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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.
• 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 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 main cord round the appliance.
• Only use the appliance on dry hair.
• 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 the bristles are hot and avoid 
contact with the skin.

• Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. 
The hot brush should never touch the surface or other flammable 
material.

• Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of 
the appliance.

• Keep the appliance away from flammable objects and material 
when it is switched on.

• Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot.  

• Do not operate the appliance with wet hands. 
• Keep the brush clean and free of dust and styling products such as 

mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with 
styling products. 

• The metal bristles have 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 brush may be 
stained.  

• Always return the appliance to a service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by unqualified people could result 
in an extremely hazardous situation for the user. 

• Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
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• Do not pull on the power cord after using. Always unplug the 
appliance by holding the plug.

• Do not clean any part of the brush under tap water as it is extremely 
dangerous.

• 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.

• Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, 
particularly during use and cool down.

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

Recycling
-  Do not throw away the appliance with the normal household 

waste at the end of its life, but hand it in 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 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. 

ภาษาไทย	
                                                                                                                       ขอแสดงความยินิดทีี่ี�คณุเลือืกซื้ื �อผลืติภัณัฑ์ข์องเรา แลืะยินิดตีอ้นรบัส่� Philips 
เพื่ื�อให้ค้ณุไดร้บัประโยิชนอ์ยิ�างเต็มที่ี�จากบรกิารที่ี� Philips มอบให้ ้โปรดลืง
ที่ะเบยีินผลืติภัณัฑ์ข์องคณุที่ี� www.philips.com/welcome

		1	 ข้�อสำำาคู่ญั
 โปรดอ�านค่�มอืผ่ใ้ชนี้�อยิ�างลืะเอยีิดก�อนใชเ้คร ื�อง แลืะเก็บไวเ้พื่ื�ออา้งองิต�อไป 
•    คำาเตอืน: ห้า้มใชเ้คร ื�องนี�ใกลืบ้รเิวณที่ี�เปียิกนำ �า 
•    เมื�อคณุใชเ้คร ื�องนี�ในห้อ้งนำ �า ให้ถ้อดปลืั�กที่กุคร ั�งห้ลืงัใช ้การอยิ่�ใกลืน้ำ �าอาจ

ก�อให้เ้กดิอนัตรายิได ้แมว้�าตวัเคร ื�องจะปิดอยิ่�ก็ตาม  
•    คำาเตอืน: ห้า้มใชเ้คร ื�อง นี�ใกลืบ้รเิวณอ�างอาบนำ �า ที่ี�อาบนำ �า 

อ�างลืา้งห้นา้ ห้รอืภัาชนะที่ี�ใส�นำ �า
•      ดงึปลืั�กออกห้ลืงัการใชง้านที่กุคร ั�ง  
•    ห้ากสายิไฟชำารดุ คณุตอ้งให้ช้�างผ่ช้ำานาญของ Philips 

ศูน่ยิบ์รกิารที่ี�ไดร้บัอนุญาตจาก Philips ห้รอืผ่ท้ี่ี�ผ�านการ
ฝึึกอบรม ดำาเนินการเปลืี�ยินให้เ้พื่ื�อห้ลืกีเลืี�ยิงอนัตรายิที่ี�อาจเกดิขึ �น

•     เด็กอายิ ุ8 ปีแลืะมากกว�า แลืะผ่ท้ี่ี�มสีภัาพื่ร�างกายิไม�สมบร่ณห์้รอืสภัาพื่
จติใจไม�ปกต ิห้รอืขาดประสบการณแ์ลืะความร่ค้วามเขา้ใจสามารถใชง้าน
เคร ื�องนี�ได ้โดยิตอ้งอยิ่�ในการควบคมุดแ่ลืห้รอืไดร้บัคำาแนะนำาในการใช ้
งานที่ี�ปลือดภัยัิแลืะเขา้ใจถงึอนัตรายิที่ี�เกี�ยิวขอ้งในการใชง้าน ห้า้มเด็กเลื�น
เคร ื�อง ห้า้มไม�ให้เ้ด็กที่ำาความสะอาดแลืะดแ่ลืรกัษาเคร ื�องโดยิปราศูจากการ
ควบคมุดแ่ลื

•   ก�อนที่ี�คณุจะเชื�อมต�อตวัเคร ื�อง โปรดตรวจสอบว�าแรงดนัไฟฟ้าที่ี�ระบไุวบ้น
เคร ื�องตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าในที่อ้งถิ�น

