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

1 ขอสำ�คัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
•	 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา

จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน อางลาง

หนาหรือภาชนะที่ใสน
•	 คำาเตือน: เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่หนีบผม

ตรงมีคุณสมบัติใหความรอนสูงสุด ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ
ใชคุณสมบัตินี้ ขอแนะนำาใหถือเครื่องบริเวณที่จับเทานั้น  

•	 คำาเตือน: ในขณะที่ที่ยืดผมตรงกำาลังทำาความรอนและกำาลังรอใหเย็น ใหวาง
เครื่องบนพื้นราบเรียบเสมอกันและทนตอความรอนได

•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

•	 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ 
•	 ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น หามใชงานกับเสนผมปลอม 
•	 ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ 
•	 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน 
•	 อยาแหยหรือเสียบวัตถุใดๆ เขาไปในเครื่อง
•	 หามงัดแงะชองทางออกของประจุไฟฟาดวยวัตถุที่เปนโลหะ
•	 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
•	 เมื่อตัวเครื่องรอน ใหวางตัวเครื่องไวบนพื้นผิวที่ทนความรอน หามคลุมตัว

เครื่องดวยสิ่งใดๆ ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา
•	 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ

แนะนำาจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
ไมไดรับการแนะนำาจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

•	 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง



•	 หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำาใหเกิดรอยดางที่แผนยืดผมได 
•	 หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญของ Philips ดำาเนินการให, 

ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดำาเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

•	 ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิต
ใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำาเครื่องนี้ไปใชงาน 
เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงานโดยผที่รับ
ผิดชอบในดานความปลอดภัย

•	 เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนำาเครื่องไปเลน 
•	 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำาใหคุณติดตั้ง Residual current device 

(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual 
operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำาหรับ
คำาแนะนำา

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำาแนะนำาในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม  

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงาน
แลว ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวมสำาหรับรีไซ
เคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี 

2 ยืดเสนผมของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ 
เลือกอุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก

ประเภทเสนผม ก�รตั้งค�อุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก ปานกลาง ถึง สูง (170 ºC และสูงกวา)



สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือเปน
ลอนออนๆ

ต ถึง ปานกลาง (160 ºC และตกวา)

ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือยอมสี ต (ตกวา 160 ºC)

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 เลื่อนล็อคปด ( ) เพื่อปลดล็อคเครื่อง
3 กดคางที่ปุ่มเปด/ปด ( ) จนกวาหนาจอจะมีไฟสวางขึ้น

 » จะปรากฏการตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนขึ้น ( ) 

4 กด  ( ) หรือ  ( ) เพื่อเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผม
ของคุณ
 » เมื่อแผนยืดผมรอนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ “READY“ 
( ) จะปรากฏขึ้นตอเนื่อง

5 ฟงกชันไอออนเริ่มทำางานเมื่อเปดเครื่อง ชวยเพิ่มความเงางามของเสนผมและ
ลดการชี้ฟู
 » ไฟสัญลักษณประจุไฟฟา ( ) ปรากฏขึ้น
 » เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้นและอาจมีเสียงที่เหมือนเกิด
จากความรอน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่เกิดจากการทำางานของประจุไฟฟา

6 กดปุ่ม SONIC ( ) เพื่อปดหรือปดฟงกชันโซนิค ฟงกชันนี้ชวยใหยืดผม
ไดรวดเร็วขึ้นและเรียบลื่นสมบูรณแบบ
 » เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ สัญลักษณแสดง “SONIC” ( ) จะปรากฏขึ้น

•	 การสั่นของคลื่นโซนิคจะเริ่มทำางานเมื่อกดแผนหนีบผมเขาหากันเทานั้น 
แผนหนีบผมอาจมีเสียงเมื่อแตะหรือสัมผัสกัน ซึ่งไมมีผลตอประสิทธิภาพ
การทำางานของเครื่องแตอยางใด

7 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสำาหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 
5ซม. 

8 วางผมไวระหวางแผนยืดผม ( ) แลวกดดามจับเขาหากันใหแนน
9 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 

วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอน
สูงเกินไป



10 หลังจาก 20 วินาที ใหทำาซขั้นตอนที่ 8 และ 9 จนกระทั่งคุณไดแบบทรง
ผมที่ตองการ

11 ในการยืดผมที่เหลือ ใหทำาซขั้นตอนที่ 7 ถึง 10
12 ในการเปลี่ยนสไตลการจัดแตงทรงผม ใหกดคางที่ปุ่ม 

  ( ) 3 วินาทีเพื่อเปดฟงกชัน Touch-up ฟงกชันนี้ทำาใหสามารถจัดแตง
ทรงผมโดยใชความรอนลดลงและปกปองเสนผมไดดีขึ้น
 » เมื่อเปดฟงกชันนี้ สัญลักษณ “TOUCH-UP” ( ) แสดงขึ้นและ
สัญลักษณแสดงอุณหภูมิ ( ) จะหายไป

13 กดปุ่ม  ( ) หรือปุ่ม  ( ) อีกครั้งเพื่อออกจากฟงกชัน Touch-up และ
อุณหภูมิการหนีบผมที่ตั้งคาไวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

หม�ยเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ ซึ่งจะปดสวิตชการทำางานโดยอัตโนมัติ
เมื่อผานไป 60 นาที

เมื่อเลิกใชง�น:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทำาความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
4 ล็อคแผนยืดผม ( ) 
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน ( ) หรือเก็บไวในกระเปาที่มีให

3 ก�รรับประกันและบริก�ร
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ 
โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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