Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
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 Do not use the appliance for any other purpose than described in



on the appliance corresponds to the local power voltage.

HP8182

this manual.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDOKDLU
 When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
 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.
 Wait until the appliance has cooled down before you store it.

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

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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คู่มือผู้ใช้

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
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Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
$OOULJKWVUHVHUYHG
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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.
 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. Before
you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they
DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
VHUYLFHFHQWUHDXWKRULVHGE\3KLOLSVRUVLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQ
order to 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.

Dry your hair

1

Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the concentrator
( ) onto the hairdryer ( ).
 To enhance volume for curls and bouncy style, attach the volume
diffuser ( ) onto the hairdryer ( ).
 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.

2

$GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK  ) to
IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJRU
IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ3UHVVWKH7XUEREXWWRQ
(  IRUH[WUDDLUÁRZ

3

Adjust the temperature switch ( ) to IRUKRWDLUÁRZ for
ZDUPDLUÁRZRU IRUFRRODLUÁRZ3UHVVWKH&RROVKRWEXWWRQ
(  IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
,RQ)XQFWLRQ
The appliance is equipped with ion function, which provides additional
shine and reduces frizz.
or
To turn the ion function on or off, adjust the ion slide switch to
( ).
» If the function is on, the ion indicator ( ) lights up.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
Volume Diffuser

 To add volume at the root, insert the pins into your hair and make
rotating movements.

 For long hair, spread out sections of hair on top of the diffuser or
comb the hair downwards with the pins.

 7RÀ[WKHVW\OHIRUFXUO\RUZDY\KDLUKROGWKHGLIIXVHUDWDGLVWDQFHRI
10-15cm to let it dry gradually.
After use:

1
2
3

Switch off the appliance and unplug it.
Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Take the air inlet grille ( ) off the appliance to remove hair and
dust.
» To remove the air inlet grille, press the thumbrests on the left and
the right side of the air inlet grille simultaneously and pull it off the
appliance.
» To reattach the air inlet grille, press the thumbrests on the left and
the right side of the air inlet grille simultaneously and press it onto
the appliance.

4

Clean the appliance by damp cloth.

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 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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㯴⧄#ᛓᧆ⮻⧄#␚⫔

