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1

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 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.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on

openings to avoid electric shock.
 Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.

 ⩺#⍡ᯭ⍙⢠#⤠⪏ጁ#⩺⥝⩚#

⦓ᑘᦂ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ⴏ#
ᬚ╢═⤀1
 ⬵㤫⩺#⬜⧁⢠#⣄ౡᒹ#⋯㔌ᦂ#
⥝ㅤ㨖జ#⪘᫄#…⦝ⴏ#
a
ᬚ╢═⤀1
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0) 
 ᫀ#⬵⮕⢕た⢠⍙#ᬞᖚ⢘జ#
This Philips appliance complies with all applicable standards and
㨀ᬎ┐⢠⍙#൚⪮㨖ⴏ#⠉⨾#
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
e
⬵㤫#⠤⍶⍙#᛭ጁ#Ὁ㤫⨾#
Environment
⬠፻#⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1#
Do not throw away the appliance with the normal household
⩺ᤅ㨚#⠤⍶⍙#Ὁ㤫⩂#
b
d
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
c
⋙⦓㩋⩂#౯⦝⢠ጁ#㤫ⴗ#Ậ⳥⩺#
environment.
Ჴ㮐㬳ᓇጽ1
2
Straighten your hair
 ⬜⧁#㍔ᖒ᫄#⬵㤫⢠#ⴏ#
1 Connect the plug to a power supply socket.
ᬚ╢═⤀1
2 Slide the on/off switch ( c ) to
to switch on the appliance.
 ⬵㤫⩺#ㅲὍ㲍#║⨾#⩊#
» The power-on indicator ( d ) lights up.
Ậಽ㨖╢═⤀1
» After 60 seconds, the appliance heats up.
3 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
 ⩺#⬵㤫⨾#ᬺ⦝#ᠧజ⦝ᵑᦂ#⬵㤫#
straightening.
⋙⦓#ⱈ⢠#ු㲍#ⰲ⩚㨶⡃#㨨ጽ1#
4 Place the selected hair strand between the straightening plates
( b DQGSUHVVWKHKDQGOHVÀUPO\WRJHWKHU
ᫀ#Ὁ⧽ጁ#ᠧజ⦝ᵑᦂ#㧸Ὁ⢠#
the appliance corresponds to the local
፷ⴏ#⠉ᑘᦃ#ⰲ⩚㨖ಙ#⏚⪪⩺ᦂᬞ#
Warning
power voltage.
⬵㤫⩂#⪪⨺╢═⤀1
 Hold the handle only behind the thumb rest rib ( a ).
 Do not touch the tips of the straightener as it is hot and may
 Do not use the appliance for any
 㨬⋯#⬵㤫⩂#ღ⣈⍯⩺#ᇞಙ#
cause instant burns.
 Do not touch other parts until it was completely cool down.
other purpose than described in this
㡔㡔㨖ᯗ#⠇⬮⬙⩾#ಭ⢠#
manual.
ᇟ⨺╢═⤀1#ᠧజ⦡#⣈㞅⩺#
5 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
 When the appliance is connected to
㣻ᯛ#᛭ጁ#ณ㓬#ஜ⣄⍯#ⴗ⢠#
overheating.
the power, never leave it unattended.
፷⠃⍙ጁ#⠇#ᓇጽ1
 7RFUHDWHÁLFNVVORZO\WXUQWKHVWUDLJKWHQHUKDOIFLUFOHLQZDUGV
(or outwards) when it reaches the hair ends.