•   ห้า้มใชง้านเคร ื�องนี�เพื่ื�อจดุประสงคอ์ื�นนอกเห้นือจากที่ี�อธิบิายิไวใ้นค่�มอื
• ห้า้มใชง้านเคร ื�องกบัเสน้ผมปลือม
•   ห้า้มเสยีิบปลืั�กตวัเคร ื�องที่ิ �งไวโ้ดยิไม�ไดใ้ชง้าน

•   ห้า้มใชอ้ปุกรณเ์สรมิห้รอืชิ �นส�วนใดๆ ที่ี�ผลืติจากผ่ผ้ลืติอื�นห้รอืที่ี�ไม�ไดร้บัการ
แนะนำาจาก Philips ห้ากคณุใชอ้ปุกรณเ์สรมิห้รอืชิ �นส�วนจากผ่ผ้ลืติอื�นห้รอื
ที่ี�ไม�ไดร้บัการแนะนำาจาก Philips การรบัประกนัของคณุจะไม�มผีลืบงัคบัใช ้

•   อยิ�าพื่นัสายิไฟไวร้อบๆ เคร ื�อง
• ใชเ้คร ื�องกบัเสน้ผมที่ี�แห้ง้เที่�านั�น
•   ควรปลื�อยิให้เ้คร ื�องเย็ินลืงก�อนจดัเก็บ
•   ควรใชค้วามระมดัระวงัอยิ�างสง่ในระห้ว�างการใชง้านเนื�องจากเคร ื�องนี�มคีวาม

รอ้นสง่มาก ให้ถ้อืเคร ื�องบรเิวณที่ี�จบัเที่�านั�นเนื�องจากขนแปรงมคีวามรอ้น
แลืะควรห้ลืกีเลืี�ยิงการสมัผสักบัผวิห้นัง

•   ควรวางเคร ื�องไวบ้นพื่ื �นผวิแบนราบมั�นคงแลืะที่นความรอ้น ไม�ควรนำาแปรง
รอ้นไปสมัผสัโดนพื่ื �นผวิห้รอืวสัดอุื�นๆ ที่ี�ตดิไฟได ้

•   ระวงัอยิ�าให้ส้ายิไฟสมัผสักบัส�วนที่ี�รอ้นของเคร ื�อง
•   เก็บเคร ื�องให้ห้้�างจากวสัดแุลืะวตัถไุวไฟเมื�อเปิดเคร ื�อง
•   ห้า้มปิดคลืมุเคร ื�องดว้ยิวสัดใุดๆ (เช�น ผา้ขนห้น่ ห้รอืเสื �อผา้) เมื�อเคร ื�องมี

ความรอ้น    
• ไม�ควรใชง้านเคร ื�องในขณะมอืเปียิก 
•   ควรรกัษาความสะอาดของแปรง แลืะป้องกนัไม�ให้ม้ฝุีึ� นลืะอองแลืะผลืติภัณัฑ์ ์

จดัแต�งที่รงผมต�างๆ เช�น ม่ส สเปรยิแ์ลืะเจลืตดิอยิ่� ห้า้มใชเ้คร ื�องร�วมกบั
ผลืติภัณัฑ์จ์ดัแต�งที่รงผมโดยิเด็ดขาด 

•   มกีารเคลือืบขนแปรงเห้ล็ืก การเคลือืบนี�จะค�อยิๆ ห้ลืดุลือกออกตาม
การใชง้าน อยิ�างไรก็ตาม การห้ลืดุลือกออกของผวิเคลือืบนี�ไม�มผีลืต�อ
ประสทิี่ธิภิัาพื่การที่ำางานของเคร ื�องแต�อยิ�างใด 

•   ห้ากใชง้านเคร ื�องกบัผมที่ี�ผ�านการยิอ้มส ีอาจที่ำาให้เ้กดิรอยิด�างที่ี�แปรงได ้ 
•   โปรดนำาเคร ื�องไปที่ี�ศูน่ยิบ์รกิารที่ี�ไดร้บัอนุญาตจาก Philips เพื่ื�อที่ำาการตรวจ

สอบห้รอืซื้�อมแซื้ม การซื้�อมแซื้มโดยิผ่ท้ี่ี�ไม�มคีวามชำานาญอาจที่ำาให้เ้กดิ
อนัตรายิรา้ยิแรงกบัผ่ใ้ช ้

