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or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
 Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
 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.
 If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the
appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch
the appliance on again, check the grilles to make sure they are not
EORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV (0) ,IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
available today.
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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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Environment

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance near water.
 When 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.
 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.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDOKDLU
 When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
 Always unplug the appliance after use.
 Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I\RXXVHVXFKDFFHVVRULHV
or parts, your guarantee becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round the appliance.
 If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
VHUYLFHFHQWUHDXWKRULVHGE\3KLOLSVRUVLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQ
order to avoid a hazard.
 This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision

Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
The ActiveCare dryer has a unique and innovative
new sensor technology called the TempPrecision
VHQVRU7KLVWHFKQRORJ\KDVEHHQVSHFLÀFDOO\
designed to protect your hair from over-heating
and is much gentler on the scalp than conventional
dryers. The TempPrecision sensor is an infrared
sensor, that measures the temperature of your
hair while drying it and will ensure that it never
overheats your hair and scalp. This gives advanced
protection to the hair from overheating the hair
and the scalp and therefore keeps your hair
healthier and shinier.
We’ve already turned the sensor on so you can enjoy maximum
protection right from the start.

3

Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the nozzle ( ) onto the hairdryer. The
QR]]OHHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZVWUDLJKWDWWKHEUXVKRU
comb with which you are styling your hair.
 To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
( ) onto the hairdryer. To disconnect the attachment, pull it off
the hairdryer.
 You are recommended to use the styling nozzle ( ) only for
styling and use the Thermoprotect heat setting for this purpose.
2 0DNHVXUHWKHVHQVRUVZLWFK ) is on so that you are guaranteed to
have protection from overheating the hair.
3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK ) and temperature switch ( ) to
suitable positions.
switch
Temperature

settings
Quick dry

function
Dry shower-wet hair quickly

Thermoprotect Provides the optimal drying
temperature and gives additional
protection from overheating
the hair

 ㅜஜ#⠇⬜⩂#⧽㨖⣀#⪜⣀#⬜#⏖ᯟ#⪮㈹+UFG,᫄#⥾╘#

Gently dry the hair
6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ

$LUÁRZ

*HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
Switch
» The LED ( ) will always light up when the sensor is switched on.
4 Press the cool shot button ( IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
5 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.

 To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch (
or

) to

.

After use:
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 ( ).
5 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.

4

Guarantee and service

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/
welcome or contact the Philips Consumer Care Center in your country.
7KHSKRQHQXPEHULVLQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
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ขอสําคัญ

เราไดนําเซนเซอรนี้มาใชงานแลว ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับการปกปองที่
เหมาะสมกับเสนผมมากที่สุดนับตั้งแตการเริ่มใชงาน
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1

เปาผมแหง

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อ
ปองกันไฟดูด
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให,
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิต
ใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นําเครื่องนี้ไปใชงาน
เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการใชงานโดยผที่รับ
ผิดชอบในดานความปลอดภัย
 เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนําเครื่องไปเลน
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติดตั้ง Residual current device
(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual
operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสําหรับ
คําแนะนํา
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ ถอด
ปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที กอนเปดส
วิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม
เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน
ระดับเสียง: Lc = 85dB [A]

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา ( ) ไวบนไดรเปาผม คุณสามา
รถใชหัวเปาเพื่อบังคับทิศทางการออกของลมตรงมาที่แปรงหรือหวีโดยตรง
ขณะที่จัดแตงทรงผม
 ในการเพิ่มนหนักและการสปริงตัวสวยใหกับลอนผม ใหติดหัวเปากระจาย
ลม ( ) เขากับเครื่องเปาผม ในการถอดอุปกรณเสริมนั้น ใหดึงอุปกรณดัง
กลาวออกจากตัวเครื่อง
 ขอแนะนําใหคุณใชหัวเปาปากแคบ ( ) เทานั้นสําหรับการจัดแตงทรง
และใชการตั้งคาความรอน Thermoprotect
2 ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชเซนเซอร ( ) ถูกเปดแลวเพื่อเปนการรับประกัน
วาเสนผมของคุณจะไดรับการปกปองจากความรอนสูงเกินไป
3 ปรับสวิตชปรับลมเปา ( ) และสวิตชอุณหภูมิ ( ) ไปยังตําแหนงที่เหมาะ
สม

Electromagnetic fields (EMF)

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนพอหมาด
4 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนดวยหวงสําหรับแขวน ( )
5 ถอดหัวเปาปรับทิศทางลมหรือหัวเปากระจายลมออก กอนที่จะทําความสะอาด
ตัวเครื่อง

เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงาน
แลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวย
รักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
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ขอมูลเบื้องตน

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ไดรเปาผมรน ActiveCare มีเทคโนโลยี
เซนเซอรใหมและไมเหมือนใครที่เรียกวาเซนเซอร
TempPrecision เทคโนโลยีนี้ไดรับการออกแบบมาเปนพิ
เศษเพื่อปกปองเสนผมของคุณจากความรอนสูงเกินไป
และมีความนมนวลตอหนังศีรษะมากกวาไดรเปาผม
ทั่วไป เซนเซอร TempPrecision คือเซนเซอรอินฟราเรด
ที่ประเมินอุณหภูมิของเสนผมขณะกําลังเปาผมแหง
และตรวจสอบใหแนใจวาเสนผมและหนังศีรษะของคุณ
จะไมไดรับความรอนที่สูงเกินไป เทคโนโลยีนี้ใหการ
ปกปองขั้นสูงแกเสนผมและหนังศีรษะจากการไดรับ
ความรอนสูงเกินไป ดังนั้นจึงชวยใหเสนผมของคุณมี
สุขภาพดีและเงางามเสมอ

สวิตช

การตั้งคา

อุณหภูมิ

Quick dry
Thermoprotect

ฟงกชัน
เปาผมเปยกจากการอา
บนใหแหงไดรวดเร็ว
ใหอุณหภูมิในการเปาผมไดดีเยี่ยม
และเสริมดวยการปกปองเสนผมจา
กการใชความรอนที่สูงเกินไป
เปาผมแหงอยางถนอมเสนผม

ระบบอากาศ
หมุนเวียน

ลมเปาแรงและเปาเสนผมใหแหงอยาง
รวดเร็ว
ลมเปาแบบนมนวลและจัดแตงทรง
สวิตช

» ไฟ LED ( ) จะติดสวางตลอดเวลาเมื่อเปดสวิตชเซนเซอร
4 กดปุ่มเปาลมเย็น ( ) สําหรับลมเปาเย็นเพื่อจัดแตงทรง
5 เครื่องมีฟงกชันไอออนที่ชวยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเสนผม
» เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจาก
การทํางานของประจุไฟฟา

 ในการเปดหรือปดฟงกชันไอออน ใหปรับสวิตช IONIC (สวิตชปรับระดับ
ประจุไฟฟา) ( ) ไปที่
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หรือ

การรับประกันและบริการ

หากตองการขอมูล เชน ขอมูลการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอหรือหากคุณมีปญหา
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ Philips ที่ www.philips.com/welcome หรือติดตอ
ศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพทมีอยใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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