2-year warranty plus 3 years when you register the product online
within 3 months of the purchase
Register your product and get support at

2

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.

HPS930

www.philips.com/welcome

$IWHUXVH:

3 Clean the appliance and straightening plates with a damp cloth.
4 Store it in a safe and dry place, free of dust. You can hang it with the
hanging loop ( ) and lock the plates with the supplied cap ( ).

a


b

c

d

e

f

g h

:DUUDQW\DQGVHUYLFH

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
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
2-year warranty plus 3 years when you register the product online
within 3 months of the purchase.
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 Do

not use the appliance for any
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household
other purpose than described in this
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
manual.
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
 When the appliance is connected
to a power supply, never leave it

,QWURGXFWLRQ
unattended.
The Philips Pro range has been developed to offer you the best
performance, whilst perfectly taking care of your hair. We have been
 Never use any accessories or
working together with leading stylists to learn what makes a product
professional for consumers and to develop products accordingly.
parts from other manufacturers
The Philips Pro straightener offers the best a straightener needs:
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
ÁRDWLQJSODWHVZLWKDGXUDEOHWLWDQLXPFRDWLQJZKLFKRIIHUVJUHDWKHDW
conduction for fast straightening with optimal pressure. It also offers
recommend. If you use such
a 10 second heat-up time for immediate straightening and digital
temperature control, which can be controlled by the rheostat wheel.We
accessories or parts, your guarantee
KRSH\RXZLOOHQMR\XVLQJWKH3URVWUDLJKWHQHUIRUDORQJWLPH
becomes invalid.
7LWDQLXPSODWHV
Titanium coated plates, used professionally, are valued for their
 Do not wind the power cord round
robustness and quick heat transfer, resulting in faster straightening.
the appliance.
3
Overview of the Straightener
 Wait until the appliance has cooled
down completely before you store it.
a 7HPSHUDWXUHLQGLFDWLRQ
 Pay full attention when using the
b Heat cover/Storage cap
appliance since it could be extremely
c 7LWDQLXPVWUDLJKWHQLQJSODWHV
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
hot. Only hold the handle as other
d ,RQLFRXWOHW
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
parts are hot and avoid contact with
$OOULJKWVUHVHUYHG
e 7HPSHUDWXUHFRQWURO
the
skin.
f Power on/off
3140 035 37602
 Always place the appliance with the
g 6ZLYHOSRZHUFRUG
English
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
h Hanging loop
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
surface. The hot heating plates should
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
never touch the surface or other
www.philips.com/welcome.

6WUDLJKWHQ\RXUKDLU
ÁDPPDEOHPDWHULDO
Notes
1
Important
 Always select a lower setting when you use the straightener for the
 Avoid the mains cord from coming
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
into contact with the hot parts of the  ÀUVWWLPH
Use the straightener only when your hair is dry.
for future reference.
 Frequent users are recommended to use heat protection products
appliance.
 WARNING: Do not use this appliance
when straightening.

Keep
the
appliance
away
from
1
Connect the plug to a power supply socket and remove the storage
near water.
cap.
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
 When the appliance is used in a
2 Slide and hold the lock ( ) until the LCD screen lights up.
it is switched on.
» The default temperature setting is displayed on the LCD screen
bathroom, unplug it after use since
( ).

