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Warranty and service

If you need any information or in case of any problem please contact 
your local Philips dealer or authorized service center. For the list of 
authorized Philips service centers, please visit the Philips website at 
www.philips.com

Introduction
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.

General description

1.   Temperature dial: With this dial you can set the correct temperature for 
each kind of fabric, see section setting the temperature.

2.   Temperature light: The light on the iron acts as an indicator. When this 
light goes off the iron is ready for use.

3.   Soleplate: The base of the iron which comes in contact with the fabric.
4.   Swivel: It gives freedom of movement and prevents wear and tear of the 

cord.
5.   Cord: It gives easy and free movement to the iron.
6.   Heel: While not in use and for storage, the iron should be placed on its 

heel.

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for 
future reference.
Some parts of the iron have been slightly greased and as a result the iron 
might slightly smoke when connected for the first time. After a shortwhile, 
however, this will cease.

1.  Danger:
    Never immerse the iron in water.

2.  Warning:
•    Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local 

mains voltage before you connect the appliance.
•    Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself shows 

visible damage, or if the appliance has been dropped.
•    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.

•   Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
•    This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

•    Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

•    Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of  
the iron.

•    When placing the iron on its stand, ensure  that the surface on which the 
stand is placed is stable.
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•    The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs 
of damage.

For WDaE
•    This appliance is considered to be suitable for use in countries having a 

warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
•    The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) 

having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

3. Caution:
•   Only connect the appliance to an earthed wall socket.
•   Check the mains cord regularly for possible damage.
•   Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
•    The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns 

if  touched.
•    When you have finished ironing, when you clean the appliance and also 

when you leave the iron even for a short while put the iron on its heel 
and remove the mains plug from the wall socket.

•    The appliance is intended for household use only.

Quick start guide
•   Remove any sticker or packaging material.
•   Plug the mains cord in to the power socket. 
•    Set the temperature using the temperature dial according to the fabric to 

be ironed.
•     When the temperature light has gone out, the iron is ready for use (fig.1).

Setting the temperature

1.  Put the iron on its heel.
2.   Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it 

to the position of the temperature indicator (fig.2).
•    Check the garment label marked on the temprature dial for the required 

ironing temperature of respective fabric
     - Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, poly amide, polyester)
     - Silk
     - Wool
     - Cotton, linen
•     When you do not know what kind of fabric(s) the article is made of, try 

to iron on a spot which will be invisible when you wear it.
•    Silk, woolen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to 

prevent shiny spots.
•    Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such 

as those made of synthetic fibers.
3.  Put the mains plug in an earthed wall socket.
Tips
1.   Before using the first time remove any sticker or protective foil from the 

soleplate. Clean the soleplate with a soft cloth.
2.   Keep the sole plate smooth: do not scratch metal object (e.g. rack of 

ironing board, buttons, zippers).
3.   The ironing results are best if the fabric is slightly damp.
4.   Velvet and other textures which rapidly acquire shiny spots should be 

ironed in one direction only (with the nap) applying only light pressure.
5.  Always keep the iron moving.
6.   Iron with a straight back. Adjust the height of the   ironing board so that 

the handle of the iron is on the same level as your elbow.
7.   Pressing onto the iron is not necessary, provided that the temperature has 

been set correctly. Ironing is most effective if the laundry is slightly damp.

Cleaning and maintenance
1.   Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.
2.   Wipe the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner. 

Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.
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3. Clean the upper part of the appliance with a damp cloth.
4.   Always store the iron standing on its heel in a safe and dry place.

Trouble shooting

Problem Possible cause(s) Solution
The iron is plugged 
in but the soleplate is 
cold.

Connection problem. Check the mains cord, 
the plug and the wall 
socket.

The temperture 
control dial is probably 
set at minimum 
position.

See setting the 
temperature section 
for appropriate 
temperature setting.

