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ภาษาไทย

1 ขอมูลเบื้องตน

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก
บริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.
com/welcome

ที่หนีบผมตรง Philips ProCareTemp มีแผนหนีบผม Dual-Care™ ที่ไดรับ
การพัฒนาใหมเพื่อใหมั่นใจวาผมทุกเสนไดรับการปองกันจากความรอนเกิน
กําหนดและใหคุณมั่นใจไดถึงผลลัพธที่ดีที่สุด แผนหนีบผม Dual-Care™ มี 
2 เทคโนโลยีการดูแลเสนผมที่ผสานการทํางานรวมกัน:

�� เทคโนโลยี TempPrecision - ดวยตัวทําความรอนประสิทธิภาพสูง ที่
หนีบผมตรงจะรักษาอุณหภูมิคงที่สมเสมอชวยใหคุณยืดเสนผม
ไดอยทรงและออนโยนตอเสนผมมากขึ้นดวยอุณหภูมิตกวา 200°C ที่
ใหคุณแตงผมไดตามสไตลที่ตองการ!

�� Philips EHD+ Technology ™ – แผนหนีบผมจะปลอยความรอนเทากัน
ทั่วทั้งแผนเพื่อปกปองไมใหเสนผมแหงเสียหรือแตกปลาย

ภาพรวมของที่หนีบผมตรง
a สัญญาณพรอมทํางาน

b สัญญาณแสดงอุณหภูมิ

c สัญญาณแสดงฟงกชันเปลี่ยนสไตล

d สัญญาณแสดงฟงกชันล็อคปุ่มกด

e ปุ่มปรับอุณหภูมิ



f ปุ่ม STYLE REFRESH

�� เปลี่ยนสไตลเสนผมของคุณดวยอุณหภูมิที่ลดลงและการปกปองที่
ดียิ่งขึ้น

g ปุ่มเปด/ปด

h ปุ่มล็อคปุ่มกด

�� เลื่อนคางไวเพื่อล็อคปุ่มทั้งหมดบนเครื่อง
i ล็อคแผนยืดผม

�� เลื่อนเพื่อล็อคและปลอยกานหนีบผมของเครื่อง
j หวงคลอง

k สายไฟ

2 ขอสําคัญ

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
อันตราย

�� เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

คําเตือน

�� คําเตือน: ที่หนีบผมตรงมีอุณหภูมิสูง โปรดเก็บเครื่องใหพนจากมือเด็กใน
ระหวางที่เครื่องทําความรอน ขณะใชงานและชวงเวลาที่ปลอยใหเย็นลง 
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

�� คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน 

�� คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน



�� กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุ
ไวบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

�� หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ 
ขอควรระวัง

�� ใชเครื่องกับเสนผมมนุษยที่แหงแลวเทานั้น 

�� ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ 

�� หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน

�� ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

�� เมื่อตัวเครื่องรอน ใหวางตัวเครื่องไวบนพื้นผิวที่ทนความรอน หามคลุมตัว
เครื่องดวยสิ่งใดๆ ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา

�� หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับ
การแนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิต
อื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมี
ผลบังคับใช

�� อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

�� หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทําใหเกิดรอยดางที่แผนยืด
ผมได 

�� หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให, 
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนิน
การเปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

�� ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นําเครื่องนี้
ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
ใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย



�� เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนําเครื่องไปเลน 

�� เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติดตั้ง Residual current 
device (RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ 
Residual operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่
ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หาก
มีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสา
มารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม 

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอา
ยุการใชงานแลว ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการ
เก็บรวบรวมสําหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษา
สภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

3 ยืดเสนผมของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ 
เลือกอุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก

ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก ปานกลางถึงสูง (170°C และสูงกวา)
สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือ
เปนลอนออนๆ

ตถึงปานกลาง (160°C และตกวา)

ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือยอมสี ต (ตกวา 160°C)



1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 กดคางที่ปุ่ม  ( ) จนกวาหนาจอ LCD จะมีไฟสวางขึ้น

