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English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at 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 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 main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to
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.
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.
Do not use this appliance on
artificial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

specifically recommend. If
• If the appliance is used on
you use such accessories or
color-treated hair, the barrel
parts, your guarantee becomes
may be stained.
invalid.
• Always return the appliance to
Do not wind the main cord
a service centre authorized by
round the appliance.
Philips for examination or repair.
Repair by unqualified people
Wait until the appliance has
could result in an extremely
cooled down before you store it.
hazardous situation for the user.
Pay full attention when using
• Do not insert metal objects
the appliance since it could be
into openings to avoid electric
extremely hot. Only hold the
shock.
handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin. • Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
Always place the appliance with
appliance by holding the plug.
the stand on a heat-resistant,
stable flat surface. The hot
Electromagnetic fields (EMF)
barrel should never touch the
This Philips appliance complies with all applicable
surface or other flammable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
material.
Environment
Avoid the main cord from
coming into contact with the hot Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
parts of the appliance.
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
Keep the appliance away from
flammable objects and material 2
Introduction
when it is switched on.
The curler with 32 mm barrel helps you easily achieve
vivid, bouncy curls and ringlets for joyful and young look.
Never cover the appliance
Protective ceramic coating ensures even heat distribution
and takes good care of your hair while curling. Top
with anything (e.g. a towel or
temperature of 200 ºC guarantees optimal result while
clothing) when it is hot.
minimizing hair damage. We hope you will enjoy using your
curler.
Only use the appliance on
• Key Lock Function
If no buttons pressed for 5 seconds, the Key Lock is
dry hair. Do not operate the
activated automatically and key lock icon
will be
appliance with wet hands.
displayed ( f ). The first automatic activation after
switching on the appliance is after 15 seconds. To unlock the
Keep the barrel clean and free
( g ) for 1 second.
appliance, press the
of dust and styling products
3
Curl your hair ( Fig.3 )
such as mousse, spray and gel.
1 Connect the plug to a power supply socket.
The barrel has coating. This
2 Press and hold the
button ( h ) for one second to
switch on the appliance.
coating might slowly wear away
» The default temperature setting 170°C is
over time. However, this does
displayed ( f ).
3 Select your desired temperature setting by pressing
or
not affect the performance of
( g ) according to the Hair type table below.
the appliance.

Hair type

Temperature settings

Fine

130-150 ºC

Normal

160-180 ºC

Thick

190-200 ºC

•

4 Before you start to curl, comb and divide your hair into

small sections. Press the lever ( d ) and place a section of
hair between the barrel ( c ) and clip ( b ).

•

5 Close the clip by releasing the lever and slide the barrel

down to the hair tips.
6 At the hair tips, turn and rotate the curler naturally so that
hair is wrapped around the barrel from tip to root.
Tip: You can also use the cool tip ( a ) as a support when
you rotate the curler.
7 Hold the curling iron in position.
Tip: For loose curls, keep the curler in position around 20
seconds and for tighter curls, use up to 25 seconds.
8 Unwind the section of hair until you can open the clip
again with the lever.
9 To curl the rest of your hair, repeat steps 4 to 8.

•

•

After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand ( e ) until it cools down.
3 Remove hair 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 ( i ).

4

Guarantee & Service

If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.

•

㭛⧄
㭁ᱏ♑ ⱶ㩬⮃ ⯍㭷 ⓗ⒚ ೭␚㭩ᑾᒜ! 㭁ᱏ♑ೝ ᛓ᰽ᑂ ⹐⬂
㰴㙎⮃ ỷ⭻⚙ ▴ ⯐ᖙ᫄ www.philips.com/welcome ⧡⒚
ⱶ㩬⮃ ᛩ᫄㭗⚣⚑⩁.
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〪ⵟ ⚻㸎

 ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗པ ⱝ⧡ ⮻ ␚⫔ ⒢ᴮ⒚ᰅ ⮛ ൺ ⯄ේ
ሇⶉ⧡ ㄓⳖ㭟 ▴ ⯐ᖙ᫄ ⯡ ῭㭗⚣⚑⩁.

•
•

ධේ:  ⱶ㩬⭿ ᷽⮻ ⧗ᑂ ෮⧡⒚
␚⫔㭗⚣⚑⩁.
⪿⚙⧡⒚ ␚⫔㭟 ධ⫞ ␚⫔ 㳱⧡ᑂ
Ỵᛓ⚑ ⱝ⬂ 㬁ᩆ༔ᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
ⱝ⬂⮻ Ⲗ ⯐ᔜᧆᖙ ᷽⧡ ᒸ⭻ᴜ
⬾㯧㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.

