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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

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 39271
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Guarantee and service
the appliance overheats, it switches
 Do not use the appliance for any
off automatically. Unplug the appliance
other purpose than described in this
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
and let it cool down for a few minutes.
manual.
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
ÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR
Before you switch the appliance on
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
again, check the grilles to make sure
hair.
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
㭛⧄
 When the appliance is connected to
 If the mains cord is damaged, you
㨀ᬎ┐#⬵㤫⩂#ശ⪌㨶#ⰲ⎖⍙#⋙㨨ጽ$#㨀ᬎ┐ஜ#ᖒጁ#
the power, never leave it unattended.
ⴏ⧁#㫳㔍⩂#ᶶ⨺╘#⑳#⪏ᑘᦃ#zzz1sklolsv1frp2zhofrph⢠⍙#
must have it replaced by Philips, a
 Never use any accessories or
⬵㤫⩂#ᖨᦃ㨖╢═⤀1
service centre authorised by Philips or
parts from other manufacturers
4# ⶉ⪾#␚㭭
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
Ằ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ณ#⬜⢠#⩺#⋙⦓#⍡ᯭ⍙᫄#ⰲ⩚#ฮహ#⪃ಙ#
avoid a hazard.
recommend. If you use such
ⱈ⢠#⿒⮕㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#⪠#Ậಽ㨖╢═⤀1
 This appliance can be used by
accessories or parts, your guarantee
 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⨾#⩺#⢖ጁ#ಭ⢠⍙#
children aged from 8 years and above
becomes invalid.
⋙⦓㨖╢═⤀1#
and persons with reduced physical,
 Do not wind the mains cord round
 ⥾╘⢠⍙#⋙⦓㨞#౯⦝#⋙⦓#㮰⢠ጁ#
sensory or mental capabilities or
the appliance.
ᶳᖒ═#⬜⧁#㧀ᤅී᫄#⅓⨺╢═⤀1#
lack of experience and knowledge
 Wait until the appliance has cooled
⬜⧁⩺#ັ⭕#⪏Ꮫᢅᑘ#⢠#፷⨺ᯛ#
if they have been given supervision
down before you store it.
⧽㪦㨞#⑳#⪏┢ጽ1
or instruction concerning use of
 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⩂#⥾⮕/#
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
the appliance in a safe way and
⌙⦽ณ/#፻⡃#᛭ጁ#ณ㓬#
This Philips appliance complies with all applicable standards and
understand the hazards involved.
⩺#⪏ጁ#⦓ณ#あ⢠⍙#
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Children shall not play with the
⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1
Environment
appliance. Cleaning and user
 ⋙⦓#㮰⢠ጁ#ᶳᖒ═#⬵㤫⩚#⬜⧁#
Do not throw away the appliance with the normal household
maintenance shall not be made by
㍔ᖒ᫄#⅓⨺╢═⤀1
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
children without supervision.
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
 ⬵㤫⩺#ಹ⣈ᒵᯛ#⪘ᑮ⨺ᦂ#⬜⧁⩺#
environment.
 For additional protection, we advise
ັⴡጽ1#⬵㤫⩚#⬜⧁⩂#⅓⨾#㮰#
you to install a residual current device 2
Dry your hair
ᯯ#Ὅᑮ⠇#⣈ณஜ#║ᑘᦃ#ᓵ╢═⤀1#
(RCD) in the electrical circuit that
⬵㤫⩚#⬜⧁⩂#═#㌔ณ#⬜⢠#
1 Connect the plug to a power supply socket.
supplies the bathroom. This RCD
 For precise drying, attach the detachable concentrator ( c ) onto
ීᬄ⩺#⪜㕴/#ᮚ㉗ᢆ#ᖨ⨺ᦂ#ᬛ㫓#
the hairdryer.
must have a rated residual operating
⪏ⴏ#⠉⨾ⴏ#㬴⩾㨖╢═⤀1
 To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
current not higher than 30mA. Ask
IRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZIRU
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK a ) to
 ⬜⧁#㍔ᖒஜ#⏚⋯ᒹ#౯⦝/#⠇⬜⩂#
fast drying, IRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLU
your installer for advice.
⧽㨶#㨀ᬎ┐#⍙…┐#⍺㕬#᛭ጁ#
or
to switch off.
 Do not insert metal objects into the
After use:
㨀ᬎ┐#⍙…┐#ⴏ⬮⬨⢠#⩚᧟㨖⣀#
1 Switch off the appliance and unplug it.
air grilles to avoid electric shock.
ഖた㨖╢═⤀1
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
 Never block the air grilles.
 ;⍶#⩺⋯⩚#⠃⩺ᖚಹ#╔た⬙⩾#
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
#ᶩ#⬮║⬙⩾#ጓ⩺#
 Before you connect the appliance,
the hanging loop ( b ).
ᙸ⢃ⴏజ#౯㪦ಹ#ⴏ║⩺#
ensure that the voltage indicated on
㤱Ὁ㨖ⴏ#⠉⨾#⍯⩾⩺#⩺#⬵㤫⩂#
the appliance corresponds to the local
⋙⦓㨖ᯛ#⬵㤫#⋙⦓ಹ#ಽ᥆㨖⣀#
power voltage.
⠇⬜㨖హ#⋙⦓㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#
ⴏ═⋙㨬⩂#ㅲὍ㲍#⑴ⴏ㨚#
 If

