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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 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. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 
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.
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.
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.
Always place the appliance with the 

surface. The hot heating plates/barrel 
should never touch the surface or 

Avoid the mains cord from coming 
into contact with the hot parts of the 
appliance.
Keep the appliance away from 

it is switched on.
Never cover the appliance with 
anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot. 
Only use the appliance on dry hair. Do 
not operate the appliance with wet 
hands. 
Keep the heating plates/barrel clean 
and free of dust and styling products 
such as mousse, spray and gel. 

The heating plates/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 heating plates/barrel 
may be stained. Before using it on 

distributor. 
Always return the appliance to a 
service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by 

extremely hazardous situation for the 
user. 

openings 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 Style your hair
Note: Do not change the attachments or styler when the appliance is 
heating up or when it is hot. Let the appliance heat up for 3-5 minutes 

Select a suitable attachment and styler for the hairstyle you want.

Hairstyle Attachment

Tight curls Small curling attachment (  )

Waves Small curling attachment (  ) and Slide-on brush 
(  )

Crimps Crimping/straightening attachment (  ) with 
curved surfaces (  ) facing towards each other

Straight sleek Crimping/straightening attachment ( 
surfaces (  ) facing towards each other

Before you style your hair:
1 Ensure arrow on the ring is pointing at unlock icon on the handle  

(  ).
2 Slide a suitable attachment onto the metal tube (  ) of the handle  

(  ) and turn the ring to the right/anti-clockwise to lock it (  ). 
To remove the attachment, turn the ring to the left/clockwise to 
unlock (  ) and pull it off.

3 Connect the plug to a power supply socket. 
4 Slide the on/off switch (  ) to I to switch on the appliance.

 » The power-on indicator (  ) lights up and starts blinking. 

 » When the appliance is ready for use, the indicator stops blinking.

5 Place the appliance with the support (  ) on a heat-resistant 
surface.

6 Comb your hair and divide your hair into small sections that are not 
wider than 2-4cm.

1 Select small curling attachment (  ) for styling tight curls and 
ringlets.

2 Press the lever (  ) to open the clip (  ) and place a section of 
hair between the clip and barrel (  ).

3 Release the lever and slide the barrel to the hair tip. 
4 Hold the end of the cool tip (  ) and the handle (  ). Then wind 

the section of hair round the barrel from end to root.
5 Hold the barrel in the position for max. 10 seconds. Then unwind the 

section of hair until you can open the clip again with the lever. 
6 To style the rest of your hair, repeat steps 2 to 5.

1 Select the small curling attachment (  ). Then slide the Slide-on 
brush (  ) onto barrel.

2 Wind a section of hair round the brush.
3 Hold the barrel in the position for max.10 seconds. Then unwind the 

section of hair to remove the Slide-on brush (  ) from your hair.
4 To style the rest of your hair, repeat steps 2-3.

1 Select crimping/straightening attachment (  ).Make sure that the 
curved surfaces (  ) are facing each other.

To remove the the crimping/straightening plates, grab each 
protruded side of the plate (  ) and pull it off.

2 Press the lever (  ) to open the attachment and place a section of 
hair between the crimping plates. 

3 Release the lever and keep the plates together for 5 to 10 seconds.
4 Press the lever to open the plates and place the next section of hair 

between the plates. Make sure there is an overlap.
5 Repeat this process until you have reached the hair tip. 
6 To style the rest of your hair, repeat steps 2 to 5.

1  ) are facing each other. Press 
the lever (  ) to open the attachment and place a section of hair 
between the straightening plates.

2 Slide down slowly the length of the hair in a single motion from root 
to end, without stopping to prevent overheating.

inwards (or outwards) when it reaches the last 3-5 cm of the hair 
tip. Hold in that position for 2 to 3 seconds, and then release it.

3 To style the rest of your hair, repeat steps 1 to 2.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.

4 Clean the appliance and attachments by damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also 

hang it with the hanging loop (  ) or store it in the supplied heat 
resistant pouch (  ).

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 

Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8698

EN  User manual

KO  

TH  คู่มือผู้ใช
ZH-TW 

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.

3140 035 34963



3 

1 
2 
3 
4 
5 

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

1 ขอสําคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่
เปยกน 
เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด
อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอา
บน ที่อาบน อางลางหนาหรือ
ภาชนะที่ใสน
ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญ
ของ Philips ดําเนินการให, ศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยนใหเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มี
สภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิต
ใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความ
รความเขาใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดย
ตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคํา
แนะนําในการใชงานที่ปลอดภัยและเขา
ใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หาม
เด็กเลนเครื่อง หามใหเด็กทําความสะอาด
และดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการ
ควบคุมดูแล 
กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดย
ไมไดใชงาน
หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือ
ชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไมมีผลบังคับใช
อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
ควรใชความระมัดระวังอยางสูงในระหวา
งการใชงานเนื่องจากเครื่องนี้มีความรอน
สูงมาก ใหถือเครื่องบริเวณที่จับเทานั้น
เนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความรอนและควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
ควรวางเครื่องไวบนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบน
ราบมั่นคงและทนความรอน ไมควรใหแผน
ความรอน/แกนที่กําลังรอนไปสัมผัสโดน
พื้นผิวหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ
ระวังอยาใหสายไฟสัมผัสกับสวนที่รอนของ
เครื่อง
เก็บเครื่องใหหางจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ
เปดเครื่อง

หามปดคลุมเครื่องจัดแตงทรงผมดวยวัสดุ
ใดๆ (เชน ผาขนหนู หรือเสื้อผา) เมื่อเครื่อง
มีความรอนรอน 
ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น ไมควร
ใชงานเครื่องในขณะมือเปยก 
ควรรักษาความสะอาดแผนความรอน/แกน 
ปองกันไมใหแผนทําความรอนมีฝุ่นละออง
และไมมีผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตางๆ เชน 
มูส สเปรยและเจล 
แผนทําความรอน/แกนมีการเคลือบ 
การเคลือบนี้จะคอยๆ หลุดลอกออกตา
มการใชงาน อยางไรก็ตาม การหลุดลอก
ออกของผิวเคลือบนี้ไมมีผลตอประสิทธิ
ภาพการทํางานของเครื่องแตอยางใด 
หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี 
อาจทําใหเกิดรอยดางที่แผนทําความรอน/
แกน กอนใชงานกับผมปลอม ควรปรึกษา
กับผจัดจําหนายกอน 
โปรดนําเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซอมแซม การซอมแซมโดยผที่ไมมี
ความชํานาญอาจทําใหเกิดอันตรายรายแร
งกับผใช 
หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในชอง
ระบายอากาศ เพื่อปองกันไฟดูด

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ 

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม
สําหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2 จัดแตงทรงผม
หมายเหตุ: อยาเปลี่ยนอุปกรณหรือเครื่องจัดแตงทรงผมเมื่อเครื่องกําลัง
ทําความรอนหรือเมื่อเครื่องรอน ใหเครื่องทําความรอนเปนเวลา 3-5 นาที 
เพื่อใหไดผลลัพธการจัดแตงทรงผมที่สมบูรณแบบ เมื่อคลายสวนของ
ผมออกหลังจากการมวนผม หามดึงที่เสนผม เนื่องจากจะเปนการยืดผม
ที่มวนไว 
เลือกอุปกรณเชื่อมตอและเครื่องจัดแตงทรงผมที่เหมาะกับทรงผมที่ตองการ

ทรงผม อุปกรณเชื่อมตอ
ดัดผมหยิก อุปกรณมวนผมขนาดเล็ก (  )
ผมหยักศก อุปกรณมวนผมขนาดเล็ก (  ) และแปรงแบบสไลด (  )
ผมดัดหยิก อุปกรณดัด/ยืดผม (  ) ที่มีพื้นผิวโคง (  ) หันเขาหากัน
ทรงตรงและ
ปลายงอน อุปกรณดัด/ยืดผม (  ) ที่มีพื้นผิวเรียบ (  ) หันเขาหากัน

กอนการจัดแตงทรงของคุณ:
1 ตรวจสอบใหแนใจวาลูกศรบนวงแหวนนั้นชี้ไปที่ไอคอนปลดล็อคที่ดามจับ 

(  )
2 เลื่อนอุปกรณเสริมที่เหมาะสมไปบนทอโลหะ (  ) ของดามจับ (  ) และ

หมุนวงแหวนไปทางขวา/ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค (  ) 
ในการปลดอุปกรณเสริม ใหหมุนวงแหวนไปทางดานซาย/ทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อปลดล็อค (  ) และดึงออก

3 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ 
4 เลื่อนสวิตชเปด/ปด (  ) ไปยัง I เพื่อเปดเครื่อง

 » ไฟแสดงการเปด (  ) สวางขึ้นและเริ่มกะพริบ 

 » เมื่อเครื่องพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบ

5 วางเครื่องเขากับฐาน (  ) บนพื้นผิวที่ทนความรอน
6 หวีและแบงผมของคุณเปนสวนเล็กๆ กวางไมเกิน 2-4 ซม.
การมวนผมลอนหรือผมลอนวงแหวน (รูปที่ 4)
1 เลือกอุปกรณมวนผมขนาดเล็ก (  ) สําหรับจัดแตงลอนผมเล็กและลอนผม

วงแหวน
2 กดคันโยก (  ) เพื่อเปดคลิป (  ) แลววางผมที่แบงเปนสวนไวลงระหวาง

คลิปและแกน (  )
3 ปลอยกานหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายชอผม 
4 จับสวนปลายดานที่เย็น (  ) และที่ดาม (  ) จากนั้นพันชอผมรอบๆ แก

นมวนผมจากรากผมจรดปลายผม
5 ถือแกนคางไวในตําแหนงเดิมไมเกิน 10 วินาที จากนั้นคลายชอผมที่มวน

ไวจนกระทั่งคุณสามารถใชคันโยกเปดคลิปหนีบผมไดอีกครั้ง 
6 ในการจัดแตงทรงสวนของผมที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
การมวนลอนคลื่น (รูปที่ 5)
1 เลือกอุปกรณมวนผมขนาดเล็ก (  ) จากนั้นเลื่อนแปรงแบบสไลด (  ) ไป

บนแกนมวนผม
2 พันเสนผมที่แบงไว รอบๆ หวีแปรง
3 ถือแกนคางไวในตําแหนงเดิมไมเกิน 10 วินาที จากนั้นคลายชอผมเพื่อนํา

แปรงแบบสไลด (  ) ออกจากผมของคุณ
4 ในการจัดแตงทรงสวนของผมที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 2 ถึง 3
การดัดหยิก (รูปที่ 6)
1 เลือกอุปกรณดัด/ยืดผม (  ) ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นผิวที่โคง (  ) หัน

เขาหากัน
ในการนําแผนดัด/ยืดผมออก ใหจับสวนปลายที่ยื่นออกมาแตละขางของ
แผนดัด/ยืดผม (  ) แลวดึงออก

2 กดคันโยก (  ) เพื่อเปดอุปกรณเชื่อมตอและวางสวนของเสนผม
ไวระหวางแผนดัดผม 

3 ปลอยคันโยกและกดใหแผนยืดประกบกันประมาณ 5 ถึง 10 วินาที

4 กดคันโยกเพื่อเปดแผนดัด/ยืดผม แลววางผมชอถัดไปไวระหวางแผนยืด/ดัด
ผม ตรวจดูวามีสวนที่ซอนทับกัน

5 ทําซขั้นตอนนี้จนกวาจะถึงบริเวณปลายผม 
6 ในการจัดแตงทรงสวนของผมที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
การทําทรงตรงและปลายงอน (รูปที่ 7)
1 ตรวจสอบวาแผนที่มีพื้นผิวเรียบ (  ) หันเขาหากัน กดคันโยก (  ) เพื่อเปด

อุปกรณเชื่อมตอและวางสวนของเสนผมไวระหวางแผนยืดผม
2 เลื่อนลงตามความยาวของเสนผมตั้งแตโคนผมถึงปลายผมในครั้งเดียว โดย

ไมหยุดเพื่อปองกันความรอนสูงเกินไป
ในการแตงทรงปลายงอน ใหหมุนอุปกรณจัดแตงทรงผมเขาดานใน (หรือ
ออกดานนอก) เปนรูปครึ่งวงกลมเมื่อเคลื่อนอุปกรณมาถึงบริเวณ 3-5 ซม. 
ของปลายผม ถืออุปกรณจัดแตงทรงผมคางไวที่ตําแหนงนั้นประมาณ 2 ถึง 
3 วินาที แลวปลอย

3 ในการจัดแตงทรงเสนผมที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 1 ถึง 2
เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ขจัดเสนผมและฝุ่นออกจากเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอ
4 ทําความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณเชื่อมตอดวยผาชุบนพอหมาด
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสําหรับแขวน (  ) หรือเก็บไวในกระเปากันความรอนที่มีให 
(  )

3 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ 
โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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