
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 

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.
Never immerse the brush body in 
water or any other liquid, nor rinse it 
under the tap.
Always switch off the appliance after 
use.
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. 
Always return the appliance to a 
service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by 

extremely hazardous situation for the 
user.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 

recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
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Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.

hair.
Never block the ion outlet.
Do not insert metal objects into 
the ion outlet to avoid unexpected 
dangers.
Do not use this ion brush together 
with hairdryer for styling purpose.
Never rinse the brush body under tap 
water.
Do not expose the brush under 
sunlight for long period of time. The 
ultraviolet ray may lead to aging in the 
brush, which the product can break 
easily. 
Use and store the appliance at a 
temperature between 15ºC and 35ºC.
Do not expose the appliance to direct 
sunlight.
Do not expose the appliance to 
temperature higher than 35ºC.

This Philips appliance complies with all applicable standards and 

Environment 
Do not throw away the appliance with the normal household 

point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

2 Introduction
The new Philips Ionic Styling Brush helps to make your hair smooth 
and shiny anytime, anywhere with great brushing experience.

Ionic Care 
This ionic styling brush has built-in ionizer, which generates negative ions 
and neutralize positive charge of static electricity. It helps to reduce frizz 
and bring back shine and smoothness to your hair instantly. 

Gentle Bristle
All bristles tips are seamless to avoid scrubbing damage on scalp or hair 
trapping during usage. The special round ball tip has bigger touching 
surface so that it’s more gentle to vulnerable scalp. 

Optimal 3D Large Cushion
The optimally designed bristle cushion enables better force distribution 
and follows the contours of the head naturally for more convenience 
and comfort.

Ergonomic Shape Brush

perfectly, ensuring great handling experience. 
Detachable Bristle Cushion

Bristle cushion can be easily detached so that you may clean it with 
water regularly to keep bristle clean.

3 Overview
a Brush cushion
b Brush cushion relase button
c Ion outlet
d Power-on indicator 
e Brush body
f Power on/off switch
g Battery compartment

4 Use your ionic styling brush

Install and detach the brush cushion 
1 To remove the brush cushion ( a ), push the release 

button ( b ) to detach it. 
2 To install the brush cushion ( a ), press it down into the 

brush body, you will hear a “click” if it is installed correctly. 

Install and remove the battery 
The ionic styling brush runs on one 1.5V AAA alkaline battery. 
We provide with one 1.5V AAA battery.
1 To remove the battery compartment cover, pull it off the appliance.
2 Put the battery in the battery holder ( g ).
3 Push the battery compartment cover back onto the appliance 

(‘click’).

Note

 Make sure that the + and - poles of the battery point in the right 
direction.

 Make sure that your hands are dry when you insert the battery.
 To avoid damage due to battery leakage. Remove the battery if 

you are not going to use the appliance for a month or more.
 Do not leave empty battery in the appliance.

1 Turn on the ion styling brush by sliding the power on/off switch  
( f ) to  .

 » The power-on indicator ( d ) lights up.
 » When the appliance is powered on, ions are automatically and 
continuously released, reducing frizz and providing additional 
shine. 
 » You may hear a sizzling sound. It’s commom because it is caused 
by the ion generator.

2 Brush softly your hair from the roots to the ends. Repeat this step 
several times for smoother results.

3 Switch to  to switch off the appliance.
 » You may hear a sizzling sound. It’s common because the ions are 
not released fully.

After use:
1 You can use a damp cloth to clean the brush body ( e ).
2 To clean the brush cushion ( a ):

Detach the brush cushion from the brush body and rinse it under 
tap water . 

Note

 Make sure the brush cushion is completely dried before re-
attaching to the brush body.

 Never use corrosive liquid to clean the brush cushion as it 
may cause damage to the product. It is recommended to use 
household cleanser to clean the brush cushion if needed. 

3 Keep it in a safe and dry place or put it in your makeup bag for daily 
use. 

Tips & Tricks
1 The ionic brush performs better when the hair is slightly wet.  
2 If you wish to use the brush after washing your hair, dry your hair 

until 70% dry.  Do not over dry your hair because it may affect the 
result. 

3 Comb your hair slowly and repeatedly from the root until your hair 
is smooth.  The time to comb varies according to your hair type and 
length.  

4 It is not easy to observe the effect if :
you have short or natural curly hair.
your hair is easy to curl.
your hair condition is too dry or damaged.
you have straightening perm within 3 to 4 months.
you have some short newly grown hair.

5 Apply leave in hair conditioner to your hair after brushing for best 
result.

5 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 

Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

6 Troubleshooting 

Problem Cause Solution

The appliance 
does not 
work.

The battery is 
exhausted.

Replace the battery.

You have not place 
the battery in the 
battery compartment 
correctly.