•  ห้า้มแห้ยิ�วตัถทุี่ี�ที่ำาดว้ยิโลืห้ะเขา้ไปในช�องระบายิอากาศู เพื่ื�อป้องกนัไฟดด่
• ห้า้มดงึที่ี�สายิไฟห้ลืงัการใชง้าน ถอดปลืั�กที่ี�เคร ื�องออกที่กุคร ั�ง โดยิจบัที่ี�ปลืั�ก
• ห้า้มที่ำาความสะอาดส�วนใดส�วนห้นึ�งของแปรงดว้ยินำ �าประปาเนื�องจากจะเป็น

อนัตรายิอยิ�างมาก
• เพื่ื�อเพื่ิ�มการป้องกนั เราขอแนะนำาให้ค้ณุตดิตั�ง Residual current device 

(RCD) ในระบบไฟภัายิในห้อ้งอาบนำ �า RCD นี�จะมกีระแสไฟ Residual 
operating current ไม�เกนิ 30mA โปรดสอบถามเจา้ห้นา้ที่ี�ที่ี�ตดิตั�ง
สำาห้รบัคำาแนะนำา

• อนัตรายิจากการเผาไห้ม ้เก็บรกัษาเคร ื�องให้พ้ื่น้มอืเด็ก โดยิเฉพื่าะขณะใช ้
งานแลืะขณะที่ำาให้เ้ย็ินลืง

คู่ลื่ื�นแมื�เหลื่็กไฟฟ� า	(EMF)
ผลืติภัณัฑ์ข์อง Philips นี�เป็นไปตามมาตรฐานแลืะกฎขอ้บงัคบัดา้น
คลืื�นแม�เห้ล็ืกไฟฟ้าที่ี�มทีี่กุประการ

การรไีซเคู่ลิื่
-  ห้า้มที่ิ �งผลืติภัณัฑ์นี์�รวมกบัขยิะในครวัเรอืนที่ั�วไปเมื�อห้มดอายิกุาร

ใชง้านแลืว้ แต�ควรนำาไปที่ิ �งที่ี�จดุรวบรวมขยิะเพื่ื�อนำาไปรไีซื้เคลิื เพื่ื�อ
ช�วยิรกัษาสภัาวะสิ�งแวดลือ้มที่ี�ดี

-  ปฏิบิตัติามกฎระเบยีิบของประเที่ศูของคณุสำาห้รบัการแยิกเก็บ
ผลืติภัณัฑ์ไ์ฟฟ้าแลืะอเิล็ืกที่รอนิกส ์การกำาจดัอยิ�างถก่ตอ้งช�วยิป้องกนัผลืสบื
เนื�องที่างลืบที่ี�อาจเกดิขึ �นกบัสิ�งแวดลือ้มแลืะสขุภัาพื่ของมนุษยิ ์

2	 การรบัประกนัแลื่ะบรกิาร
ห้ากตอ้งการสอบถาม เช�น ขอ้ม่ลืการเปลืี�ยินห้วัเป� า ห้รอืห้ากมปัีญห้าใดๆ 
โปรดเยิี�ยิมชมเว็บไซื้ตข์อง Philips ที่ี� www.philips.com/support ห้รอื
ตดิต�อศูน่ยิบ์รกิารลืก่คา้ของ Philips ในประเที่ศูของคณุ พื่รอ้มห้มายิเลืข
โที่รศูพัื่ที่ใ์นเอกสารแผ�นพื่บัเกี�ยิวกบัการรบัประกนัที่ั�วโลืก ห้ากในประเที่ศูของ
คณุไม�มศีูน่ยิบ์รกิารลืก่คา้ โปรดตดิต�อตวัแที่นจำาห้น�ายิผลืติภัณัฑ์ ์Philips ใน
ประเที่ศู 



English

1 How to use
Before use:

Note
 • Only use the brush on dry hair. 
 • Bristles are hot. Do not touch the bristles nor put the bristles too 

close to your hair roots or scalp, to avoid unintended burns. 
 • Some parts of the brush may be hot. Hold the product by its 

handle.
 • Remove your fingers when the brush is close to hair ends to avoid 

touching the bristles.
 • Do not wash the brush under running water.

