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ภาษาไทย
1 ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

ที่หนีบผมตรง Philips ActiveCare มีแผนหนีบผม Triple-Care™ ที่ไดรับกา
รพัฒนาใหมเพื่อใหมั่นใจวาผมทุกเสนไดรับการปองกันจากความรอนเกินกำา
หนดและใหคุณมั่นใจไดถึงผลลัพธที่ดีที่สุด แผนหนีบผม Triple-Care™ มี 3 
เทคโนโลยีการดูแลเสนผมที่ผสานการทำางานรวมกัน:

•	 เทคโนโลยี TempPrecision - ดวยตัวทำาความรอนประสิทธิภาพสูง ที่หนีบผม
ตรงจะรักษาอุณหภูมิคงที่สมเสมอชวยใหคุณยืดเสนผมไดอยทรงและออน
โยนตอเสนผมมากขึ้นดวยอุณหภูมิตกวา 200°C ที่ใหคุณแตงผมไดตาม
สไตลที่ตองการ!

•	 Philips EHD+ Technology ™ – แผนหนีบผมจะปลอยความรอนเทากันทั่ว
ทั้งแผนเพื่อปกปองไมใหเสนผมแหงเสียหรือแตกปลาย

•	 Sonic Vibration Technology ™ – กระจายแรงสั่นสะเทือนนมนวลและออน
โยนไปยังเสนผมอยางทั่วถึงผานแผนหนีบผม เพื่อใหเสนผมทุกเสนไดรับ
การดูแล

ภาพรวมของที่หนีบผมตรง
a สัญญาณพรอมทำางาน
b สัญญาณแสดงอุณหภูมิ
c สัญญาณแสดงฟงกชันโซนิค
d สัญญาณแสดงฟงกชันล็อคปุ่มกด



e ปุ่มปรับอุณหภูมิ
f ปุ่ม SONIC (โซนิค)

•	 กดสวิตชเพื่อเปด/ปดฟงกชันโซนิค ฟงกชันโซนิคชวยใหการยืดผมตรงเปน
ไปไดรวดเร็วขึ้นและไดผมเรียบตรงสวยงาม

g ปุ่มเปด/ปด
h ปุ่มล็อคปุ่มกด

•	 เลื่อนคางไวเพื่อล็อคปุ่มทั้งหมดบนเครื่อง
i ล็อคแผนหนีบผม

•	 เลื่อนเพื่อล็อคและปลอยกานหนีบผมของเครื่อง
j หวงคลอง
k สายไฟ
l แผนหนีบผม 

2 ขอสำาคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

อันตราย

•	 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

คำาเตือน

•	 คำาเตือน: ที่หนีบผมตรงมีอุณหภูมิสูง โปรดเก็บเครื่องใหพนจากมือเด็กใน
ระหวางที่เครื่องทำาความรอน ขณะใชงานและชวงเวลาที่ปลอยใหเย็นลง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ



•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน 

•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน

•	 คำาเตือน: เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่หนีบผม
ตรงมีคุณสมบัติใหความรอนสูงสุด ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ
ใชคุณสมบัตินี้ ขอแนะนำาใหถือเครื่องบริเวณที่จับเทานั้น 

•	 คำาเตือน: ในขณะที่ที่ยืดผมตรงกำาลังทำาความรอนและกำาลังรอใหเย็น ใหวาง
เครื่องบนพื้นราบเรียบเสมอกันและทนตอความรอนได

•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน
เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

•	 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ 

ขอควรระวัง

•	 ใชเครื่องกับเสนผมมนุษยที่แหงแลวเทานั้น 

•	 ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ 

•	 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน

•	 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 เมื่อเครื่องหมดอายุ
การใชงานแลว ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บ
รวบรวมสำาหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะ
สิ่งแวดลอมที่ดี

3 ยืดเสนผมของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ เลือก
อุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก



ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก ปานกลาง ถึง สูง (170°C - 199°C)
สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือเปน
ลอนออนๆ

