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English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
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Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.

 WARNING: Do

near water.
the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is switched
off.
 WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins
or other vessels containing
water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
 When

6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 31555

not use this appliance

Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
 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.

 For

additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
 Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
hair.
 When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
 Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round
the appliance.
 Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
 Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
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Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK d ) to
IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
or
Tip: You can also use the turbo button( f , HP8233 only) for an extra
SRZHUIXODLUÁRZ
You can use the speed setting
for a more convenient quiet drying.
3 Adjust the temperature switch ( e ) to IRUKRWDLUÁRZ for
ZDUPDLUÁRZRU IRUHIÀFLHQWO\GU\LQJ\RXUKDLUDWDFRQVWDQW
caring temperature. Press the Cool shot button ( g ) for cool
DLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
 HP8232/33 only: The appliance with ionic function provides
additional shine and reduces frizz.
 HP8232 only: The ionic function automatically activates when the
appliance is switched on.
 HP8233 only: To turn the ionic function on or off, adjust the ionic
or .
slide switch ( c ) to
» The ionic function may produce a special odor. It is normal and
caused by the ions which are generated.
Nozzle
(HP8233 only) With the ultra slim styling nozzle, air is more
concentrated while you are drying your hair. It is easier to style straight
hair.
9ROXPHGLIIXVHU +3RQO\ :
The volume diffuser is specially developed to gently dry both straight
and curly or wavy hair.
1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
air through your hair.
7LSV +3RQO\ : You can enjoy a massaging function with diffuser
thanks to its caring soft pins.
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( a ) off the appliance to remove hair and
dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( b ).



*XDUDQWHHDQGVHUYLFH

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
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ขอสําคัญ

ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
ตั้งสําหรับคําแนะนํา
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแก
เปยกน
รงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุก
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
ครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
อางอาบน ที่อาบน อางลางหนา
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
หรือภาชนะที่ใสน
เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการ
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ  หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะ
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน
แกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม เสนขน
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
หรืออื่นๆ อุดตัน
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบัง
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญ
คับใช
ของ Philips ดําเนินการให, ศูนยบริการ
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
นการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยนใหเพื่อหลีก
 ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่
เลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก
 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา
พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
หรือขาดประสบการณและความรความเขา
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ
ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน
สิ่งแวดลอม
การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
2 เปาผมแหง
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 ปรับสวิตชปรับระดับลมเปา ( ) ไปที่
สําหรับลมเปาแบบนมนวลและจัด
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด
แตงทรง หรือ
สําหรับลมเปาแรงและจัดแตงทรงอยางรวดเร็ว
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
เคล็ดลับ: คุณสามารถใชปุ่มเทอรโบ ( , เฉพาะรน HP8233) สําหรับการ
หมุนเวียนอากาศกําลังสูงพิเศษ
ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี
คุณสามารถใชการตั้งคาความเร็ว
สําหรับการเปาผมแหงที่เงียบยิ่งขึ้น
3 ปรับสวิตชอุณหภูมิ ( ) ไปที่ สําหรับลมเปารอน, สําหรับลมเปาอน,
กระแสไฟ Residual operating current
หรือ สําหรับการเปาผมแหงดวยอุณหภูมิตอเนื่องที่ออนโยนตอเสนผม กด
ปุ่มเปาพลังลมเย็น ( ) สําหรับลมเปาเย็นเพื่อจัดแตงทรง

 เฉพาะรน HP8232/33: เครื่องมีฟงกชันไอออนชวยเพิ่มความเงางามแกเสน
ผมและลดผมชี้ฟู

 เฉพาะรน HP8232: ฟงกชันไอออนจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
 เฉพาะรน HP8233: ในการเปดหรือปดฟงกชันไอออน ใหปรับสวิตชเลื่อน
ปรับระดับประจุไฟฟา ( ) ไปที่
หรือ
» ฟงกชันไอออนอาจทําใหมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจาก
การทํางานของประจุไฟฟา
หัวเปาปากแคบ
(เฉพาะรน HP8233) ดวยหัวเปาปากแคบจัดแตงทรงรูปทรงเพรียวบาง สามา
รถเปาลมเนนจุดที่ตองการไดขณะเปาผมแหง แตงทรงผมเสนผมตรงสลวยไดงา
ยกวา
หัวเปากระจายลม (เฉพาะรน HP8232/33):
หัวเปากระจายลมไดรับการพัฒนาเปนพิเศษเพื่อเปาเสนผมตรงและผมลอนหรือ
ผมหยักศก ใหแหงไดอยางนมนวล
1 ในการเพิ่มนหนักใหกับเสนผมอยางเปนธรรมชาติและรักษาลอนผม ใหถือ
ไดรเปาผมในแนวตั้งเพื่อเปาผมแหง
2 ในกรณีที่ตองการมวนบริเวณโคนผมดวย ใหสอดแกนมวนเขาไปในเสนผม
โดยพยายามใหแกนมวนสัมผัสกับหนังศีรษะ
3 ใชเครื่องเปาวนรอบๆ เสนผม เพื่อกระจายลมอนใหทั่วเสนผม
เคล็ดลับ (เฉพาะรน HP8233): คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟงกชันการนวดดวย
หัวเปากระจายลมที่มีพินนมชวยนวด
เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ถอดแผงครอบทางลมเขา ( ) ออกจากเครื่องเพื่อกําจัดเศษผมและฝุ่นผง
ออก
» หมุนแผงครอบทางลมเขาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากตัว
เครื่อง
» หมุนแผงครอบทางลมเขาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อประกอบเขากับ
ตัวเครื่องอีกครั้ง
4 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนดวยหวงสําหรับแขวน ( )

3

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของ
คุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับ
ประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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