดงเป็นสีเขียว อุปกรณ์จะทำการเตรียมพลังงาน
ให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป 

5. เลื่อนไปยังตำแหน่งต่อไปรียสำหรับการใช้งครั้งต่     
      บันทึก 
ถ้าระดับพลังงานที่ใช้ไม่ระคายเคืองต่อผิวของคุณก็สามารถเพ่ิม
ระดับพลังงานได้ (โดยเพิ ่มทีละ 1 ระดับ) แต่ถ้าการใช้ระดับ
พลังงานที่ 1 ระคายเคืองต่อผิวของคุณ ไม่ควรเพิ่มระดับพลังงาน 
ให้ใช้ระดับที่ 1 น้ีต่อไป 
 
 

      บันทึก 
คุณสามารถใช้ปุ่มตรวจหาโทนสีผิวโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดระดับ
พลังงานทเหมาะสมสำหรับผิวของคุณ และคุณสามารถปรับระดับ
พลังงานด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
 6. ระดับพลังงานสามารถเพิ่มได้ทีละ 1 ระดับ  โดยกดที่
ปุ ่มเพิ ่มระดับพลังงาน “+” ไฟสถานะระดับพลังงานจะเพิ ่มข้ึน 
จากน้ัน ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในระดับที่ 2 ลงสู่ผิวต่อไป 

7. ทำในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำ (ถ้าไม่รู้สึกผิดปกติ) จน
ระดับพลังงานสูงสุดที่ระดับที่ 6 หากคุณรู้สึกผิดปกติ หรือผิวของ
คุณมีอาการผิดปกติ เช่น บวมแดง หรือพุพอง 

8. ให้รอผลการทดสอบภายใน 48 ชั ่วโมง  หากผิวที่
ทดสอบไม่มีอาการปกติ คุณสามารถใช้งานเครื่องกำจัดขนในส่วน
อื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยระดับพลังงานสูงสุดจากการทดสอบความ
ไวต่อแสงของผิว แต่หากผลการทดสอบความไวต่อแสงของผิว 
พบว่าสภาพผิว มีสีแดง มีอาการพอง หรือบวม อย่าเพิ ่งใช้งาน
อุปกรณ์ ในส่วนอื่นของผิว 
      บันทึก 
อย่าทำการกำจัดขนทั่วทั้งบริเวณ ก่อนที่จะทำการทดสอบผิวเพ่ือหา
ระดับพลังงานที่เหมาะสม อย่าทำการทดสอบผิว ในบริเวณเดิมควร
รออย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากดำเนิน  การทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 : วางแผนกำจัดขนโดยใช้       
Beurer Velvet Skin Pro เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

ด้วยวงจรการเติบโตของเส้นขนอยู่ที่ 18-24 เดือน  
ในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เครื่องกำจัดขน เพื่อให้ได้ผลใน
การกำจัดเส้นขนระยะยาว โดยประสิทธิภาพของการกำจัดขนจะ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกาย และสีของ
เส้นขน 
แผนการกำจัดขน ระหว่างวงจรการเจริญเติบโต ของเส้นขน 

• การกำจัดเส้นขนใน 3-4 ครั้งแรก ควรห่างกันประมาณ 
2 สัปดาห์ 

• การกำจัดเส้นขนในครั้งที่ 5-7 ควรห่างกันประมาณ 4 
สัปดาห์ และการใช้งานในครั้งต่อไป จะทำก็ต่อเมื ่อจำเป็นซึ่ง
กระบวนการทั้งหมด จะทำให้มีผลสำเร็จในระยะยาวระยะเวลาใน
การกำจัดเส้นขน ดังกล่าวนี ้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให ้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดแผนการใช้งานอุปกรณ์น้ี  
สำหรับตัวเองได้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองพึงพอใจ 

 
      บันทึก 
การกำจัดเส้นขนบ่อย ๆ หลาย ๆครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์ ไม่สามารถ
ช่วยให้กำจัดเส้นขนเร็วข้ึนได้ 
การบำรุงรักษาผิวโดยทั่วไป หลังจากทำการกำจัดเส้นขนในระยะ
ยาวได้แล้ว 
เนื ่องจากฮอร์โมน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่น ๆ จึง
จำเป็นต้องมีการกำจัดขนเป็นครั้งคราวไป เพื่อป้องกันการเกิดขน
ใหม่ 

ขั้นตอนที่ 4 : เตรียมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน 
ก่อนการกำจัดขน ควรโกนเส้นขนออกก่อน จากน้ัน ทำความสะอาด 
และเช็ดให้แห้ง ที่สำคัญต้องไม่มีแป้ง เหงื่อ หรือสารระงับกลิ่นกาย
อยู่บนผิวหนัง 
      เตือน 
ห้ามทำความสะอาดบร ิ เวณผ ิว ด ้วยของเหลวที ่ ไวไฟ เช่น 
แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer 
Velvet Skin Pro 

ขั้นตอนที่ 5 : การปรับความเข้มของพลังงาน/ 
การตรวจหาโทนสีผิวอัตโนมัติ 

ระดับพลังงาน (Energy Level) 
ระดับพลังงานจะเป็นสิ่งกำหนดความเข้มแสง IPL ที่ส่งไป

ยังผิวหนัง การลดระดับพลังงานให้ต่ำลง และการเพ่ิมระดับพลังงาน
ให้สูงขึ ้น จะสอดคล้องกับไฟแสดงสถานะระดับพลังงานในส่วน
ควบคุม ถ้ามีการใช้งานระดับพลังงานที่สูงขึ้น จะส่งผลให้มีโอกาส
เกิดอันตราย และผลข้างเคียงมากขึ้นถ้าผู้ใช้งานเคยใช้อุปกรณ์น้ี 