 Never use any accessories or
 ⬜⧁#㍔ᖒஜ#⬵㤫⩚#ᠧజ⦡#
6 To straighten the rest of your hair, repeat steps 3 to 5.
parts from other manufacturers
ὉὍ⢠#፷ⴏ#⠉ᑘᦃ#
3
After use
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
ⰲ⩚㨖╢═⤀1
1 Switch off the appliance and unplug it.
recommend. If you use such
 ⬜⧁⩂#㌘#⋯㔌⢠⍙#⬵㤫⩂#
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
accessories or parts, your guarantee
ஜ⣄⍯#ⴗ⢠#ஜั⩺#㨖ⴏ#
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
becomes invalid.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
ᬚ╢═⤀1
the hanging loop ( e ).
 Do not wind the mains cord round
 ஜ⣈ᒹ#⋯㔌⢠⍙#⬵㤫⩂#㓬⧅⩺#
the appliance.
4
Guarantee and service
⤔#ᖨ#⢃ᙴ#ర⨺ᦂᑘ#ⴏ#
 Wait until the appliance has cooled
ᬚ╢═⤀1#
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
down before you store it.
 ᰗᶷ⩺#ఠ⮕㨚#⋯㔌⢠⍙ᬞ#⬵㤫⩂#
www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your
FRXQWU\ \RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW 
 Pay full attention when using the
⋙⦓㨖╢═⤀1#⬯⨾#⏚⨺ᦂ#
If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
appliance since it could be extremely
⬵㤫⩂#⪙ᑮ㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1#
Philips dealer.
hot. Only hold the handle as other
 ⣈㞅⨾#ᮞⴏ#ᶩ#Ჴ┐/#┐㦸ᤢ⩺/#
㭛⧄
parts are hot and avoid contact with
⬽#ᖨ⩚#┐㓬⪂ᬒ#⬵㤫⩺#
the skin.
㨀ᬎ┐#⬵㤫⩂#ശ⪌㨶#ⰲ⎖⍙#⋙㨨ጽ$##
ⴏ#⠉⨾#๑ၼ㨚#⋯㔌ᦂ#
㨀ᬎ┐ஜ#ᖒጁ#ⴏ⧁#㫳㔍⩂#ᶶ⨺╘#⑳#⪏ᑘᦃ##
 Always place the appliance with the
⨚ⴏ㨖╢═⤀1#⬵㤫⩂#┐㓬⪂ᬒ#
zzz1sklolsv1frp2zhofrph⢠⍙#⬵㤫⩂#ᖨᦃ㨖╢═⤀1
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
⬵㤫ಹ#㨦#⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1#
surface. The hot heating plates should 4# ⶉ⪾#␚㭭
 ⣈㞅⨾#㍔㝹ᒵ⢃#⪏┢ጽ1#
Ằ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ณ#⬜⢠#⩺#⋙⦓#⍡ᯭ⍙᫄#ⰲ⩚#ฮహ#⪃ಙ#
never touch the surface or other
═⩺#ⴏᯛ⍙#㍔㝹⩺#⮕⟦#
ⱈ⢠#⿒⮕㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#⪠#Ậಽ㨖╢═⤀1
ÁDPPDEOHPDWHULDO
ᬚᰗᒽ#⑳#⪏┢ጽ1#㨖ⴏᬞ#
 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⨾#⩺#⢖ጁ#ಭ⢠⍙#
 Avoid the mains cord from coming
⩺ᤅ㨚#㫗⋯⨾#⬵㤫⩚#⍯ጓ⢠#
⋙⦓㨖╢═⤀1#
into contact with the hot parts of the
⣖㩬⩂#ᶑ㈹ⴏ#⠉┢ጽ1#
 ⥾╘⢠⍙#⋙⦓㨞#౯⦝#⋙⦓#