Never
cover
the
appliance
with
the proximity of water presents a risk,
3
Rotate
the temperature control clockwise or anti-clockwise ( ) to
anything (e.g. a towel or clothing)
even when the appliance is switched
select a suitable temperature setting for your hair.
Note: It is not recommended to regularly use temperature above
when it is hot.
off.
200°C to avoid damage to your hair.
 WARNING: Do not use this appliance  Only use the appliance on dry hair. Do
Hair Type
Temperature Setting
not operate the appliance with wet
near bathtubs, showers, basins
Coarse,
curly,
hard-to-straighten
Mid to High
hands.
or other vessels containing
(180°C and above)
 Keep the heating plates clean and free
Fine, medium-textured or softly waved
Low to Mid
water.
(150°C to 180°C )
of
dust
and
styling
products
such
as
 Always unplug the appliance after use.
Pale, blonde, bleached or color-treated
Low (Below 150°C)
mousse, spray and gel. Never use the
 If the mains cord is damaged, you
» When the heating plates are heating up, the temperature digits
appliance in combination with styling
must have it replaced by Philips, a
will blink.
products.
» When the heating plates have reached the selected temperature,
service centre authorised by Philips or
the temperature digits stop blinking.
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR  The heating plates has titanium
» If the appliance is powered on, ions are automatically and
coating. This coating might slowly wear
continuously dispensed from the outlet ( ), reducing frizz and
avoid a hazard.
providing additional shine.
away
over
time.
However,
this
does
 This appliance can be used by
7KHUPR*XDUG
not affect the performance of the
ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above
children aged from 8 years and above
200°C. When you increase the temperature above 200°C, the
appliance.
and persons with reduced physical,
temperature will increase only 5°C by each step.
$XWRVKXWRII
 If the appliance is used on colorsensory or mental capabilities or
appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60
treated hair, the heating plates may be The
minutes, the appliance switches off automatically. You can re-start the
lack of experience and knowledge
appliance by sliding and holding the lock until the LCD screen lights
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU up.
if they have been given supervision
always consult their distributor.
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
or instruction concerning use of
straightening.

Always
return
the
appliance
to
a
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
the appliance in a safe way and
service centre authorized by Philips
5 Place your hair between the titanium straightening plates( ) and
understand the hazards involved.
SUHVVWKHKDQGOHVÀUPO\WRJHWKHU
for
examination
or
repair.
Repair
by
Children shall not play with the
6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping in order to
appliance. Cleaning and user
prevent overheating.
extremely
hazardous
situation
for
the
maintenance shall not be made by
 7RFUHDWHÁLFNVVORZO\URWDWHWKHVWUDLJKWHQHULQDKDOIFLUFOH
motion inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and
user.
children without supervision.
let the hair glide off the plates.
 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
 Before you connect the appliance,
openings to avoid electric shock.
8 7RÀQLVK\RXUKDLUVW\OLQJPLVWZLWKDVKLQHVSUD\RUÁH[LEOHKROG
ensure that the voltage indicated on
hairspray.
Tip: Do not brush your hair while setting your hair style.
the appliance corresponds to the local (OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
power voltage.
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
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สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

a

2



ขอมูลเบื้องตน

กลมผลิตภัณฑ Philips Pro ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอประสิทธิภาพ
b

c

d

e

f

g h

สูงสุดใหกับคุณ พรอมกับการดูแลเสนผมของคุณอยางสมบูรณแบบ เราไดทํา

 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwᇼʜˋٶy

ผลิตภัณฑระดับมืออาชีพสําหรับผบริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นตาม

 Εࣼ۩Ԛ͂ѧ̯ଐۂwᇼੀై׆

แบบที่เครื่องหนีบผมตรงตองการ: แผนทําความรอนปรับขึ้นลงไดพรอมการ
เคลือบผิวไทเทเนียมที่มีความคงทน ซึ่งเปนสื่อนําความรอนที่ดีเยี่ยมเพื่อการยืด
ผมตรงไดอยางรวดเร็วดวยแรงกดที่พอเหมาะ เครื่องหนีบผมตรง Philips Pro ยัง
ใชระยะเวลาทําความรอนเพียง 10 วินาทีเพื่อการยืดผมตรงไดอยางทันใจ และ
มีการควบคุมอุณหภูมิดวยระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถควบคุมไดดวยปุ่มหมุนตัวตา
นทานกระแสไฟฟา เราหวังวาคุณจะเพลิดเพลินกับการใชเครื่องหนีบผมตรง Pro
Dryer ไปอีกนานเทานาน!
แผนไทเทเนียม
แผนยืดเคลือบไทเทเนียมที่ใชโดยมืออาชีพ มีความโดดเดนดานความทนทานและ
สงผานความรอนไดรวดเร็วทําใหยืดผมตรงไดเร็วยิ่งขึ้น
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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: หามใชเครื่องนี้
ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน
 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
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องกับแหลงจายไฟ
ไวโดยไมไดใชงาน