แล้วไม่รู ้สึกระคายเคืองกับพลังงานต่ำสุดที ่อุปกรณ์ได้ตั ้งไว้ ก็
สามารถที่จะเพ่ิมระดับพลังงานให้สูงข้ึนได้ ทุกครั้งที่เริ่มการใช้งาน
อุปกรณ์นี้ จะต้องเริ่มต้นด้วยพลังงานต่ำสุดเสมอ หากไม่ระคาย
เคือง จึงสามารถเพ่ิมระดับพลังงานในครั้งต่อไปทีละหน่ึงระดับ 
การวัดปริมาณสีผิวอัตโนมัติ 
การตรวจหาสีผิวอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถดูระดับพลังงานที่แสดง
ให้เห็นว่าเหมาะกับสีผิวของคุณบนอุปกรณ์ 
      บันทึก 

• เพ่ือความปลอดภัยของคุณให้เลือกบริเวณผิว ทีเ่ข้มที่สุด
เสมอ (เช่น ด้านนอกของขาส่วนล่าง หลังมือ)  
ข้อสำคัญ ก่อนใช้ส่วนอื่นของร่างกายคุณต้องตรวจวัดอีกครั้ง 

• อุปกรณ์ไม่กระตุ้นแสงพัลส์ในโหมดการตรวจจับโทนสี
ผิว 

• หากคุณต้องการยกเลิกการตรวจจับโทนสีผิวตั ้งแต่
เริ่มต้นการใช้งาน ให้กดปุ่มเลือกระดับพลังงานปุ่มใดปุ่มหนึ่ง  (+ 
หรือ -) อีกครั้งเพ่ือกลับสู่โหมดปกติ 
หากคุณสังเกตเห็นอาการระคายเคืองเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน
ระหว่างและหลังการกำจัดขนครั้งแรกในขณะที่ใช้ระดับพลังงาน
ที่แนะนำ คุณอาจเพิ่มระดับพลังงานขึ้น 1 ระดับในครั้งต่อๆ ไป 
      เตือน 
ห้ามเพิ่มระดับพลังงานหากคุณพบอาการปวดผิดปกติระหว่างหรือ
หลังการรักษาโดยใช้ beurer Velvet Skin Pro (ดู “ขั ้นตอนที่ 6 
ทำความคุ้นเคยกับผลข้างเคียงที ่อาจเกิดขึ ้น”) ห้ามเพิ ่มระดับ
พลังงานในระหว่างการกำจัดขน แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกไม่สบายก็ตาม
อาจเกิดการระคายเคืองได้ระยะหน่ึงหลังการรักษา 
 

ขั้นตอนที่ 6 : ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ Beurer 
Velvet Skin Pro 

เมื่อใช้งานตามคำแนะนำท้ังหมด ผลข้างเคียง จากการใช้
งานจะพบได้น้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ 
วิธีการกำจัดขน รวมถึงวิธีการใช้งาน ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ที่บ้าน 

ก็ยังสามารถเกิดความเสี่ยงข้ึนได้ น่ันเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงต้อง
ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงและภาวะการแทรกซ้อนที่จะเกิดจาก
การใช้งานเครื่องกำจัดขนสำหรับใช้ในบ้านเครื่องน้ีก่อนการใช้งาน 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

- ผลกระทบของหลายพัลส์ต่อผิวบริเวณเดียวกัน 

โอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

- เกิดข้ึนได้น้อย 

ผลกระทบ 
โอกาส 
การเกิดผลกระทบ 

ผิวหนังมีการระคายเคืองน้อย น้อย 
ผิวหนังมีรอยแดง น้อย 
ผิวหนังมีความอ่อนไหวมากขึ้น น้อย 
ผิวหนังได้รับการบาดเจ็บ หรือไหม ้ ไม่ค่อยพบ 
รอยถลอก  ไม่ค่อยพบ 
สีผิวเปลี่ยนส ี ไม่ค่อยพบ 
ผิวหนังมีรอยแดง และบวม ไม่ค่อยพบ 
การติดเชื้อ  เล็กน้อย 
รอยช้ำ เล็กน้อย 

 
ผิวหนังมีการระคายเคืองเล็กน้อย 
การใช้งานโดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู ้สึกระคายเคือง ที่ผิวหนัง
ระหว่างการใช้งานเล็กน้อย ในลักษณะเหมือนเป็นเหน็บเบา ๆ 
ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน   ในช่วงสุดท้ายเพียงไมก่ี่
นาที หากผู้ใช้งานรู้สึกเจ็บผิดปกติ น่ันคือ ผู้ใช้งานไม่สามารถทนต่อ
การใช้งานของอุปกรณ์น้ีได้ หรืออุปกรณ์อาจจะต้ังระดับพลังงานสูง
เกินไป 
ผิวหนังมีรอยแดง 
ผิวหนังที่เป็นรอยแดงจะจางหายภายใน 24 ชั่วโมง หากนานกว่าน้ัน 
ควรรีบปรึกษาแพทย์ภายใน 2-3 วัน 
 
 

