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

www.philips.com/welcome.

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 appliance overheats, it switches 
off automatically. Unplug the appliance 
and let it cool down for a few minutes. 
Before you switch the appliance on 
again, check the grilles to make sure 

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

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. 

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
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Specifications are subject to change without notice
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Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 
For additional protection, we advise 
you to install a residual current device 
(RCD) in the electrical circuit that 
supplies the bathroom. This RCD 
must have a rated residual operating 
current not higher than 30mA. Ask 
your installer for advice.
Do not insert metal objects into the 
air grilles to avoid electric shock.
Never block the air grilles.
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.

hair.
When the appliance is connected to 
the power, never leave it unattended.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 

recommend. If you use such 
accessories 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.
Only use the appliance on human hair.
Prevent the hot surfaces of the 
appliance from coming into contact 
with your skin.
If you use the appliance on color-
treated hair, the brush body surface 
may stain.
Do not rinse the appliance/brushes 
under the tap.
Do not activate brush rotation switch 
without any attachment attached.
Do not insert metal objects into the 
air grilles to avoid electric shock.

This Philips appliance complies with all applicable standards and 

Environment 
Do not throw away the appliance with the normal household 

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

2 Introduction
The Philips Dynamic Volumebrush is an airstyler with automatic rotation 
system to help you create different styles, while keeping hair smooth 
and shiny. Its 50mm natural bristle brush adds volume and movement 

styler’s unique tourmaline ceramic coating protects and revitalizes hair 
while you style. This special coating conducts heat effectively with no hot 
spots and adds shine with every stroke. 
(Only for HP8664) Ionic conditioning prevents frizz, maximizes shine 
for your hair. 

3 Overview 
a 50mm natural bristle brush 

b Brush release button
c 

d 

e Rotation direction buttons
f 

g 

h Protection cap for 50mm bristle brush
i Retractable bristle brush  

j Bristle retraction knob

We recommend you to practice with the appliance for 2 to 3 times 
so that you can get used to how it works. Try starting with the  
rotation ( c ) speed for this practice.

Note
 Always let the appliance and attachments cool down before you 

connect or disconnect the attachments. 
 The appliance is most effective on towel-dry hair. 
 To prevent excessive pulling of hairs, the appliance is provided 

with a security feature. If the pressure of your hair on the brush 
exceeds a certain limit, the rotation slows down.

1 
hairstyle and snap it onto the styler. 

 To remove the attachment, press the brush release button 
( b ) and pull it off.

2 Comb through your hair and divide them into small sections.
3 Select the desired setting to switch on the appliance ( d ):

Care

from becoming too dry.
 : Off

 » (Only for HP8664)The ion function is automatically activated 
when the appliance is switched on. The function provides 
additional shine and reduces frizz.

1 Insert the brush into the hair tips. Press the rotation direction 
button ( e ), roll up to hair roots.  

2 Keep the brush at hair roots until the hair is completely dry. 
3 To remove the brush from the hair, press the rotation 

direction button ( e ) in the opposite direction.

( e ) in either inwards or outwards direction to style only hair ends. 

1 Turn the knob ( j ) to fully extract the bristles. 
2  Wrap hair tips once around the barrel. 
3 Once the hair is secure, press the rotating button ( e ) to 

wind up the hair. 
4 Keep the brush in the position until your hair is completely dry.
5  Turn the knob to retract the bristles and remove the brush 

from your hair.

 The brush attachments work the best when hair is 80% dry.
 It is recommended to use  SPEED setting when styling with 

retractable bristle brush.  
 
 To avoid hair from tangling, try instead to have short stops when 

using the rotation buttons to ensure hair is nicely rolled onto the 
barrel.

 

5 After use
1 Switch off and unplug the appliance.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and attachments with a damp cloth. Remove 

never insert metal objects into the appliance for cleaning.
4 Always use the protection cap to store the brush attachment.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also 

hang the appliance with its hanging loop ( g ).

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.

7 Troubleshooting
Problem Solution
The 
appliance 
does not 
work at all.

The fuse of power 
socket to which the 
appliance has been 
connected may be 
broken.

Check the fuse for this power 
socket in your home.

The appliance may 
have overheated 
and switched itself 
off.

