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1 Introduction
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 

www.philips.com/welcome.
The Philips ProCareTemp Straightener has newly developed Dual-
Care™ plates that ensure every hair is protected from too high heat 
and give you the reassurance of the best results. The Dual-Care™ plates 
are equipped with 2 hair caring technologies working together:

TempPrecision Technology - Thanks to its high-performance heater, 
the straightener keeps a more constant temperature which allows 
you to straighten your hair at a stabilized and therefore more caring 
temperature, just below 200°C, while getting the style you want!
Philips EHD+ Technology ™ – The entire plates always distribute the 
heat evenly which prevents damaging hot spots.

Overview of the Straightener
a Straightening plates. Indication of ready to work.

b Temperature indication.

c Indication of style refresh function.

d Indication of ionic function.

e Indication of key-lock function.

f Temperature buttons.

g Style refresh button.
Re-style your hair with reduced temperature and better protection.

h Power button.

i Key-lock button.
Slide and hold to lock all the buttons on the appliance.

j Straightening plates lock.
Slide to lock and release the plates arms of the appliance.

k Hanging loop.

l Power cord.

m Straightening plates. 

2 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 similarly 

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 

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 

Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts 
of the appliance.

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 

distributor. 
Always return the appliance to a service centre authorized by Philips 

in an extremely hazardous situation for the user. 
Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic 

available today.

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household 

point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

3 Straighten your hair
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your 
hair. Always select a low setting when you use the straightener for the 

Hair Type Temperature Setting

Coarse, curly, hard-to-straighten  
(170°C and above)

 
(160°C and below)

Pale, blonde, bleached or color-treated Low (Below 160°C)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the  button (  ) until the LCD screen lights up.

 » The default temperature setting is displayed on the LCD screen 
(  ).
 » ‘”IONIC (  ) displayed, indicating the ion function is 
automatically generated, with ions diffused to protect your hair.

3 Press the temperature buttons (  ) to select a suitable temperature 
setting for your hair.
 » If the appliance is powered on, ions are automatically and 
continuously dispensed, providing additional shine and reducing 
frizz.
 » When the straightening plates have heated up to the selected 
temperature, the indication ‘READY’ (  ) is displayed.

Note: If no button is pressed over 4 seconds, the key-lock function will 
activate automatically, with all the buttons on the appliance deactivated. 
When the key-lock function is activated, the key-lock indication (  ) is 
displayed on the LCD screen.To deactivate the key-lock function, slide 
and hold the key-lock button (  ) for 1.5 seconds. 
Tip: To avoid unintentional switching of buttons during process, you can 
also activate the key-lock function manually by sliding and holding the 
key-lock button (  ).
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 
60 minutes, the appliance switches off automatically. You can re-start the 
appliance by pressing and holding the  button until the LCD screen 
lights up. 
4 Slide the straightening plates lock (  ) to  to unlock the plate 

arms.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for 

straightening.
6 Place it between the straightening plates (  ) and press the plate 

arms together.

7 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.

 
(or outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in 
that position for 2 to 3 seconds, and then release it.

8 After 20 seconds, repeat step 6 and 7 until you achieve the desired 
look.

9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
10 To re-style your hair, press and hold style refresh button (  ) for 3 

seconds to switch on the touch-up function. This function ensures 
the right result with a reduced temperature and better protection.
 »  ) 
is displayed and the temperature indication disappears.

11 Press the style refresh button again, and the previous straightening 
temperature setting appears.

After use:
1 Deactivate the key-lock function by sliding and holding the key-lock 

button (  ) for 1.5 seconds.
2 Switch off the appliance and unplug it.
3 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
4 Clean the appliance and straightening plates with damp cloth.
5 Lock the straightening plates by closing the plate arms and sliding the 

plates lock to . 
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with 

the hanging loop (  ).

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/support or contact the Philips Customer Care Centre 
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee 

local Philips dealer.

5 Troubleshooting
Problem Cause Solution

The appliance 
does not work 
at all.

The power socket 
to which the 
appliance has been 
connected may 
not live.

Ensure the socket is live.

Key-lock function 
is activated

Deactivate the key-lock 
function by sliding and holding 
the key-lock button for 1.5 
seconds.

The mains 
cord of the 
appliance may 
be damaged.

If the mains cord is damaged, 
you must have it replaced 
by Philips, a service centre 
authorised by Philips or 

order to avoid a hazard.
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ภาษาไทย

1 ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ที่หนีบผมตรง Philips ProCareTemp มีแผนหนีบผม Dual-Care™ ที่ไดรับ
การพัฒนาใหมเพื่อใหมั่นใจวาผมทุกเสนไดรับการปองกันจากความรอนเกินกํา
หนดและใหคุณมั่นใจไดถึงผลลัพธที่ดีที่สุด แผนหนีบผม Dual-Care™ มี 2 
เทคโนโลยีการดูแลเสนผมที่ผสานการทํางานรวมกัน:

เทคโนโลยี TempPrecision - ดวยตัวทําความรอนประสิทธิภาพสูง ที่หนีบผม
ตรงจะรักษาอุณหภูมิคงที่สมเสมอชวยใหคุณยืดเสนผมไดอยทรงและออน
โยนตอเสนผมมากขึ้นดวยอุณหภูมิตกวา 200°C ที่ใหคุณแตงผมไดตาม
สไตลที่ตองการ!
Philips EHD+ Technology ™ – แผนหนีบผมจะปลอยความรอนเทากันทั่ว
ทั้งแผนเพื่อปกปองไมใหเสนผมแหงเสียหรือแตกปลาย