 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา

จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
1 ⬜⧁#ಯ#⪮㈹#㍘⍺㜣⢠#㧀ᤅී᫄#ཅ┢ጽ1
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน
 ⬮㬴㨚#ᖒᢅ⩺᫄#⧽㨶#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃+# #,⢠#ⴡⱈ#ᇃⳗ#
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน
+# #,⩂#Ὁ⿃㨖╢═⤀1#
 ⧝⩺ῦ#᛭ጁ#㓰⪏ጁ#┐㓬⪂⢠#Ẵ᪬⩂#Ꮫ㨖ᯛ#㪳⢃#  ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
ᖒᢅ⩺⢃+# #,⢠#ᗒ㦘⬘+# #,᫄#Ὁ⿃㨖╢═⤀1
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทํางานโดย
 ⠤⍶⍙᫄#Ὅ㨖ᯛ#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃⢠⍙#ღ╢═⤀1
อัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
2 ᶯᢕ#┐⧽㈹+# #,᫄#⮕⬠㨖⣀#┐㓬⪂ᬒ⩂#⧽㨚#Ὁᖒᤅ⦡#
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษ
ᶯᢕ+# #,#᛭ጁ#⁄ᫀ#ᖒᢅ⩺᫄#⧽㨚#ல㨚#ᶯᢕ+# #,⨺ᦂ#
ผม เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน
⍡⬮㨞#⑳#⪏┢ጽ1#Ꮫ⦞#ல㨚#ᶯᢕ⩂#⧁㨞#౯⦝#㕬Ậ#
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให,
ḯ㜧+# #,⩂#በ᪼╢═⤀1
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนินการ
3 ⤄ᑘ#┐⧽㈹+# #,᫄#⮕⬠㨖⣀#ᠧజ⦡#ᶯᢕ+# #,/#ᗰᠻ㨚#ᶯᢕ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
+# #,#᛭ጁ#═⧁㨚#ᶯᢕ+# #,⩂#⍡⬮㨞#⑳#⪏┢ጽ1#┐㓬⪂#
ಙ⬮⩂#⧽㨚#═⧁㨚#ᶯᢕ⩂#⧁㨞#౯⦝#㏹⌭#ḯ㜧+# #,⩂#
 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพ
በ᪼╢═⤀1
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจสามารถใชงาน
⮻⩅#པᑔ
เครื่องนี้ได โดยตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการใชงาน
⬵㤫⢠ጁ#⨞ณ᫄#Ꮫ㨖ಙ#ಫ┘జᬌ⩂#ⰺ⣀#ⰲጁ#⩺⤄#ณጓ⩺#
ที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
ღ⪮ᒵ⢃#⪏┢ጽ1
⩺⤄#ณጓ⩂#㌔జ#ၨᯛ#⩺⤄#┘ᢅ⩺ᖒ#┐⧽㈹᫄# #᛭ጁ# #
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
+# #,ᦂ#⍡⬮㨨ጽ1
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติดตั้ง Residual current device
» ⩺⤄#ณጓ⩺#㌔⭕#⪏ጁ#౯⦝#⩺⤄#㣻═ᖨ+# #,⩺#㌔ⴡጽ1
(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual
» ⩺⤄#ณጓ⩺#㌔⭕#⪏⩂#ᘐ#ᑙ㜤㨚#㩬⩺##⑳#⪏┢ጽ1#
operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสําหรับ
⩺ర⨾#⩺⤄#ᶷ⌏⨺ᦂ#⩾㨚#⬮⋯⬙⩾#㫗⋯⩺ᯗ
คําแนะนํา
ᯭ#ᜓ㫙ⱙ
 ᰗ#ὉὍ⢠#Ẵ᪬⩂#Ꮫ㨖ᯛ/#ᰗᶷ#⋙⩺ᦂ#㧼⩂#ⴡ⢃#ᅢ⢃#  หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
㭰⬜㨖ᯛ⍙#⦭ⴐ⩺╢═⤀1
 ท#ᰗᶷ⩚#౯⦝#ᰗᶷ#፟⩂#ᗒ㦘⬘#⧽⢠#㠾ᇟజ#ᗒ㦘⬘⩚#
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน
㧼⩂#⠃ᢥᦂ#ღᯛ⍙#ᰗᶷ⩂#›ⴗ㨞#⑳#⪏┢ጽ1
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
 ㋟#᛭ጁ#⧝⩺ῦ#ᰗᶷ⩚#┐㓬⪂⩂#ಙ⬮㨖ᯛ#ᰗᶷ⩺#⍙⍙㲍#
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
ᖒᢅ⩺ᒵᑘᦃ#ᗒ㦘⬘᫄#43048fp#ஜᣛ#ᙸ⢃ⴓ#⋯㔌ᦂ#ᖚ⢃#
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
ⰲ╢═⤀1
␚⫔#㳱=
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
1 ⬵㤫#⬜⧁⩂#ၨಙ#⬜⧁#㍔ᖒ᫄#⅓⨺╢═⤀1
 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
2 ⬵㤫⩂#ღ⣈#㣻ᯛ#⧽⢠#⤈ᇟಙ#║㲍╢═⤀1
ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช
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» ಯณ#㱟⪌ശ᫄#Ὅ㨖ᯛ#ಯณ#㱟⪌ശ⩚#⥡⸫ಹ#⤀ᫀ⸫⢠#  ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
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Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

1

ขอสําคัญ

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน

หรือ

» เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจาก
การทํางานของประจุไฟฟา
หัวเปากระจายลม
 ในการเพิ่มนหนักใหกับโคนเสนผม ใหเสียบแกนมวนบนผมคุณและพยายาม
เปาวนรอบๆ เสนผม
 สําหรับผมยาวใหเปาผมโดยใชหวีบนหัวเปากระจายลมอยางทั่วถึงหรือใชแก
นมวนในการสางผมลงได
 ในการจัดแตงทรงผมสําหรับผมลอนหรือผมหยักศก ใหถือหัวเปากระจา
ยลมใหหางจากศีรษะประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อเปาใหเสนผมคอยๆ
แหง
เมื่อเลิกใชงาน:

1
2
3

ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
ถอดแผงครอบทางลมเขา ( ) ออกจากเครื่องเพื่อกําจัดเศษผมและฝุ่นผงออก
» ในการถอดแผงครอบทางลมเขา ใหกดที่วางนิ้วที่อยทางซายและขวาของ
แผงครอบพรอมกันแลวดึงแผงครอบออกจากเครื่อง

