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additional protection, we advise
you
to install a residual current device
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
(RCD)
in the electrical circuit that
www.philips.com/welcome.
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
1
Important
current not higher than 30mA. Ask
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
your installer for advice.
 WARNING: Do not use this appliance  Do not insert metal objects into the
near water.
air grilles to avoid electric shock.
 When the appliance is used in a
 Never block the air grilles.
bathroom, unplug it after use since
 Before you connect the appliance,
the proximity of water presents a risk,
ensure that the voltage indicated on
even when the appliance is switched
the appliance corresponds to the local
off.
power voltage.
 WARNING: Do not use
 Do not use the appliance for any
this appliance near bathtubs,
other purpose than described in this
showers, basins or other
manual.
vessels containing water.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
 Always unplug the appliance after use.
hair.
 If the appliance overheats, it switches
 When the appliance is connected to
off automatically. Unplug the appliance
the power, never leave it unattended.
and let it cool down for a few minutes.  Never use any accessories or
Before you switch the appliance on
parts from other manufacturers
again, check the grilles to make sure
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
recommend. If you use such
 If the mains cord is damaged, you
accessories or parts, your guarantee
must have it replaced by Philips, a
becomes invalid.
service centre authorised by Philips or  Do not wind the mains cord round
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
the appliance.
avoid a hazard.
 Wait until the appliance has cooled
 This appliance can be used by
down before you store it.
children aged from 8 years and above
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
and persons with reduced physical,
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
sensory or mental capabilities or
ÀHOGV (0) ,IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
lack of experience and knowledge
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
available today.
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
Environment
the appliance in a safe way and
Do not throw away the appliance with the normal household
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
understand the hazards involved.
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
Children shall not play with the
environment.
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
(QJOLVK

www.philips.com/welcome

 For
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Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the detachable concentrator (
the hairdryer ( ).
 To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.

) onto

IRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZIRU
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK  ) to
fast drying, IRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURU
to switch off.
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).



*XDUDQWHHDQGVHUYLFH

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
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
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Problem

&DXVH

Solution

The
appliance
does not
work at all.

There may be
a power failure
or the power
outlet to which
the appliance is
connected may
not be live.

Check if there is a power failure and
if the wall outlet is live.

The appliance
may have
overheated and
switched itself off.

Unplug the appliance and let it cool
down for a few minutes. Before you
switch on the appliance again, check
the grilles to make sure they are not
EORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

The appliance
may not be
suitable for
the voltage
to which it
has been
connected.

(QVXUHWKDWWKHYROWDJHLQGLFDWHG
on the type plate of the appliance
corresponds to the local power
voltage.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

ขอสําคัญ

ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด
ตั้งสําหรับคําแนะนํา
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแก
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่
รงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
เปยกน
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊ก
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
ทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
อางอาบน ที่อาบน อางลางหนา
เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
หรือภาชนะที่ใสน
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ  หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะ
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
แกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม เสนขน
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบัง
หรืออื่นๆ อุดตัน
คับใช
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญ
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
ของ Philips ดําเนินการให, ศูนยบริการ
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยนใหเพื่อหลีก Electromagnetic fields (EMF)
เลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา
 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา
พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
หรือขาดประสบการณและความรความเขา
สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่
2
เปาผมแหง
เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปาหัวเปาปรับทิศทางลมแบบถอด
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
ออกได ( ) บนเครื่องเปาผม ( )
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด
 ในการถอดหัวเปานั้น ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง
2 ปรับสวิตชลมเปา ( ) ไปที่
สําหรับลมเปารอนและพลังลมแรงเพื่อเปา
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ผมแหงอยางรวดเร็ว
สําหรับลมเปาอนและพลังลมนมนวลเพื่อเปาผมสั้น
ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี
หรือจัดแตงทรง หรือ เพื่อปดเครื่อง
เมื่อเลิกใชงาน:
กระแสไฟ Residual operating current
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนพอหมาด
4 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนดวยหวงสําหรับแขวน (

3

)

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ
โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ

4

วิธีแกไขปญหา

ปญหา

สาเหตุ

การแกปญหา

เครื่องไมทํางาน

อาจเกิดไฟดับหรือเตาเสียบ

ใหตรวจสอบวาไฟดับหรือ

เลย

บนผนังที่เชื่อมตอกับเครื่อง

ดไม และเตาเสียบบนผนังมี

อาจไมมีกระแสไฟ

กระแสไฟหรือไม

อาจเกิดจากไดรเปาผมมี

ถอดปลั๊กเครื่องออก และ

ความรอนมากเกินไป ทําใหส

ปลอยใหเครื่องเย็นลง

วิตชตัดไฟโดยอัตโนมัติ

ประมาณ 2-3 นาที
กอนเปดสวิตชใชงานอีก
ครั้ง ใหตรวจดูวาไมมีเศษผม
หรือเสนผมติดอยในตะแก
รงชองลม

แรงดันไฟฟาของไดรเปาผม

ตรวจดูใหแนใจวาแรงดัน

อาจไมตรงกับแรงดันไฟฟา

ไฟฟาที่ระบุบนขอมูล

ที่เชื่อมตอ

ผลิตภัณฑตรงกับแรงดัน
ไฟฟาหลักภายในบาน

ᐥɻʼ
ᑢ੬ᑪൕ̯ଐۂwᚭٴԚ͂3KLOLSVଐۂᇼϭ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH፣੬ؿଐۂw˞Ᏽ3KLOLSVؿѧ
ኬʻy



ࠇ߬ԑඖ

Ԛ̯͂ଐکۂwᇼͱˠୀቇᚾ̯Ԛ͂ʹ˫wԎړज႓˞עԜˀ܃
ϣy

 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwᇼʜˋٶy
 Εࣼ۩Ԛ͂ѧ̯ଐۂwᇼੀై׆

wΐݯЩԚଐۂཋᗐஶwၤˋ
અᘩᑹܰ˿ॶೕ́፮y
 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwʘʜ
ቌࣼٶxࣼංxᐻֶޕ
ԯˢଞˋࢀؿኂy
 ͂ѧ̯ଐ܃ۂwᇼ৻̦ੀై
׆ઌy
 ̯ଐۂ༦ᆅࣂwผϬ৽ᒾཋyᇼੀ
ཋኂཋʘᒾԎᜑ̚Оڳᅕʗᘸy
Ε੬ࠇณઢ̯ଐکۂwᇼᏎ݅൬

ࠓܾɟwᆢցӀτˉֶˉቡ೩
ڂy
 Σཋᇃฌᕝw̦ڬ͚ͅ
3KLOLSVx3KLOLSVᚬɾ৻רɻʶw
ֶܰԮௐޚ༅ࣟؿҌҡw˞
Лೕ́፮y
 ̯ଐ˿ۂԜั˞ɐԫ೧xӸւ
ॶֶʶౣॶɈঽʝّwֶܰၤ
Ԛ͂كᖫॠ˜ّԚ͂wЎ߬τɁ
Εࣀဟֶሬ͐ܞΣЄΪͲԚ͂
̯ଐۂw˞ʥ˿ॶሯՇؿ፮yᇼ
ʜᜑɩۦҐ̯ضଐۂyߗಲɁΕ
ࣀဟwɺᜑԫ೧ᅳၤၐᙶଐ
ۂy
 ݯȿ˱ੜΪͲwۺᘪΕΉࣼ۩ؿ
ཋݚি༏ɐyΪΪ˞Ɏ
ؿཋᒾ༏ኂ 5&' yᇼݡࣟ
ˋؿཋҌɁࡗy
 ᇼʜੀټᙔైۂذɃࠓɟw˞ᑷЛ
ᘩཋy
 ɺ˿ڂࠓɟy
 Ε੬டઅཋɾکwᇼᆢႏ̯Δؿ
ཋᎦၤଐֺۂᅟ͐ؿཋཋᎦޚ
ଲy
 ᇼʜੀ̯ଐ˫ʹ̯כ͂ۂɻ႓˞ע
̔ͨؿЄԯˢ͂பy
 ᇼʜΕቡɐԚ̯͂ଐۂy
 ΕಲɁؗੱؿဳޜɎwᇼੀ̯ଐۂ
ైؿ׆y
 ᇼʜԚ͂ԯˢႇਆͨؿЄֶͧ
ཌྷͧwֶڈ3KLOLSVۺᘪɾֶͧཌྷ
ͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧཌྷͧw
ړ՞Щผ̖ࢽy
 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
 Ε൬Ϸνढ़ɾکwᇼͱ೩࠰̯ଐۂ
ѧͲОڳy
ཋဤؐ (0)
̯ଐۂଲཋဤؐ (0) ֺτޚᗐᅟๅy̋߬ѢഁԚ͂Ԏԗ๑
̯Ԛ͂ʹ˫ɾ႓ע൬ϷኧАw࣓ኣଊτޫؿነޢӠ༅ࢿwԚ̯͂
ଐۂԎಲΪͲᚋᄬy

