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Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
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Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.

 WARNING: Do
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not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched off.
 WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by service centre or
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VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
 This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating current
not higher than 30mA. Ask your installer
for advice.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any other
purpose than described in this manual.
 When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
 Never use any accessories or parts
from other manufacturers or that Philips
GRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I
you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round the
appliance.
 Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
 Pay full attention when using the
appliance since it could be extremely

hot. Only hold the handle as other parts
are hot and avoid contact with the skin.
 Always place the appliance with the
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
surface. The hot barrel should never
WRXFKWKHVXUIDFHRURWKHUÁDPPDEOH
material.
 Avoid the mains cord from coming
into contact with the hot parts of the
appliance.
 Keep the appliance away from
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQLW
is switched on.
 Never cover the appliance with anything
(e.g. a towel or clothing) when it is hot.
 Only use the appliance on dry hair. Do
not operate the appliance with wet
hands.
 Keep the barrel clean and free of dust
and styling products such as mousse,
spray and gel.
 The barrel has ceramic coating. This
coating might slowly wear away over
time. However, this does not affect the
performance of the appliance.
 If the appliance is used on color-treated
hair, the barrel may be stained. Before
XVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLUDOZD\VFRQVXOW
their distributor.
 Always return the appliance to a
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
extremely hazardous situation for the
user.
 Do not insert metal objects into
openings to avoid electric shock.
 Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.

10 sec.

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0) 
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.



,QWURGXFWLRQ

CurlControl with 25mm barrel for natural looking curls features a
protective ceramic coating and 8 heat settings to suit your hair type.
Create the curls that are easy to manage, look natural and feel sexy
without the damage and dryness. We hope you will enjoy using your
&XUO&RQWURO.



$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand ( d ) until it cools down. To place it on
a heat-resistant surface is highly recommended.
3 Remove hairs and dust from the barrel and clip.
4 Clean the barrel and the clip with damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( j ).



*XDUDQWHHDQGVHUYLFH

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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&XUO\RXUKDLU

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair.
$OZD\VVHOHFWDORZVHWWLQJZKHQ\RXXVHWKHFXUOHUIRUWKHÀUVWWLPH
+DLU7\SH

7HPSHUDWXUH6HWWLQJ

Coarse, curly, hard-to-curl

Mid to High (setting 4-8)

Fine, medium-textured or softly straightened

Low to Mid (setting 1-5)

Pale, blonde, bleached or color-treated

Low (setting 1-3)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the on/off switch ( h ) to I to switch on the appliance.
» The power-on indicator ( g ) lights up and starts blinking.
» When the appliance is ready for use, the indicator ( g ) stops
blinking.
 Turn the rheostat wheel ( f ) to select your desired temperature
setting as recommended in the table above.
3 Before you start curling, comb your hair and divide your hair into
small sections. Press the lever ( e ) and place a section of hair
between the barrel ( b ) and clip ( c ).
4 Close the Clip by releasing the Lever and slide the Barrel to the hair tip.
5 Hold the cool tip( a ) and the handle ( i ) of the curling iron, and
then wind the section of hair round the barrel from tip to root by
rotating the curler.
6 Hold the curling iron in the position for max. 10 seconds.
Note

 Do not pull at the curler when you unwind the section, otherwise
you would straighten the curl.
7 Unwind the section of hair until you can open the clip again with
the lever.
8 Release the curled hair.
 To curl the rest of your hair, repeat steps 3 to 8.
Tips: You may curl your hair both from inside out or from outside in as
you like.
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ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips
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เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง
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โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป
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 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
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 เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา

ให้ถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
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 ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง

โปรดตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

 ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก

 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ

ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนําจาก
Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วน
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนําจาก
Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผล
บังคับใช้

 อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ

เครื่อง

 ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในระหว่าง

การใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความร้อนสูง
มาก ให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้นเนื่องจาก
บริเวณอื่นๆ มีความร้อนและควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับผิวหนัง
 ควรวางเครื่องไว้บนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบนราบ

มั่นคงและทนความร้อน แกนที่ร้อนไม่ควรนํา
ไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้

 เพื่อเพิ่มการป้องกัน

เราขอแนะนําให้คุณติด
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ระบบไฟภายในห้องอาบน้ํา RCD นี้จะมี
กระแสไฟ Residual operating current ไม่