ภาษาไทย

การรบัประกนัและบรกิาร

หากต้องการข้อมลูหรอืมปีัญหาใดๆ โปรดตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย Philips  
หรอืศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips ในพื้นที่ของคณุ ส�าหรบั 
รายชื่อศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก Philips โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ Philips  
ที่ www.philips.com

ข้อมลูเบื้องต้น
ขอแสดงความยนิดกีบัผลติภณัฑ์ใหม่และต้อนรบัเข้าสู่โลกของฟิลปิส์! เพื่อให้คณุได้รบั
ประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ของคณุที่  
www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ

1.  ปุ่มปรบัอณุหภมูิ: ด้วยปุ่มปรบันี้ คณุสามารถตั้งค่าอณุหภมูทิี่เหมาะสมกบัเนื้อผ้า 
ได้ทกุชนดิ ดทูี่หวัข้อ การตั้งอณุหภมูิ

2.  ไฟแสดงอณุหภม:ิ ไฟสญัญาณบนเตารดีท�าหน้าที่ไฟแสดงสถานะ เมื่อไฟดบัลง 
แสดงว่าเตารดีพร้อมใช้งาน

3.  แผ่นความร้อน: ส่วนฐานของเตารดีที่สมัผสักบัเนื้อผ้า
4.  แกนปรบัหมนุได้: ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อสิระและป้องกนัการฉกีขาดของสายไฟ
5.  สายไฟ: ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเตารดีสะดวกง่ายดายและเป็นอสิระ
6.  สนัพกั: ขณะพกัการใช้งานรวมถงึการจดัเกบ็ เตารดีควรวางตั้งบนสนัพกั

ข้อส�าคญั
ควรอ่านคู่มอือย่างละเอยีดก่อนใช้งานและเกบ็ไว้เพื่อใช้อ้างองิในครั้งต่อไป
บางส่วนของเตารดีได้รบัการเคลอืบขมนั เมื่อเสยีบปลั๊กใช้งานครั้งแรก  
เตารดีอาจเกดิควนัขึ้นเลก็น้อย หลงัจากนั้นไม่นาน ควนัจะจางหายไป

1. อนัตราย:
  ไม่ควรน�าเตารดีจุ่มลงในน�้า

2. ค�าเตอืน:
•  ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว่าตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า 

ที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
•  ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าปลั๊กไฟ สายไฟ หรอืตวัเครื่องเกดิช�ารดุเสยีหายหรอื 

เตารดีไอน�้าตกกระแทก
•  หากสายไฟช�ารดุ ควรน�าไปเปลี่ยนที่ Philips หรอืศนูย์บรกิารที่ได้รบัอนญุาตจาก  

Philips หรอืบคุคลที่ผ่านการอบรมจาก Philips ด�าเนนิการเปลี่ยนให้ เพื่อหลกีเลี่ยง 
อนัตรายที่อาจเกดิขึ้นได้
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• ห้ามเสยีบปลั๊กไฟทิ้งไว้
•  ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มสีภาพร่างกายไม่สมบรูณ์ ประสาทสมัผสั 

ไม่สมบรูณ์หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ  
น�าเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคมุดแูลหรอืได้รบัค�าแนะน�าในการ 
ใช้งานโดยผู้ที่รบัผดิชอบในด้านความปลอดภยั

•  เดก็เลก็ควรได้รบัการดแูลเพื่อป้องกนัไม่ให้เดก็น�าเครื่องนี้ไปเล่น
•  ไม่ควรให้สายไฟสมัผสัโดนแผ่นความร้อนของเตารดี
•  เมื่อวางเตารดีตั้งขึ้น ตรวจดใูห้แน่ใจว่าฐานของเตารดีวางบนพื้นผวิที่มั่นคง
•  อย่าใช้เตารดี ถ้าเคยท�าตก ถ้าสงัเกตพบร่องรอยความเสยีหาย
ส�าหรบั WDaE:
•  เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสมที่จะใช้งานในประเทศที่มภีมูอิากาศ ร้อนชื้นสม�่าเสมอและ

อาจใช้ในประเทศที่มภีมูอิากาศอื่นๆได้ด้วย
•  ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอปุกรณ์กระแสตกค้าง (residual current 

device, RCD) ที่มกีระแสตกค้างที่ก�าหนดไม่เกนิ 30 มิลลแิอมแปร์

3. ข้อควรระวงั:
• เสยีบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัที่ต่อสายดนิไว้เรยีบร้อยแล้วเท่านั้น
• หมั่นตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพปกต ิเพื่อหลกีเลี่ยงการช�ารดุ
• วางและใช้งานเตารดีบนพื้นที่เรยีบและมั่นคงเท่านั้น
•  แผ่นความร้อนของเตารดีมคีวามร้อนสงู อาจท�าให้ผวิหนงัไหม้พองได้หากสมัผสัโดน
•  เมื่อรดีผ้าเสรจ็, ท�าความสะอาดเตารดีและปล่อยเตารดีทิ้งไว้ล�าพงัขณะเสยีบ 

ปลั๊กไฟอยู่ ควรตั้งเตารดีขึ้น จากนั้นถอดปลั๊กไฟเตารดีออกจากเต้ารบับนผนงั
•  เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะส�าหรบัการใช้งานในครวัเรอืนเท่านั้น

คู่มอืเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• ลอกสติ๊กเกอร์หรอืวสัดหุ่อหุ้มแผ่นออก
• เสยีบปลั๊กไฟหลกัเข้ากบัช่องเสยีบปลั๊กไฟ 
•  ปรบัอณุหภมูโิดยใช้ปุ่มควบคมุระดบัความร้อน ตามชนดิของผ้าที่ต้องการรดี
•  เมื่อสญัญาณไฟแสดงอณุหภมูดิบัลง แสดงว่าเตารดีพร้อมใช้งาน (รปูที่ 1)

การตั้งอณุหภมูิ

1. ตั้งเตารดีขึ้น
2.  ตั้งปุ่มควบคมุอณุหภมูไิปยงัอณุหภมูใินการรดีที่ต้องการโดยหมนุปุ่มนี้ไปยงัต�าแหน่ง 

ของเครื่องหมายแสดงอณุหภมู ิ(รปูที่ 2)
•  ตรวจดปู้ายประเภทของผ้าที่อยู่บนปุ่มปรบัอณุหภมู ิเพื่อให้ทราบถงึอณุหภมูทิี่ 

เหมาะสมกบัเนื้อผ้า
  - ผ้าใยสงัเคราะห์ (เช่น อะครลิกิ วสิคอส โพลอีาไมด์ โพลเีอสเตอร์)
  - ผ้าไหม
  - ไหมพรหม
  - ผ้าฝ้าย, ผ้าลนินิ
•  หากไม่แน่ใจประเภทของเนื้อผ้าว่าท�ามาจากเส้นใยชนดิใด ให้ทดลองรดีบนส่วน 

ของผ้าที่มองไม่เหน็ขณะสวมใส่ 
•  ในการรดีผ้าไหม ผ้าขนสตัว์ และผ้าใยสงัเคราะห์ต่างๆ ควรกลบัตะเขบ็แล้วรดีด้านใน 

ของผ้า เพื่อหลกีเลี่ยงการเกดิรอยมนัวาว
•  โปรดเริ่มรดีจากผ้าที่ไม่ต้องการความร้อนสงู เช่น ผ้าใยสงัเคราะห์
3. เสยีบปลั๊กไฟในเต้ารบัที่ต่อสายดนิไว้เรยีบร้อยแล้ว
เคลด็ลบั
1.  ก่อนการใช้ครั้งแรก ให้ลอกสติ๊กเกอร์หรอืแผ่นฟอยล์ ที่หุ้มแผ่นท�าความร้อนออก  

ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มเชด็แผ่นความร้อน
2.  รกัษาแผ่นความร้อนไม่ให้เป็นรอย: ห้ามท�าให้เกดิรอยขดีข่วนกบัโลหะ  