ྊړᙶ
̯ଐۂԚ͂ྐ՜Ңࣂᇼʜၤȹঁࡼᄠૃذȹԡ͕ૃy
ᇼੀଐיۂສܞ֚ܧכցؿΑνॎyϊᐾॶݯړသ
ȹͫʶɈy



кৡቡ

1 ੀైઅɐཋైy
 ΣୀкኬwᇼੀזՃβࠓɈඑɻкჽ   ΪΕкࠓ
ዀ   ɐy
 ߗ߬ՅɎࠓɈඑɻкჽwᇼقઅкࠓዀ׆Ɏy
2 ੀࠓ൴ᗐ   ሁϭ ੜɈᆅࠓw˿Ӿкৡቡ|ሁϭ
ใธࠓw˿кৡቡ|ሁϭ ˿ڬᗐஶy
Ԛ͂}܃
1 ᗐஶଐۂཋwԎ׆ైy
2 ੀ̯ଐיۂΕᆅࠍ̡ؿɐwقԷО˅ݯڳy
3 ˞Ꮶ̠ᅳ̯ଐۂy
4 ੀଐۂສכΪͲৡᏭ୮wᑷЛ؎ܷϘྈy੬ɖ˿˞Ԛ͂΄
  ສଐۂy



ړ՞ၤ৻ר

ߗ੬߬ޚᗐ༅ Σͧҡ ֶτͨЄਐᕀwᇼᓒᙴ3KLOLSV
၉ॎZZZSKLOLSVFRPwֶட੬Δؿ3KLOLSV۪ʸ৻רɻʶ
੬˿˞ΕͲଈړᖬ࣊ɐҒԷடཋ yߗΔӀτᚋ۪৻רɻ
ʶwᇼݡΔؿ3KLOLSVሻਆy



ဘᗒખ

ਐᕀ

ࡈΐ

ಲؒઢ৽̯
ଐۂy

˿ॶܰཋwֶܰଐ Ꮞ݅ܰЯཋֶཋై
ۂடઅؿཋై̰ ܰЯԜཋ̳y
ཋy

Һʿؒ

̯ଐॶ˿ۂ༦ᆅኒߎ ׆ˮଐైۂwۿଐۂО
ᗐϬϷᗐஶy
ڳడʗᘸyΕ੬ࠇณઢ
̯ଐۂɾکwᇼᏎ݅൬ࠓ
ܾɟwᆢցӀτˉֶ
ˉቡ೩ਧϾy
̯ଐؿۂཋᎦ˿ॶ
ၤடઅైؿཋᎦ
ɺଲy

ᇼᆢႏଐۂዀێಶɐ͐ܞ
ؿཋᎦၤֺΕΔؿཋᎦ
ޚଲy