ผิวหนังมีความอ่อนไหวมากขึ้น 
ผิวหนังบริเวณที่ใช้งาน จะมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น อาจมี
ภาวะผิวแห้งหรือผิวแตกได้ง่าย 
ผิวหนังได้รับการบาดเจ็บหรือไหม้ 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนได้น้อยมากหรือหากเกิดแผลก็ใช้เวลารักษาเพียง
ไม่กี่สัปดาห์และแผลจะมีขนาดเล็ก 
รอยถลอก 
เป็นไปได้น้อยมากท่ีจะเกิดรอยถลอกข้ึน อย่างไรก็ตาม หากเกิดรอย
ถลอกขึ้น มักจะเป็นลักษณะแบนราบ รอยแผลจะเป็นสีขาวที่
ผิวหนัง หากรอยถลอกมีขนาดใหญ่  และเป็นสีแดงอาจสร้างความ
เจ็บปวดได้ รอยแผลเป็นแบบนี้อาจจะต้องเข้ารับการรักษาจาก
แพทย์ 
สีผิวเปลี่ยนสี 
Beurer Velvet Skin Pro มีความเสี่ยงในการเกิดการเปลี ่ยนสีผิว
น้อยมาก สำหรับผู้ที่มีผิวขาวจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนสีของผิวได้
มากกว่าคนผิวคล้ำ แต่การเกิดการเปลี ่ยนสีผิวนี ้ จะเกิดขึ ้นแค่
ชั่วคราวเท่าน้ัน 
ผิวหนังมีรอยแดงและบวม 
เกิดข้ึนได้น้อยที่ผิวหนังจะมีอาการแดงและบวม แต่สามารถเกิดข้ึน
ในบริเวณผิวหนังที่มีความบอบบางมากๆ ซึ่งการบวมแดงเหล่าน้ีจะ
หายไปใน 2-7 วัน และสามารถแก้ไขได้โดยการใช้น้ำแข็งประคบ
หลังจากทำการกำจัดขน ให้ทำความสะอาดผิวหนังอย่างอ่อนโยน 
และควรหลีกเลี่ยงการออกแดด 
การติดเชื้อ 
เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดการติดเชื ้อขึ ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมี
โอกาสที่จะติดเชื้อได้ หลังจากผิวเกิดอาการไหม้หรือเป็นแผลอัน
เน่ืองจากการใช้งานอุปกรณ์ 
รอยช้ำ 
เกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยมีรอย
ช้ำสีน้ำเงิน หรือม่วงใต้ผิว ซึ่งโดยปกติจะหายไปภายใน 5-10 วัน ใน
บางกรณี อาจจะทำให้ผิวเป็นรอยสีน้ำตาลไหม้เกิดข้ึนอย่างถาวรได้ 



ขั้นตอนที่ 7 : สิ่งที่คาดหวังจากการ   
ใช้งาน Beurer Velvet Skin Pro 

สำหรับผู ้ใช้จำนวนมาก Beurer Velvet Skin Pro อาจ
เป็นประสบการณ์แรกที่พวกเขามีกับอุปกรณ์ที่ใช้แสงที่พัฒนาข้ึน
สำหรับใช้ที่บ้าน Beurer Velvet Skin Pro ใช้ง่าย และไม่ต้องใช้
เวลานานในการใช้งาน ในขณะใช้ Beurer Velvet Skin Pro เป็น
เรื่องปกติที่จะต้องพบสิ่งต่อไปน้ี  

• เส ียงพัดลม พัดลมมีไว้เพื ่อการทำให้เครื ่องเย็นลง 
อุปกรณ์อาจจะมีเสียงออกมาเช่นเดียวกับไดร์เป่าผม ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ปกติ 

• เสียงดัง “เปาะ” ขณะกดปุ่มยิงแสงในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็น
เสียงของแสง IPL 

• แรงกดของส่วนใช้งานแบบมือจับ การกดแนบกับผิวใน
ส่วนที่ต้องการกำจัดขนจะช่วยทำให้แสง IPL ทำงานได้อย่างเต็มที่
และยังช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย 

• ความรู้สึกอุ่นที่ผิว และรู้สึกเป็นชา ระหว่างทำการยิง
แสงในแต่ละครั้งจะเกิดความรู ้สึกอุ่นที่ผิว และมีความชาถือเป็น
เรื่องปกติ ซึ่งการใช้งานนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งานในระดับพลังงานต่ำ ๆ 
ก่อน ขณะทำการกำจัดขนและหากเวลาผ่านไปหลายชั ่วโมง ผู้ใช้
บางคนอาจรู้สึกอุ่นๆที่ผิวได้ 

• ผิวมีสีแดงเล็กน้อยหรือผิวเป็นสีชมพู ระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์ หากสีผิวมีสีชมพูระเรื่อ ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ 
หากผิวหนังมีลักษณะเป็นสีแดง พุพอง หรือไหม้ควรหยุดใช้ทันที 
 
8. วิธีการใช้ Beurer Velvet Skin Pro 
     เตือน 
ถ้าคุณต้องการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณใบหน้า ให้อ่านคู่มือการ
ใช้งานในหัวข้อที่ 8.2 ถึง 8.3 ก่อน จากน้ันให้อ่านที่ “เริ่มต้นการใช้
งาน” ด้านล่างน้ีเพ่ือเริ่มใช้งาน 

8.1 เริ่มต้นการใช้งาน 
1. นำอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากล่อง 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกส่วนอยู่ ในสภาพ
ที่เรียบร้อยดี 

3. เสียบสายชาร์จเข้าท่ีตัวเครื่อง 
4. ชาร ์จแบตเตอร ี ่ ให ้ เต ็มก ่อนการใช้งาน  (ใช้ เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
     บันทึก 
ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังควรได้รับการโกนเส้นขน ทำความ
สะอาดทำให้แห้งและต้องไม่มีแป้งไม่มีเหงื่อหรือ  สารระงับกลิ่นกาย 
     เตือน 
ห ้ามทำความสะอาดบร ิ เวณผ ิวด ้วยของเหลวท ี ่ ไวไฟ เช่น 
แอลกอฮอล์ ก่อนการใช้งาน Velvet Skin Pro 

5. กดปุ่มเปิดเครื่อง 
6. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับสีผิว ของคุณ

โดยใช้ปุ่ม +/- หรือใช้การตรวจจับสีผิวอัตโนมัติ  
7. วางอุปกรณ์บนผิวที่มุม 90 องศา เพื่อให้ช่องยิงแสง

แนบสนิทที่สุด แล้วกดปุ่มยิงแสง เครื่องจะแสดงระดับพลังงานที่
เหมาะสมกับผิวของคุณ 

8. ไฟแสดงสถานะที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะสว่างเป็นสี
เขียว เพ่ือแสดงว่าคุณสามารถใช้งานต่อได้ 

9. กดปุ่มยิงแสงเพ่ือปล่อยแสง 
10. อุปกรณ์นี ้มีโหมด "Auto Flash" โดยการกดปุ่มยิง

แสงค้างไว้ อุปกรณ์จะยิงแสงทุก ๆ 3 วินาทีจนกว่า จะหยุดกดปุ่ม
ยิงแสงส่อง 
     บันทึก 
หากคุณกดปุ่มฉายแสงและผิวของคุณสีเข้มหรือสีแทนเกินไป ไฟ
แสดงสถานะบนอุปกรณ์จะสว่างเป็นสีแดง ในกรณีน้ี อุปกรณ์จะไม่
กระตุ้นชีพจรบนผิวหนังบริเวณน้ี หากอุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังไม่
เพียงพอ และคุณกดปุ่มฉายแสงไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์จะสว่าง
เป็นสีส้ม ในกรณีน้ี อุปกรณ์ จะไม่กระตุ้นการเต้นของชีพจรบริเวณ
ผิวหนังน้ีเช่นกัน 
 

     เตือน 
ห้ามปล่อยแสง IPL เพ่ือกำจัดขน ในบริเวณพ้ืนผิวเดิมซ้ำ ๆ มากกว่า 
1 ครั้ง การกำจัดขนในพื้นผิวเดิมซ้ำ ๆ จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
     บันทึก 
การกำจัดขนควรทำเป็นแถว โดยเคลื่อนอุปกรณ์ จากปลายแถวด้าน
หนึ่งไป ยังปลายของแถวอีกด้านหน่ึง แล้วจึงเปลี่ยนไปแถวอื่น ๆ 
เทคนิคน้ีจะช่วยให้ควบคุม การทำงาน ป้องกัน และหลีกเลี่ยงการใช้
ในพื้นที ่เดิมซ้ำ ๆ มากกว่าหนึ่งครั ้งหรือซ้อนทับพื้นผิวเดิม คุณ
สามารถทำเครื ่องหมายชั ่วคราวที่ผิว เพื ่อให้เครื ่องสามารถวาง
ตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการทำงานต่อไป 

11. ยกอุปกรณ์ออกจากผิวหนังและวางไว้ในส่วน ถัดไป
ของบริเวณที่จะทำการรักษา เมื่อจัดตำแหน่งใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มีช่องว่างหรือทับซ้อนกับผิวที่รับ การรักษาแล้ว อุปกรณ์จะ
ชาร์จตัวเองทันทีและพร้อมสำหรับจุดที่ต้องการรักษาต่อไปภายใน
ระยะสูงสุด 3 วินาที (ที่ระดับความเข้มสูงสุด) (ไฟแสดงสถานะบน
อุปกรณ์จะสว่างเป็น   สีเขียวอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง) ทำซ้ำจนทั่ว
บริเวณผิวที่ต้องการทั้งหมด 
ภายหลังการใช้งาน Beurer Velvet Skin Pro 

• เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดเครื่อง โดยการกด
ปุ่ม เปิด/ปิด 

• หลังจากใช้แล้วควรทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยทำ
ความสะอาดเน้นตรงบริเวณที่ท่ีฉายแสง 

• หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เก็บอุปกรณ์
กลับเข้าไปในกล่อง และเก็บรักษาไว้ให้ห่างจากน้ำ และความชื้น 
 
8.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า 
     เตือน 
อย่าใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหน้า
ในระดับพลังงานมากกว่าระดับที ่ 3 ผู ้หญิงอย่าใช้เครื ่องกำจัด 
Buerer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหน้า เหนือกว่าโหนกแก้ม 



หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
ได้ อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณ ขนในโพรงจมูก และบริเวณ
ลำคอ ผิวหน้ามีความบอบบาง และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
ควรปฏิบัติตามคำเตือน และบันทึกความปลอดภัยทั ้งหมดเพ่ือ
ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณทำการใช้งาน 
ในบริเวณส่วนอื่นของร่างกายของคุณก่อนและ ทำความคุ้นเคยกับ
อุปกรณ์ก่อนที่จะทำการใช้งานบนใบหน้า บริเวณใบหน้าใต้โหนก
แก้มทุกบริเวณ เช่น ริมฝีปากแก้ม คาง และคอ 
     บันทึก 
ภายในกล่องจะมีฟิลเตอร์กรองแสงแนบมาด้วย 
เพื่อการใช้งานในพื้นที่แคบๆ ได้ง่ายและแม่นยำ
ขึ้น อุปกรณ์นี้สามารถติดต้ังได้ง่าย เพียงถอดฝา
ครอบที่หลอด IPL ออก และนำฟิลเตอร์นี้ใส่เข้า
ไปแทนที่ แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางลงใน
ตำแหน่งที่พอดี ควรจัดตำแหน่งการรักษาให้พอดี 
ระดับพลังงงานระดับที่ 3 ใช้ได้เฉพาะเมื่อสีผิวที่
อ่อนกว่า สีผิวที่หน้า แต่ไม่ควรใช้ฟิลเตอร์กรอง
แสงน้ีติดต่อกันเกิน 80 ช็อต เพราะอาจเกิดความ
ร้อน และส่งผลให้เกิดการไหม้ได้ 

1. ควรทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวภายใน 48 
ชั่วโมง ก่อนการทำการกำจัดขน (ศึกษาจากข้อที่ 7 ขั้นตอนที่ 2) 
การทดสอบความไวต่อแสง ควรทดสอบ ในบริเวณหน้าในส่วนที่ไม่
มีขน เช่น ใต้ใบหู หรือบริเวณ ข้างลำคอ เพ่ือค้นหาระดับพลังงานที่
เหมาะสม 
     เตือน 
อย่าทำการทดสอบในบริเวณเดิมซ้ำ ๆ ควรรออย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
จึงค่อยทำซ้ำ 
     บันทึก 
ขนที่เกิดบริเวณใบหน้าเป็นผลมาจากฮอร์โมน ซึ ่งหมายถึงคุณ
จะต้องใช้การกำจัดขนในบริเวณใบหน้าหลายครั้ง ถึงจะได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ 

8.3 การดูแลหลังการใช้บนใบหน้า 
• ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้ 
• ห้ามใช้สครับขัดผิว ไวท์เทนนิ่ง หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน อย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคาย
เคืองต่อผิวได้ 
• อย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังการกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยง การออกแดด
นานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดด  ต้องทาครีมกันแดดที่มี 
SPF30 ข้ึนไป 
• อย่าทำการกำจัดขน โดยการแว๊กซ์ หรือถอนด้วยแหนบหลังจาก
กำจัดขนด้วยเครื่อง Beurer Velvet Skin Pro แล้ว 
 
9. การดูแลและบำรุงรักษา 
หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เร ียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาด
อุปกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของช่องปล่อยแสง โดยการใช้ผ้านุ่มใน
การเช็ดทำความสะอาด 
     เตือน 
ห้ามนำส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ล้างน้ำ 
• ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับ
อ ุปกรณ์อิ เล ็กทรอนิกส์ และทำความสะอาดพื ้นผิวอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณช่องปล่อยแสง 
 
10. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
“อุปกรณ์ไม่ทำงาน” 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว (โดยใช้ไฟ สีเขียวบน
การแสดงสถานะแบตเตอรี่) 
• ถ้าอุปกรณ์ไม่ยิงแสงออกมา โปรดตรวจสอบว่า 

ก. ช่องปล่อยแสงและเซ็นเซอร์แนบสนิทกับผิวหนัง 
(อุปกรณ์จะไม่ทำงาน หากอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง) 

ข. อุปกรณ์ทำการตรวจสอบสีผิวที่ปลอดภัย อุปกรณก็จะ
ทำงานปกติ แต่ถ้าสีผิวของผู ้ใช้เข้มเกินไปอุปกรณ์ก็จะไม่ทำงาน 

หากใช้งานจะเกิดอันตรายได้ ลองทดสอบอุปกรณ์กับพื ้นผิวใน
บริเวณอื่น 

ค. มีการสัมผัสทางผิวหนังเต็มที่ 
ง. พ้ืนที่มีขนาดเล็ก โค้ง หรือเป็นบริเวณกระดูก ทำให้วาง

ช่องปล่อยแสงและเซ็นเซอร์ได้ไม่สนิท พยายามวางใหม่ให้แนบสนิท 
โดยการดึงผิวหนังให้ตึงข้ึน 

จ. การปล่อยแสงจะถูกปิดกั้นหากอุปกรณ์ IPL ตรวจพบ
โทนสีผิวที่เข้มเกินไป ในกรณีน้ีไฟแสดงจะติดเป็น  สีแดงชั่วครู่ 

ฉ. ในกรณีของปัญหาด้านความปลอดภัยและ เมื่อถึงอายุ
การใช้งาน ไฟแสดงจะสว่างเป็นสีแดง ในกรณีน้ี อุปกรณ์จะปิดโดย
อัตโนมัติ 
• ข้อผิดพลาดทั่วไป 

ก. ช่องปล่อยแสงต้องได้ร ับการทำความสะอาดตาม
คำแนะนำ หากสกปรกหรือมีฝุ่นติด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหาก
คุณไม่สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกได้ด้วยตัวคุณเอง 

ข. หากแสงที ่ถูกปล่อยออกมาช้าลง หลังจากเลื ่อน
ตำแหน่งที่จะใช้งาน อาจเกิดจากความร้อนสูง ให้หยุดใช้ เพื่อให้
อุปกรณ์เย็นลง 

ค. หากพบข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ปิดเครื่อง และรอประมาณ 
10 วินาที จากน้ันจึงเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง 
• หากคุณยังมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
 
11. คำถามที่พบบ่อย 

1. อุปกรณ์น้ีจะได้ผลจริงหรือไม่? 
ใช้ได้ผลจริง ในการทดลองทางการแพทย์ อุปกรณ์น้ีได้รับ

การพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยในการกำจัดขนในระยะยาว 
2. ร่างกายส่วนใดที่ใช้ได้บ้าง? 
อุปกรณ์นี ้ถูกออกแบบมาเพื ่อให้ใช้ได้ ้กับทุกส่วนของ

ร่างกายที่ต้องการกำจัดขน ได้แก่ ขา ใต้วงแขน แขน ขอบบิกินี และ
ใบหน้า (ใต้โหนกแก้มลงมา) 
 



3. ระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละคร้ังนานเท่าใด? 
เวลาที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นผิว เช่น บริเวณขาทั้ งหมด 

จะใช้เวลาประมาณ 8 นาที หรือใต้วงแขน จะใช้เวลาประมาณ 0.6 
นาที โดยทั่วไปเมื่อทำทั้งร่างกาย จะใช้ระยะเวลาประมาณ 21 นาที
เท่านั้น อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานพอสำหรับ
การกำจัดเส้นขน    ในทุกส่วนของร่างกายได้ตามท่ีต้องการ 

4. การใช้งานอุปกรณ์น้ี ปลอดภัยหรือไม่? 
อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อ การใช้งาน

ส่วนบุคคล และผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้
อุปกรณ์น้ีได้มาตรฐานเช่นเดียวกับอุปกรณ์ด้านผิวหนัง หรืออุปกรณ์
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งานต้องทำตามข้อปฏิบัติในคู่มือที่ได้
กำหนดไว้ 

5. อุปกรณ์น้ีทำให้เจ็บปวดได้หรือไม่? 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะรู้สึกอุ่นๆ เมื่อยิงแสง ในผู้ใช้ที่มีเส้น

ขนที่หนาและดำ อาจจะรู้สึกเจ็บในบางครั้งที่ใช้งานสำหรับการใช้
งาน จะสามารถตั้งระดับพลังงานได้ 6 ระดับ เพื่อให้เหมาะกบัผู้ใช้
แต่ละคน 

6. การใช้งานควรใช้บ่อยแค่ไหน? 
การกำจัดเส้นขนในแต่ละส่วน ควรทำทุก ๆ 2 สัปดาห์ 

สำหรับครั้งแรกถึงครั้งที่ 6 หลังจากน้ัน การกำจัดขนจะทำเมื่อมีเส้น
ขนเกิดข้ึนมาใหม่ และทำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ 

7. อุปกรณ์น้ี ใช้ได้ผลกับเส้นขนที่มีสีขาว สีเทา หรือสีบ
ลอนด์หรือไม่? 

อุปกรณ์น้ีใช้ได้ผลมากที่สุดกับเส้นขนสีเข้มๆ หรือเส้นขน
ที่มีองค์ประกอบของเม็ดสีมาก สีที่ตอบสนองดีที ่สุด คือ “สีดำ” 
และ “สีน้ำตาลเข้ม” แม้ว่าเส้นขนสีน้ำตาล และเส้นขนสีน้ำตาล
อ่อน จะมีการตอบสนองต่อการทำงาน แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัด
เส้นขนนานกว่าปกติ เส้นขน สีแดงอาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้
บ้างเล็กน้อย ส่วนสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์ จะไม่มีการตอบสนอง
ต่ออุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ 

8. ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์น้ีกับผิวสีแทน หรือผิวสีดำได้
หรือไม่? 

อย่าพยายามใช ้อ ุปกรณ์น ี ้ก ับคนที ่ม ีส ีผ ิวเข ้ม  ตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการของ
แสงในการทำงานเพื่อกำจัดเส้นขนส่วน ที่ไม่ต้องการออกไป โดยมี
การวัดระดับสีเส้นขนกับสีผิว ในการใช้งานกับผิวที่มีสีเข้ม จะทำให้
เสี ่ยงต่อการทำให้ ผิวไหม้ พุพอง และสีผิวเปลี ่ยนได้ เพราะตัว
ตรวจจับสีผิว ที่อยู่ในอุปกรณ์จะทำการวัดเทียบระดับสีผิวก่อนการ
เริ่มต้นทำงาน และมีการเทียบสีในระหว่าง การยิงแสง หากมีการใช้
งานกับผู ้ใช้ที ่มีผิวสีเข้ม ตัวตรวจจับจะไม่สามารถเทียบสีผิวใน
ระหว่างการยิงแสงได้ 

9. จะเห็นผลของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด? 
เน่ืองจากเป็นการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แสง เป็นพ้ืนฐาน จึง

ไม่แสดงผลในทันทีทันใด และในความเป็นจริง ผู้ใช้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นภายหลังการใช้งาน บางครั้งเส้นขนอาจจะเกิดขึ้นอีกหลัง 
จากการใช้งานไปแล้ว 2 สัปดาห์แต่เส้นขนนั้นก็จะหลุดร่วงไปเอง 
เส้นขนที่อาจจะเกิดข้ึนอีกในช่วงเวลาถัดมาน้ีเป็นหน่ึงในเหตุผลหลัก
ที่ทำให้ต้องมีการกำจัดเส้นขนหลาย ๆ รอบ เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ
อย่างที่ต้องการ 

10. ผู้ชายสามารถใช้อุปกรณ์น้ีได้หรือไม่? 
เน่ืองจากอุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิง  แต่ผู้ชาย

ก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เส้นขนของผู้ชายต้องใช้เวลาใน
การกำจัดขนหลายครั้งกว่าการกำจัดเส้นขนของผู้หญิง 

11. ทำไมเส้นขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์? 
เป็นเรื่องปกติที่เส้นขนจะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 

ภายหลังจากท่ีกำจัดขน กระบวนการเกิดน้ีเรียกว่า“การขับออกมา 
(Ejection)” โดยจะเกิดข้ึนในช่วง 2 สัปดาห์ และจะเห็นเส้นขนร่วง
ออกมาเล็กน้อย เช่น เดียวกับการที่เส้นขนร่วงเองตามธรรมชาติ 
กรณีนี้ จะเกิดขึ้นกับเส้นขนส่วนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบัติ หรือการ
เติบโตที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบของการใช้งานอปุกรณ์ 

เส้นขนเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดอีกครั้ง และนี่เป็นเหตุที่ทำให้ตอ้งใช้
อุปกรณ์ในการกำจัดขนหลายครั้ง เพ่ือให้ได้ผลที่ต้องการ 

12. ได้ยินมาว่าเส้นขนส่วนหน่ึงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่
มีการกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL น้ัน จะมีลักษณะบางและเล็ก? 

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผู้
เสริมความงามกับแพทย์ เกิดเหตุการณ์น้ีขึ้น โดยปกติแล้ว เส้นขน
เหล่าน้ีคือ ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของเส้นขนด้ังเดิม หากใช้การกำจัดเส้นขน
อย่างต่อเน่ือง จะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างน่าพอใจ 

13. ถ้าผิวไหม้เพราะถูกแดด ทำไมไม่สามารถใช้
อุปกรณ์น้ีได้? 

ห้ามใช้อุปกรณ์บนผิวสีแทน หรือหลังจากอาบแดด ผิวสี
แทนและผิวที่ผ่านการอาบแดด จะมีปริมาณเม็ดสี เมลานินสูง ทำ
ให้ผิวมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบ ในการใช้อุปกรณ์ น่ันคืออาการ
ไหม้ พุพอง และสีผิว มีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจอ่อนลงหรือเข้มข้ึน 

14. การใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เป็นอันตรายต่อผิวของ
ผู้ใช้หรือไม?่ 

การใช้งานแสงในด้านความงาม ได้รับการวิจัยกว่า 15 ปี 
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเทียบเท่ากับสถาบันที่เคารพนับถือกันดี เช่น 
Mayo Clinic  ซึ่งวารสารเหล่าน้ี รวมถึงยังไม่พบรายงานผลข้างเคียง
หรือความเสียหาย ใด ๆ จากการใช้งานในระยะยาวของแสง IPL 

15. สามารถใช้อุปกรณ์น้ี กำจัดเส้นขนบริเวณคางหรือ
ผิวหน้าได้หรือไม่? 

สามารถใช้สำหรับการกำจัดเส้นขนบนใบหน้าได้ แต่การ
ใช้งานนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี ่ยง การใช้งาน
บริเวณรอบ ๆ หรือใกล้ดวงตา และร่างกายส่วนบอบบางอื ่น ๆ 
เช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงการ สัมผัสแสงแดดทั้งก่อนและหลังการกำจัด
เส้นขน โดยการคลุมผ้า หรือใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงกว่า 30 
และควรใช้อย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและหลังกำจัดเส้นขน 

16. ต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนานเท่าไหร่ ก่อน
ใช้งานอุปกรณ์น้ี? 



ควรป้องกันตัวจากแสงแดดประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะ
ใช้งานอุปกรณนี้์ อย่างไรก็ตาม หากไม่มั่นใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ตัวเองจากแสงแดด ควรสอบถามแพทย์ หรือตัวแทนจำหน่ายฯ 

17. ควรทำสิ่งใดบ้างก่อนที่จะใช้งาน? 
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ หลีกเลี่ยง

การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 
มากกว่า 30 จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกับการใช้ผ้าปกคลุมผิว 
บริเวณที่ต้องการกำจัด เส้นขนควรได้รับการทำความสะอาดด้วยสบู่
อ่อน ๆ และ ควรโกนขนออกให้เรียบร้อย 

18. ควรดูแลผิวที่ผ่านการกำจัดเส้นขนอย่างไร? 
ผิวหนังที่ผ่านการกำจัดเส้นขน สามารถ ทำความสะอาด

และบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วไป และต้องดูแลเป็นพิเศษ 
คือ ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด การป้องกันทำได้โดยการใช้ครีมกันแดด
ที่มี ค่า SPF มากกว่า 30 
 