appliance.
 ⣐⋺㨚#ᰗᶷ⢠#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ᯛ#
㮰⢠ጁ#ᶳᖒ═#⬜⧁#㧀ᤅී᫄#
 Keep the appliance away from
⣈㞅⢠#⢋ᨠ⩺#⌏ป#⑳#⪏┢ጽ1#
⅓⨺╢═⤀1#⬜⧁⩺#ັ⭕#
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
⩾⮕#ᰗᶷ⢠#⋙⦓㨶⡃#㨞#౯⦝/#
⪏Ꮫᢅᑘ#⢠#፷⨺ᯛ#⧽㪦㨞#⑳#
it is switched on.
ᶳᖒ═#⋙⦓#⬜⢠#፻⬨⢠#
⪏┢ጽ1
Ჸ⩚㨖╢═⤀1#
 Never cover the appliance with
 ౯ಙ=#Ằ#⬵㤫⩂#⥾⮕/#
anything (e.g. a towel or clothing)
 బ⋙#᛭ጁ#⑳ஜ#㨀⥽㨚#
⌙⦽ณ/#፻⡃#᛭ጁ#ณ㓬#
when it is hot.
౯⦝⢠ጁ#㨬⋯#㨀ᬎ┐#⍙…┐#
⩺#⪏ጁ#⦓ณ#あ⢠⍙#
ⴏ⬮⬨⨺ᦂ#Ჸ⩚㨖╢═⤀1#
 Only use the appliance on dry hair. Do
⋙⦓㨖ⴏ#ᬚ╢═⤀1
…ಯ⩾⢕た⢠⍙#⑳㨖ጁ#౯⦝#
not operate the appliance with wet
 ⋙⦓#㮰⢠ጁ#ᶳᖒ═#⬵㤫⩚#⬜⧁#
⬵㤫#⋙⦓⪘⢠హ#╠㨚#⋯㭉⩂#
hands.
㍔ᖒ᫄#⅓⨺╢═⤀1
タᢥ㨞#⑳#⪏┢ጽ1#
 Keep the heating plates clean and free
 ⬜⧁#㍔ᖒஜ#⏚⋯ᒹ#౯⦝/#⠇⬜⩂#
 ⬜#⋙ಙ᫄#ᬛ⨺ᯛ#⬵㤫⩚#
of dust and styling products such as
⧽㨶#㨀ᬎ┐#⍙…┐#⍺㕬#᛭ጁ#
㜳⢠#⏗#ⴗ⩂#⋫⪌㨖ⴏ#
mousse, spray and gel. Never use the
㨀ᬎ┐#⍙…┐#ⴏ⬮⬨⢠#⩚᧟㨖⣀#
ᬚ╢═⤀1
appliance in combination with styling
ഖた㨖╢═⤀1
products.
HPI+ⱝ⯙པ⯯,#
 ;⍶#⩺⋯⩚#⠃⩺ᖚಹ#╔た⬙⩾#
 The heating plates has coating. This
⩺#⬵㤫⨾#HPI+⬜⪘ณ⪮,⤠#ಽ᥆ᒹ#ᰗᖖ#ณⰶ#ᶩ#ඳ⬮⩂#
#ᶩ#⬮║⬙⩾#ጓ⩺#
coating might slowly wear away over
ⰶ⑳㨨ጽ1#
ᙸ⢃ⴏజ#౯㪦ಹ#ⴏ║⩺#
time. However, this does not affect the
㤱Ὁ㨖ⴏ#⠉⨾#⍯⩾⩺#⩺#⬵㤫⩂# 㱸ධ#
performance of the appliance.
⋙⦓㨖ᯛ#⬵㤫#⋙⦓ಹ#ಽ᥆㨖⣀# ⑳ᯭ⩺##ᒹ#⬵㤫⨾#⪂ᶳ#ஜ⬮⦓#➥ᤢณ⤠#㨦#ḯⴏ#
 If the appliance is used on colorᬢಙ#ⴏ⬮ᒹ#⪸㬻⦓㤫#⑳జ#⪮⏖⢠#ḯ╢═⤀1#⩺ᤉ#
⠇⬜㨖హ#⋙⦓㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#
᷅ṁ⨺ᦂ#㬷౯#Ậ㬓⢠#ᑮ⿒㨖╘#⑳#⪏┢ጽ1
treated hair, the heating plates may be
ⴏ═⋙㨬⩂#ㅲὍ㲍#⑴ⴏ㨚#
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU ⋙ᢕ⩚#ᑘ⦭⩂#ᶶ⠃⡃#㨨ጽ1#
5# ᵘỸ#♑㡤ᩣ⮻㡤㭗པ
always consult their distributor.
1 ⬜⧁#ಯ#⪮㈹#㍘⍺㜣⢠#㧀ᤅී᫄#ཅ┢ጽ1
⢃ᬀ⩺ஜ#⬵㤫⩂#ஜⴏಙ#ᇋⴏ#
c#,᫄#
#᷅㩬⨺ᦂ#ᶙ⢃#⬵㤫⩚#⬜⧁⩂#
 Always return the appliance to a
⠉ᑘᦃ#㨖╢═⤀1#⢃ᬀ⩺ஜ#㬗⪘# 2 ⬜⧁#┐⧽㈹+#
㌦ጽ1#
service centre authorized by Philips
⬵㤫#じ⏖#⬮…᫄#㨖ⴏ#⠉ᑘᦃ#
» ⬜⧁#㣻═ᖨ+#d#,⩺#㌔ⴡጽ1#
for examination or repair. Repair by
» 93タஜ#ⴏᯛ#⬵㤫⩺#ஜ⣈ᒵณ#═⪙㨨ጽ1
㨖╢═⤀1#
3 ᰗᶷ⩂#›ⴗ㨚#㮰#8fp#⩺㨖ᦂ#፟⩂#ᬞᖚ⢃#┐㜣ᤢ⩺㜣᫄#
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
 ⬵㤫⢠#⬜⧁⩂#⣄ౡ㨖ณ#⬜⢠#
ⰶ…㨖╢═⤀1
extremely hazardous situation for the
4 ⪪⨾#ᰗᶷ፟⩂#┐㜣ᤢ⩺㜣#⣈㞅#+#b#,#⋙⩺⢠#ᇟಙ#⡙⸫#
⬵㤫⢠#㣻═ᒹ#⬜⠕ಹ#㨶፱#
⏚⪪⩺᫄#㲝#በᫎጽ1#
user.
⋙⦓#ⴏ⣁⩚#⬜⠕⩺#⪂㈹㨖ጁⴏ#
㬴⩾㨖╢═⤀1

 ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก

เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
 ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้

งาน

e

d

c

เครื่อง

 ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
 ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในระหว่าง

ධේ

# ⢓ⴏ#ᶶ㉉#ஜᦂ፻+#a#,#ᕕᦂᬞ#⪪⨺╢═⤀1#
# ┐㜣ᤢ⩺㜣ᅆஜ#ᠧజ⦥#ᘐ#㝵#ὉὍ⩂#ᬞⴏᯛ#㬳⋯⩂#⪌⩂#
⑳#⪏┢ጽ1
# ⣈ณஜ#⤤⬜㲍#║⩂#ᘐัⴏ#ᫀ#ὉὍ⩂#ᬞⴏⴏ#ᬚ╢═⤀1
5 ┐㜣ᤢ⩺㜣ᅆ᫄#ᰗ#ὉὍ⢠⍙#ᰗᶷ#ႂ፟ัⴏ#㨚⸫#᷅㩬⨺ᦂ#
ㄜ፻#8タ##ღᬎጽ1#ᰗᶷ⩺#ಹ⣈ᒽ#⑳#⪏⨺ᵑᦂ#ⱈ⢠#
᮪ㅜⴏ#ᬚ╢═⤀1
 ⧝⩺ῦ᫄#ᬞᖚᯛ#┐㜣ᤢ⩺㜣ᅆஜ#ᰗᶷ#ႂ⢠#ᑘ፣㩋⩂#ᘐ#
⠇⸫⨺ᦂ#+᛭ጁ#ᶯ๋⸫⨺ᦂ,#ᶳ⧁⩂#ීᯗ#┢ጽ1#
6 6#0#8፟౹᫄#ᶳậ㨖⣀#ᮚⴏ#ᰗᶷ⩂#┐㜣ᤢ⩺㜣㨨ጽ1

6#
1
2
3
4

ทําให้เกิดแผลไหม้ได้

 ห้ามสัมผัสกับส่วนอื่นๆ จนกว่าตัวเครื่องจะเย็นลง

ที่ผลิต 5 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเส้นผมในครั้งเดียว
(สูงสุด 5 วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไม่มีการหยุด ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา
ความร้อนสูงเกินไป
จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
 ในการทําปลายงอน ให้ค่อยๆ หมุนที่หนีบผมตรงเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้าด้านใน
(หรือด้านนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม .
ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
6 ในการยืดผมที่เหลือ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
3
หลังการใช้
จะไม่มีผลบังคับใช้

 อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ

#

 ถือมือจับที่ด้านหลังโครงวางนิ้วโป้ง (Thumb Rest Rib) ( a ) เท่านั้น
 ห้ามสัมผัสส่วนปลายของที่หนีบผมตรง เนื่องจากมีความร้อนสูงและอาจ

 ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ

a

b

คําเตือน

␚⫔#㳱

⬵㤫#⬜⧁⩂#ၨಙ#⬜⧁#㍔ᖒ᫄#⅓⨺╢═⤀1
⬵㤫⩂#ღ⣈#㣻ᯛ#⧽⢠#⤈ᇟಙ#║㲍╢═⤀1
⬯⨾#う⩂#⋙⦓㨖⣀#⬵㤫ಹ#┐㜣ᤢ⩺㜣#⣈㞅⩂#፝⨺╢═⤀1#
⠇⬜㨖ಙ#ఠ⮕㨚#⪮⏖⢠#ᮞⴏஜ#ⴏ#⠉⨾#⋯㔌ᦂ#
Ậಽ㨖╢═⤀1#Ằ#⬵㤫⨾#తಙ+#e#,⢠#త⢃⍙#Ậಽ㨞#⑳#
⪏┢ጽ1

การใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความร้อน
สูงมาก ให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น
เนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความร้อนและควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
 ควรวางเครื่องไว้บนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบน

ราบมั่นคงและทนความร้อน ไม่ควรให้แผ่น
ความร้อนที่กําลังร้อนไปสัมผัสโดนพื้นผิว
หรือวัตถุอื่นๆ ไวไฟ
 ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของ

เครื่อง
 เก็บเครื่องให้ห่างจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ

เปิดเครื่อง
 ห้ามปิดคลุมเครื่องด้วยวัสดุใดๆ

(เช่น ผ้า
ขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อน

1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด
4 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนด้วยห่วงสําหรับแขวน ( e )

4

การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ใน
เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์
บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ
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ଐۂy
ϊᐾॶݯړသȹͫʶɈy
 Εࣼ۩Ԛ͂ѧ̯ଐۂwᇼੀై
 ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น ไม่ควรใช้
׆wΐݯЩԚଐۂཋᗐஶwၤ  ዛقӞቡ
งานเครื่องในขณะมือเปียก
1 ੀైઅɐཋైy
7# 㩬⹘#῭⸦#Ừ#⒚Ⅷ♑
ˋઅᘩᑹܰ˿ॶೕ́፮y
2 ੀཋᗐ c ઐϭ ઢଐۂཋy
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⠤⍶⍙#ഖた#ᖨ#Ậ#⪘⍶㨚#⬮Ậஜ#㨀⥽㨖═జ/#⋙⦓⋯⩚#
 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwʘʜቌٶ
» ཋઢ͐ܞ d ผڋy
Ჸ⬵ஜ#⪏⩂#౯⦝⢠ጁ#㨀ᬎ┐⬜⪘#㬣㠞⩺ⴏ+zzz1sklolsv1frp,
ไม่ให้แผ่นทําความร้อนมีฝุ่นละอองและ
ࣼxࣼංxᐻֶޕԯˢ
» ެ܃w̯ଐۂผ˱ᆅy
᫄#᷅Ჸ㨖═జ#㨀ᬎ┐#ಙ#⋯፫╘ᦂ#Ჸ⩚㨖╢═⤀1#⬜ഷ#
⍙…┐#⍺㕬#⠇ღጁ#⬵㤫#Ậ⳥⍙᫄#⿒⮕㨖╢═⤀1#㨶፱#ⴏ⣁⢠#
3 ࣗଉӞቡԎੀԯʗιɺ൚༦ʔʗᄖؿቡҢ˞ڏዛقy
ไม่มีผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมต่างๆ เช่น
ଞˋࢀؿኂy
⍙…┐#⍺㕬ஜ#⢖ጁ#౯⦝#㨀ᬎ┐#፻⬨⢠#Ჸ⩚㨖╢═⤀1
4 ੀቡҢיΕኬቡࠍ b ංwಳ܃і၇ోҐy
มูส สเปรย์และเจล ห้ามใช้เครื่องร่วมกับ
 ͂ѧ̯ଐ܃ۂwᇼ৻̦ੀై
ᘬй
ภาษาไทย
׆ઌy
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมโดยเด็ดขาด
 ࢬՅోҐࣂwᇼʜ൚༦˭ᅠ୮ a y
 Σཋᇃฌᕝw̦ڬ͚ͅ
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips
 แผ่นทําความร้อนมีการเคลือบ การเคลือบ
 قቡኂάဲʗڈዛwຆᘩ˿ॶ͓Щιዛඬw
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ɝຒ؇෮y
ࠔСࣳxࠔСࣳᚬɾ৻רɻʶw
นี้จะค่อยๆ หลุดลอกออกตามการใช้งาน
 ଐۂѧͲОڳɾکwᇼʜຆᘩԯˢʗy
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome
ֶܰԮௐޚ༅ࣟؿҌҡw
อย่างไรก็ตาม การหลุดลอกออกของผิว
5 ੀقቡኂቡ࣓ടቡʿΉไ৽ȹωԷ֛ ࣂٽංެ 
1
ข้อสําคัญ
˞Лೕ́፮y
ɻபᇼʜནw˞Л༦ᆅy
เคลือบนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
 ߗቡѮંᓹێwΕଫϭቡѮࣂwᇅᇅੀقቡኂΉʑ

̯ଐ˿ۂԜั˞ɐۦ೧xӸ
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป
ֶΉ̔ ં৽˸ਜy
ของเครื่องแต่อย่างใด
ւॶֶʶౣॶɈঽʝّwֶܰ 6 ߗ߬ዛقԯӞቡwᇼࠇᇲүϭy
 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
 หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี
ၤԚ͂كᖫॠ˜ّԚ͂wЎ߬τ