4
5

2

3

เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา ( ) ไวบนเครื่องเปาผม ( )
 ในการเพิ่มนหนักและการสปริงตัวสวยใหกับลอนผม ใหติดหัวเปากระจาย
ลม ( ) เขากับเครื่องเปาผม ( )
 ในการถอดอุปกรณเสริมนั้น ใหดึงอุปกรณดังกลาวออกจากตัวเครื่อง
ปรับสวิตชปรับระดับลมเปา ( ) ไปที่
สําหรับลมเปาแบบนมนวลและ
สําหรับลมเปาแรงและจัดแตงทรงอยางรวดเร็ว กดปุ่มเท
จัดแตงทรง หรือ
อรโบ ( ) สําหรับลมเปาแรงพิเศษ
ปรับสวิตชอุณหภูมิ ( ) ไปที่ สําหรับลมเปารอน สําหรับลมเปาอน
หรือ สําหรับลมเปาเย็น กดปุ่มเปาพลังลมเย็น ( ) สําหรับลมเปาเย็นเพื่อ
จัดแตงทรง

ཋဤؐ (0)
̯ଐۂଲཋဤؐ (0) ֺτޚᗐᅟๅy̋߬ѢഁԚ͂Ԏԗ๑
̯Ԛ͂ʹ˫ɾ႓ע൬ϷኧАw࣓ኣଊτޫؿነޢӠ༅ࢿwԚ̯͂
ଐۂԎಲΪͲᚋᄬy

ྊړᙶ
̯ଐۂԚ͂ྐ՜Ңࣂᇼʜၤȹঁࡼᄠૃذȹԡ͕ૃy
ᇼੀଐיۂສܞ֚ܧכցؿΑνॎyϊᐾॶݯړသ
ȹͫʶɈy


1

เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนดวยหวงสําหรับแขวน ( )

3

3

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ
(หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกัน
ทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจํา
หนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ

ᐥɻʼ
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ֶͧཌྷͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧཌྷͧwړ՞Щผ̖ࢽy

 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
 Ε൬Ϸνढ़ɾکwᇼͱ೩࠰̯ଐۂѧͲОڳy

2

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

เปาผมแหง

ཋᎦޚଲy

 ᇼʜੀ̯ଐ˫ʹ̯כ͂ۂɻ႓ͨؿ̔˞עЄԯˢ͂பy
 ᇼʜΕቡɐԚ̯͂ଐۂy
 ΕಲɁؗੱؿဳޜɎwᇼੀ̯ଐైؿۂ׆y
 ᇼʜԚ͂ԯˢႇਆͨؿЄֶͧཌྷͧwֶڈ3KLOLSVۺᘪɾ

ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนพอหมาด

สิ่งแวดลอม

2

 ᇼʜੀټᙔైۂذɃࠓɟw˞ᑷЛᘩཋy
 ɺ˿ڂࠓɟy
 Ε੬டઅཋɾکwᇼᆢႏ̯ΔؿཋᎦၤଐֺۂᅟ͐ؿཋ

» ในการประกอบแผงครอบทางลมเขา ใหกดที่วางนิ้วที่อยทางซายและขวา
ของแผงครอบพรอมกันแลวกดแผงครอบลงบนเครื่อง

ᑢ੬ᑪൕ̯ଐۂwᚭٴԚ͂3KLOLSVଐۂᇼϭ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH፣੬ؿଐۂw˞Ᏽ3KLOLSVؿѧ
ኬʻy

ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

ฟงกชันประจุไฟฟา
เครื่องมีฟงกชันไอออนที่ชวยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเสนผม
ในการเปดหรือปดฟงกชันไอออน ใหเลื่อนตัวปรับระดับประจุไฟฟาไปที
( )
» หากเปดใชฟงกชันนี้ ไฟสัญลักษณประจุไฟฟา ( ) จะสวางขึ้น
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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HP8309

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 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.
 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. Before you switch
the appliance on again, check the grilles to make sure they are not
EORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
VHUYLFHFHQWUHDXWKRULVHGE\3KLOLSVRUVLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQ
order to 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.
 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.
 When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
 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.
 Wait until the appliance has cooled down before you store it.
 Pay full attention when using the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and
avoid contact with the skin.
 Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable
ÁDWVXUIDFH7KHKRWKHDWLQJSODWHVVKRXOGQHYHUWRXFKWKHVXUIDFHRU
RWKHUÁDPPDEOHPDWHULDO
 Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts
of the appliance.
 .HHSWKHDSSOLDQFHDZD\IURPÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
it is switched on.
 Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
 Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance
with wet hands.
 Keep the heating plates clean and free of dust and styling products
such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in
combination with styling products.
 The heating plates has coating. This coating might slowly wear away
over time. However, this does not affect the performance of the
appliance.
 If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates
PD\EHVWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLUDOZD\VFRQVXOWWKHLU
distributor.
 Always return the appliance to a service centre authorized by Philips
IRUH[DPLQDWLRQRUUHSDLU5HSDLUE\XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOW
in an extremely hazardous situation for the user.
 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWRRSHQLQJVWRDYRLGHOHFWULFVKRFN

 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⩂#⥾⮕/#⌙⦽ณ/#፻⡃#᛭ጁ#ณ㓬#⩺#⪏ጁ#

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)

⦓ณ#あ⢠⍙#⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1

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

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

2

Straighten your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
to switch on the appliance.
2 Slide the on/off switch ( ) to
» The power-on indicator ( ) lights up.
» After 30 seconds, the appliance heats up.
3 Slide the closing lock (

) to unlock the appliance.

