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

1 ขอสำคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน • 
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรา• 
ยได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน • 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน

• หามแหยวัตถุที่ทำดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง• 
กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรงกับแร• 
งดันไฟฟาในทองถิ่น
หามใชงานเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ• 
หามใชงานกับเสนผมที่เปยกน• 
หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน• 
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน • 
หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก • 
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก 
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช
หามพันสายไฟรอบเครื่อง • 
หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปล่ียนท่ีบริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตจากฟลิปส ห• 
รือบุคคลท่ีผานการอบรมจากฟลิปสดำเนินการเปล่ียนให เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือ• 
ขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำอุปกรณนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุ
มดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย 



เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำอุปกรณนี้ไปเลน• 
เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำใหคุณติดตั้ง Residual current device (RCD) • 
ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current 
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก • 
และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบต
ะแกรงชองลมใหแนใจวา ไมมีเศษผม เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเห
มาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตา
มขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สภาพแวดลอม
หามท้ิงเคร่ืองรวมกับขยะในครัวเรือนท่ัวไป เมื่อเคร่ืองหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงใ
นถังขยะสำหรับนำกลับไปใชใหมได (รีไซเคลิ) เพื่อชวยรักษาสภาวะส่ิงแวดลอมที่ดี

2 เปาผมแหง
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยำ ใหติดหัวเปา (• ) ไวบนเครื่องเปาผม ( ) 
• เฉพาะรน HP8182/83 เทานั้น: ในการเพิ่มนหนักและการสปริงตัวสวยใหกับลอนผม 

ใหติดหัวเปากระจายลม ( ) เขากับเครื่องเปาผม ( )
ในการถอดอุปกรณเสริมนั้น ใหดึงอุปกรณดังกลาวออกจากตัวเครื่อง• 

2 ปรับสวิตชปรบัระดบัลมเปา ( ) ไปท่ี  สำหรับลมเปาแบบนมนวลและจัดแตงทรง หรือ  
สำหรับลมเปาแรงและจดัแตงทรงอยางรวดเร็ว กดปุ่มเทอรโบ ( ) สำหรับลมเปาแรงพิเศษ

3 ปรับสวิตชอุณหภูมิ ( ) ไปที่  สำหรับลมเปารอน  สำหรับลมเปาอน หรือ  
สำหรับลมเปาเย็น กดปุ่มเปาพลังลมเย็น ( ) สำหรับลมเปาเย็นเพื่อจัดแตงทรง

• เฉพาะรน HP8181/82/83 เทานั้น: เครื่องมีฟงกชันไอออนที่ชวยเพิ่มความเงางามและล
ดการชี้ฟูของเสนผม



เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานข »
องประจุไฟฟา

 » เฉพาะรน HP8181 เทานั้น: ฟงกชันไอออนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
 » เฉพาะรน HP8182/83 เทานั้น: ในการเปดหรือปดฟงกชันไอออน ใหปรับสวิตชปรั

บระดับประจุไฟฟาไปที่  หรือ  ( )
หากเปดใชฟงกชันนี้ ไฟสัญลักษณประจุไฟฟา ( » ) จะสวางขึ้น

สำหรับ•  HP8182/83 มีหัวเปากระจายลม:

ในการเพิ่มนหนักใหกับโคนเสนผม ใหเสียบแกนมวนบนผมคุณและพยายามเปาวนร »
อบๆ เสนผม
สำหรับผมยาวใหเปาผมโดยใชหวีบนหัวเปากระจายลมอยางทั่วถึงหรือใชแกนมวนในก »
ารสางผมลงได
ในการจัดแตงทรงผมสำหรับผมลอนหรือผมหยักศก ใหถือหัวเปากระจายลมใหหางจาก »
ศีรษะประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อเปาใหเสนผมคอยๆ แหง

เมื่อเลิกใชงาน:

1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ถอดแผงครอบทางลมเขา ( ) ออกจากเครื่องเพื่อกำจัดเศษผมและฝุ่นผงออก
ในการถอดแผงครอบทางลมเขา ใหกดที่วางนิ้วที่อยทางซายและขวาของแผงครอบพร »
อมกันแลวดึงแผงครอบออกจากเครื่อง
ในการประกอบแผงครอบทางลมเขา ใหกดที่วางนิ้วที่อยทางซายและขวาของแผงครอ »
บพรอมกันแลวกดแผงครอบลงบนเครื่อง

4 ทำความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนพอหมาด

5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวง
สำหรับแขวน ( )

3 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดท่ี www.philips.com 
หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อ
ยในเอกสารแผนพับเก่ียวกับการรับประกันท่ัวโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โป
รดติดตอตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให 
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ขอสำคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน• 
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรา• 
ยได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

คำเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน • 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน

• กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ร
ะบุไวบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
หามใชงานเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ • 
ใชงานขณะผมแหงเทานั้น หามใชงานกับเสนผมที่เปยกน • 
ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ • 
หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน • 
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน• 
เมื่อตัวเครื่องรอน ใหวางตัวเครื่องไวบนพื้นผิวที่ทนความรอน หามคลุมตัวเครื่องดวยสิ่งใดๆ • 
ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก • 
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนำจาก 
Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

หามพันสายไฟรอบเครื่อง• 
หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำใหเกิดรอยดางที่แผนยืดผมได • 



หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิ•	
ปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อา
จเกิดขึ้นได

ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือ•	
ขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำผลิตภัณฑนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบ
คุมดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย 

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำผลิตภัณฑนี้ไปเลน •	
เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำใหคุณติดตั้ง Residual current device (RCD) •	
ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current 
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

(เฉพาะรน HP8310) หามงัดแงะชองทางออกของประจุไฟฟาดวยวัตถุที่เปนโลหะ•	

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเห
มาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตา
มขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สภาพแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ใหนำผ
ลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อ
ชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2      ยืดเสนผมของคุณ
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 เลื่อนสวิตชเปด/ปด ( ) ไปยัง  เพื่อเปดเครื่อง 

ไฟแสดงการเปด ( » ) สวางขึ้น
หลังจาก 30 วินาที เครื่องจะรอน »



 » เฉพาะรน HP8310 เทานั้น: ฟงกชันไอออนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง ฟ
งกชันนี้ชวยเพิ่มความเงางามใหกับเสนผมและลดผมชี้ฟู เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่
นแปลกปลอมขึ้นและอาจมีเสียงที่เหมือนเกิดจากความรอน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจ
ากการทำงานของประจุไฟฟา

3 เลื่อนล็อคปด ( ) เพื่อปลดล็อคเครื่อง
4 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสำหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 5ซม. 
5 วางผมไวระหวางแผนยืดผม ( ) แลวกดดามจับเขาหากัน
6 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จากรากผม

จรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอนสูงเกินไป
ในการทำปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดานใน • 
(หรือดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคางไวที่ตำแหนงนั้นประ
มาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

7 หลังจาก 20 วินาที ใหทำซขั้นตอนที่ 6 จนกวาคุณจะไดแบบทรงผมที่ตองการ
8 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทำซขั้นตอนที่ 4 ถึง 7
เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
4 ล็อคแผนยืดผม ( ) 
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวง

สำหรับแขวน ( )

3 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ 
โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ 
Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับ
การรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำหน
ายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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