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ผลลัพธของการจัดแตงทรงผม อุปกรณเชื่อมตอ
สรางสรรคผมตรงอยางเปนธรรมชาติ แปรงหวีผม (  ) (HP8656 เทานั้น)

เพิ่มนหนักบริเวณรากผม วอลลมไมเซอร (  )

มวนปลายผมงอนดานใน/ดานนอก แปรงใหความรอน (  )

สรางสรรคลอนคลาย แปรงแบบยืดหดได (  )

เปาผมแหง หัวเปาปากแคบ (  )

เคล็ดลับ
 กอนเริ่มใชงาน ควรใชสเปรยปองกันความรอนเพื่อปกปองผมไดดียิ่งขึ้น

กอนและหลังการจัดแตงทรงผม (รูปที่ 3)
1 เช็ดผมใหแหงดวยผาขนหนู

2 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

3 ติดอุปกรณเชื่อมตอที่เหมาะกับทรงผมเขากับเครื่องจัดแตงทรงผมโดยใสใหตรง

กับรองแลวหมุนอุปกรณเชื่อมตอไปดานซาย
 » คุณจะไดยินเสียง “คลิก” และอุปกรณเชื่อมตอไดถูกล็อคเขาที่

4 เลื่อนสวิตชปรับระดับลมเปาไปที่ (  รูปที่ 1) สําหรับพลังลมนมนวลและ

ลมเปาเย็น  สําหรับการจัดแตงทรงผมของคุณ, พลังลมแรงและลมเปาอน 

 สําหรับการเปาผมแหงอยางรวดเร็วและการจัดแตงทรง หรือตั้งคา 

ThermoProtect  สําหรับการเปาแหงและจัดแตงทรงอยางออนโยน เพื่อ

ปกปองผมของคุณจากการใชความรอนสูงเกินไป 
 » เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง พลังไอออนจะทํางานโดยอัตโนมัติและตอ
เนื่อง เพื่อชวยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเสนผม 

5  หากตองการถอดอุปกรณเชื่อมตอ ใหกดปุ่มปลด (  รูปที่ 1) แลวดึงออก 

ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 

Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด

ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ขอสําคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน 

เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช 

การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่อง

จะปดอยก็ตาม

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน 

อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน

ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ ถอด

ปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที กอนเปดส

วิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม 

เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน

หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให, 

ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนินการ

เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพ

จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจสามารถใชงาน

เครื่องนี้ได โดยตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการใชงาน

ที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง 

หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติดตั้ง Residual current device 

(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual 

operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสําหรับ

คําแนะนํา

หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด

หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง

กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน

เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ

หามใชงานกับเสนผมปลอม

หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ

แนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่

ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา(EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี

การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา

รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ

ใชงานแลว ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม

สําหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2 จัดแตงทรงผม
หมายเหตุ: ปลอยใหเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอเย็นลงกอนประกอบหรือถอดออก

หามใชงานกับเสนผมที่เปยกน เช็ดผมใหแหงดวยผาขนหนูกอนเปาผม เครื่องจะ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดหากใชกับผมที่เช็ดแหงแลว

เลือกอุปกรณเชื่อมตอที่เหมาะกับทรงผมที่ตองการ

เคล็ดลับ
 หลังการจัดแตงทรงผม ควรใชสเปรยแตงทรงผมหรือมูส เพื่อใหผมอยทรง

สรางสรรคผมตรงอยางเปนธรรมชาติ (รูปที่ 4) (เฉพาะรน HP8656)
1 วางแปรงหวีผมไวบนเสนผม (  รูปที่ 1)

2 แปรงผมลงอยางชาๆ ดวยแปรงหวีผม เชนเดียวกับที่คุณแปรงดวยแปรงทั่วไป

3 แปรงผมดานหลังตามแบบที่คุณชอบ

เคล็ดลับ: คุณอาจจะแปรงผมดานใน เพื่อใหทรงผมสปริงตัวสวยยิ่งขึ้น

4 เมื่อเสร็จแลว ควรใชนิ้วจัดแตงทรงผม

เพิ่มนหนักบริเวณรากผม (รูปที่ 5)
1 เลื่อนวอลลมไมเซอรเขาไปในเสนผม (  รูปที่ 1) โดยใหหางจากแนวแสก

ผมประมาณ 3 ซม.