4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
5 Place it between the straightening plates (
together.

) and press the handles

6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
 7RFUHDWHÁLFNVWXUQWKHVWUDLJKWHQHUKDOIFLUFOHLQZDUGV RU
outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in
that position for 2 to 3 seconds, and then release it.
7 After 20 seconds, repeat step 6 until you achieve the desired look.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 7.
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 and straightening plates by damp cloth.
4 Lock the straightening plates (

).

5 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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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1

ขอสําคัญ

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช
การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่อง
จะปดอยก็ตาม
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ ถอด
ปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที กอนเปดส
วิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม
เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให,
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจสามารถใชงาน
เครื่องนี้ได โดยตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการใชงาน
ที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
 ควรใชความระมัดระวังอยางสูงในระหวางการใชงานเนื่องจากเครื่องนี้มีความ
รอนสูงมาก ใหถือเครื่องบริเวณที่จับเทานั้นเนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความรอน
และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
 ควรวางเครื่องไวบนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบนราบมั่นคงและทนความรอน ไมควร
ใหแผนความรอนที่กําลังรอนไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัตถุอื่นๆ ไวไฟ
 ระวังอยาใหสายไฟสัมผัสกับสวนที่รอนของเครื่อง
 เก็บเครื่องใหหางจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อเปดเครื่อง
 หามปดคลุมเครื่องจัดแตงทรงผมดวยวัสดุใดๆ (เชน ผาขนหนู หรือเสื้อผา)
เมื่อเครื่องมีความรอนรอน
 ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น ไมควรใชงานเครื่องในขณะมือเปยก
 ควรรักษาความสะอาดสวนแกน ปองกันไมใหแผนทําความรอนมีฝุ่นละออง
และไมมีผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตางๆ เชน มูส สเปรยและเจล หามใชเครื่อง
รวมกับผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมโดยเด็ดขาด
 แผนทําความรอนมีการเคลือบ การเคลือบนี้จะคอยๆ หลุดลอกออกตา
มการใชงาน อยางไรก็ตาม การหลุดลอกออกของผิวเคลือบนี้ไมมีผลตอประ
สิทธิภาพการทํางานของเครื่องแตอยางใด
 หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทําใหเกิดรอยดางที่แผนทําความ
รอน กอนใชงานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผจัดจําหนายกอน
 โปรดนําเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจ
สอบหรือซอมแซม การซอมแซมโดยผที่ไมมีความชํานาญอาจทําใหเกิดอัน
ตรายรายแรงกับผใช
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในชองระบายอากาศ เพื่อปองกันไฟดูด

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม
สําหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2

ยืดเสนผมของคุณ

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
เพื่อเปดเครื่อง
2 เลื่อนสวิตชเปด/ปด ( ) ไปยัง
» ไฟแสดงการเปด ( ) สวางขึ้น
» หลังจาก 30 วินาที เครื่องจะรอน
3 เลื่อนล็อคปด (

) เพื่อปลดล็อคเครื่อง

4 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสําหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน
5ซม.
5 วางผมไวระหวางแผนยืดผม (

) แลวกดดามจับเขาหากัน

6 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5
วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอน
สูงเกินไป
 ในการทําปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดานใน
(หรือดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคางไวที่
ตําแหนงนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

 ̯ଐۂ୮כঢ়ใࣂྸرwᇼʜ˞ͨЄ ۂذΣˉɲxϸ ذ

7 หลังจาก 20 วินาที ใหทําซขั้นตอนที่ 6 จนกวาคุณจะไดแบบทรงผมที่ตอง
การ

 ߗΕܷϳؿቡɐԚ̯͂ଐۂw˱ᆅॶ˿ผΐϊܷɐᔿϳy

8 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 4 ถึง 7
เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
4 ล็อคแผนยืดผม (

)

5 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

ᐥɻʼ

ᔍၰɾy
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