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English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! 
To fully benefit from the support that Philips offers, register 
your product at 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 they are not blocked 
by fluff, hair,etc.
If the mains cord is damaged, 
you must have it replaced 
by Philips, a service centre 
authorised by Philips or similarly 
qualified persons in order to 
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. 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.
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.
Never block the air grilles.
When the appliance is 
connected to the power, never 
leave it unattended.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 
or that Philips does not 
specifically 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.
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.
Avoid the mains cord from 
coming into contact with the hot 
parts of the appliance.
Do not use the appliance on  
artificial hair.
Never cover the appliance 
with anything (e.g. a towel or 
clothing) when it is hot. 

Do not operate the appliance 
with wet hands. 
Keep the metal barrel clean and 
free of dust and styling products 
such as mousse, spray and 
gel. Never use the appliance 
in combination with styling 
products. 
The metal barrel 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 metal 
barrel may be stained. 
Always return the appliance to 
a service centre authorized by 
Philips for examination or repair. 
Repair by unqualified people 
could result in an extremely 
hazardous situation for the user. 
Do not insert metal objects  
into openings to avoid  
electric shock.
Do not pull on the power cord 
after using. Always unplug the 
appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) 

This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

Environment  

Do not throw away the appliance with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in 
at an official collection point for recycling. By doing 
this, you help to preserve the environment.

2 Before styling your hair
Note: Always let the appliance and attachments cool down 
before you connect or disconnect the attachments. 

Remarks: Depending on the dampness of the hair,  
the duration for each strand would differ. A longer duration 
is needed if hair is damper than recommended.

1 Select your desired attachment ( d, g, i ) and fix it onto 
the handle ( e ) of the styler.  

Press the release button ( b ) to remove the attachment 
when it cools down.

2 Connect the plug to a power supply socket. 

3 Slide the airflow switch ( c ) to strong and warm airflow  
for fast drying, warm airflow  for gentle drying and styling 
to prevent your hair from overheating, and cool airflow  
for fixing your style.  

3 How to style your hair
We recommend that you practice using the appliance two or 
three times so you can get used to how it works. 

( A ) Nozzle attachment ( i )

1 Select the nozzle ( i ) and fix it onto the handle ( e ).

2 ( Fig. 5-A ) Dry your hair with suitable settings ( c ). 

( B ) Air curl attachment ( d ) 

Tips and Tricks

Refer to the Quick Start Guide for detailed usage 
instructions.

( Fig.2 ) There are different points where the curling 
attachment can be fixed. For your convenience, you can 
change the position according to the way you hold the 
appliance 

Pre-dry your hair, including the roots, before using the 
product. For optimal results, hair should be 80%–90% dry

Comb hair thoroughly and ensure that there are no 
tangles

Separate hair into sections. Keep all unused hair away 
from the opening. Make sure that there are no stray or 
loose strands near the opening

Start curling from the back of the head

( Fig. 3 ) Before inserting the hair, check that the opening 
is clear. Press the rotating button to make sure there is 
nothing blocking the opening

Twist the hair once to make it easier to put into  
the opening

Use the contours or the marked arrows to guide hair into 
the chamber

Place the opening on your hair where you want the curls 
to start. Do not place too close to the roots

Hold the hair strands taut when putting into the opening

Do not immediately release the rotation button when 
the hair can no longer be seen at the opening. Allow the 
rotation to continue for another 10 seconds to ensure that 
the hair is completely inside the chamber

Check that the ends of the hair strands remain enclosed 
within the chamber and no stray hair is sticking out

( Fig. 4 ) If hair becomes trapped, switch off the device. 
Gently remove any trapped hair in thin strands, section 
by section, until all of the hair is freed. Alternatively, you 
can press the side buttons ( j ) of the air curl attachment 
to remove the top cover of the attachment and release 
trapped hair

( C ) Brush attachment ( g )

Remove the protection cap from the brush ( h )  
before using. 

Make waves/volume in the hair ( Fig.5-B )

1 Place the brush ( g ) at the hair tips, and use the 
rotational button ( a ) to roll up the strand from the ends 
to the roots.

2 Keep the brush at the hair roots until the hair is 
completely dry. 

3 Remove the brush from the hair by using the opposite 
rotation direction. To avoid tangles, remember to move 
the brush away from your hair as you do so. 

4 To style the rest of your hair, repeat steps 1-3. 

Style the hair tips (Fig. 5-C)

1 Insert the brush ( g ) at the hair tips.

2 Choose the rotation direction for the desired  
results ( inwards flicks or outwards flicks ).

3 Activate the rotation, allowing the brush to rotate at the 
hair tips until the hair is completely dry and  
properly shaped. 