1 Connect the plug to a power supply socket. 
2 Comb your hair thoroughly and divide them into small sections.
3 Slide the temperature switch ( a ) to select your desired setting 

according to the table as below. 

Hair Type  Temperature Setting

Thin / Medium hair   - 170°C

Thick hair   - 200°C

 » The indicator ( b ) will keep blinking until the appliance is ready 
for use. 

To straighten your hair ( Fig.3 )
1 Use a round brush or comb to detangle your hair before using. 

2 Select one section of hair and put the heated brush ( c ) 
underneath the hair strand with bristles facing upwards, about 3cm 
away from your hair roots. 

3 Hold the selected hair section taut. Slide down the brush  slowly to 
your hair ends in a single motion and slightly turn in the brush as you 
reach the ends to give soft flicks to the ends. 

4 Allow the section of hair to cool for 2-3 seconds. On the same hair 
with brush facing downwards, hold the hair taut and slowly slide 
down to your hair ends in a single motion without stopping. 

5 Repeat steps 2-4 as necessary until you get your desired results.
6 To turn off the appliance, slide the switch ( a ) to O.
7 Let the hair sections cool down before you finger-comb the hair into 

its final style. For long lasting results, mist with hairspray. 
Tips and Tricks 
• Flatten the selected section of hair between your fingers before 

placing hair on the brush so that hair is spread evenly across the 
brush.  

• Place selected hair as close as possible to the heated base of the 
brush to ensure there is good contact with hair for better styling 
results.  

After use: 
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and bristles by damp cloth and use your fingers 

to remove hair or dust on the brush. 
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with 

the hanging loop ( d ).

2 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 hair 
strand is 
not straight 
enough 
after 
styling.

Temperature setting  
is too low to reach 
the desired style. 

Brush your hair when the 
indicator stops blinking. 
Change temperature setting 
to .
Put the selected hair strand 
close to the heating base of 
the brush. 

ภาษาไทย

1	 วิธิีกีารใช้�งาน
ก�อนใช้�งาน:

หมืายเหตุุ
• ใชแ้ปรงกบัเสน้ผมที่ี�แห้ง้เที่�านั�น 
• ขนแปรงรอ้น ห้า้มให้ข้นแปรงสมัผสัห้รอืใชง้านขนแปรงใกลืก้บัโคนผมห้รอื

ห้นังศูรีษะมากเกนิไป เพื่ื�อห้ลืกีเลืี�ยิงการไห้มโ้ดยิไม�ไดต้ ั�งใจ 
• บางส�วนของแปรงอาจรอ้น จบัผลืติภัณัฑ์ท์ี่ี�ดา้มจบั
• นำานิ�วมอืออกเมื�อแปรงอยิ่�ใกลืก้บัปลืายิผมเพื่ื�อห้ลืกีเลืี�ยิงการสมัผสัขน

แปรง
• ห้า้มลืา้งแปรงดว้ยินำ �าประปา

1 เสยีิบปลืั�กเขา้กบัแห้ลื�งจ�ายิไฟ 
2 ห้วผีมของคณุให้ท้ี่ั�วแลืะแบ�งเป็นส�วนเล็ืกๆ
3 เลืื�อนสวติชอ์ณุห้ภัม่ ิ( a ) เพื่ื�อเลือืกการตั�งค�าที่ี�ตอ้งการตามตารางดา้นลื�าง 

ประเภทเสำ�นผู้มื 			การตุ ั�งคู่�าอณุหภ่มืิ

ผมบาง / ปานกลืาง   - 170°C

ผมห้นา   - 200°C

» ไฟแสดงสถานะ ( b ) จะกะพื่รบิต�อเนื�องจนกว�าเคร ื�องจะพื่รอ้มใชง้าน 

หากตุ�องการยดืผู้มืตุรง	(ร่ปที�	3)
1 ใชห้้วแีปรงแบบกลืมห้รอืห้วเีพื่ื�อสางเสน้ผมของคณุก�อนใชง้าน 
2 เลือืกส�วนห้นึ�งของเสน้ผมแลืะใชง้านแปรงที่ำาความรอ้น ( c )ใตช้�อผมโดยิ

ให้ข้นแปรงห้งายิขึ �นประมาณ 3 ซื้ม. จากโคนผม 
3 จบัส�วนของเสน้ผมที่ี�เลือืกให้ต้งึ เลืื�อนแปรงลืงชา้ๆ จนถงึปลืายิผมของคณุใน

คร ั�งเดยีิวแลืะห้มุนแปรงเล็ืกนอ้ยิเมื�อคณุถงึปลืายิผมเพื่ื�อให้ป้ลืายิผมงอนอ�อน 
4 ปลื�อยิให้เ้สน้ผมส�วนนั�นเย็ินลืงเป็นเวลืา 2-3 วนิาที่ ีจบัผมบรเิวณเดมิให้ ้

ตงึพื่รอ้มห้นัแปรงลืงดา้นลื�างแลืว้ค�อยิๆ เลืื�อนลืงไปที่ี�ปลืายิผมดว้ยิการ
เคลืื�อนไห้วเพื่ยีิงคร ั�งเดยีิวโดยิไม�ห้ยิดุ 

5 ที่ำาซื้ำ �าขั�นตอนที่ี� 2-4 ตามความจำาเป็นจนกว�าคณุจะไดผ้ลืลืพัื่ธิท์ี่ี�ตอ้งการ
6 ห้ากตอ้งการปิดเคร ื�อง ให้เ้ลืื�อนสวติช ์( a ) ไปที่ี� O
7 ปลื�อยิให้ผ้มส�วนนั�นเย็ินลืงก�อนที่ี�คณุจะจดัแต�งที่รงผมในขั�นสดุที่า้ยิ เพื่ื�อผม

อยิ่�ที่รงนาน ที่ำาให้ผ้มชื �นดว้ยิสเปรยิแ์ต�งผม 

เคู่ลื่็ดลื่บัแลื่ะเทคู่นิคู่พิเิศษ	
• เกลืี�ยิผมส�วนที่ี�เลือืกไวร้ะห้ว�างนิ�วของคณุก�อนวางผมบนแปรงเพื่ื�อให้ผ้ม

กระจายิที่ั�วที่ั�งแปรง  

• จบัผมที่ี�เลือืกไวใ้ห้ใ้กลืก้บัส�วนฐานที่ี�รอ้นของแปรงเพื่ื�อให้แ้น�ใจว�าผมจะสมัผสั
กบัแปรงไดด้เีพื่ื�อให้จ้ดัแต�งที่รงไดด้ยีิิ�งขึ �น  

เมืื�อเลื่กิใช้ �งาน:	
1 ปิดสวติช ์แลืะถอดปลืั�กออก
2 วางเคร ื�องลืงบนพื่ื �นผวิที่ี�ที่นความรอ้น ปลื�อยิไวจ้นกระที่ั�งเคร ื�องเย็ินลืง
3 ที่ำาความสะอาดตวัเคร ื�องแลืะขนแปรงดว้ยิผา้ชบุนำ �าห้มาดๆ แลืะใชนิ้�วของ

คณุกำาจดัเสน้ผมห้รอืฝุึ� นบนแปรง 
4 เก็บเคร ื�องไวใ้นที่ี�แห้ง้แลืะปลือดภัยัิ ปราศูจากฝุึ� น คณุสามารถแขวนเคร ื�องไว ้

กบัห้�วงคลือ้งได ้( d )

2	 การแก�ไข้ปัญหา
		ปัญหา 		สำาเหตุุ 		วิธิีแีก �ปัญหา

เคร ื�องไม�ที่ำางาน
เลืยิ

เตา้รบับนผนังที่ี�เสยีิบ
เคร ื�องอยิ่�อาจชำารดุ

 ตรวจดว่�าไดเ้สยีิบปลืั�กเคร ื�อง
อยิ�างถก่ตอ้งแลืว้

  ตรวจสอบฟิวสข์องเตา้รบับน
ผนังในบา้น

ช�อผมไม�ตรงพื่อ
ห้ลืงัจากการจดั
แต�งที่รง

การตั�งค�าอณุห้ภัม่ติำ�า
เกนิไปเพื่ื�อจดัแต�งที่รงที่ี�

ตอ้งการ 

แปรงผมของคณุเมื�อสญัญาณ
ไฟห้ยิดุกะพื่รบิ 
เปลืี�ยินการตั�งค�าอณุห้ภัม่เิป็น 
จบัช�อผมที่ี�เลือืกไวใ้ห้ใ้กลืก้บั
ฐานที่ำาความรอ้นของแปรง 

3 CM

a

b

d

c

4 5

1 2 3

A

3 CM