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2

ข้อมูลเบื้องต้น

CurlControl ที่มาพร้อมแกน 25 มม. สําหรับการทําผมลอนที่เป็นธรรมชาติ ตัว
เครื่องมีการป้องกันด้วยการเคลือบเซรามิคและการตั้งค่าความร้อน 8 ระดับ เพื่อ
การตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบผมของตัวคุณเอง สร้างผมลอนที่สามารถตกแต่ง
ได้อย่างง่ายดาย ดูเป็นธรรมชาติและเซ็กซี่โดยที่ผมไม่แห้งและเสีย เราหวังว่าคุณ
จะเพลิดเพลินในการใช้ CurlControl ของคุณ

3

ดัดผมคุณให้เป็นลอน

อุณหภูมิต่ําเสมอเมื่อคุณใช้เครื่องม้วนลอนผมเป็นครั้งแรก
ประเภทเส้นผม

การตั้งค่าอุณหภูมิ

สภาพเส้นผมหยาบ, หยิก, ดัดได้ยาก

ปานกลาง ถึง สูง (การตั้งค่า 4-8)

สภาพเส้นผมดี, ลอนปานกลางหรือยืดตรง

ต่ํา ถึง ปานกลาง (การตั้งค่า 1-5)

แบบอ่อนๆ

ผมสีอ่อน, สีบลอนด์, ฟอกสีหรือย้อมสี

ต่ํา (การตั้งค่า 1-3)

1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
2 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ( h ) ไปยัง I เพื่อเปิดเครื่อง
» ไฟแสดงการเปิด ( g ) สว่างขึ้นและเริ่มกะพริบ
» เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน สัญญาณไฟ ( g ) จะหยุดกะพริบ

 หมุนปุ่มตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า ( f ) เพื่อเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณ
ต้องการตามที่แนะนําไว้แล้วในตารางด้านบน
3 ก่อนที่คุณจะเริ่มม้วนผม ให้หวีผมและแบ่งผมของคุณเป็นช่อเล็กๆ กดก้าน

เครื่อง

( e ) ลงแล้ววางผมที่แบ่งเป็นช่อลงระหว่างแกน ( b ) และคลิป ( c )

 เก็บเครื่องให้ห่างจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ

4 ปิดคลิปหนีบโดยการปล่อยก้านหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายช่อผม
5 ถือปลายหัวเป่าแบบเย็น ( a ) และที่จับ ( i ) ของเครื่องม้วนลอนผม จาก

เปิดเครื่อง

นั้นพันช่อผมรอบๆ แกนจากปลายผมไปยังโคนผมโดยการหมุนเครื่องม้วน

(เช่น ผ้า
ขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อน

 ห้ามปิดคลุมเครื่องด้วยวัสดุใดๆ

ป้องกันไม่ให้
แกนมีฝุ่นละอองและไม่มีผลิตภัณฑ์จัดแต่ง
ทรงผมต่างๆ เช่น มูส สเปรย์และเจล

 แกนถูกเคลือบด้วยเซรามิค

การเคลือบนี้จะ
ค่อยๆ หลุดลอกออกตามการใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม การหลุดลอกออกของผิวเคลือบนี้ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแต่
อย่างใด

 หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี

อาจ
ทําให้เกิดรอยด่างที่แกนม้วนผมได้ ก่อนใช้
งานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผู้จัดจําหน่าย
ก่อน

 โปรดนําเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ

อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มีความ
ชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับผู้ใช้
 ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในช่อง

ระบายอากาศ เพื่อป้องกันไฟดูด

ลอนผม
6 ถือเครื่องม้วนลอนผมค้างไว้ในตําแหน่งเดิมไม่เกิน 10 วินาที
หมายเหตุ

ไม่ควรใช้

งานเครื่องในขณะมือเปียก
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สิ่งแวดล้อม

 ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของ

 ควรรักษาความสะอาดส่วนแกน

8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
ห้ามไม่ให้เด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล

เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ เลือก

 ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

 ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง

คุณต้องให้ศูนย์บริการหรือ
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ถอดปลั๊กที่

แล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วย

 ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน

 ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น

 หากสายไฟชํารุด

 ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งาน

เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ

คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้
บริเวณอ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ํา