4 To style the rest of your hair, repeat steps 1-3.

Straighten the hair (Fig.5-D)

1 Insert the brush under your hair, at the roots. 

2 Pull the brush down the length of the hair from the roots 
to the ends, without using the rotation. 

4  After use

Remarks: Only apply hairspray and other fixation styling 
products after styling.

1 Switch off the appliance and unplug it.

2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down. 

3 Clean the appliance and attachments by damp cloth.

4 Always use the protection cap ( h ) to store the  
brush attachment.

5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also 
hang it with the hanging loop ( f ).

5 Guarantee & 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 (you will find its 
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there 
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local 
Philips dealer.
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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: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้
บริเวณอ่างอาบน้ํา ที่อาบน้ํา 
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ํา
ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก 
และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 
นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจ
สอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม 
เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

หากสายไฟชํารุด คุณต้องให้ช่างผู้ชํานาญ
ของ Philips ดําเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก
อบรม ดําเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ 
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่
ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคําแนะนําใน
การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง 
ห้ามไม่ให้เด็กทําความสะอาดและดูแล
รักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 
เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนําให้คุณ
ติดตั้ง Residual current device (RCD) 
ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ํา RCD นี้จะ
มีกระแสไฟ Residual operating current 
ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้
งาน
ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไม่มีผลบังคับใช้
อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในระหว่าง
การใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความร้อน
สูงมาก ให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น
เนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความร้อนและควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของ
เครื่อง
ห้ามใช้งานเครื่องกับเส้นผมปลอม
ห้ามปิดคลุมเครื่องด้วยวัสดุใดๆ (เช่น ผ้า
ขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อน 
ไม่ควรใช้งานเครื่องในขณะมือเปียก 

ควรรักษาความสะอาดส่วนแกนโลหะ 
ป้องกันไม่ให้แกนมีฝุ่นละอองและไม่มี
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมต่างๆ เช่น มูส 
สเปรย์และเจล ห้ามใช้เครื่องร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมโดยเด็ดขาด 
แกนโลหะมีการเคลือบ การเคลือบนี้จะ
ค่อยๆ หลุดลอกออกตามการใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม การหลุดลอกออกของผิวเคลือบนี้ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง
แต่อย่างใด 
หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี 
อาจทําให้เกิดรอยด่างที่แกนโลหะได้ 
โปรดนําเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มี
ความชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรง
กับผู้ใช้ 
ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในช่อง
ระบายอากาศ เพื่อป้องกันไฟดูด
ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่
เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

Electromagnetic fields (EMF) 
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม  
ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้
งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อ
ช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2 ก่อนจัดแต่งทรงผมของคุณ
หมายเหตุ: ปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อเย็นลงก่อนประกอบหรือ
ถอดออก 
หมายเหตุ: เวลาในการจัดแต่งผมแต่ละช่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ความชื้นของเส้นผม อาจต้องใช้เวลานานขึ้น หากผมมีความชื้นมากกว่า
ที่แนะนํา
1 เลือกอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการ ( d, g, i ) แล้วยึดเข้ากับด้ามจับ ( e ) 

ของอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม 
กดปุ่มปลดอุปกรณ์ ( b ) เพื่อถอดอุปกรณ์เสริมเมื่อเย็นลง

2 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 
3 เลื่อนสวิตช์ลมเป่า ( c ) ไปที่พลังลมแรงและอุ่น  เพื่อเป่าผมให้แห้งอย่าง

รวดเร็ว, ลมเป่าอุ่น  เพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างอ่อนโยนและจัดแต่งทรงเพื่อ
ปกป้องผมของคุณจากความร้อนสูง, และลมเป่าเย็น  เพื่อจัดแต่งผมให้อยู่
ทรง 

3 วิธีจัดแต่งทรงผมของคุณ
เราแนะนําให้คุณฝึกใช้เครื่องสองถึงสามครั้งเพื่อให้คุ้นชินกับการทํางานของ
เครื่อง 
( A ) หัวเป่า ( i )
1 เลือกหัวเป่า ( i ) แล้วยึดเข้ากับด้ามจับ ( e )
2 ( รูปที่ 5-A ) เป่าผมของคุณด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม ( c ) 
( B ) อุปกรณ์ม้วนผมด้วยลม ( d ) 
เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ
โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ สําหรับรายละเอียดคําแนะนําใน
การใช้งาน