Put the battery in the 
compartment in accordance 
with the + and - indications 
in the compartment.

You have not 
attach the battery 
compartment cover 
properly.

Push the battery 
compartment cover onto 
the appliance (‘click’).

The ion 
indicator does 
not light up

The battery is installed 
incorrectly.

Check if the battery is 
installed with the right pole.

The battery is nearly 
empty.

Replace with a new battery.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips 
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสําคัญ
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
น้ํา
ห้ามจุ่มตัวแปรงลงในน้ําหรือของเหลวใดๆ 
หรือนําไปล้างใต้ก๊อกน้ํา
ปิดสวิตช์เครื่องเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย
แล้วเสมอ
เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ 
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน 
ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้เด็กทําความ
สะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจาก
การควบคุมดูแล 
โปรดนําเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มี
ความชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรง
กับผู้ใช้
ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา

จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไม่มีผลบังคับใช้
ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม
ห้ามบล็อคช่องทางออกของไอออน
อย่าใส่วัตถุที่เป็นโลหะลงในช่องทางออก
ของไอออนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่คาด
คิด
อย่าใช้แปรงไอออนนี้กับไดร์เป่าผมในการ
จัดแต่งทรงผม
ห้ามนําตัวแปรงไปล้างใต้ก๊อกน้ํา
อย่าให้แปรงถูกแสงแดดเป็นเวลานาน รังสี
อัลตราไวโอเลตอาจทําให้แปรงเสื่อมสภาพ 
และทําให้ผลิตภัณฑ์หักได้ง่าย 
ใช้และจัดเก็บเครื่องที่อุณหภูมิระหว่าง 
15ºC และ 35ºC
ไม่ควรวางแปรงไอออนในบริเวณที่ได้รับ
แสงแดดโดยตรง
ไม่ควรวางแปรงไอออนในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 35ºC

Electromagnetic fields (EMF) 
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ 

สิ่งแวดล้อม 
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้
งานแล้ว ให้นําผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสําหรับ
รีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2  ข้อมูลเบื้องต้น
Philips Ionic Styling Brush ช่วยทําให้ผมของคุณเรียบลื่นและเงางามได้
ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมประสบการณ์การหวีผมที่ดี

การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออน 
แปรงจัดแต่งทรงผมประจุไอออนนี้มีเครื่องประจุไอออนภายใน ซึ่งสร้างประจุ
ไอออนลบ และเพิ่มความสมดุลและลดไฟฟ้าสถิต ช่วยลดความชี้ฟู และทําให้
เส้นผมเงางามและเรียบลื่นได้ทันที 

ขนแปรงนุ่มนวล
ปลายขนแปรงไร้รอยต่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเสียดสีบนหนังศีรษะ 
หรือการจับตัวของเส้นผมระหว่างการใช้ ปลายกลมมนพิเศษมีพื้นผิวสัมผัสใหญ่
กว่า เพื่อให้นุ่มนวลกับหนังศีรษะที่บอบบาง 

ฐานรองแปรงขนาดใหญ่ Optimal 3D
ฐานรองขนแปรงได้รับการออกแบบพิเศษทําให้การกระจายแรงดีขึ้น และโค้งมน
ตามรูปศีรษะอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อความสะดวกและสบายมากขึ้น

รูปทรงแปรงตามหลักสรีรศาสตร์
ด้ามจับไร้รอยต่อและโค้งตามหลักสรีรศาสตร์เหมาะมือสุภาพสตรีอย่างยิ่ง ทําให้
จับถือแปรงได้ดี 

ฐานรองขนแปรงแบบถอดออกได้
สามารถถอดฐานรองขนแปรงออกได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณทําความสะอาดด้วย
น้ําได้ทุกเมื่อ เพื่อให้ขนแปรงสะอาด

3 ภาพรวม
a ฐานรองขนแปรง
b ปุ่มปลดฐานรองขนแปรง
c ทางออกของไอออน
d สัญญาณไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่อง 
e ตัวแปรง
f สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
g ช่องใส่แบตเตอรี่

4 ใช้แปรงจัดแต่งทรงผมประจุไอออน
ของคุณ

ติดตั้งและถอดฐานรองขนแปรง 
1 ( รูป C ) หากต้องการถอดฐานรองขนแปรง ( a ) กดปุ่มปลด ( b ) 

เพื่อถอดออก 
2 ( รูป E ) หากต้องการติดตั้งฐานรองขนแปรง ( a ) กดฐานรองขน

แปรงลงไปบนตัวแปรง คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" หากติดตั้งอย่างถูก
ต้อง 

ใส่และถอดแบตเตอรี่ 
แปรงจัดแต่งทรงผมประจุไอออนใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V ขนาด AAA หนึ่ง
ก้อน (รูปที่ D) 
มีแบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA มาให้
1 หากต้องการถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ดึงออกจากเครื่อง
2 ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ ( g )

3 ดันฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปบนเครื่อง ('คลิก')

หมายเหตุ
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว + และ - หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
 ตรวจดูให้แน่ใจว่ามือของคุณแห้งเมื่อใส่แบตเตอรี่
 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการรั่วซึมของแบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่

ออก หากคุณไม่ต้องการใช้งานเครื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่า
 อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดแล้วไว้ในตัวเครื่อง

แปรงผมของคุณ (รูป B )
1 เปิดเครื่องแปรงจัดแต่งทรงผมประจุไอออนโดยการเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง 

( f ) ไปที่  
 » ไฟแสดงการเปิด( d ) ติดสว่างขึ้น
 » เมื่อเปิดเครื่องแล้ว เครื่องจะจ่ายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม 
 » คุณอาจได้ยินเสียงที่เหมือนเกิดจากความร้อน เป็นเรื่องปกติจากตัวสร้าง
ประจุไอออน

2 แปรงผมของคุณเบาๆ จากโคนสู่ปลายผม ทําซ้ําขั้นตอนนี้หลายๆ ครั้งเพื่อ
ผลลัพธ์ที่เรียบลื่น

3 เปลี่ยนไปที่  เพื่อปิดเครื่อง
 » คุณอาจได้ยินเสียงที่เหมือนเกิดจากความร้อน เป็นเรื่องปกติเนื่องจากไม่ได้
ปล่อยไออนอย่างเต็มที่

เมื่อเลิกใช้งาน:
1 คุณสามารถใช้ผ้าชุบน้ําบิดพอหมาดเพื่อทําความสะอาดตัวแปรง ( e ) ได้
2 ในการทําความสะอาดฐานรองขนแปรง ( a ):

ใช้นิ้วของคุณขจัดฝุ่นหรือเส้นผมออกจากแปรง 
ถอดฐานรองขนแปรงออกจากตัวแปรง และล้างใต้ก๊อกน้ํา (รูป F). 

หมายเหตุ
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าฐานรองขนแปรงแห้งสนิทแล้ว ก่อนจะประกอบเข้ากับ

ตัวแปรงใหม่
 ห้ามใช้ของเหลวกัดกร่อนทําความสะอาดฐานรองขนแปรง เนื่องจากอาจ

ทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ขอแนะนําให้ใช้สารทําความสะอาดในครัว
เรือนเพื่อทําความสะอาดฐานรองขนแปรงหากจําเป็น 

3 เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและแห้ง หรือเก็บไว้ในกระเป๋าเครื่องสําอางของคุณเพื่อ
ใช้ทุกวัน 

เคล็ดลับและเทคนิค
1 แปรงประจุไอออนทํางานได้ดีกว่า เมื่อเส้นผมเปียกเล็กน้อย  
2 หากคุณต้องการใช้แปรงหลังจากสระผม ให้เป่าผมของคุณให้แห้งประมาณ 

70%  อย่าเป่าผมของคุณให้แห้งเกินไป เนื่องจากอาจกระทบกับผลลัพธ์ได้ 
3 หวีผมของคุณซ้ําๆ อย่างช้าจากโคนผม จนเส้นผมของคุณเรียบลื่น  เวลาใน

การหวีขึ้นอยู่กับชนิดและความยาวของเส้นผม  
4 ผลลัพธ์อาจไม่ชัดเจน หาก:

เส้นผมคุณสั้น หรือเป็นลอนตามธรรมชาติ
เส้นผมของคุณเป็นลอนง่าย
สภาพเส้นผมของคุณแห้งหรือเสียหายมากเกินไป
คุณเคยยืดถาวรภายใน 3 ถึง 4 เดือน
เส้นผมของคุณสั้นและเพิ่งไว้ยาวใหม่

5 ใช้ครีมปรับสภาพผมชนิดไม่ต้องล้างออกหลังการแปรงผมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด

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

6 การแก้ไขปัญหา 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา
เครื่องไม่
ทํางาน

แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่

คุณใส่แบตเตอรี่ในช่อง
ใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่
แบตเตอรี่ให้ตรงกับเครื่องหมาย 
+ และ - ที่แสดงไว้ในช่องใส่
แบตเตอรี่

คุณใส่ฝาครอบช่องใส่
แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

ดันฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ลง
บนตัวเครื่อง ('คลิก')

ไฟสัญลักษณ์
ประจุไอออนไม่
ติดสว่าง

ติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ถูกขั้ว
หรือไม่

แบตเตอรี่ใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
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