
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.

1 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.

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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• If the appliance overheats, 
it switches off automatically. 
Unplug the appliance and let 
it cool down for a few minutes. 
Before you switch the appliance 
on again, check the grilles to 
make sure they are not blocked 
by fluff, hair, etc.

• If the mains 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. 

• 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.

• Do not insert metal objects into 
the air grilles to avoid electric 
shock.

• Never block the air grilles.
• 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 the 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 

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.

• Do not pull on the power cord 
after using. Always unplug the 
appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields. 

Recycling

- Do not throw away the product with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in at 
an official collection point for recycling. By doing this, 
you help to preserve the environment.
- Follow your country’s rules for the separate collection of 
electrical and electronic products. Correct disposal helps 
prevent negative consequences for the environment and 
human health. 

2 SPA Technology
SPA technology, Soft Protective Airflow, is designed to 
provide efficient and comfortable scalp and hair drying.  
SPA technology with 1600W power, dries fast and wide in a 
gentle way which ensures thorough drying result with less 
discomfort and hot spot on scalp or hair.

3 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket. 
2 Adjust the airflow switch ( b ) according to your 

preference.

Switch Settings Function

Hot and strong 
airflow

Dry shower-wet hair quickly

Constant caring 
airflow

Dry your hair at a constant 
caring temperature

Cool airflow Fix your style

 » When the appliance is powered on, ions are 
automatically and continuously dispensed, reducing 
frizz and providing additional shine. A special odor may 
be smelt. It is normal and caused by the ions which are 
generated.

Nozzle ( c )
For precise drying, attach the nozzle onto the hairdryer. The 
nozzle enables you to direct the airflow straight at the brush 
or comb with which you are styling your hair. ( F in Fig.3 )

After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can 

also fold the appliance ( e ) or hang it with the hanging 
loop ( d ).

4 Guarantee and 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 
Consumer Care Center in your country. The phone number is 
in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer 
Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

5 Troubleshooting 

Problem Cause Solution

The 
appliance 
does not 
work at 
all.

The power 
socket to 
which the 
appliance 
has been 
connected 
may be 
broken.

Check the appliance is 
plugged in correctly.
Check the fuse for this power 
socket in your home.

The appliance 
may have 
overheated 
and switched  
itself off.

Unplug the appliance and 
let it cool down for a few 
minutes. Before you switch 
on the appliance again, check 
the grilles to make sure they 
are not blocked by fluff, hair, 
etc.

The appliance 
may not be 
suitable for 
the voltage 
to which it 
has been 
connected.

Ensure that the voltage 
indicated on the type plate of 
the appliance corresponds to 
the local power voltage.

한국어
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 모든 
지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/welcome 에서 
제품을 등록하십시오.

1 중요 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 
나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

• 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 
사용하십시오. 

• 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 
반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 
전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 
위험할 수 있습니다.

• 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 
또는 기타 물이 있는 용기 
근처에서 사용하지 
마십시오.

• 사용 후에는 반드시 제품의 
전원 코드를 뽑으십시오.

• 제품이 과열되면 자동으로 전원이 
꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 
후 몇 분 동안 열기가 식도록 
두십시오. 제품의 전원을 다시 
켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 
등으로 막혀 있지 않은지 
확인하십시오.

• 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 
위해 필립스 서비스 센터 또는 
필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 
교체하십시오.

• 8세 이상의 아이들과 신체적인 
감각 및 정식적인 능력이 
떨어지거나 경험과 지식이 
풍부하지 않은 성인이 이 제품을 
사용하려면 제품 사용과 관련하여 
안전하게 사용할 수 있도록 
지시사항을 충분히 숙지한 
사람의 도움을 받아야 합니다. 
어린이가 제품을 가지고 놀지 
않도록 하십시오. 어린이가 혼자 
제품 청소나 정비를 하지 않도록 
하십시오. 

• 추가 안전을 위하여 잔여 전류 
소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 
설치할 것을 권장합니다. 이 
RCD의 정격 잔여 전류는 
30mA 이하여야 합니다. 자세한 



설치 방법은 전기 설비업체에 
문의하십시오.

• 감전 사고를 막으려면 공기 
흡입망에 금속 물질을 삽입하지 
마십시오.

• 절대로 공기 흡입망을 막지 
마십시오.

• 제품에 전원을 연결하기 전에 
제품에 표시된 전압과 해당 
사용 지역의 전압이 일치하는지 
확인하십시오.

• 이 설명서에 나와있는 이외의 
용도로 제품을 사용하지 마십시오.

• 제품을 인조 모발에 사용하지 
마십시오.

• 제품이 전원에 연결된 상태로 
외출하거나 자리를 비우지 
마십시오.

• 다른 제조업체에서 만들었거나 
필립스에서 권장하지 않은 
제품 액세서리 또는 부품은 
절대 사용하지 마십시오. 
이러한 액세서리나 부품을 
사용했을 경우에는 품질 보증이 
무효화됩니다.

• 전원 코드를 제품에 감지 
마십시오.

• 제품이 충분히 식은 다음 
보관하십시오.

• 사용 후 전원 코드를 당기지 
마십시오. 항상 플러그를 
잡고 제품의 
전원 코드를 
뽑으십시오.

• 제품 코드를 
제품이나 팔 
주변에 말거나 
감지 마시오.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 
준수합니다. 

재활용

-수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 
말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 
방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다. 
-해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오.
올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 
영향으로부터 보호할 수 있습니다.

2 SPA 기술

SPA(Soft Protective Airflow) 기술이 적용된 제품은 두피와 
모발을 편안하고 효율적으로 말릴 수 있도록 설계되었습니다.   
1600W의 파워를 갖춘 SPA 기술 제품이 두피 또는 모발의 
불편함과 과열되는 부분 없이 완벽하게 드라이해주므로 빠르고 
광범위한 건조가 가능합니다.

3 헤어 드라이

1  전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다. 
2 원하는 설정에 따라 바람 스위치( b )를 조절합니다.

스위치 설정 기능

뜨겁고 강한 바람 젖은 모발을 빠르게 건조

온도가 일정한 바람
일정 온도를 유지한 상태로 모
발 건조

시원한 바람 스타일 고정

 » 제품의 전원이 켜져 있을 경우, 모발에 광택을 더해주고 
곱슬거림을 방지하기 위해 이온이 자동으로 연속 
분사됩니다. 독특한 향이 날 수 있습니다. 이것은 이온 
발생으로 인한 정상적인 현상입니다.

노즐 ( c )
정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어에 노즐을 부착합니다. 
노즐은 브러시나 빗을 사용하여 스타일링을 원하는 부위를 
향하도록 할 수 있습니다. (그림 3의 F )
사용 후:
1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
3 액세서리를 분리하려면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.
4 젖은 천을 사용하여 제품을 닦으십시오.
5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 

보관하십시오. 제품을 접거나( e ) 걸고리( d )에 걸 수 
있습니다.

4 품질 보증 및 서비스

액세서리 교체 등 보다 자세한 정보가 필요하시거나 사용상의 
문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 
(www.philips.com/support)를 방문하시거나 필립스 고객 
상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 
참조하십시오. 해당 지역에 서비스 센터가 없는 경우 필립스 
대리점에 문의하십시오.

5 문제 해결 

문제점 원인 해결책

제품이 
전혀 
작동하지 
않습니다.

제품을 연결한 
전원 콘센트가 
고장 났을 수 
있습니다.

제품의 전원이 올바르게 
연결되었는지 확인하십시오.
전원 콘센트의 퓨즈를 
확인하십시오.

제품이 
과열되어 
자동으로 
전원이 꺼진 
상태일 수도 
있습니다.

제품의 전원을 뽑은 후 몇 분 
동안 열기가 식도록 두십시오. 
제품의 전원을 다시 켜기 전에 
그릴을 확인하여 잔털이나 
머리카락에 의해 막혀있지 
않은지 확인하십시오.

제품의 
전압이 
사용하시는 
장소의 
전압과 맞지 
않을 수 
있습니다.

제품의 명판에 표시된 전압과 
사용 지역의 전압이 일치하는지 
확인하십시오.