ภาพรวมของที่หนีบผมตรง
a แผนหนีบผม สัญญาณพรอมทํางาน

b สัญญาณแสดงอุณหภูมิ

c สัญญาณแสดงฟงกชันเปลี่ยนสไตล

d สัญญาณแสดงฟงกชันไอออนิก

e สัญญาณแสดงฟงกชันล็อคปุ่มกด

f ปุ่มปรับอุณหภูมิ

g ปุ่ม STYLE REFRESH
เปลี่ยนสไตลเสนผมของคุณดวยอุณหภูมิที่ลดลงและการปกปองที่ดียิ่งขึ้น

h ปุ่มเปด/ปด

i ปุ่มล็อคปุ่มกด
เลื่อนคางไวเพื่อล็อคปุ่มทั้งหมดบนเครื่อง

j ล็อคแผนหนีบผม
เลื่อนเพื่อล็อคและปลอยกานหนีบผมของเครื่อง

k หวงคลอง

l สายไฟ

m แผนหนีบผม 

2 ขอสําคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน 
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน
ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที 
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษ
ผม 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

3 ยืดเสนผมของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ เลือก
อุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก

ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก ปานกลางถึงสูง  

(170°C และสูงกวา)
สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือเปนลอนออนๆ ตถึงปานกลาง  

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

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

2 กดคางที่ปุ่ม  (  ) จนกวาหนาจอ LCD จะมีไฟสวางขึ้น
 » การตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนจะแสดงบนหนาจอ LCD (  )

 » ‘”IONIC (  ) ปรากฏขึ้น เพื่อแสดงใหทราบวาฟงกชันไอออนเริ่มทํางาน
โดยอัตโนมัติ พรอมมีไอออนกระจายออกมาเพื่อปกปองเสนผม

3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิ (  ) เพื่อเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของ
คุณ
 » เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง พลังไอออนจะทํางานโดยอัตโนมัติและตอ
เนื่อง เพื่อชวยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเสนผม

 » เมื่อแผนหนีบผมรอนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ ‘READY’ 
(พรอมใช) (  ) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: หากไมไดกดปุ่มใดๆ เปนเวลา 4 วินาที ฟงกชันล็อคปุ่มกดจะทํางาน
โดยอัตโนมัติและปดการใชงานปุ่มกดทั้งหมดบนเครื่อง เมื่อเปดใชฟงกชันล็อค
ปุ่มกด สัญญาณล็อคปุ่มกด (  ) จะแสดงบนหนาจอ LCD ในการปดการใชงาน
ฟงกชันล็อคปุ่มกด ใหเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด (  ) และคางไวเปนเวลา 1.5 วินาที 
เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนปุ่มโดยไมไดตั้งใจระหวางการใชงาน คุณสา
มารถเปดใชฟงกชันการล็อคปุ่มกดดวยตัวเองโดยการเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด  
(  ) และคางไว
หมายเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถรีสตารทเครื่องโดยการกดปุ่ม  คางไวจนกวาหนาจอ 
LCD สวางขึ้น 

4 เลื่อนตัวล็อคแผนหนีบผม (  ) ไปที่  เพื่อปลดล็อคกานหนีบผม

5 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสําหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 
5ซม.

6 วางผมไวระหวางแผนหนีบผม (  ) แลวกดกานหนีบผมเขาหากัน

7 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 
วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอน
สูงเกินไป
ในการทําปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดานใน (หรือ
ดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคางไวที่ตําแหนงนั้น
ประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

8 หลังจาก 20 วินาที ใหทําซขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกระทั่งคุณไดแบบทรง
ผมที่ตองการ

9 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

10 ในการเปลี่ยนสไตลการจัดแตงทรงผม ใหกดคางที่ปุ่ม STYLE REFRESH  
(  ) 3 วินาทีเพื่อเปดฟงกชัน Touch-up ฟงกชันนี้ทําใหสามารถจัดแตงทรง
ผมโดยใชความรอนลดลงและปกปองเสนผมไดดีขึ้น
 » เมื่อเปดฟงกชันนี้ ไฟแสดงสถานะ “STYLE REFRESH” (  ) จะปรากฏ
ขึ้นและไฟแสดงสถานะจะหายไป

11 กดปุ่ม STYLE REFRESH อีกครั้งและอุณหภูมิที่หนีบผมที่ตั้งคาไวกอนหนา
นี้จะปรากฏขึ้น

เมื่อเลิกใชงาน:

1 ปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด (  ) คางไวเปน
เวลา 1.5 วินาที

2 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

3 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

4 ทําความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด

5 ล็อคแผนหนีบผมโดยการปดกานหนีบผมและเลื่อนตัวล็อคแผนหนีบผมไปที่ 

6 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย
แขวนดวยหวงสําหรับแขวน (  )

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

5 วิธีแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
เครื่องไมทํางาน
เลย

อาจไมมีกระแสไฟในเตารับ
บนผนังที่เสียบเครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบน
ผนังใชงานได

เปดใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกด ปดการใชงานฟงกชันล็อค
ปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่ม
ล็อคปุ่มกดคางไวเปนเวลา 
1.5 วินาที

สายไฟหลักอาจชํารุด
เสียหาย

หากสายไฟชํารุด คุณ
ตองใหชางผชํานาญของ 
Philips ดําเนินการให, 
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
จาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดําเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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