 เด็กอายุ
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เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้ง
สําหรับคําแนะนํา

 ห้ามดึงที่ตัวเครื่องม้วนลอนผมเมื่อคุณต้องการคลายผมที่ม้วนไว้ มิฉะนั้น
แล้วจะเป็นการยืดผมที่ม้วนไว้
7 คลายช่อผมที่ม้วนไว้จนกระทั่งคุณจะสามารถใช้คันโยกเปิดคลิปได้อีกครั้ง
8 ปล่อยผมที่ถูกม้วนให้เป็นลอน

 ในการม้วนผมที่เหลือ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 8
เคล็ดลับ: คุณอาจม้วนผมคุณให้เป็นลอนจากด้านในให้ออกมาด้านนอก หรือจาก
ด้านนอกเข้ามาด้านในได้ตามที่คุณต้องการ
เมื่อเลิกใช้งาน:
1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนขาตั้งสําหรับวาง ( d ) แล้วปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
ขอแนะนําว่าให้วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน
3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากแกนและคลิปหนีบ
4 ทําความสะอาดแกนและคลิปหนีบด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด
5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถแขวนเครื่องไว้
กับห่วงคล้อง ( j ) ได้

4

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่
www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของ
คุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับ
ประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์ดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศหรือติดต่อ Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
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 ᇼʜੀ̯ଐ߸ֺ˫ʹ̯כ͂ۂɾ̔
ͨؿЄԯˢ͂பy
 ΕಲɁؗੱؿဳޜɎwᇼੀ̯ଐۂ
ైؿ׆y
 ᇼʜԚ͂ԯˢႇਆͨؿЄֶͧ
ཌྷͧwֶࠔͅڈСࣳۺᘪɾֶͧ
ཌྷͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧཌྷ
ͧwړ՞Щผ̖ࢽy
 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
 Ε൬Ϸνढ़ɾکwᇼͱ೩࠰̯ଐۂ
ѧͲОڳy
 ̯ଐڈۂؿዛwԚ̯͂ଐ৻ࣂۂ
̦Ͳु؇wᔑɩʶyᇼ̋ࢬՅ
ోҐʗwΐݯԯˢϽڈዛw
ࣂɖ߬ᑷЛၤ͊ᇓઅᘩy
 ৻̦ੀଐۂສ֛כw˘יΕᆅ
ᖇ՞̡ؿդࠍٲɐyዛؿቡંྦྷ
ɺॶઅᘩֶͨࠍٲЄԯˢמዝ
ҥࢿy
 ᇼᑷЛཋᇃઅᘩԷ̯ଐؿۂঢ়ใ
ʗy
 ̯ଐۂཋݯઢࣂྸرwᇼʜ
ੀ̯ଐۂቌמٶዝذሔy
 ̯ଐۂ୮כঢ়ใࣂྸرwᇼʜ˞
ͨЄ ۂذΣˉɲxϸ ذᔍၰɾy
 ඩ˿ΕৡቡɐԚ̯͂ଐۂyʹᅸᏦ
ࣂᇼʜԚ̯͂ଐۂy

 ᇼܛړቡંᅳwᑷЛ؎ܷϘྈ

ێᄂᗔxቡᇒʥᄮ೩ێ
ଐۂy
 ቡંτාᄙyϊාᄙ˿ॶผ፭
ࣂංτ३ฌyಳϤwԎɺᄧᚊ
ଐॶࢽؿۂy
 ΣΕ༦ܷϳؿቡɐԚ̯͂ଐ
ۂwቡં˿ॶผΐϊܷɐᔿϳy
͂כቡࣂwᇼ৻̦ͱጺԯ
ሻਆy
 ᇼ৻̦ੀ̯ଐۂΑࠔСࣳᚬɾ
৻רɻʶ൬ϷᏎֶ݅ၐ࠳yͅɺ
ࣟɁࡗ൬Ϸၐ࠳˿ॶผྦྷԚّ͂
ιรဲ፮y
 ᇼʜੀټᙔైۂذɃʬʑw˞ᑷ
Лᘩཋy
 Ԛ͂܃ʘʜּҖཋᇃy׆ଐۂ
ైࣂᇼ৻̦ҚϾైy
ཋဤؐ (0) 
̯ࠔСࣳଐۂଲֺτཋဤᅘᚉޚؿᗐሬ͂ᅟๅؒஃy