(เช่น ตะแกรงโต๊ะรองรดี กระดมุ ซปิ)
3.  การรดีจะให้ผลลพัธ์ที่ยอดเยี่ยม หากผ้ามคีวามชื้นเลก็น้อย
4.  ผ้าก�ามะหยี่หรอืเนื้อผ้าที่เกดิรอยมนัวาวได้ง่าย ควรรดีในทศิทางเดยีว  

(รองด้วยผ้าเชด็หน้า) พร้อมออกแรงกดเพยีงเลก็น้อย
5. พยายามเคลื่อนเตารดีตลอดเวลา
6.  รดีด้วยหลงัตรง ปรบัความสงูของโต๊ะรองรดี ให้สามารถจบัเตารดีได้ ในระดบัเดยีวกบั 

ข้อศอกของคณุ
7.  หากมกีารตั้งค่าอณุหภมูทิี่เหมาะสม คณุไม่จ�าเป็นต้องออกแรงกดเตารดี การรดี 

จะมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ หากผ้าที่รดีมคีวามชื้นเลก็น้อย
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การท�าความสะอาดและดแูลรกัษา
1.  ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารบับนผนงัแล้วปล่อยให้เยน็ลง
2.  ท�าความสะอาดแผ่นความร้อนด้วยผ้าชบุน�้าบดิพอหมาด และสารท�าความสะอาด  

(ของเหลว) ที่ไม่ท�าให้เกดิรอยขดีข่วน ควรรกัษาแผ่นความร้อนให้เรยีบลื่น:  
หลกีเลี่ยงการสมัผสักบัโลหะ

3. ท�าความสะอาดส่วนบนของเครื่องด้วยผ้าชบุน�้าบดิพอหมาด
4.  ตั้งเตารดีขึ้นแล้วจดัเกบ็ในที่แห้งและปลอดภยัทกุครั้ง

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา สาเหตทุี่อาจเกดิขึ้นได้ การแก้ปัญหา

เสยีบปลั๊กไฟเตารดี 
เรยีบร้อยแล้ว  
แต่แผ่นความร้อนไม่ร้อน

ปัญหาการต่อกบั 
ระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก 
และเต้ารบับนผนงั

ปุ่มควบคมุอณุหภมูิ 
อาจตั้งค่าที่อณุหภมูติ�่าสดุ

ดทูี่หวัข้อ การตั้งอณุหภมู ิ
ส�าหรบัการตั้งค่าอณุหภมูิ
ที่เหมาะสม

한국어

보증 및 서비스

필요한 정보가 있거나 문제가 있을 경우 인근 필립스 대리점 또는 
공인 서비스 센터에 문의하십시오. 필립스 공인 서비스 센터 목록은 
필립스 웹사이트(www.philips.com)를 참조하십시오.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 드리는 지원 

혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 

등록하십시오.

제품정보

1.   온도 조절기: 이 조절기로 각 섬유에 맞는 온도를 설정할 수 

있습니다. 온도 조절 섹션을 참조하십시오.

2.   온도 표시등: 다리미의 표시등은 경고등의 역할을 합니다. 표시등이 

꺼지면 다리미를 사용할 준비가 된 것입니다.

3.   열판: 섬유와 닿는 다리미의 바닥면입니다.

4.   회전 고리: 자유롭게 움직일 수 있도록 하며 코드의 마모 및 손상을 

방지합니다.

5.   코드: 다리미를 간편하고 자유롭게 움직일 수 있습니다.

6.   뒷축: 사용하지 않거나 보관 시 다리미를 세워 놓아야 합니다.

주의 사항

제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 

참조할 수 있도록 보관하십시오.
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다리미의 일부 부품에 소량의 윤활유가 묻어 있어 전원에 처음 연결될 

때 연기가 살짝 날 수 있습니다. 그러나 잠시 후면 연기가 멈춥니다.

1.  위험:
    다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

2.  경고:
•    제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 

전압이 일치하는지 확인하십시오.

•    플러그, 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 제품을 

떨어뜨린 적이 있으면, 절대 사용하지 마십시오.

•    전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 

필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

•   제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.

•    신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 

풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 

사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 

숙지한 사람의 도움을 받으십시오.

•    어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

•    열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 

주의하십시오.

•    다리미를 받침대에 놓을 때 받침대가 놓여 있는 표면이 평평한지 

확인하십시오.

•    다리미를 떨어뜨린 적이 있거나 눈에 띄는 손상의 흔적이 있으면 

사용하지 마십시오.

3. 주의:
•   제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.

•   전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.

•   다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 

사용하십시오.

•    다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 

수도 있습니다.

•    다림질을 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 잠시라도 다리미를 

켜두고 자리를 비울 때에는 다리미를 똑바로 세워 놓고 벽면 

콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

•    본 제품은 가정용입니다.

퀵 스타트 가이드

•   스티커 또는 포장재를 제거하십시오.

•   전원 코드를 전원 소켓에 연결하십시오. 

•    온도 조절기를 사용하여 다림질할 섬유에 따라 온도를 

설정하십시오.

•     온도 표시등이 꺼지면 다리미를 사용하실 수 있습니다(그림 1).

온도 조절

1.  다리미를 바로 세우십시오.

2.   온도 조절 다이얼을 돌려서 적절한 다림질 온도에 맞추십시오(그림 2).

•    각 섬유에 필요한 다림질 온도를 위해 온도 조절기에 표시된 의류 

세탁 표시를 확인합니다.

     - 합성 섬유(예: 아크릴, 비스코스, 폴리아미드, 폴리에스테르)

1 2

     - 실크

     - 모

     - 면, 마

•     옷감이 어떤 섬유로 만들어졌는지 잘 모르는 경우, 입었을 때 

보이지 않는 부분에 다림질을 해 보십시오.

•    실크, 울, 합성섬유: 번들거리는 얼룩이 생기지 않도록 옷감의 

뒤쪽을 다림질하십시오.

•    합성 섬유 제품과 같이 가장 낮은 온도로 다림질해야 하는 것부터 

다림질하십시오.

3.  전원 플러그를 접지된 벽면 콘센트에 꽂습니다.

도움말

1.   처음 사용하기 전 열판에 부착된 스티커 또는 보호용 호일이 

혹시 남아있다면 제거하십시오. 부드러운 천을 사용하여 열판을 

닦으십시오.

2.   바닥 판을 부드럽게 유지하십시오. 금속 물질(다리미판 받침대, 

단추, 지퍼 등)을 긁지 마십시오.

3.   섬유가 약간 젖어있을 때 다림질이 가장 잘 됩니다.

4.   번들거리는 얼룩이 쉽게 생기는 벨벳이나 기타 소재는 반드시 결을 

따라 한쪽 방향으로만 아주 약하게 다림질하십시오.

5.  항상 다리미를 움직이십시오.

6.   등을 곧게 펴고 다림질하십시오. 다리미판의 높이를 조정하여 

다리미의 손잡이가 팔꿈치와 같은 높이에 있도록 하십시오.

7.   온도가 올바르게 조절되었다면 다리미를 누를 필요가 없습니다. 

의류가 약간 젖어있을 때 다림질이 가장 잘 됩니다.

청소 및 유지관리

1.   벽면 콘센트에서 전원 플러그를 분리하고 다리미를 식히십시오.

2.   젖은 천과 비마모성(액체) 세제로 열판을 닦으십시오. 열판을 

매끄럽게 유지하려면, 금속 물질에 긁히지 않도록 주의하십시오.

3. 물에 적신 천으로 다리미 상부를 닦으십시오.

4.   다리미는 반드시 안전하고 건조한 장소에 똑바로 세워서 

보관하십시오.

문제 해결

문제점 예상 원인 해결책

다리미를 전원에 

연결했지만 열판이 

가열되지 않습니다.

전원 연결에 문제가 

있습니다.

전원 코드, 

전원 플러그 및 

벽면 콘센트를 

확인하십시오.

온도 조절기가 최저 

온도에 놓여있을 수 

있습니다.

적절한 온도 조절은 

온도 조절 섹션을 

참조하십시오.


