English

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HP8112

(1

User manual

TH

คู่มือผู้ใช

KO

␚⫔#⒢ᴮ⒚

ZH-TW

Ԛ͂ʹ˫

d

a

b

c

6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 34921

 For

2 Adjust the switch ( ) to your preference.
additional protection, we advise
7HPSHUDWXUHDQGVSHHG
*RRGIRU
you to install a residual current device Setting +RWDQGVWURQJDLUÁRZ
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
Fast drying
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
(RCD) in the electrical circuit that
www.philips.com/welcome.
:DUPDQGJHQWOHDLUÁRZ
Careful drying
supplies the bathroom. This RCD
&RRODQGJHQWOHDLUÁRZ
Gentle drying
1
Important
must have a rated residual operating
3 Switch to
to switch off the appliance.
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
current not higher than 30mA. Ask
$IWHUXVH
for future reference..
your installer for advice.
1 Switch off the appliance and unplug it.
 WARNING: Do not use this
 Do not insert metal objects into the
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
appliance near water.
3 Clean the appliance by damp cloth.
air grilles to avoid electric shock.
 When the appliance is used in
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
 Never block the air grilles.
the hanging loop ( ).
a bathroom, unplug it after use
 Before you connect the appliance,
since the proximity of water presents
ensure that the voltage indicated on

*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
a risk, even when the appliance is
the appliance corresponds to the local If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
switched off.
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
power voltage.
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQG
 WARNING: Do not use this appliance
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR
 Do not use the appliance for any
near bathtubs, showers, basins or
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
other purpose than described in this
other vessels containing water.
manual.
4
Troubleshooting
 Always unplug the appliance after use.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
 If the appliance overheats, it switches
Problem
Cause
Solution
hair.
off automatically. Unplug the appliance  When the appliance is connected to
The
There may be a power Check if there is a power
appliance
failure or the power
failure and if the wall outlet
and let it cool down for a few minutes.
does not
outlet to which the
is live.
the power, never leave it unattended.
Before you switch the appliance on
work at all.
appliance is connected
 Never use any accessories or
may not be live.
again, check the grilles to make sure
parts from other manufacturers
The appliance may
Unplug the appliance and
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
have overheated and
let it cool down for a few
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
switched itself off.
minutes. Before you switch on
 If the mains cord is damaged, you
the appliance again, check the
recommend. If you use such
must have it replaced by Philips, a
grilles to make sure they are
accessories or parts, your guarantee
QRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
service centre authorised by Philips or
becomes invalid.
The appliance may
(QVXUHWKDWWKHYROWDJH
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR  Do not wind the mains cord round
not be suitable
indicated on the type plate of
for the voltage to
the appliance corresponds to
avoid a hazard.
which it has been
the local power voltage.
the appliance.
 This appliance can be used by
connected.
 Wait until the appliance has cooled
children aged from 8 years and above
down before you store it.
㭛⧄
and persons with reduced physical,
㨀ᬎ┐#⬵㤫⩂#ശ⪌㨶#ⰲ⎖⍙#⋙㨨ጽ$#㨀ᬎ┐ஜ#ᖒጁ#
sensory or mental capabilities or
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
ⴏ⧁#㫳㔍⩂#ᶶ⨺╘#⑳#⪏ᑘᦃ#zzz1sklolsv1frp2zhofrph⢠⍙#
lack of experience and knowledge
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
⬵㤫⩂#ᖨᦃ㨖╢═⤀1
ÀHOGV (0) ,IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
if they have been given supervision
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
4# ⮛#␚㭭
available today.
or instruction concerning use of
Ằ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ณ#⬜⢠#⩺#⋙⦓#⍡ᯭ⍙᫄#ⰲ⩚#ฮహ#⪃ಙ#
the appliance in a safe way and
Environment
ⱈ⢠#⿒⮕㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#⪠#Ậಽ㨖╢═⤀1
understand the hazards involved.
 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⨾#⩺#⢖ጁ#ಭ⢠⍙#
Do not throw away the appliance with the normal household
Children shall not play with the
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
⋙⦓㨖╢═⤀1#
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
appliance. Cleaning and user
environment.
 ⥾╘⢠⍙#⋙⦓㨞#౯⦝#⋙⦓#㮰⢠ጁ#
maintenance shall not be made by
ᶳᖒ═#⬜⧁#㧀ᤅී᫄#⅓⨺╢═⤀1#
children without supervision.
2
Dry your hair
⬜⧁⩺#ັ⭕#⪏Ꮫᢅᑘ#⢠#፷⨺ᯛ#
1 Connect the plug to a power supply socket.
⧽㪦㨞#⑳#⪏┢ጽ1
 For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the
hairdryer (

).

 To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
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กระแสไฟ Residual operating current
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ตั้งสําหรับคําแนะนํา
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแก
1
ขอสําคัญ
รงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
เปยกน
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอด
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
ปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัว
เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
เครื่องจะปดอยก็ตาม
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอา
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
บน ที่อาบน อางลางหนาหรือภาชนะที่
 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต
ใสน
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการ
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบัง
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
คับใช
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะ  อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
แกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม เสนขน
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
หรืออื่นๆ อุดตัน
Electromagnetic fields (EMF)
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญ
เครื่องนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ของ Philips ดําเนินการให, ศูนยบริการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยนใหเพื่อหลีก สิ่งแวดลอม
เลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา
พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
หรือขาดประสบการณและความรความเขา
2
เปาผมแหง
ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา ( ) ไวบนเครื่องเปาผม ( )
การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
 ในการถอดหัวเปานั้น ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง
ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่
2 ปรับสวิตช ( ) ไปตามความตองการของคุณ
เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
การตั้งคา อุณหภูมิและความเร็ว
ดีสําหรับ:
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
ลมเปารอนและแรง
ผมแหงอยางรวดเร็ว
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
ลมเปาอนและออนโยน
การเปาผมแหงพรอมถนอม
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด
เสนผม
ลมเป
า
เย็
น
และเบา
ผมแห
งอยางออนโยน
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี
3 เปลี่ยนไปที่ เพื่อปดเครื่อง
ภาษาไทย

d

a

b

c
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เมื่อเลิกใชงาน:
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
เลย

อาจเกิดไฟดับหรือเตาเสียบ ใหตรวจสอบวาไฟดับหรือ
บนผนังที่เชื่อมตอกับเครื่อง ดไม และเตาเสียบบนผนังมี
อาจไมมีกระแสไฟ
กระแสไฟหรือไม
อาจเกิดจากไดรเปาผม
มีความรอนมากเกินไป
ทําใหสวิตชตัดไฟโดย
อัตโนมัติ

ถอดปลั๊กเครื่องออก และ
ปลอยใหเครื่องเย็นลง
ประมาณ 2-3 นาที
กอนเปดสวิตชใชงานอีก
ครั้ง ใหตรวจดูวาไมมีเศษผม
หรือเสนผมติดอยในตะแก
รงชองลม

แรงดันไฟฟาของไดรเปา
ผมอาจไมตรงกับแรงดัน
ไฟฟาที่เชื่อมตอ

ตรวจดูใหแนใจวาแรงดัน
ไฟฟาที่ระบุบนขอมูล
ผลิตภัณฑตรงกับแรงดัน
ไฟฟาหลักภายในบาน
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