ภาษาไทย

ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips 

เพื่อให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลง

ทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อส�าคญั
โปรดอ่านคู่มอืผู้ใช้นี้อย่างละเอยีดก่อนใช้เครื่อง และเกบ็ไว้เพื่ออ้างองิต่อไป

•  ค�าเตอืน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บรเิวณที่เปียกน�้า 
• เมื่อคณุใช้เครื่องนี้ในห้องน�้า ให้ถอดปลั๊ก

ทกุครั้งหลงัใช้ การอยู่ใกล้น�้าอาจก่อให้เกดิ
อนัตรายได้ แม้ว่าตวัเครื่องจะปิดอยู่กต็าม

•  ค�าเตอืน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บรเิวณ
อ่างอาบน�้า ที่อาบน�้า อ่างล้างหน้า หรอื
ภาชนะที่ใส่น�้า

• ดงึปลั๊กออกหลงัการใช้งานทกุครั้ง
• หากเครื่องมคีวามร้อนมากเกนิไป

จะปิดการท�างานโดยอตัโนมตั ิถอดปลั๊กเครื่อง
ออก และปล่อยให้เครื่องเยน็ลงประมาณ 2-3 
นาท ีก่อนเปิดสวติช์ใช้งานอกีครั้ง ควรตรวจ
สอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มเีศษผม 
เส้นขน หรอือื่นๆ อดุตนั

• หากสายไฟช�ารดุ คณุต้องให้ช่างผู้ช�านาญ
ของ Philips ด�าเนนิการให้, ศนูย์บรกิารที่ได้
รบัอนญุาตจาก Philips หรอืผู้ที่ผ่านการฝึก
อบรม ด�าเนนิการเปลี่ยนให้เพื่อหลกีเลี่ยง
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้น

• เดก็อาย ุ8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มสีภาพ
ร่างกายไม่สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิ
หรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคมุดูแลหรอืได้รบัค�าแนะน�าใน
การใช้งานที่ปลอดภยัและเข้าใจถงึอนัตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเดก็เล่นเครื่อง 
ห้ามไม่ให้เดก็ท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคมุดแูล 

• เพื่อเพิ่มการป้องกนั เราขอแนะน�าให้คณุตดิ
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ระบบไฟภายในห้องอาบน�้า RCD นี้จะมี
กระแสไฟ Residual operating current ไม่
เกนิ 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตดิตั้ง
ส�าหรบัค�าแนะน�า

• ห้ามแหย่วตัถทุี่ท�าด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรง
ช่องลม เพื่อป้องกนัไฟดดู

• ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตวัเครื่อง
• ก่อนที่คณุจะเชื่อมต่อตวัเครื่อง โปรดตรวจ

สอบว่าแรงดนัไฟฟ้าที่ระบไุว้บนเครื่องตรงกบั
แรงดนัไฟฟ้าในท้องถิ่น

• ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจดุประสงค์อื่นนอก
เหนอืจากที่อธบิายไว้ในคู่มอื

• ห้ามใช้งานเครื่องกบัเส้นผมปลอม
• ห้ามเสยีบปลั๊กตวัเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
• ห้ามใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลติ

จากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่ได้รบัการแนะน�าจาก 

Philips หากคณุใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้นส่วน
จากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่ได้รบัการแนะน�าจาก 
Philips การรบัประกนัของคณุจะไม่มผีล
บงัคบัใช้

• อย่าพนัสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
• ควรปล่อยให้เครื่องเยน็ลงก่อนจดัเกบ็
• ห้ามดงึที่สายไฟหลงัการใช้งาน ถอดปลั๊กที่

เครื่องออกทกุครั้ง โดยจบัที่ปลั๊ก

Electromagnetic fields (EMF)

ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัด้าน

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ 

สิ่งแวดล้อม
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายกุารใช้งาน

แล้ว ควรทิ้งลงในถงัขยะส�าหรบัน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้ (รไีซเคลิ) เพื่อช่วย

รกัษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ด ี

2  เทคโนโลย ีSPA
เทคโนโลย ีSPA หรอื ลมเป่าที่อ่อนโยนเพื่อการปกป้อง (Soft Protective 