 »การตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนจะแสดงบนหนาจอ LCD ( )

3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิ ( ) เพื่อเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผม
ของคุณ

 »เมื่อแผนยืดผมรอนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ ‘READY’ 
(พรอมใช) ( ) จะปรากฏขึ้น
 »หมายเหตุ: หากไมไดกดปุ่มใดๆ เปนเวลา 4 วินาที ฟงกชันล็อคปุ่ม
กดจะทํางานโดยอัตโนมัติและปดการใชงานปุ่มกดทั้งหมดบนเครื่อง 
เมื่อเปดใชฟงกชันล็อคปุ่มกด สัญญาณล็อคปุ่มกด ( ) จะแสดงบน
หนาจอ LCD ในการปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกด ใหเลื่อนปุ่ม
ล็อคปุ่มกด ( ) และคางไวเปนเวลา 1.5 วินาที 
 »เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนปุ่มโดยไมไดตั้งใจระหวา
งการใชงาน คุณสามารถเปด ใชฟงกชันการล็อคปุ่มกดดวยตัวเองโดย
การเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด ( ) และคางไว
 »หมายเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่อง
จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรีสตารทเครื่องโดยการกด
ปุ่ม  คางไวจนกวาหนาจอ LCD สวางขึ้น 

4 เลื่อนตัวล็อคแผนยืดผม ( ) ไปที่  เพื่อปลดล็อคกานหนีบผม
5 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสําหรับการยืดผม โดย

แตละสวนตองกวางไมเกิน 5ซม.
6 วางผมไวระหวางแผนยืดผม ( ) แลวกดกานหนีบผมเขาหากัน
7 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 

วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความ
รอนสูงเกินไป

�� ในการทําปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดาน



ใน (หรือดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคาง
ไวที่ตําแหนงนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

8 หลังจาก 20 วินาที ใหทําซขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกระทั่งคุณไดแบบ
ทรงผมที่ตองการ

9 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 5 ถึง 7
10 ในการเปลี่ยนสไตลการจัดแตงทรงผม ใหกดคางที่ปุ่ม STYLE REFRESH 

( ) 3 วินาทีเพื่อเปดฟงกชัน Touch-up ฟงกชันนี้ทําใหสามารถจัดแตง
ทรงผมโดยใชความรอนลดลงและปกปองเสนผมไดดีขึ้น

 »เมื่อเปดฟงกชันนี้ ไฟแสดงสถานะ “STYLE REFRESH” ( ) จะ
ปรากฏขึ้นและไฟแสดงสถานะจะหายไป

11 กดปุ่ม STYLE REFRESH อีกครั้งและอุณหภูมิที่หนีบผมที่ตั้งคาไวกอน
หนานี้จะปรากฏขึ้น

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด ( ) คาง

ไวเปนเวลา 1.5 วินาที
2 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
3 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็น

ลง
4 ทําความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
5 ล็อคแผนยืดผมโดยการปดกานหนีบผมและเลื่อนตัวล็อคแผนยืดผมไปที่ 

6 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่อง
โดยแขวนดวยหวงสําหรับแขวน ( )



4 การรับประกันและบริการ

หากตองการขอมูล เชน ขอมูลการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอหรือหากคุณ
มีปญหา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ Philips ที่ www.philips.com/support 
หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมีอยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากใน
ประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ 
Philips ในประเทศ

5 วิธีแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา

เครื่อง
ไมทํางานเลย

อาจไมมีกระแสไฟใน
เตารับบนผนังที่เสียบ
เครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบนผนัง
ใชงานได

เปดใชงานฟงกชัน
ล็อคปุ่มกด

ปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกดโดย
การเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกดคางไวเปน
เวลา 1.5 วินาที

สายไฟหลักอาจชํารุด
เสียหาย

หากสายไฟชํารุด คุณ
ตองใหชางผชํานาญของ Philips 
ดําเนินการให, ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยน
ใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
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