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Tiếng Việt
Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có 
được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản 
phẩm tại www.philips.com/welcome.

1 Quan trọng
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ 
để tiện tham khảo sau này.
•	 CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị gần nơi có nước. 
•	 Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, tháo phích cắm điện của máy 

ra khỏi ổ cắm ngay sau khi dùng xong vì việc để máy 
gần nước có thể gây nguy hiểm thậm chí khi đã tắt 
máy.

•	 CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, 
vòi hoa sen, bồn rửa hay các bình hoặc đồ dùng có 
chứa nước khác.

•	 Luôn rút phích cắm điện của máy ra sau khi sử dụng.
•	 Thiết bị sẽ tự động tắt khi quá nóng. Tháo phích cắm điện của thiết 

bị ra và để máy nguội xuống trong vài phút. Trước khi bật lại máy, 
hãy kiểm tra lưới hút gió để đảm bảo thiết không bị tắc nghẽn bởi 
tóc, lông tơ.v.v...

•	 Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm 
bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc 
những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy 
hiểm.

•	 Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể 
chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm 
có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn 
sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm 
liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không để trẻ em 



thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi chúng được 
giám sát. 

•	 Để bảo vệ thêm, chúng tôi khuyên bạn lắp một thiết bị dòng điện 
dư (RCD) trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. RCD này phải 
có dòng điện hoạt động dư được định mức không lớn hơn 30mA. 
Hãy tham khảo ý kiến với thợ lắp đặt để được tư vấn.

•	 Không cho các vật bằng kim loại vào các tấm lưới lọc khí để tránh 
bị điện giật.

•	 Không được bịt lưới thông khí của máy lại.
•	 Trước khi cắm máy vào nguồn điện, bảo đảm điện áp ghi trên máy 

phù hợp với điện áp nguồn tại nơi sử dụng thiết bị.
•	 Không sử dụng máy cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích 

được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
•	 Không sử dụng thiết bị này trên tóc giả.
•	 Khi thiết bị được cắm vào nguồn điện, không bao giờ để không máy 

ngoài tầm giám sát.
•	 Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không 

đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận 
không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.

•	 Không được quấn dây điện quanh máy.
•	 Nên đợi cho đến khi thiết bị nguội hẳn rồi mới cất.

Điện từ trường (EMF)
Thiết bị này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường 
điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong 
hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử 
dụng các thiết bị này là an toàn.



Môi trường
Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng các vật liệu và 
thành phần chất lượng cao, có thể tái chế và sử dụng lại.
khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn dấu thập chéo này được 
đính kèm theo sản phẩm, thì có nghĩa là sản phẩm được kiểm soát theo 
Chỉ thị 2012/19/EU của Châu Âu.
Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện 
tử tại địa phương.
Vui lòng thực hiện theo các quy định tại địa phương và không thải bỏ 
các sản phẩm cũ chung với rác thải sinh hoạt. Việc thải bỏ sản phẩm cũ 
đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi 
trường và sức khỏe con người.

2 Sấy tóc
1 Cắm phích cắm vào ổ điện.
•	 Để sấy tóc nhanh khô hơn, hãy gắn bộ tập trung không khí (  ) 

vào máy sấy.
•	 Để tháo bộ tập trung không khí, hãy kéo nó ra khỏi máy.

2 Chỉnh nút điều chỉnh luồng khí (  ) đến  để sấy nhanh khô hơn 
với luồng khí nóng và mạnh,  dành cho tóc ngắn với luồng khí ấm 
và nhẹ,  để tạo kiểu tóc với luồng khí mát, hoặc  để tắt máy.

Sau khi sử dụng:

1 Tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.
2 Đặt thiết bị trên một bề mặt chịu nhiệt cho đến khi máy nguội 

xuống.
3 Dùng vải ẩm để lau chùi thiết bị.
4 Bảo quản thiết bị ở một nơi không có bụi, an toàn và khô ráo. Bạn 

cũng có thể treo thiết bị bằng vòng treo của máy (  ).



3 Bảo hành và dịch vụ
Nếu bạn cần thông tin, ví dụ về việc thay thế phụ kiện của máy hay gặp 
phải vấn đề gì, vui lòng truy cập trang web của Philips tại  
www.philips.com/support hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách 
Hàng của Philips ở nước bạn. Số điện thoại của Trung tâm có ở tờ bảo 
hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại 
quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.
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