
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 mains cord is damaged, 
you must have it replaced 
by service centre 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 
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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.

• 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 hot. Only hold the handle 
as other parts may be hot and 
avoid contact with the skin.

• Always place the appliance 
on a heat-resistant, stable 
flat surface. The hot curling 
chamber should never touch 
the surface or other flammable 
material.

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

• Keep the appliance away from 
flammable objects and material 
when 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. 

• The barrel has ceramic 
titanium 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 barrel 
may be stained. 

• Do not use the appliance on 
artificial hair. 

• 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 
any openings to avoid electric 
shock.

• Do not pull on the power cord 
after using. Always unplug the 
appliance by holding the plug.

• Never break the appliance to 
avoid electric shock.

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

Recycling  
-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.
-Follow your country’s rules for the separate 
collection of electrical and electronic products. Correct 
disposal helps prevent negative consequences for the 
environment and human health.

2 Overview
a Curling chamber
b Curling button 
c Curling direction switch
d Curling time setting
e Curling temperature setting
f Power-on indicator
g Power on/off button
h Hanging loop 
i Hair sectioning accessory
j Barrel cleaning accessory

3 Curl Your Hair
How to use:
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press the power on/off button  ( g ) to turn on the 

appliance.
 » The heating up time is indicated by the blinking power-on 
indicator ( f ). The appliance is ready for use when the 
indicator stays stable.

3 Select your desired curling time ( d ) and temperature 
setting ( e ) according to Fig. 1.

4 Choose your desired curling direction ( c ) according to 
Fig. 2.

5 Determine the amount of hair by using the hair sectioning 
accessory. Start with a hair strand of 2-3 cm width. 

• Note: Do not insert more hair into the curling chamber 
than indicated by the hair sectioning accessory. 

6 To easily insert the strand of hair into the curling chamber, 
first insert part of the hair into the opening at the back of 
the appliance. Use the contours of the opening to guide 
the section of hair into the chamber.

7 Let the appliance hold the strand of hair in place. PRESS 
and continuously HOLD the curling button  ( b ), and 
the strand of hair will be automatically curled into the 
chamber.
 » When the hair has been successfully curled into the 
chamber, you will hear one beep at regular intervals. If you 

do not hear any beeps and the hair is still not curled into 
the chamber, remove the strand of hair and try inserting 
it again.

8 When you hear four continuous beeps followed by a 
click, you can remove your finger from the curling button. 
Slowly and gently release your hair from the chamber.

9 Repeat steps 5-8 to style the rest of your hair.

4 Tips and Tricks

Note

 • If hair becomes trapped, check that the appliance 
is turned off and gently remove the trapped hair by 
pulling out thin strands, section by section, until all the 
hair has been freed.

• Comb hair thoroughly. Ensure there are no tangles 
before curling

• Separate hair into sections. Keep all unused hair away 
from the opening of the curling chamber 

• To prevent tangles, use an amount of hair which fits 
within the opening of the hair sectioning accessory

• Start curling from the back of the head
• ( Fig.4 ) Make sure that no stray or loose strands are near 

the opening of the curling chamber
• Twist the hair once to make it easier to put it into the 

opening of the curling chamber  
• Use the contours of the opening to guide hair into 

the chamber
• Place the opening against the hair where you want the 

curls to start. Do not place it too close to the scalp
• Hold the strands of hair taut when inserting them into the 

opening of the curling chamber 
• The heating time is indicated by the blinking of the 

power-on indicator. The appliance is ready for use when 
the indicator stays stable

• Use a smaller amount of hair for longer hair lengths and/
or to get more defined curls

• To achieve different types of curls and looks, change the 
temperature settings, time settings and/or the rotation 
direction. (Fig. 1 & Fig. 2)

• (Fig 6) If you like your curls to start only at ear level 
and below, you may also choose to hold the appliance 
horizontally. Hold your hair taut and in parallel to the 
opening to ensure easy insertion. 
Note: Make sure its FRONT (same side as the buttons) is 
facing you.  

Remarks:
• Press and hold the curling button until you hear the 

continuous beeps followed by a click. If you remove your 
fingers from the curling button before the final sound 
indications, DO NOT press it again. Remove the hair and 
start over. 

• The appliance intelligently identifies when hair is severely 
stuck and alerts you with continuous beeps followed 
by a click. To protect your hair from heat damage, the 
appliance will automatically turn off.

5 After Use
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until the curling 

chamber cools down.
3 Keep it in a safe, dry place which is free of dust. You can 

also hang it with the hanging loop ( h ).
Cleaning and Maintenance:
• Clean the surface of the appliance with a damp cloth.
• ( Fig. 5 ) Insert the barrel cleaning accessory ( j ) into the 

curling chamber. Turn it continuously to remove residues. 
• To clean the cleaning accessory, wash it under running 

water and leave it to dry completely before using it again.  