Register your product and get support at

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.

⋙ᢕ⩚#ᑘ⦭⩂#ᶶ⠃⡃#㨨ጽ1#
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 ⬜#⋙ಙ᫄#ᬛ⨺ᯛ#ಯณ#
㱟⪌ᬰ⢠#⏗#ⴗ⩂#⋫⪌㨖ⴏ#
ᬚ╢═⤀1
 ⬠፻ᦂ#ಯณ#㱟⪌ᬰ⩂#ᬛⴏ#
ᬚ╢═⤀1
 ⬵㤫⢠#⬜⧁⩂#⣄ౡ㨖ณ#⬜⢠#
⬵㤫⢠#㣻═ᒹ#⬜⠕ಹ#㨶፱#
⋙⦓#ⴏ⣁⩚#⬜⠕⩺#⪂㈹㨖ጁⴏ#
㬴⩾㨖╢═⤀1
 ⩺#⍡ᯭ⍙⢠#⤠⪏ጁ#⩺⥝⩚#
⦓ᑘᦂ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1

ข้อมูลสําคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก

น้ํา

c

 เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา

ให้ถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม

a

 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณ
b

อ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา อ่างล้างหน้า
หรือภาชนะที่ใส่น้ํา
 ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
 หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการ

㱸ධ#
⑳ᯭ⩺##ᒹ#⬵㤫⨾#⪂ᶳ#ஜ⬮⦓#➥ᤢณ⤠#㨦#ḯⴏ#
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ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบ
ตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้น
ขน หรืออื่นๆ อุดตัน
 หากสายไฟชํารุด

คุณต้องให้ช่างผู้ชํานาญ
ของ Philips ดําเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก
อบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 เด็กอายุ

8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง

ห้ามให้เด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
เราขอแนะนําให้คุณติด
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ระบบไฟภายในห้องอาบน้ํา RCD นี้จะมี
กระแสไฟ Residual operating current ไม่
เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้ง
สําหรับคําแนะนํา

2

1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

 เพื่อเป่าผมแห้งอย่างแม่นยํา ให้ติดหัวเป่าหัวเป่าปรับทิศทางลมแบบถอด

 เพื่อเพิ่มการป้องกัน

 ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรง

ช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
 ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
 ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง

โปรดตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

 ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก

เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ

เป่าผมแห้ง

ออกได้ ( c ) บนไดร์เป่าผม

 ในการถอดหัวเป่านั้น ให้ดึงหัวเป่าออกจากตัวเครื่อง
2 ปรับสวิตช์ลมเป่า ( a ) ไปที่
ผมแห้งอย่างรวดเร็ว
หรือ

สําหรับลมเป่าร้อนและพลังลมแรงเพื่อเป่า

สําหรับลมเป่าอุ่นและพลังลมนุ่มนวลเพื่อเป่าผมสั้น

จัดแต่งทรง หรือ เพื่อปิดเครื่อง

เมื่อเลิกใช้งาน:
1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด
4 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนด้วยห่วงสําหรับแขวน ( b )

3

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ใน
เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์
บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

ᐥɻʼ

 ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม
 ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ

ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนําจาก
Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วน
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนําจาก
Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผล
บังคับใช้

 อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ

เครื่อง

 ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้
งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อ
ช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
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