Unplug the appliance and let it 
cool down for a few minutes. 
Before you switch on the 
appliance again, check the grilles 
to make sure they are not 
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips 
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสําคัญ
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

 คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
น้ํา 
เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ํา ให้ถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ําอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
คําเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณ
อ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา อ่างล้างหน้า 
หรือภาชนะที่ใส่น้ํา
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก 
และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 
นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจ
สอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม 
เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน
หากสายไฟชํารุด ควรนําไปเปลี่ยนที่บริษัท
ฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
จากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจาก

ฟิลิปส์ดําเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ 
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง 
ห้ามให้เด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 
เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนําให้คุณ
ติดตั้ง Residual current device (RCD) 
ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ํา RCD นี้จะ
มีกระแสไฟ Residual operating current 
ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา
ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปใน
ตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ํา
ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้
งาน
ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไม่มีผลบังคับใช้
ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
ใช้เครื่องกับเส้นผมมนุษย์เท่านั้น
ควรระมัดระวังไม่ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่อง
สัมผัสกับผิวของคุณ
หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี 
พื้นผิวของตัวแปรงอาจเปื้อนได้
ห้ามล้างเครื่อง/แปรงใต้ก๊อกน้ํา
ห้ามเปิดใช้สวิตช์หมุนแปรงโดยไม่ได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ที่แนบมา
ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปใน
ตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม 
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว 
ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

2  ข้อมูลเบื้องต้น
Philips Dynamic Volumebrush เป็นไดร์จัดแต่งทรงผมที่มีระบบหมุนอัตโนมัติ
ที่ช่วยให้คุณสร้างทรงผมสไตล์ต่างๆ พร้อมทําให้ผมลื่นและเป็นเงางาม แปรง
เส้นใยธรรมชาติแบบยืดหดได้ 50 มม. ช่วยเพิ่มน้ําหนักและการสปริงตัวในขณะ
ที่แปรงแบบยืดหดได้ให้การจัดแต่งทรงที่เป็นลอนโดยไม่ทําให้ผมพันกัน สาร
เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนของเครื่องจัดแต่งทรงผมช่วยปกป้องและคืนชีวิตชีวาให้
กับเส้นผมขณะที่คุณจัดแต่งทรงผม สารเคลือบชนิดพิเศษนี้กระจายความร้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ร้อนเฉพาะจุดและเพิ่มความเงางามทุกครั้งที่ใช้งาน 
(เฉพาะรุ่น HP8664 เท่านั้น) การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนป้องกันผมชี้ฟู
พร้อมเพิ่มความเงางามถึงขีดสุดให้กับเส้นผมของคุณ 

3 ภาพรวม 
a แปรงเส้นใยธรรมชาติแบบยืดหดได้ 50 มม. 
(เหมาะสําหรับการเพิ่มน้ําหนัก ความสมบูรณ์ของเส้นผม และการสปริง
ตัวเพื่อผมที่ยาวขึ้น)
b ปุ่มปล่อยแปรง
c สวิตช์ความเร็วในการหมุน(  -LOW, -ต่ํา,  -สูง)
d อุณหภูมิและสวิตช์ลมเป่า
e ปุ่มทิศทางในการหมุน
f ที่จับ
g ห่วงสําหรับแขวน 
h ฝาครอบป้องกันสําหรับแปรงแบบยืดหดได้ 50 มม.
i แปรงแบบยืดหดได้  
(เหมาะสําหรับการทําทรงผมที่เป็นลอนโดยไม่ทําให้ผมพันกัน)
j ปุ่มปรับการยืดหดของแปรง

3 ใช้ไดร์จัดแต่งทรงผม
เราขอแนะนําให้คุณฝึกใช้เครื่องสัก 2 ถึง 3 ครั้งเพื่อที่คุณจะได้คุ้นเคยกับการใช้
งานเครื่อง ลองเริ่มด้วยการใช้ความเร็วในการหมุน  (ต่ํา) ( c ) สําหรับ
การฝึกในตอนนี้

หมายเหตุ
 ปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อเย็นลงก่อนประกอบหรือถอดออก 
 เครื่องจะทํางานได้มีประสิทธิภาพที่สุดหากใช้กับผมที่เช็ดแห้งแล้ว 
 เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมถูกดึงมากจนเกินไป เครื่องจึงมาพร้อมกับคุณสมบัติ

ในการรักษาความปลอดภัย หากแรงกดของเส้นผมบนแปรงเกินขีดจํากัดที่
กําหนด การหมุนจะช้าลง

1 รปูที่ เลอืกแปรงเชื่อมตอที่เหมาะกบัทรงผมที่คณุตองการมากที่สดุและตดิ
เขากบัไดรจดัแตงทรงผม 

รูปที่ ในการถอดอุปกรณ์ออก ให้กดปุ่มปล่อยแปรง ( b ) แล้วดึง
แปรงออก

2 ให้หวีผมและแบ่งผมของคุณเป็นส่วนเล็กๆ
3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเพื่อเปิดเครื่อง ( d ):