12.การกำจัด 
โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้อง ตามระเบียบการจัดการของ
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 
รหัสด้านล่างนี้เป็นที่มีสารที่เป็นอันตราย แสดงบนแบตเตอรี่แบบ
ชาร์จซ้ำ : 
Pb = Battery contains lead,  
Cd = Battery contains cadmium, 
Hg = Battery contains mercury. 
ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งอุปกรณ์ในของใช้  
ในครัวเรือน ทิ้งเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทิ้งอุปกรณ์ใน
พ้ืนที่ หรือจุดรีไซเคิลในพ้ืนที่ที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ 
ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) ถ้าคุณหากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ
หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะต้องทิ้ง
แบตเตอรี่แยกจากกัน แบตเตอรี่ต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะ 

ในประเทศ โปรดติดต่อผู ้ขายที ่ได้ร ับอนุญาตหรือ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ 
 
13. ข้อมูลทางเทคนิค 

สินค้า IPL 8800 

ขนาดหน้าสัมผัส 
4.5 cm² / ฟิลเตอร์กรองแสงขนาด       
2 cm² 

เทคโนโลยี 
IPL (Intense Pulsed Light –     
สำหรับใช้ในบ้าน) 

ความยาวคลื่น 
475 – 1200 นาโนเมตร 
550-1200 นาโนเมตร (ฟิลเตอร์กรองแสง) 

ระดับพลังงาน สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม. 
ระดับพลังงาน 6 ระดับ 
ความเร็ว       
ในการยิงแสง 

1 ครั้ง ในทุกๆ 3 วินาที (เมื่อปรับระดับ
พลังงานสูงสุด) 

ยิงแสงได้สูงสุด 600,000 
ขนาด 17.5 x 6.5 x 20 ซม. 
น้ำหนัก 480 กรัม 

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

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

แบตเตอรี่ 
ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ 7.4 V, 2500 
mAh 

จำนวนการยิง
แสงต่อการชาร์จ 

550 ครั้ง เมื่อชาร์จเต็ม 

 

 

ส่วนพลังงาน 

หมายเลขรุ่น YJS024Y-1201800 
อินพุต 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 

0.5 A 
เอาท์พุต 12.0 V           1.8 A, 

21.6 W 
ระดับการป้องกัน อุปกรณ์น้ีมีฉนวนสองชั้น  
ข้ัว  
ประสิทธิภาพแอกทีฟโดยเฉลี่ย ≥86.55 % 
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด ≤0.08 W 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค 
 
14. การรับประกัน/บริการ 

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany 

(ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ี

ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปน้ี 

เงื ่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ  การ

รับประกันตามกฎหมายของผู้ขายตามข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ 

การรับประกันจะใช้โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของกฎหมายบังคับ

เก่ียวกับความรับผิดชอบ 

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์น้ี 

ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปี นับต้ังแต่การซื้อผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ไม่ได้ใช้จากผู้ขาย 

การรับประกันมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที ่ซ ื ้อโดยผู ้ซื ้อในฐานะ

ผู้บริโภคและใช้ในครัวเรือนเท่าน้ันกฎหมายเยอรมันจะมีผลบังคับใช ้

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี ้พิสูจน์ได้ว่าไม่

สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปน้ี 



Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี ่ยนการจัดส่งโดยไม่ เสีย

ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่าน้ี 

ถ้าผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะทำให้การเรียกร้อง  การรับประกัน

พวกเขาควรจะเข้าใกล้ในท้องถ่ินของตนร้านค้าปลีกในกรณีแรก 

: ดูที่แนบมารายการ “บริการระหว่างประเทศ” ในการให้บริการ

ที่อยู่ 

ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการ

รับประกัน เช่น พวกเขาสามารถส่งส ินค้าได้ที ่ไหนและต้องใช้

เอกสารอะไรบ้าง 

การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื ่อผู ้ซื้อ

สามารถให้ Beurer หรือพันธมิตรของ Beurer ที่ได้รับอนุญาต

พร้อมด้วย 

– สำเนาใบแจ้งหน้ี/ใบเสร็จการซื้อ และ 

– ผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม 

 

สิ่งต่อไปน้ีไม่รวมอยู่ในการรับประกันน้ีอย่างชัดเจน  

– การเสื ่อมสภาพเน่ืองจากการใช้งานปกติหร ือการ

บริโภคของผลิตภัณฑ์  

– อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งชำรุดหรือใช้

งานจนหมดจากการใช ้งานอย่างเหมาะสม  (เช ่น แบตเตอรี่  

แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ปลอกแขน ซีล อิเล็กโทรด แหล่งกำเนิด

แสงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์พ่นยาขยายหลอดลม) 

– ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาด จัดเก็บหรือบำรุงรักษา

อย่างไม่เหมาะสมและ/หรือขัดต่อข้อกำหนด ของคำแนะนำ ในการ

ใช้งานตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การเปิด ซ่อมแซมหรือดัดแปลง

โดยผู้ซื้อหรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer 

– ความเสียหายที่เกิดข้ึนระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิต

และลูกค้า หรือระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้า 

– ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นวินาทีหรือเป็นสินค้าท่ีใช้แล้ว 

– ความเส ียหายส ืบเนื ่องท ี ่ เก ิดจากความผ ิดพลาด               

ในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ การเรียกร้อง อาจเกิดข้ึน

จากความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หร ือบทบัญญัติความรับผิดตาม

กฎหมายภาคบังคับอื่นๆ) 

การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทั้งหมดจะไม่ขยายระยะเวลาการ

รับประกันไม่ว่าในกรณีใดๆ 
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