ตถึงปานกลาง (160°C และตกวา)

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

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 กดคางที่ปุ่ม  ( ) จนกวาหนาจอ LCD จะมีไฟสวางขึ้น

 » การตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนจะแสดงบนหนาจอ LCD ( )

3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิ ( ) เพ่ือเลือกต้ังคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกบัเสนผมของคุณ
 » เมื่อแผนหนีบผมรอนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ ‘READY’ 

(พรอมใช) ( ) จะปรากฏขึ้น
 » หมายเหตุ: หากไมไดกดปุ่มใดๆ เปนเวลา 4 วินาที ฟงกชันล็อคปุ่มกด
จะทำางานโดยอัตโนมัติและปดการใชงานปุ่มกดทั้งหมดบนเครื่อง เมื่อ
เปดใชฟงกชันล็อคปุ่มกด สัญญาณล็อคปุ่มกด ( ) จะแสดงบนหนาจอ 
LCD ในการปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกด ใหเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด  
( ) และคางไวเปนเวลา 1.5 วินาที 
 » เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนปุ่มโดยไมไดตั้งใจระหวางการใชงาน 
คุณสามารถเปด ใชฟงกชันการล็อคปุ่มกดดวยตัวเองโดยการเลื่อนปุ่มล็อค
ปุ่มกด ( ) และคางไว

 » หมายเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปดการ
ทำางานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรีสตารทเครื่องโดยการกดปุ่ม  คาง
ไวจนกวาหนาจอ LCD สวางขึ้น 

4 เลื่อนตัวล็อคแผนหนีบผม ( ) ไปที่  เพื่อปลดล็อคกานหนีบผม
5 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสำาหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 

5ซม.
6 วางผมไวระหวางแผนหนีบผม ( ) แลวกดกานหนีบผมเขาหากัน



•	 ฟงกชันโซนิคจะทำางานเมื่อเปดเครื่องโดยสัญลักษณ SONIC ( ) จะ
ปรากฏขึ้นบนจอ LED

•	 การสั่นของคลื่นโซนิคจะเริ่มทำางานเมื่อกดแผนหนีบผมเขาหากันเทานั้น 
แผนหนีบผมอาจมีเสียงเมื่อแตะหรือสัมผัสกัน ซึ่งไมมีผลตอประสิทธิภาพ
การทำางานของเครื่องแตอยางใด

•	 ในการปดหรือเปดฟงกชันโซนิค ใหกดปุ่ม SONIC ( ) 
7 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 

วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ทั้งนี้เพื่อปองกันความรอนสูง
เกินไป

•	 ในการทำาปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดานใน 
(หรือดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคางไวที่
ตำาแหนงนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

8 หลังจาก 20 วินาที ใหทำาซขั้นตอนที่ 6 และ 7 จนกระทั่งคุณไดแบบทรงผม
ที่ตองการ

9 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทำาซขั้นตอนที่ 6 ถึง 8

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกดโดยการเลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกด ( ) คางไวเปน

เวลา 1.5 วินาที
2 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
3 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
4 ทำาความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
5 ล็อคแผนหนีบผมโดยการปดกานหนีบผมและเล่ือนตวัล็อคแผนหนบีผมไปที่ 
6 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน ( )



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

5 วิธีแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
เครื่อง
ไมทำางาน
เลย

อาจไมมีกระแสไฟ
ในเตารับบนผนังที่
เสียบเครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบนผนังใชงานได

เปดใชงานฟงกชัน
ล็อคปุ่มกด

ปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มกดโดยการ
เลื่อนปุ่มล็อคปุ่มกดคางไวเปนเวลา 1.5 
วินาที

สายไฟหลักอาจ
ชำารุดเสียหาย

หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญ
ของ Philips ดำาเนินการให, ศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดำาเนินการเปลี่ยนใหเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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