Airflow) ได้รบัออกแบบมาเพื่อการเป่าผมและหนงัศรีษะอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และให้ความรู้สกึสบาย  เทคโนโลย ีSPA พลงัแรง 1600W ช่วยให้หนงัศรีษะ

และผมของคณุแห้งเรว็ขึ้น เป่าได้มากขึ้น ด้วยความอ่อนโยน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจ

ได้ว่าคณุเป่าผมและหนงัศรีษะได้อย่างแห้งสนทิ โดยไม่อดึอดัและรู้สึกร้อน

3 เป่าผมแห้ง
1  เสยีบปลั๊กเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟ 

2 ปรบัสวติช์เป่าลม ( b ) ตามความต้องการของคณุ

สวิตช์ การตั้งค่า ฟังก์ชัน

ลมเป่าร้อนและแรง เป่าผมเปียกจากการอาบน้�าให้แห้งได้รวดเร็ว

ลมเป่าที่คงที่เพื่อ

ถนอมเส้นผม

เป่าผมด้วยอุณหภูมิถนอมเส้นผมที่สม่�าเสมอ

ลมเป่าเย็น จัดแต่งทรงผม

» เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะจ่ายประจไุอออนโดยอตัโนมตัแิละต่อเนื่อง เพื่อช่วย

ลดการชี้ฟแูละเพิ่มความเงางามให้กบัเส้นผม คณุอาจได้กลิ่นแปลกๆ ถอื

เป็นเรื่องปกตทิี่เกดิจากการท�างานของประจไุฟฟ้า

หวัเป่าปากแคบ ( c )

เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างแม่นย�า ให้ตดิหวัเป่า ไว้บนเครื่องเป่าผม คณุสามารถใช้

หวัเป่าเพื่อบงัคบัทศิทางการออกของลมตรงมาที่แปรงหรอืหวโีดยตรงขณะที่จดั

แต่งทรงผม ( F ในรปูที่ 3 )

เมื่อเลกิใช้งาน:

1 ปิดสวติช์ และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องลงบนพื้นผวิที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเยน็ลง

3 ในการถอดอปุกรณ์เสรมินั้น ให้ดงึอปุกรณ์ดงักล่าวออกจากตวัเครื่อง

4 ท�าความสะอาดตวัเครื่องด้วยผ้าชบุน�้าพอหมาด

5 เกบ็เครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภยั ปราศจากฝุ่น คณุยงัสามารถพบัเครื่อง  

( e ) หรอืแขวนด้วยห่วงคล้องได้อกีด้วย ( d ) 

4 การรบัประกนัและบรกิาร
หากต้องการข้อมลู เช่น ข้อมลูการเปลี่ยนอปุกรณ์เชื่อมต่อหรอืหากคณุมปีัญหา 

โปรดเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์

บรกิารลกูค้าของ Philips ในประเทศของคณุ หมายเลขโทรศพัท์มอียู่ในเอกสาร

แผ่นพบัเกี่ยวกบัการรบัประกนัทั่วโลก หากในประเทศของคณุไม่มศีนูย์บรกิาร

ลกูค้า โปรดตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ Philips ในประเทศ

5 การแก้ไขปัญหา 

ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา

เครื่องไม่

ท�างานเลย

เต้ารับบนผนังที่

เสียบเครื่องอยู่อาจ

ช�ารุด

ตรวจดูว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องอย่างถูก

ต้องแล้ว

ตรวจสอบฟิวส์ของเต้ารับบนผนังในบ้าน

อาจเกิดจากเครื่อง

มีความร้อนมาก

เกินไป ท�าให้

สวิตช์ตัดไฟโดย

อัตโนมัติ

ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่อง

เย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิด

สวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ให้ตรวจดูว่าไม่มี

เศษผมหรือเส้นผมติดอยู่ในตะแกรง

ช่องลม

แรงดันไฟฟ้าของ

เครื่องอาจไม่ตรง

กับแรงดันไฟฟ้าที่

เชื่อมต่อ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

บนข้อมูลผลิตภัณฑ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้า

หลักภายในบ้าน


