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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ขอสำคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน• 
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรา• 
ยได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน • 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน 

กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเค• 
รื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

หามใชงานเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ • 
ใชงานขณะผมแหงเทานั้น หามใชงานกับเสนผมที่เปยกน • 
ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ • 
หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน • 
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน• 
เมื่อตัวเครื่องรอน ใหวางตัวเครื่องไวบนพื้นผิวที่ทนความรอน หามคลุมตัวเครื่องดวยสิ่งใดๆ • 
ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก • 
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก 
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

หามพันสายไฟรอบเครื่อง• 
หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำใหเกิดรอยดางที่แผนยืดผมได • 



หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิ•	
ปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อา
จเกิดขึ้นได

ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือ•	
ขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำผลิตภัณฑนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบ
คุมดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย 

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำผลิตภัณฑนี้ไปเลน •	
เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำใหคุณติดตั้ง Residual current device (RCD) •	
ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current 
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเห
มาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตา
มขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สภาพแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ใหนำ
ผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เ
พื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี  

2 ยืดเสนผมของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ 
เลือกอุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก



ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ

สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก ปานกลาง ถึง สูง (170 ºC และสูงกวา)

สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือเปนลอนออนๆ ต ถึง ปานกลาง (160 ºC และตกวา)

ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือยอมสี ต (ตกวา 160 ºC)

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

2 เลื่อนตัวล็อคปด ( ) เพื่อปลดล็อคเครื่อง

3 กดคางที่ปุ่ม  ( ) จนกวาหนาจอจะมีไฟสวางขึ้น

จะปรากฏการตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนขึ้น ( » )

4 กดปุ่ม  (  หรือ ) เพื่อเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ

เมื่อแผนยืดผมรอนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ ‘READY’ (พรอมใช) ( » )  
จะปรากฏขึ้น

เวลาการใชงานท่ีเหลือ ( » ) ถูกระบุดวยสัญลักษณรูปแทงหกแทง แตละแทงคือสิบนาที 
หลังจาก 60 นาที เคร่ืองจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติ

5 กดปุ่ม  ( ) เพื่อเปดหรือปดฟงกชันโซนิค ฟงกชันนี้ชวยใหยืดผมไดรวดเร็วขึ้นและเรี
ยบลื่นสมบูรณแบบ

เมื่อใชฟงกชันนี้ ไฟแสดงสถานะ SONIC จะแสดงขึ้น ( » )

การสั่นของคลื่นโซนิคจะเริ่มทำงานเมื่อกดแผนยืดผมเขาหากันเทานั้น แผนยืดผมอ »

าจมีเสียงเมื่อแตะหรือสัมผัสกัน ซึ่งไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแ
ตอยางใด

6 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสำหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 5ซม. 

7 วางผมไวระหวางแผนยืดผม ( ) แลวกดดามจับเขาหากัน

8 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จากรากผม
จรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอนสูงเกินไป

9 หลังจาก 20 วินาที ใหทำซขั้นตอนที่ 8 จนกวาคุณจะไดแบบทรงผมที่ตองการ

10 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทำซขั้นตอนที่ 6 ถึง 9



เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด

4 ล็อคแผนยืดผม ( )

5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวง
สำหรับแขวน ( )

3 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่  
www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ 
(หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)  
หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ Philips 
ในประเทศ
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