6 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.

www.Philips.com/welcome
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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

• ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
• หากสายไฟชํารุด คุณต้องให้ศูนย์

บริการหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดําเนิน
การเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

• 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

• ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้
งาน

• ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไม่มีผลบังคับใช้

• อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
• ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

• ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในระหว่าง
การใช้งานเนื่องจากเครื่องนี้มีความร้อนสูง 
ให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น เนื่องจาก
บริเวณอื่นๆ อาจมีความร้อนและควรหลีก
เลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง

• ควรวางเครื่องไว้บนพื้นผิวแบนราบมั่นคง
และทนความร้อน ไม่ควรให้ช่องทําลอนผม
ที่กําลังร้อนไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัตถุไว
ไฟอื่นๆ

• ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของ
เครื่อง

• เก็บเครื่องให้ห่างจากวัสดุและวัตถุไวไฟเมื่อ
เปิดเครื่อง

• ห้ามปิดคลุมเครื่องด้วยวัสดุใดๆ (เช่น ผ้า
ขนหนู หรือเสื้อผ้า) เมื่อเครื่องมีความร้อน 

• ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น ไม่ควรใช้
งานเครื่องในขณะมือเปียก 

• แกนเคลือบด้วยเซรามิคไททาเนียม การ
เคลือบนี้จะค่อยๆ หลุดลอกออกตามการใช้
งาน อย่างไรก็ตาม การหลุดลอกออกของผิว
เคลือบนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องแต่อย่างใด 

• หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี 
อาจทําให้เกิดรอยด่างที่แกนม้วนผมได้ 

• ห้ามใช้งานเครื่องกับเส้นผมปลอม 
• โปรดนําเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ

อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มี
ความชํานาญอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรง
กับผู้ใช้ 

• ห้ามแหย่วัตถุที่ทําด้วยโลหะเข้าไปในช่อง
ระบายอากาศ เพื่อป้องกันไฟดูด

• ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่
เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

• ห้ามงัดแงะตัวเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ไฟฟ้าช็อต

Electromagnetic fields (EMF) 
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

การรีไซเคิล  
-ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้
งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อ
ช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสําหรับการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกําจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่อง
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

2 ภาพรวม
a ช่องทําลอนผม
b ปุ่มการม้วนผม 
c สวิตช์ปรับทิศทางลอนผม
d การตั้งค่าเวลาการจับลอน
e การตั้งค่าอุณหภูมิการจับลอน
f สัญญาณไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่อง
g ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
h ห่วงสําหรับแขวน 
i อุปกรณ์เสริมสําหรับแบ่งผมเป็นส่วนๆ
j อุปกรณ์เสริมสําหรับทําความสะอาดแกน

3 ดัดผมคุณให้เป็นลอน
วิธีการใช้งาน:
1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
2 กดปุ่มเปิด/ปิด  ( g ) เพื่อเปิดเครื่อง
 » สัญญาณไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่อง ( f ) ที่กระพริบเป็นการแสดงถึงช่วง
เวลาในระหว่างการอุ่นเครื่อง เครื่องพร้อมใช้งานเมื่อไฟแสดงสถานะหยุดนิ่ง
ไม่กระพริบ

3 เลือกการตั้งค่าเวลา ( d ) และอุณหภูมิ ( e ) การจับลอนที่ต้องการตาม 
รูปที่ 1

ทรงผม ลอนคลื่น ลอนคลาย ลอนเล็ก

การตั้งค่าอุณหภูมิ 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

การตั้งค่าเวลาการ
จับลอน 8 วินาท 10 วินาท 12 วินาท

4 เลือกทิศทางลอนผม ( c ) ที่ต้องการตาม รูปที่  2

ด้านซ้าย สลับกัน ด้านขวา

5 กําหนดปริมาณผมโดยใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับแบ่งผมเป็นส่วนๆ เริ่มด้วยช่อ
ผมกว้างประมาณ 2-3 ซม

• หมายเหตุ: โปรดอย่านําผมใส่ลงในช่องทําลอนผมในปริมาณมากกว่าที่
อุปกรณ์แบ่งผมระบุไว้

6 หากต้องการสอดช่อผมเข้าไปในช่องทําลอนผมอย่างง่ายดาย อันดับแรกให้
สอดช่อผมเข้าไปในช่องด้านหลังของตัวเครื่อง ใช้ความต่างของช่องนําทางช่อ
ผมเข้าไปในช่องทําลอนผม

7 ปล่อยให้เครื่องหนีบช่อผมให้เข้าที่ กดปุ่มการม้วนผมค้างไว้  ( b ) แล้ว
ช่อผมจะม้วนเข้าไปในช่องทําลอนผมโดยอัตโนมัติ
 » เมื่อผมม้วนเข้าไปในช่องทําลอนผมเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊พเป็นระ
ยะๆ หากคุณไม่ได้ยินเสียงบี๊พเลย และผมยังไม่ม้วนเข้าไปในช่องทําลอนผม 
ให้นําช่อผมออก แล้วลองอีกครั้ง

8 เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊พต่อเนื่องกันสี่ครั้ง และตามด้วยเสียงดังคลิก คุณสามารถ
ปล่อยนิ้วจากปุ่มการม้วนผมได้ ค่อยๆ คลายผมออกช้าๆ จากช่องทําลอนผม

9 ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5-8 เพื่อจัดแต่งทรงผมส่วนที่เหลือ

4 เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ
หมายเหตุ

• หากผมติดพันเครื่อง ให้ปิดการทํางาน และค่อยๆ แก้ผมที่พันออก 
โดยดึงช่อผมออกทีละน้อย ทีละช่อๆ จนกระทั่งผมหลุดออกจาก
เครื่องทั้งหมด

• หวีผมให้ทั่ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผมพันกันก่อนทําการม้วนผม
• แบ่งเส้นผมเป็นส่วนๆ ระวังอย่าให้ผมส่วนที่ยังไม่ต้องการม้วนเข้าใกล้ช่องเปิด

ของช่องทําลอนผม 
• ม้วนผมในปริมาณที่พอเหมาะกับช่องของอุปกรณ์เสริมสําหรับแบ่งผมเป็น

ส่วนๆ เพื่อป้องกันผมพันกัน
• เริ่มม้วนผมจากด้านหลังศีรษะ
• ( รูปที่ 4 ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผมที่กระจัดกระจายหรือรุ่ยออกมาเข้า

ใกล้ช่องเปิดของช่องทําลอนผม
• บิดเกลียวผมหนึ่งครั้งเพื่อให้ผมเข้าไปในช่องเปิดของช่องทําลอนผมได้อย่าง

ง่ายดาย
• ใช้ความต่างของช่องนําทางผมเข้าไปในช่องทําลอนผม
• นําช่องทําลอนผมสัมผัสกับช่อผมที่ต้องการม้วนเพื่อเริ่มม้วน อย่านําเข้าใกล้

หนังศีรษะมากเกินไป
• ดึงช่อผมให้ตึงขณะสอดผมเข้าไปในช่องเปิดของช่องทําลอนผม 
• สัญญาณไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่องที่กระพริบเป็นการแสดงถึงช่วงเวลาการ

อุ่นเครื่อง เครื่องพร้อมใช้งานเมื่อไฟแสดงสถานะหยุดนิ่งไม่กระพริบ
• สําหรับผมที่มีความยาวมาก ให้ใช้ปริมาณผมน้อยลง เพื่อให้ได้ลอนผมที่

สวยงามยิ่งขึ้น
• หากต้องการได้ลอนผมที่ดูหลากหลาย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ การตั้งค่า

เวลา และ/หรือทิศทางการม้วน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2)
• (รูปที่ 6) หากคุณต้องการให้ลอนผมของคุณอยู่ที่ระดับหูหรือต่ํากว่านั้น คุณ

อาจถือเครื่องในแนวนอน จับผมไว้ให้ตึงและขนานกับช่องเปิดเพื่อให้สอดผม
เข้าไปได้ง่าย 
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้า (ด้านเดียวกับปุ่ม) หันเข้าหาตัวคุณ  

หมายเหตุ:
• กดปุ่มการม้วนผมค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊พต่อเนื่องตามด้วยเสียง

ดังคลิก หากคุณปล่อยนิ้วจากปุ่มการม้วนผมก่อนเสียงสัญญาณเตือนสุดท้าย 
"ห้าม" กดปุ่มซ้ําอีกครั้ง ให้ปล่อยผมและเริ่มม้วนผมใหม่อีกครั้ง 

• ตัวเครื่องมีระบบการระบุเตือนที่ชาญฉลาดเมื่อผมพันกันยุ่งเหยิง และแจ้ง
เตือนให้คุณทราบด้วยเสียงบี๊พต่อเนื่องแล้วตามด้วยเสียงดังคลิก เพื่อป้องกัน
ผมของคุณไม่ให้ได้รับความเสียหายจากความร้อน เครื่องจะปิดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ

5 หลังการใช้
1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งช่องทําลอนผมเย็นลง
3 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งปลอดภัย และปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนด้วยห่วงสําหรับแขวน ( h )
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
• ทําความสะอาดด้านนอกเครื่องด้วยผ้าเปียกหมาดๆ
• ( รูปที่ 5 ) สอดอุปกรณ์เสริมสําหรับทําความสะอาดแกน ( j ) ลงในช่องทํา

ลอนผม หมุนอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดสิ่งตกค้าง 
• หากต้องการทําความสะอาดอุปกรณ์เสริมสําหรับทําความสะอาด ให้เปิดก๊อก

น้ําไหลผ่านอุปกรณ์ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนการใช้งานต่ออีกครั้ง

6 การรับประกันและบริการ 
หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อม
ต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support 
หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์
ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากใน
ประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
Philips ในประเทศ

www.philips.com/welcome
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Equipment name:                                               Type designation (Type):
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Restricted substances and its chemical symbols

  
Lead
(Pb)

  
Mercury

(Hg)

  
Cadmium

(Cd)

Hexavalent
chromium

(Cr+6)

Polybrominated
biphenyls

(PBB)

Polybrominated
diphenyl ethers

(PBDE)

- O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

- O O O O O

  1  . 0.1 wt % 0.01 wt %
Note 1 Exceeding 0.1 wt %  and exceeding 0.01 wt %  indicate that the percentage content of the restricted 
substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

  2  .
Note 2  indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of 
reference value of presence.

  3  .
Note 3 The  indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 