•
•
•

•

ධේ:  ⱶ㩬⮃ ⪿Ⳗ, ⫾པ, ᒼ⦄
ᠮᑂ པ㘭 ᷽⮻ ⯐ᑂ ⫔པ
༘ㆃ⧡⒚ ␚⫔㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
␚⫔ 㳱⧡ᑂ Ỵᛓ⚑ ⱶ㩬⮛
ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
ⱝ⬂ 㒕ᛓೝ ┛ᗺ ධ⫞, ⥈ⱝ⮃
⬾㭷 㭁ᱏ♑ ⮿ ⒚Ⅷ♑ Ⓕ㚭
ᠮᑂ 㭁ᱏ♑ ⒚Ⅷ♑ ⹐ⱯⱩ⧡
⮛ᬠ㭗⨁ ๗ㆠ㭗⚣⚑⩁.
8Ⓑ ⮻ ⧄᱁⮻⩡ ⚕ㆠⱚ⮿ ೭ೞ
Ừ Ɐ⚕ⱚ⮿ ᑔ᪄⮻ ឹ⧄⹐൝ሇ
ධ㯧 ⹐⚒⮻ 㩲₊㭗⹐ ⥊⭿
⒰⮿⮻ ⮻ ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗᪃ᴜ ⱶ㩬
␚⫔ ᪇㭗⨁ ⥈ⱝ㭗ൺ ␚⫔㭟
▴ ⯐ᖙ᫄ ⹐⚑␚㭭⮃ ㊳₎㷎
▵⹐㭛 ␚᧖⮛ ᖙ⫮⮃ ỷ⥄⦄
㭩ᑾᒜ. ⧄᱁⮻ೝ ⱶ㩬⮃ ೝ⹐ේ
ጌ⹐ ⥊ᖙ᫄ 㭗⚣⚑⩁. ῭㱔 㭗⧡
⯐⹐ ⥊⭿ ⧄᱁⮻ೝ ⱶ㩬 ㆙┗ Ừ
᰽ᰅ 㭗ᖙ᫄ ᘶ⧄⒚ᑂ ⥈ᘈᑾᒜ.
ⱶ㩬⧡ ⱝ⬂⮃ ⨅ජ㭗པ ⱝ⧡
ⱶ㩬⧡ 㨼⚑ᗺ ⱝ⥖ 㭷ᒲ
␚⫔ ⹐⨂⮛ ⱝ⥖⮻ ⯃㍺㭗ᑂ⹐
㱵⮿㭗⚣⚑⩁.
⮻ ⒢ᴮ⒚⧡ ሇ⩡⯐ᑂ ⮻⪞⮛
⫔ᖙ᫃ ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
⮿Ⳗ ᵘỸ⧡ ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮻ ⱝ⬂⧡ ⨅ජᗺ 㙍᫃
⪞㊥㭗൝ሇ ⯙᰽ᰅ Ⅷ⫞⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ᒜᰁ ⱶⳖ⧖ㆠ⧡⒚ ᱟᛛ⧙൝ሇ
㭁ᱏ♑⧡⒚ ປ⯯㭗⹐ ⥊⭿
ⱶ㩬 ⥥Ⓑ⒚᰽ ᠮᑂ ₊㩬⭿
ⱡᒼ ␚⫔㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
⮻ᩆ㭛 ⥥Ⓑ⒚᰽ሇ ₊㩬⮃
␚⫔㮌⮃ ධ⫞⧡ᑂ 㩬⹘ ῭⸦⮻
᷵㳑㱴ᘈᑾᒜ.

•

•

•

•
•

•
•

ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⱶ㩬⧡ ೭⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮻ ㊳₎㷎 ⚒⭿ ᒜ⮋
῭㭗⚣⚑⩁.
⮻ ⱶ㩬⭿ ᱻ⫞ ᥨ൝⫞Ẓ᫃ ⱶ㩬
␚⫔ ⶉ⧡ ༕㷎 ⮛ᰅ པ⫦⨁⦄
㭩ᑾᒜ. ᒜᰁ ₊⬾ᑂ ᥨ൝⫞Ẓ᫃
㬹₊⧡ ᒸ⹐ ⥊ᖙ᫄ ⮛㭗ේ
┛⯫⮻᫃ᱟ ⱶ㩬⮃ ⯫⭻⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⭿ 㭭 ሧ⨉⒰⮻ ጟේ
㦕㦕㭗ᴘ ⥈Ɐⱚ⮿ ෮⧡
ጠ⭻⚣⚑⩁. ᥨ൝⫢ ℧ᩆ⚑ೝ 㨼ᴜ
ᠮᑂ པ㘭 ೝ⨅⒰ ᷽⹘⧡ ᒸ⹐
⥊ᖙ᫄ 㭗⚣⚑⩁.
ⱝ⬂ 㒕ᛓೝ ⱶ㩬⮛ ᥨ൝⫢ ₊₎⧡
ᒸ⹐ ⥊ᖙ᫄ ⮛㭗⚣⚑⩁.
ⱝ⬂⮃ 㑙 㙍⧡⒚ ⱶ㩬⮃ ೝ⨅⒰
᷽⹘⧡ ೝི⮻ 㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
ೝ⨉ᗺ 㙍⧡⒚ ⱶ㩬⮃ 㘭⬆⮻ሇ
⩕ ᛩ ⧄឵ ൱⭻᫃ᖙ ᔷ⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ᱛᰁ ᵘỸ⧡ᱟ ⱶ㩬⮃
␚⫔㭗⚣⚑⩁. Ɒ⭿ ┛⭻᫃ ⱶ㩬⮃
⯚ᖯ㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
ᵨㆠᑂ ᳟⹐ Ừ ᷵♑, ♑㫹ᩣ⮻, Ȿ
ᛩ⮛ ♑㘭⯃᱓ ⱶ㩬⮻ ᷼⹐ ⥊⭿
ྒᆽ㭛 㙍᫃ ⭛⹐㭗⚣⚑⩁.
℧ᩆ⚑ᑂ 㒕㢺ᗶ⧄ ⯐♣ᑾᒜ.
⚑ೡ⮻ ⹐ሇᴜ⒚ 㒕㢺⮻ Ⳗ༤⤧
ᱛᵘᗾ ▴ ⯐⭻ሇ ⮻ᩆ㭛 㰘⮻
ⱶ㩬⮛ ⒰ᑔ⧡ᑂ ⨗㮭⮃ Ồ㍺⹐
⥊♣ᑾᒜ.
⨑㭛 ᵘỸ⧡ ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗ᴜ
ᵨㆠ⧡ ⧌᭡⮻ ཛྷ ▴ ⯐♣ᑾᒜ.
ⱶ㩬 ⮻⭻᫃ ൭␚ሇ ▴᰽ೝ
㭁⪾㭛 ධ⫞, Ỵᛓ⚑ 㭁ᱏ♑ ⚒
⒚Ⅷ♑ Ⓕ㚭ᰅ ⮻⫔㭗⚣⚑⩁. ⮿
ỷ⹐ ⥊⭿ ␚᧖⮻ ▴᰽㭗ᑂ ධ⫞
␚⫔⯙⧡ൺ ᱻ⫞ ⬾㯧㭛 㲊⮻
Ỹ㮍㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.
೭ⱝ ␚ේᰅ ᱜ⭻᪃ᴜ ⱶ㩬⮛ 㡴⧡
༤┘ ᷽⹘⮃ ⯍㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
␚⫔ 㳱⧡ᑂ ⱝ⒞⮃ ⯫⥄ᒲཔ⹐
ᱛ⚑ේ 㭭 㬁ᩆ༔ᰅ ⯫ේ ⱝ⬂
㒕ᛓᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.

EMF(ᇵ⺐)
⮻ 㭁ᱏ♑ ⱶ㩬⭿ EMF(ⱝ⯙པ⯯)⩡ ᪇ᗺ ᵘᛗ པ Ừ Ɐ⮃
▴㭩ᑾᒜ.

㼙ၑ
⑳ᯭ⩺##ᒹ#⬵㤫⨾#⪂ᶳ#ஜ⬮⦓#➥ᤢณ⤠#㨦#ḯⴏ#
ᬢಙ#ⴏ⬮ᒹ#⪸㬻⦓㤫#⑳జ#⪮⏖⢠#ḯ╢═⤀1#⩺ᤉ#
᷅ṁ⨺ᦂ#㬷౯#Ậ㬓⢠#ᑮ⿒㨖╘#⑳#⪏┢ጽ1

2

➸ྞ

32mm⮛ ℧ᩆ⚑ೝ ⯯ᗺ 㐠ᩆᰅ ⮻⫔㭗ᴜ 㱼᪄ པೝ
ኗ㍺ᑂ 㩲⒰㭛 㐠 ᱓᱑⮃ ೡᒠ㭗ൺ ⨅㊥㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.
῭㱔⫔ Ⓑᧆồ 㒕㢺⮻ ⨉⮃ ⯃㭗ൺ ₎ἐ㭗⨁ 㐠᱓ ⶉ⧡ᖙ
ᵘỸ⮻ ῭㱔ᘈᑾᒜ. 200ºC⮛ ♑㘭⯃᱓ ⩅ᖙ᫃ ᵘỸ⮛ ┛⮃
㉝┗㱴㭗ᴜ⒚ᖙ ㉝ⱚ⮛ ජᰅ ⧋⭻⚙ ▴ ⯐♣ᑾᒜ. 㐠ᩆᰅ
㱼⫔㭗⨁ ᳯ⹔ 㯴⧄♑㘭⯃⮃ ⨅㊥㭷῭Ⓑ⪾.
• 㢰 ⺊ᇅ ᇵᛵ
ⱶ㩬⮛ ὰ㡨⮃ 5㈀ ᖯ⥈ Ꭱ᯽⹐ ⥊⭻ᴜ 㘏 ⯩༤⮻ ⯙ᖯ⭻᫃
㱼⒰㱴ᗶ⧄ 㘏 ⯩༤ ⥄⮻㒙 ⮻ ሇ㘭ሙᑾᒜ ( f ). 㘏 ⯩༤⮻

ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามให้
เด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง
โดยปราศจากการควบคุมดูแล

ㆃ⮋ ⯙ᖯ 㱼⒰㱴ᗶᑂ ൱⭿ ⱶ㩬 ⱝ⬂⮃ 㑕ේ 15㈀ೝ ⹐ላ
( g )ᰅ 1㈀ ᖯ⥈ Ꭱ᯽⚣⚑⩁.
㳱⯍ᑾᒜ. ⯩༤⮃ 㭷ⱶ㭗᪃ᴜ

3

Ό↙ 㛁Ỵ (ᆵỮ 3)

ⱝ⬂ ༦ ⯯㍺ 㒙Ⓕ㡤⧡ 㬁ᩆ༔ᰅ ႆ♣ᑾᒜ.
ὰ㡨( h )⮃ 1㈀ ᖯ⥈ Ꭱᰏᑾᒜ.
» པ ⩅ᖙ ⒢Ɐ⮿ 170儨Cೝ 㨼⚑ᘈᑾᒜ ( f ).
3 ⥄᧦⮛ ᵘỸ 㘭⯍ པ㨼ᰅ ㄓේ㭗⨁
ᠮᑂ
( g ) ὰ㡨⮃
Ꭹᩆ ⬂㭗ᑂ ⩅ᖙ ⒢Ɐ⮃ ⒞㙎㭩ᑾᒜ.
1

2 ⱝ⬂⮃ 㑕᪃ᴜ

Ό↙ 㣎

⳦ᠺ ❃⼐

ೝᑂ ᵘỸ

130 ~ 150ºC

῭㝀 ᵘỸ

160 ~ 180ºC

⭿ ᵘỸ

•

190 ~ 200ºC

•

4 㐠᱓⮃ ⚑⯚㭗པ ⱝ⧡ ᵘỸ⮃ ⅻ⹘㭛 㳱 ⯚⭿ ೝᒝ⭻᫃
ሇᎳᑾᒜ. ᩣὰ ( d ) ᰅ Ꭱ᯽ේ ℧ᩆ⚑ ( c ) ⩡ 㗗ᱏ( b )

␚⮻⧡ ᵘỸ ᒠ⮃ ጠ♣ᑾᒜ.
5 ᩣὰᰅ ጠ⥄⒚ 㗗ᱏ⮃ ᒣේ ℧ᩆ⚑ᰅ ᵘỸ⮛ ᇃ ⽬ ⥄᧦᫃
Ớ⧄ ⶅᑾᒜ.
6 ᵘỸ ᇃ ₊₎⧡⒚₊㚭 㐠ᩆᰅ ⯙⨅♑ᩘൺ ᖡ᪃ ᵘỸ⮻ ᇃ₊㚭
ᵘི༘⹐ ℧ᩆ⚑⧡ ೭པᖙ᫄ 㭩ᑾᒜ.
㭗: 㐠ᩆᰅ ᖡ᱅ ᝑᑂ 㔺 㢶 ( a ) ⮃ ⹐⹐ᒼ᫃ ␚⫔㭟 ▴
⯐♣ᑾᒜ.
7 㐠᱓པᰅ ⯫ේ ේⱯ⚑㘡ᑾᒜ.
㭗: ⯙⨅♑ᩆ⫢ 㐠⮃ ⬂㭗⚑ᴜ 㐠ᩆᰅ ⦅ 20㈀ ೡ ේⱯ㭗⚑ේ
㈐㈐㭛 㐠⮃ ⬂㭗⚑ᴜ 㐠ᩆᰅ ㉝ᒼ 25㈀ ೡ ␚⫔㭗⚣⚑⩁.
8 ᩣὰᰅ Ꭹᩆ 㗗ᱏ⮃ ᒜ⚑ ὸ᪃⒚ ೭⥙ᔠ ᵘỸ⮃ 㩤⧄⚣⚑⩁.
9 4 ~ 8ᒠයᰅ Ỵ΅㭗⨁ ሇ᳛⹐ ᵘỸ⮃ 㐠᱓㭗⚣⚑⩁.
⚻ 㾒:
1 ⱶ㩬 ⱝ⬂⮃ ᆩේ ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
2 ⱶ㩬⮃ ỷ㎊ᒼ ( e ) ⧡ ⩉᪃ጠේ ⚒㷎⚣⚑⩁.
3 ℧ᩆ⚑⩡ 㗗ᱏ⧡ ᷼⭿ ᵘỸ ᳟⹐ᰅ ⱶ൝㭗⚣⚑⩁.
4 Ɒ⭿ ㆇ⮃ ␚⫔㭗⨁ ᵨㆠ⩡ 㗗ᱏ⮃ ᒞ⭻⚣⚑⩁.
5 ⥈ⱝ㭗ේ ൡⳖ㭛 ⯯┗⧡ ᳟⹐ೝ ᷼⹐ ⥊ᖙ᫄ ῭㭗⚣⚑⩁. 
ⱶ㩬⭿ ේ᰽ ( i ) ⧡ ⧄⒚ ῭㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.

4

㴍ヹ ⊎デ ↋ ✻␈⣲

•
•

•

•
•
•

⥥Ⓑ⒚᰽ ๗ㆠ ᛩ ῭ᒜ ⯙Ⓑ㭛 Ɐ῭ೝ 㭁⪾㭗⚑൝ሇ
␚⫔⮛ ᷹ⱶೝ ⯐⮃ ධ⫞⧡ᑂ 㭁ᱏ♑ⱝ⯙ 㱤㥟⮻⹐
(www.philips.com/support)ᰅ ἆ᷹㭗⚑൝ሇ 㭁ᱏ♑ ේ
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ภาษาไทย

•

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้
คุณได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1

ข้อสําคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

•

•

•

•
•

•

คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
น้ํา
เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา ให้ถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณ
อ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ํา
ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
หากสายไฟชํารุด คุณต้องให้ช่างผู้ชํานาญ
ของ Philips ดําเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก
อบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจ
ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความ
รู้ความเข้าใจ หากอยู่ในการควบคุมดูแล
หรือได้รับคําแนะนําในการใช้เครื่องอย่าง

•

•

•

•

•

•

•

•

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

ชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับ
ผู้ใช้
ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในช่อง
ระบายอากาศ เพื่อป้องกันไฟดูด

•

ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่
เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

•

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน

ห้ามใช้งานเครื่องนี้กับเส้นผมปลอม

สิ่งแวดล้อม

ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้
งาน

์ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้

ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนที่ผลิต
โดยผู้ผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟิลิปส์ไม่ได้
แนะนํา การรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้
ทันที หากคุณใช้อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วน
ดังกล่าว
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ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในระหว่าง
การใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความร้อน
สูงมาก ให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น
เนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความร้อนและควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
ควรวางเครื่องไว้บนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบน
ราบมั่นคงและทนความร้อน ไม่ควรนําแกน
ที่ร้อนไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัสดุอื่นๆ ที่
ติดไฟได้
ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของ
เครื่อง
เก็บเครื่องให้ห่างจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ
เปิดเครื่อง
ห้ามปิดคลุมเครื่องด้วยวัสดุใดๆ (เช่น ผ้า
ขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อน
ใช้เครื่องกับเส้นผมที่เช็ดแห้งเท่านั้น ไม่
ควรใช้งานเครื่องในขณะมือเปียก
ควรรักษาความสะอาดส่วนแกน ป้องกันไม่
ให้แกนมีฝุ่นละอองและไม่มีผลิตภัณฑ์จัด
แต่งทรงผมต่างๆ เช่น มูส สเปรย์และเจล
แกนมีการเคลือบ การเคลือบนี้จะค่อยๆ
หลุดลอกออกตามการใช้งาน อย่างไรก็ตาม
การหลุดลอกออกของผิวเคลือบนี้ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแต่อย่าง
ใด
หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี
อาจทําให้เกิดรอยด่างที่แกนม้วนผมได้
โปรดนําเครื่องไปตรวจสอบหรือซ่อมแซม
ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips
เสมอ การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มีความ