 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ

ที่ผลิต
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือ
ชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไมมีผลบังคับใช
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
 ควรใชความระมัดระวังอยางสูงในระหวา
งการใชงานเนื่องจากเครื่องนี้มีความรอน
สูงมาก ใหถือเครื่องบริเวณที่จับเทานั้น
เนื่องจากบริเวณอื่นๆ มีความรอนและควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
 ควรวางเครื่องไวบนที่วางซึ่งมีพื้นผิวแบน
ราบมั่นคงและทนความรอน ไมควรใหแผน
ความรอนที่กําลังรอนไปสัมผัสโดนพื้นผิว
หรือวัตถุอื่นๆ ไวไฟ
 ระวังอยาใหสายไฟสัมผัสกับสวนที่รอนของ
เครื่อง
 เก็บเครื่องใหหางจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ
เปดเครื่อง
 หามปดคลุมเครื่องจัดแตงทรงผมดวยวัสดุ
ใดๆ (เชน ผาขนหนู หรือเสื้อผา) เมื่อเครื่อง
มีความรอนรอน
 ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น ไมควร
ใชงานเครื่องในขณะมือเปยก
 ควรรักษาความสะอาดสวนแกน ปองกัน
ไมใหแผนทําความรอนมีฝุ่นละอองและ
ไมมีผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตางๆ เชน
มูส สเปรยและเจล หามใชเครื่องรวมกับ
ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมโดยเด็ดขาด
 แผนทําความรอนมีการเคลือบผิวดวย
ไทเทเนียม การเคลือบนี้จะคอยๆ หลุดลอก
ออกตามการใชงาน อยางไรก็ตาม การหลุด
ลอกออกของผิวเคลือบนี้ไมมีผลตอประสิทธิ
ภาพการทํางานของเครื่องแตอยางใด
 หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี
อาจทําใหเกิดรอยดางที่แผนทําความรอน
กอนใชงานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผจัด
จําหนายกอน
 โปรดนําเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซอมแซม การซอมแซมโดยผที่ไมมี
ความชํานาญอาจทําใหเกิดอันตรายรายแร
งกับผใช
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในชอง
ระบายอากาศ เพื่อปองกันไฟดูด
Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips นี้เปนไปตามมาตรฐานและกฎขอบังคับดานคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาที่มีทุกประการ
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งานรวมกับสไตลิสตชั้นนําพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติที่จะทําใหผลิตภัณฑหนึ่งเปน
คุณสมบัติเหลานั้น เครื่องหนีบผมตรง Philips Pro มอบประสิทธิภาพสูงสุดใน
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ภาพรวมของที่หนีบผมตรง

a

สัญญาณแสดงอุณหภูมิ

b

ที่ครอบปองกันความรอน/ฝาครอบสําหรับจัดเก็บ

c

แผนยืดทําจากวัสดุไทเทเนียม

d

ชองทางออกประจุไฟฟา

e

ปุ่มปรับควบคุมอุณหภูมิ

f

ปุ่มเปดปดการทํางาน

g

สายไฟแบบปรับหมุนไดรอบ

h

หวงสําหรับแขวน

4

ยืดเสนผมของคุณ

หมายเหตุ:

 เลือกอุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก
 ใชเครื่องหนีบผมเมื่อผมของคุณแหงเทานั้น
 แนะนําผที่ใชงานบอยใหใชผลิตภัณฑปองกันความรอนเมื่อทําการยืดผม
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟแลวดึงฝาครอบออก
2 เลื่อนล็อค

(

) คางไวจนกวาหนาจอ LCD จะมีไฟติดสวางขึ้น

» การตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนจะแสดงบนหนาจอ LCD (

)

3 หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา (

) เพื่อเลือก

คาอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับเสนผมของคุณ
โปรดทราบ: เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผมเสีย โปรดอยาใชอุณหภูมิเกิน 200°C เปน
ประจํา
ประเภทเสนผม

การตั้งคาอุณหภูมิ

สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก

ปานกลางถึงสูง (180°C และสูงกวา)

สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือ

ตถึงปานกลาง (150°C ถึง 180°C)

เปนลอนออนๆ
ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือยอมสี

ต (ตกวา 150°C)

» เมื่อแผนทําความรอนเริ่มรอนขึ้น ตัวเลขอุณหภูมิจะกะพริบ
» เมื่ออุณหภูมิของแผนทําความรอนถึงจุดที่กําหนด ตัวเลขอุณหภูมิจะหยุด
กะพริบ
» เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง เครื่องจะจายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและ
ตอเนื่องจากชองทางออก (

) เพื่อชวยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางาม

ใหกับเสนผม
ThermoGuard
ThermoGuard ชวยใหคุณหลีกเลี่ยงจากการตั้งอุณหภูมิสูงกวา 200°C โดย
ไมตั้งใจ เมื่อคุณเพิ่มอุณหภูมิสูงกวา 200°C อุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มครั้งละ 5°C
เทานั้น
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
เครื่องมีฟงกชันตัดไฟอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปดการทํางานโดย
อัตโนมัติ คุณสามารถรีสตารทเครื่องโดยการเลื่อนล็อค

คางไวจนกวาหนาจอ

LCD จะสวางขึ้น
4 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสําหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน
5ซม.
หมายเหตุ: สําหรับผมเสนใหญ แนะนําใหทําหลายๆ สวน
5 วางเสนผมใหอยระหวางแผนยืดผมไทเทเนียม (

) แลวกดที่จับประกบเขา

หากันใหแนน
6 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5
วินาที) จากโคนผมจรดปลายโดยไมตองหยุด เพื่อปองกันความรอนสูงเกินไป

 เพื่อสรางปลายงอน คอยๆ หมุนเครื่องหนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมหมุน
เขาดานใน (หรือดานนอก) เมื่อถึงปลายผม และปลอยเสนผมเลื่อนออกจาก
แผนยืดผม
7 ในการยืดผมที่เหลือ ใหทําซขั้นตอนที่ 4 ถึง 6
8 การจัดทรงผมในขั้นสุดทาย ทําใหชื้นดวยสเปรยเพิ่มความเงางามหรือส
เปรยแตงผมแบบอยทรงเปนธรรมชาติ
เคล็ดลับ: ไมควรแปรงผมขณะกําลังจัดแตงทรง
เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องและแผนยืดผมดวยผาชุบนพอหมาด
4 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย โดยปราศจากฝุ่นละออง คุณสามารถเก็บ
เครื่องโดยแขวนดวยหวงสําหรับแขวน (
ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง (

5

) และล็อคแผนยืดผมดวยฝาครอบ

)

การรับประกันและบริการ

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

̯3KLOLSVଐۂଲֺτཋဤؐᅘᚉޚؿᗐሬ͂ᅟๅؒஃy

การรับประกันเป็นเวลา 2 ปี แล ะอีก 3 ปีเมื่อคุณลงทะเบียนผลิต ภัณฑ์ออนไลน์

ྊړᙶ

ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
̯ଐۂԚ͂ྐ՜Ңࣂᇼʜၤȹঁࡼᄠૃذȹԡ͕ૃy
ᇼੀଐיۂສܞ֚ܧכցؿΑνॎyϊᐾॶݯړသ
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