( Fig.2 )อุปกรณ์ม้วนผมสามารถยึดติดกับเครื่องได้หลายจุด เพื่อความสะดวก 
คุณสามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้ตามทิศทางที่คุณจับเครื่อง 
เป่าผมให้แห้งจนถึงรากผมในขั้นแรกก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ผมควรแห้งประมาณ 
80%–90% เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หวีผมให้ทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผมพันกัน
แบ่งเส้นผมเป็นส่วนๆ ระวังไม่ให้ผมที่ยังไม่ต้องการม้วนเข้าใกล้ช่องเปิด โปรด
แน่ใจว่าไม่มีผมรุ่ยออกมาใกล้กับช่องเปิด
เริ่มม้วนผมจากด้านหลังศีรษะ
( รูปที่ 3 ) ก่อนสอดผมเข้าไป โปรดดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอุดตันในช่องเปิด กด
ปุ่มหมุนเพื่อทําให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอุดตันในช่องเปิด
บิดเกลียวผมหนึ่งครั้งเพื่อใส่ผมเข้าไปในช่องเปิดได้ง่ายขึ้น
ใช้ส่วนโค้งหรือลูกศรเป็นตัวควบคุมเมื่อคุณใส่ผมเข้าไปในช่อง
วางช่องเปิดบนตําแหน่งผมที่คุณต้องการเริ่มม้วน อย่าวางให้ใกล้รากผมมาก
เกินไป
ดึงช่อผมให้ตึงเมื่อสอดผมเข้าไปในช่องเปิด
อย่าปล่อยปุ่มหมุนในทันที แม้คุณจะมองไม่เห็นผมที่ช่องเปิดแล้ว ปล่อยให้
เครื่องหมุนต่อไปอีก 10 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าผมได้เข้าไปในช่องหมดแล้ว
ตรวจดูว่าปลายช่อผมยังคงอยู่ภายในช่องและไม่มีผมหลุดออกมาภายนอก
( รูปที่ 4 ) หากมีผมพันกัน ให้ปิดเครื่อง ค่อยๆ คลายผมที่พันกันออกเป็นช่อ
เล็กๆ ทีละช่อ จนไม่มีเส้นผมที่พันกันแล้ว หรือ กดปุ่มด้านข้าง ( j ) ของ
อุปกรณ์ม้วนผม เพื่อถอดฝาครอบด้านบนของอุปกรณ์ แล้วนําผมที่พันกัน
ออกมา

( C ) แปรง ( g )
ถอดฝาครอบป้องกันออกจากแปรง ( h ) ก่อนการใช้งาน 

ทําผมลอนสวยและมีน้ําหนัก ( Fig.5-B )
1 วางแปรง ( g ) ไว้บริเวณปลายผม แล้วใช้ปุ่มหมุน ( a ) เพื่อหมุนปลายช่อ

ผมขึ้นไปจนถึงโคน
2 ถือแปรงค้างไว้ที่โคนจนกว่าผมจะแห้งสนิท 
3 เอาแปรงออกจากผมโดยการหมุนออกในด้านตรงข้าม พยายามหมุนแปรงออก

ให้ไกลจากผมเพื่อไม่ให้ผมพันกัน 
4 หากต้องการจัดแต่งทรงส่วนของผมที่เหลือ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1-3 

จัดแต่งปลายผม (Fig. 5-C)
1 วางแปรง ( g ) ไว้บริเวณปลายผม
2 เลือกทิศทางการหมุนตามที่ต้องการ ( ปลายงอนเข้าด้านในหรือปลายงอนออก

ด้านนอก )
3 เริ่มการหมุน ปล่อยให้แปรงหมุนบริเวณปลายผมจนผมแห้งสนิทและได้ทรง

ตามต้องการ 
4 หากต้องการจัดแต่งทรงส่วนของผมที่เหลือ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1-3

ยืดผมตรง (Fig.5-D)
1 วางแปรงไว้ใต้ผมโดยเริ่มจากโคนผม 
2 ดึงแปรงลงมาตามความยาวของผม เริ่มตั้งแต่โคนผมจนถึงปลายผมโดยไม่

ต้องหมุน 

4  หลังการใช้
หมายเหตุ: ฉีดสเปรย์แต่งผมและผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมอื่นๆ หลังจาก
จัดแต่งทรงผมแล้วเท่านั้น
1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง 
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยผ้าชุบน้ําพอหมาด
4 ใช้ฝาครอบป้องกัน ( h ) เพื่อเก็บแปรงเสมอ
5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนด้วยห่วงสําหรับแขวน ( f )

5 การรับประกันและการบริการ 
หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์
บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศ
ของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ใน
ประเทศ
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