•
•

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

•

งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล)
เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ด

•

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องดัดผมลอนที่มาพร้อมแกนขนาด 32 มม. จะช่วยดัดผมให้เป็นลอนสปริงสวย
สดใสและดัดผมให้เป็นหลอดเพื่อให้คุณมีความสุขกับลุคที่ดูอ่อนวัย การเคลือบ
เซรามิคทําให้แน่ใจได้ว่ากระจายความร้อนทั่วถึงและดูแลเส้นผมของคุณอย่าง

•

ดีในระหว่างการดัด ด้วยอุณหภูมิสูงสุดที่ 200 ºC จึงรับประกันได้ถึงผลลัพธ์ที่
สมบูรณ์แบบพร้อมลดจํานวนผมเสียให้น้อยที่สุด เราหวังว่า คุณจะเพลิดเพลินกับ
การใช้เครื่องดัดผมลอนของคุณ

•

ฟังก์ชันล็อคปุ่ม

หากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลา 5 วินาที ฟังก์ชันล็อคปุ่มจะถูกเปิดใช้งานโดย
จะปรากฏขึ้น ( f ) จะมีการเปิดใช้งาน

อัตโนมัติ และไอคอนล็อคปุ่ม

อัตโนมัติครั้งแรกหลังจากเปิดสวิตช์อุปกรณ์ 15 วินาที
เมื่อต้องการปลดล็อคเครื่องให้กด

3

( g ) เป็นเวลา 1 วินาที

ดัดผมคุณให้เป็นลอน (รูปที่ 3)
เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

1

2 กด

•

ปุ่ม ( h ) ค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

» การตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 170°C จะปรากฏขึ้น ( f )
3 เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ โดยกด

หรือ

( g ) ตามตาราง

•

ประเภทเส้นผมด้านล่าง
ประเภทเส้นผม

การตั้งค่าอุณหภูมิ

ผมเส้นเล็ก

130-150 ºC

ปกติ

160-180 ºC

หนา

190-200 ºC

4 ก่อนที่จะเริ่มดัดลอนผม ให้หวีผมและแบ่งผมของคุณเป็นช่อเล็กๆ กดก้าน

•
•
•

( d ) แล้ววางผมที่แบ่งเป็นช่อลงระหว่างแกน ( c ) และคลิป ( b )
5 ปิดคลิปหนีบโดยการปล่อยก้านหนีบผมและเลื่อนแกนลงไปจนถึงบริเวณ

ปลายผม
6 จับปลายผมไว้ ดัดและหมุนด้วยเครื่องดัดผมลอนอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผม

พันรอบแกนตั้งแต่ปลายผมไปยังโคนผม
เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ปลายของหัวเป่าลมเย็น ( a ) เป็นตัวช่วยให้จับถนัด
ขึ้นเมื่อคุณหมุนเครื่องดัดผมลอน

•
•

7 ให้ถือเครื่องดัดผมลอนในท่าที่ถูกต้อง

เคล็ดลับ: สําหรับลอนแบบคลาย ให้ถือเครื่องดัดผมลอนค้างไว้ในตําแหน่งเดิม
เป็นเวลา 20 วินาที หากต้องการลอนที่แน่นยิ่งขึ้น ให้ถือค้างไว้เป็นเวลา 25

•

วินาที
8 คลายช่อผมที่ม้วนไว้จนกระทั่งคุณจะสามารถใช้คันโยกเปิดคลิปได้อีกครั้ง
9 ในการดัดผมที่เหลือ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 8

เมื่อเลิกใช้งาน:
ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก

1

•

2 วางเครื่องลงบนขาตั้งสําหรับวาง ( e ) แล้วปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากแกนและคลิปหนีบ
4 ทําความสะอาดแกนและคลิปหนีบด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด
5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนด้วยห่วงสําหรับแขวน ( i )
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•

การรับประกันและบริการ

หากต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือหากคุณมีปัญหา
โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อ
ศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (คุณสามารถค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศ
ของคุณไม่มีศูนย์บริการดูแลลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips
ในประเทศ
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•

ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ

อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง

1

•
•

•

•
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ॼၹ㐧㣌ᬜ̃ע䢲オ⌔ほᕴঃ
݊ήЏ㶦ໝ㍷ⅲ㐤াǐՓЛㄼηⅲ㡦⁅൬⣵⌔Л٘؟ᶥҷ
ര䢲˩ॼን㭥ᓁ♢࿘ݥㄼ⏨㭥ǐᕏ㭙ᬳ༂᳦ 200 ºC䢲ۿЛㄗ㑇
ⅲ㣌વ⧀ިᆵឳ⍷ⅲ㣌ᬜ㣌વ
ᕏωᐇᗊ䢲ܔᓁഩ㭥ㇲጐһ㡈ᕏΩǐᆔо⻯࿘ດᕦၹᕒയၹ
ⅲን㭥ࣰლ᭸Ⴭǐ
⇂ⓡǐ
• ቍ㛝㛻؞⣵
オٛഩᕴިᑞᕴᆾ՝ᆵ㏽̃ ଫᗊ 5 ⏵Շᕲቍ˗ͯΰቍ㖲䢲ቍ㛝㛻ഩ⦪ؽࠜؽ䢲˩㧩⍷ቍ㛝㛻
ॱ⍷
( f )ǐ㟚ࠜި㣌ᬜྯⅲ㩾⦪ؽࠜؽᒶॼ 15 ⏵ྯǐ
ⅲͯΰՒ͔㐙ǐ
⩮⿀ഩި㛻䢲ቍ˗
( g ) 1 ⏵ǐ
オٛॼѨ㭥˖ϕᕴިǐ
᷇ን⏨㭥 ( ॱ3 )
3
ॼᴰ́⇐┹ⅲႎᦷ˗䢲オഩᕴި 1 ഩዢ㦷˖㣌ᬜዢ༃ǐ
ቍ㖲 ( h ) ˏ⏵䢲͠㟚ࠜި㣌ᬜǐ
2 ቍΪ
ⅲዢ㦷ሧ㡙ǐ
» 㢍ڭ㧩⍷㦠〴ᬳ༂〴 170eC ( f )ǐ
オٛϕՒ͔⽖㐤ࠉⅲͯΰ㔌ͬ
ᆘ
3 オᘿᎯ˗ᑜⅲǙ㭥ㇲǚ⻢ᙂ䢲ቍ˗
( g ) 㑤ᎠၹႲ
⿀ⅲᬳ༂〴ǐ
ᆘ㣇ͬ䢲ᆘ㤖㨑ᨵཇㄺ̃㔌ͬ
㭥ㇲ
ᬳ༂〴
ᆘ㣇ͬǐଫᗊၹϕ㧛㔌ͬᆘ
♢
130-150 ºC
㣇ͬ䢲Лफ़ڭᕒᐇǐ
ັ
160-180 ºC
オٛഩ㣌⛪➁❗ॼᕴި˖ǐ
ۄ
190-200 ºC
ॼ㐭⻍ᏻ♅̃ע䢲オԱ⓼цᕴި 4 㟚ን㭥ע䢲オᚚώၹⅲ⏨㭥˩ֱᆓറ㭥ᖚǐቍ˗વ᙭ ( d )
˩ഩ㭥ᖚ⟄ᑞንᚮ ( c ) ⧀ᇐ૽ ( b ) ̃㟢ǐ
Ոռڳǐ
5 㕳ᐁવ᙭͠㭹㟚ᇐ૽䢲˩ഩንᚮ˗ܙ᭗⦰㭥ൎǐ
6 ॼ㭥ൎ⦪ᵁঃᑨ㎢ን㭥ࣰ䢲ㅒ㭥ᖚྐྵ㭥ൎ㭥ᘿ❗˖ንᚮǐ
ᕴި㤖ັⅲ᷇䢲ϕᕴިᓁ〭⏹ ف䣀ᑨ㎢ን㭥ࣰᓁ䢲ၹ̑͠ۿϕ㠶᷇സⒻ
( a ) η᳦Ᏽ፵ǐ
࿚Ո⎘ㆻ᧚䢲ㄈჺറ࿘ǐオۺቆ۪ 7 ഩ㣌ንᚮЛቈॼ㑗₤Ψ⟄ǐ
⏹〭䣀⩮⿀㐤֨Ⰷ㭹ን㭥䢲オഩን㭥ࣰ⛃ቈॼ㑗₤Ψ⟄☼ 20
ደᇰ㒴ֱ䢲ॏ᳦Ւ͔㒴Ψ㤖ັ᷇䢲 ⏵䢲⩮⿀ን༂㍨ם㣏ϕ㑇 25 ⏵ǐ
8 㭹㟚㭥ᖚ䢲↿͠ۿϕવ᙭㟚ࠜᇐ૽᳦ᢪǐ
ܔᓁ̑⿀㑫Ե⧀⥥』ǐ
9 ⩮⿀᷇ንՒ㨾⏨㭥䢲オ㕵⽞㬨 4 ⦰ 8ǐ
ف࿚ഩި⟄ᑞ༃䢲˞ᐁॼ⡎ᶥ
ϕྯ䣀
फ़ⅲໜণ⻢㤚˖ǐ㭙ᬳⅲንᚮ⚁ 1 㠛㟙ި㣌ᬜ䢲˩ሧ㡙ዢ㦷ǐ
2 ഩިᐁ㤔⟄⒤༃ ( e ) ˖䢲㤔ྨ㡈ᬳǐ
യ˙⣵』⻢㤚ᆘͯΰՒ͔ᒢᶵ
3 ᪹㡙ንᚮ⧀ᇐ૽˖ⅲ㦷㭥ݸᲯ੮ǐ
ᖏᑃǐ
4 オ͠ᰭຎ᪹ᮾንᚮ⧀ᇐ૽ǐ
5 ഩި⟄ᑞՈ̖᷑ⴷ䢲㑫ԵᦴᗱᲯ੮ǐၹ̑͠ۿϕܒ
オ㑫Ե㣌⛪』ᕴިⅲ㭙ᬳ
( i ) ⟄ިǐ
㒴ֱǐ
Лफ़⧀ᕚف
4
₤ᕴި㣌ᬜ᳦㟚ࠜṸჷᓁ䢲オٛ ଫᗊၹ㣏⿀ᕇ૨㇔〛 (ϡଫଫΰᕇዪ㔌ͬ) ᆘᕖͯΰࠑ㧍䢲
オ㐤〱㨑ᨵ⛈⒩ www.philips.com/support䢲ᆘ⢌⚊ၹᆵॼ
ഩᕴި㤘㏩ᒢᶵḵㇲǐ
४/ঃڈⅲ㨑ᨵೡᆮᕚفˮ࿘ (ၹॼۿՈὺЛㄗᕊ˖ᇤ㣌づ
ⴽ⌖)ǐ⩮ၹᆵॼ४/ঃᦔڈᕖೡᆮᕚفˮ࿘䢲オᨠず₤ঃⅲ㨑
₤ᕴިⴷᑞ㭙ᬳṸჷᓁ䢲
ᨵ⚯㘷ࠉǐ
オٛͯ͠ΰḵި (ଫᤀǏ⻞ḵ)
⿄⯯̃ǐ
ӆ̖ॼۿ᷑ⅲ㦷㭥˖ϕᕴިǐ
ᆾᯕᰭᓁオٛϕᕴިǐ

〴ҧܕ䣀㨑ᨵ⟞㭥ᚊ㡦⁅ᬳዂ㣌ንᚮ䢲াⴽ䢮াབྷ䢯䣀BHB868
Equipment name:
Type designation (Type):
㡋ḵㇲۢՒ٪ೀⓡⴽ
Restricted substances and its chemical symbols

㗪 Lead
(Pb)

ᥧ Mercury
(Hg)

㛽 Cadmium
(Cd)

Սӱ㘂
Hexavalent
chromium
(Cr+6)

૨ᬺ⢌⩷
Polybrominated
biphenyls
(PBB)

૨ᬺ̣⩷㕈
Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE)

㣌ᬜ⛪♴

O

O

O

O

O

O

⥫ᣧ

O

O

O

O

O

O

㟚㠛

O

O

O

O

O

O

؟ᶥԬͬ

-

O

O

O

O

O

࡚Ԭ䣛nit

ҧ ⡃ 1 .Ǣ㈹֨0.1 wt %ǣۢǢ㈹֨0.01 wt %ǣЃቋ㡋ḵㇲ̃Ⅾֱܰ㕷㈹֨Ⅾֱܰ㕷ᬠѢǐ
Note 1䣀ğExceeding 0.1 wt %Ġ and ğexceeding 0.01 wt %Ġ indicate that the percentage content of the restricted
substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
ҧ ⡃ 2 .ǢǀǣЃቋて㦗㡋ḵㇲ̃Ⅾֱܰ㕷ᕲ㈹֨Ⅾֱܰ㕷ᬠѢǐ
Note 2䣀ğǀĠ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of
reference value of presence.
ҧ ⡃ 3 .Ǣ䢳ǣЃቋて㦗㡋ḵㇲ᳦㡙㦗↹ǐ
Note 3䣀The ğ䢳Ġ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