Care : อุณหภูมิถนอมเส้นผมพร้อมลมเป่าแรงเพื่อการจัดแต่งทรงผม
ของคุณ

 : ความร้อนสูงพร้อมลมเป่าแรงเพื่อเป่าเส้นผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว
 : ความร้อนปานกลางพร้อมลมเป่าอ่อนๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผมที่ชื้นนั้น

แห้งเกินไป
 : ปิด

 » (เฉพาะรุน HP8664 เทานั้น) ฟงกชนัไอออนจะทาํงานโดย
อตัโนมตัเิมื่อเปดสวติชเครื่อง ฟงกชนันี้ชวยเพิ่มความเงางามใหกบั
เสนผมและลดผมชี้ฟู

ด้วยแปรงเส้นใยธรรมชาติแบบยืดหดได้ 50 มม. 
1 รูปที่ สอดแปรงลงในเคล็ดลับผมสุขภาพดี กดปุ่มทิศทางการหมุน ( e ) 

ม้วนไปที่รากผม 
2 ถือแปรงไว้ที่รากผมจนกว่าผมจะแห้งสนิท 
3 รูปที่ ในการนําหวีแปรงออกจากผม ให้กดปุ่มทิศทางการหมุน ( e ) ใน

ทิศทางตรงกันข้าม
รูปที่ ในการทําปลายงอน ให้กดเฉพาะปุ่มทิศทางการหมุนเท่านั้น 

( e ) ในทิศทางเข้าด้านในหรือออกด้านนอกเพื่อจัดแต่งเฉพาะปลายผม

ด้วยแปรงแบบยืดหดได้ 
1 รูปที่ หมุนปุ่ม ( j ) เพื่อดึงขนแปรงออกมาจนสุด 
2 รูปที่ พันปลายผมรอบแกนครั้งเดียว 

3 รูปที่ เมื่อพันผมแน่นดีแล้ว ให้กดปุ่มการหมุน ( e ) เพื่อม้วนเส้นผมขึ้น 
4 ถือแปรงในตําแหน่งนั้นจนกว่าผมของคุณจะแห้งสนิท
5 รูปที่ หมุนปุ่มเพื่อหดขนแปรงและนําแปรงออกจากเส้นผมของคุณ
หลังจากการจัดแต่งทรงผม
ให้ใช้สเปรย์แต่งทรงผมเพื่อให้ผมอยู่ทรงยาวนาน 

เคล็ดลบัการจัดแตงทรงผมสวย
 หวัแปรงเชื่อมตอจะทาํงานไดดทีี่สดุเมื่อเสนผมมคีวามแหง 80%
 ขอแนะนาํใหคณุใชการตั้งคา ความเรว็ LOW (ตํ่า) เมื่อจดัแตงทรงผมดวย

แปรงแบบยดืหดได  
 แบงผมเปนชอเลก็ยิ่งขึ้นเพื่อผลลพัธที่ทั่วถงึกวา 
 เพื่อปองกนัไมใหผมพนักนั ใหลองหยดุชั่วขณะเมื่อใชปุมการหมนุแกนเพื่อ

ใหแนใจวาผมมวนเขากบัแกนไดด ี

4 หลังการใช้
1 ปดสวติชและถอดปลั๊กเครื่อง
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยผ้าชุบน้ําบิดพอหมาด ขจัด

เส้นผมและฝุ่นออกจากแปรงเชื่อมต่อด้วยนิ้วมือของคุณแต่อย่าใส่วัตถุที่เป็น
โลหะเข้าไปในเครื่องเพื่อทําความสะอาด

4 ใช้ฝาครอบป้องกันในการเก็บแปรงเชื่อมต่อ
5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถแขวนเครื่องไว้

กับห่วงคล้องได้ด้วย ( g )

5 การรับประกันและบริการ
หากต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือหากคุณมีปัญหา 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์
บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มีอยู่ในเอกสาร
แผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ
ลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

6 การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา
เครื่องไม่
ทํางานเลย

ฟิวส์ของเต้ารับบน
ผนังที่เสียบเครื่องอยู่
อาจชํารุด

ตรวจสอบฟิวส์ของเต้ารับบนผนัง
ในบ้าน

อาจเกิดจากไดร์เป่า
ผมมีความร้อนมาก
เกินไป ทําให้สวิตช์
ตัดไฟโดยอัตโนมัติ

ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้
เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที 
ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ให้
ตรวจดูว่าไม่มีเศษผมหรือเส้นผมติด
อยู่ในตะแกรงช่องลม
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