ྊړᙶ
̯ଐۂԚ͂ྐ՜Ңࣂwᇼʜၤȹঁࡼᄠૃذȹԡ͕
ૃyᇼੀଐۂϭܞ֚ܧցؿΑνᒨ൬ϷΑνyϊᐾॶ
ݯړသȹͫʶɈy



ᓯʍ

&XUO&RQWUROԮௐʔᔤቡંwॶᎳ੬২ˮϬಳંؿቡێw
ௐԉᙶාᄙใઁஉցwሬ੬ؿቡሔy̨ˮॶ
Ⴆᕌኬଉx̔ᜮϬಳ˘ಲՇฌৡᏭֲؿ㇋ቡy҈ࠨটʶѴશ੬
ॶသੱԔՇ&XUO&RQWUROؿێᅥመy



ዛંӞቡ

ᇼ৻̦ፕእሬ੬ቡሔؿใ۹உցyȹωԚ͂ંቡኂࣂwᇼ৻
̦ፕእГใஉցy
ቡሔ

ใ۹உց

༖ଷxંቡx༖ᗒዛંؿቡ

ɻใϭঢ়ใ உցϭ

༖ୀxܹசቡሔֶৱؿقቡ

ГใԷɻใ உցϭ
Ϙ͉xټϳxቡϳ༖ֶܷϳ
ؿቡ

Гใ உցϭ

1 ੀైઅɐཋైy
2 ੀཋᗐ h ઐϭ,ઢଐۂཋy
» ཋઢ͐ܞ g ፭ЩڋԎնᕷy
» ଐۂๅௐగၑ˿ԜԚ͂ࣂw͐ܞ g ผ˅ᕷy
 ᇼԗɐ߸ۺࣟٲᘪwફᔝᛰڂኂረ f ϭ੬߬ؿใ۹
உցy
3 Ε੬նંቡکێwᇼࣗଉӞቡԎੀɾʗιɩҢyܘɎᎦ
઼ e ԎੀቡҢສכቡં b ၤκі c ංy
4 ᘷיᎦ઼˞ᕌκіwԎੀቡંไϭቡѮy
5 ోϾԉዛάဲ a ၤཋંోؿҐ i wಳ܃ੀቡҢϬቡ
ѮԷቡ࣓ᓳɐቡંy
6 ోϾཋંwၐޚܛϽສΛެy



ௐഽ

 ᕌቡҢࣂᇼʜ͂Ɉּ৽ંቡኂwЯॶ˿ڬผּંࡄقΡ
ؿቡy
7 ᕌቡҢwقԷ˿˞Ԛ͂Ꭶ઼ઢκі˅ݯy
8 ᕌዛંؿቡy
 ߗ߬ዛંԯӞቡwᇼࠇᇲүϭy
ొ͐}੬˿̔ͅΉʑֶͅʑ֡̔፭ʶ્ֺዛંӞቡy
Ԛ͂}܃
1 ᗐஶଐۂཋwԎ׆ైy
2 ੀଐיۂԷ፷ສ͓ d ɐw፷ࠌۿใy҈ࠨۺᘪ੬Ρੀ
ଐיۂΕᆅࠍٲɐy
3 ቡંၤκіɐؿቡϘྈy
4 ᇼ˞Ꮶ̠ᅳቡંၤκіy
5 ੀଐۂສכΪͲৡᏭ୮wᑷЛ؎ܷϘྈy੬ɖ˿˞Ԛ͂΄
j ສଐۂy



ړ՞ၤ৻ר

ߗ੬߬ޚᗐ༅ֶτͨЄਐᕀwᇼࠔСࣳ၉ॎ
ZZZSKLOLSVFRPwֶᐲ੬ֺΕਝࡼΔਂࠔؿС۪ࣳʸ৻רɻ
ʶ ੬˿ΕͲଈړᖬ࣊ɐҒԷཋ໔ᆦ yߗ੬ֺؿΕਝࡼΔਂ
Ӏτ۪ʸ৻רɻʶwᇼݡΔࠔؿСࣳሻਆwֶᐲࡼ́
ۂ͂ݠၤɁړ৪͂ۂپy