Ԛ͂܃
น้ํา
อาจทําให้เกิดรอยด่างที่แผ่นทําความร้อน
ɁΕࣀဟֶሬ͐ܞΣЄΪͲԚ
1 ᗐஶଐۂཋwԎ׆ైy
 เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา ให้ถอดปลั๊ก
̯͂ଐۂw˞ʥ˿ॶሯՇؿ፮y 2 ੀ̯ଐיۂΕᆅࠍ̡ؿɐwقԷО˅ݯڳy
ก่อนใช้งานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผู้จัด
ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด
ᇼʜᜑۦ೧Ґ̯ضଐۂyߗಲɁΕ 3 Ԛ͂Ꮶ̠ᅳଐۂၤኬቡࠍy
จําหน่ายก่อน
4 ੀଐۂສכΪͲৡᏭ୮wᑷЛ؎ܷϘྈy੬ɖ˿˞Ԛ͂΄
อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
ࣀဟwɺᜑۦ೧ᅳၤၐᙶ
e ສଐۂy
 โปรดนําเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ
ଐۂy
 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณ

ړ՞ၤ৻ר
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
 Ε੬டઅཋɾکwᇼᆢႏ̯Δؿ
อ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา อ่างล้างหน้า
ߗ੬߬ޚᗐ༅ Σͧҡ ֶτͨЄਐᕀwᇼᓒᙴࠔСࣳ၉
หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มี
ཋᎦၤଐֺۂᅟ͐ؿཋཋᎦ
ॎZZZSKLOLSVFRPwֶᐲ੬ΔࠔؿС۪ࣳʸ৻רɻʶ
หรือภาชนะที่ใส่น้ํา
੬˿˞ΕͲଈړᖬ࣊ɐҒԷᐲཋ yߗΔӀτ۪ʸ৻ר
ความชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ޚଲy
ɻʶwᇼݡΔࠔؿСࣳሻਆy
 ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
กับผู้ใช้
 ᇼʜੀ̯ଐ߸ֺ˫ʹ̯כ͂ۂɾ̔
 หากสายไฟชํารุด คุณต้องให้ช่างผู้ชํานาญ
ͨؿЄԯˢ͂பy
 ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในช่อง
ของ Philips ดําเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้
 ΕಲɁؗੱؿဳޜɎwᇼੀ̯ଐۂ
ระบายอากาศ เพื่อป้องกันไฟดูด
รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก
ైؿ׆y
Electromagnetic fields (EMF)
อบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง
 ᇼʜԚ͂ԯˢႇਆͨؿЄͧ
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
ֶཌྷͧwֶࠔͅڈСࣳۺᘪɾͧ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ
ֶཌྷͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧ
 เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
สิ่งแวดล้อม
ཌྷͧwړ՞Щผ̖ࢽy
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้
 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อ
 Ε൬Ϸνढ़ɾکwᇼͱ೩࠰̯ଐۂ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ ช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
ѧͲОڳy
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
2
ยืดเส้นผมของคุณ
 ̯ଐڈۂؿዛwԚ̯͂ଐ৻ࣂۂ
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
̦Ͳु؇wᔑɩʶyᇼ̋ࢬ
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง 2 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ( c ) ไปที่ เพื่อเปิดเครื่อง
ՅోҐʗwΐݯԯˢϽڈ
» ไฟแสดงการเปิด( d ) ติดสว่างขึ้น
ห้ามไม่ให้เด็กทําความสะอาดและดูแล
ዛwࣂɖ߬ᑷЛၤ͊ᇓઅᘩy
» หลังจาก 60 วินาที เครื่องจะร้อนขึ้น
รักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
 ৻̦ੀଐۂສ֛כw˘יΕᆅ
3 หวีผมแล้วแบ่งผมเป็นส่วนสําหรับการยืดผม โดยแต่ละส่วนต้องกว้างไม่เกิน
ᖇ՞̡ؿդࠍٲɐyঢ়ใ˱ؿᆅ
5ซม.
 ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ
4 วางช่อผมให้อยู่ระหว่างแผ่นยืดผม ( b ) แล้วกดที่จับประกบเข้าหากันให้
ྦྷɺॶઅᘩֶͨࠍٲЄԯˢמ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
แน่น
ዝҥࢿy
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น