2 ในขณะที่ถืออุปกรณในแนวนอน เลื่อนวอลลมไมเซอรไปยังกลางศีรษะ

อยางชาๆ โดยใหเสนผมตานกับวอลลมไมเซอรเพื่อยกเสนผมขึ้นเล็กนอย 

3 ถืออุปกรณพรอมวอลลมไมเซอรคางไวประมาณ 7-10 วินาที

4 เอียงมือของคุณใหวอลลมไมเซอรทํามุมพอดีกับศีรษะ

5 นําวอลลมไมเซอรออกจากศีรษะ ปลอยผมที่ทําวอลลมไมเซอรออก

ทําซขั้นตอนที่ 2-5

6 เมื่อเสร็จแลว ใชนิ้วสอดเขาไปในเสนผมเพื่อดันเสนผมใหอยที่กลางศีรษะ 

ปรับแตงนหนักของเสนผมตามตองการ

มวนปลายผมงอนดานใน/ดานนอก (รูปที่ 6):
1 หวีผมและแบงผมของคุณออกเปนหลายปอย

2 หยิบผมหนึ่งปอยและแปรงผลลงดานลางดวยแปรงใหความรอน (  รูปที่ 1) 

จากนั้น จับปลายผมไวหมุนแปรงเขาหรือหมุนแปรงออก

3 ถือแปรงคางไวในตําแหนงนั้น 7 ถึง 10 วินาที แลวนําแปรงออกจากผม

สําหรับผมสวนที่เหลือใหทําซขั้นตอนที่ 2 และ 3

4 เมื่อเสร็จแลว ควรใชนิ้วจัดแตงปลายผม จัดแตงปลายงอนตามความชอบ

สรางสรรคลอนคลาย (รูปที่ 7):
1 หมุนปุ่มปรับการยืดหด (  รูปที่ 1) ของแปรงแบบยืดหดได (  รูปที่ 1) เพื่อ

ดึงขนแปรงออกมา 

2 พันเสนผมที่แบงไว รอบๆ หวีแปรงดวยขนแปรงที่ดึงขึ้นมา

3 ถือแปรงในตําแหนงนั้น 7 ถึง 10 วินาที

4 หมุนปุ่ม (  รูปที่ 1) เพื่อหดขนแปรงและนําแปรงออกจากเสนผม

สําหรับเสนผมสวนที่เหลือใหทําซขั้นตอนที่ 2-4 

5 เมื่อเสร็จแลว ใหหมุนผมที่มวนเปนลอนรอบนิ้วเพื่อใหลอนอยตัว

6 จัดแตงลอนผมตามตองการ

เมื่อเลิกใชงาน:

1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ขจัดเสนผมและฝุ่นออกจากเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอ

4 ทําความสะอาดเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอดวยผาชุบนบิดพอหมาด

5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น จัดเก็บเครื่องและอุปก

รณเชื่อมตอในกระเปา (  รูปที่ 1)

6 คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวงสําหรับแขวน (  รูปที่ 1).

หมายเหตุ
 กระเปามีไวสําหรับจัดเก็บเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอ

อันตราย
 หลีกเลี่ยงการไมใชกระเปา เก็บกระเปาใหพนจากทารกและเด็กเพื่อปอง

กันอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ

7~10
 sec.

7~10
 sec.

7
3 การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips 

ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของ

คุณ (คุณสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทไดในแผนพับเกี่ยวกับการรับประกัน

ทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจํา

หนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ


