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Emphasized Treatment / การใช้งานอย่างเน้นย้ำ 
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7 min for the concerned areas

นาทีสำหรับพื้นที่ที่กังวล

Glide the probe over your chin by following 
upward directions. Repeat steps 3 times. Each 
motion should last for 5 sec. 

แนบตัวตรวจจับผ่านคางของคุณโดยเคลื่อนไปในทิศทาง
ขึ้นบน ทำซ้ำตามขั้นตอน 3 ครั้ง ควรใช้เวลา 5 
วินาทีต่อการเคลื่อนไหว 

Move the probe with upward directions around 
your cheekbone. Repeat this step 2-3 times with 
each lasting for 5 sec.

เคลื่อนตัวตรวจจับในทิศทางขึ้นบนบริเวณโหนกแก้ม 
ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 วินาทีต่อครั้ง

Put the probe above your brow, and then glide to 
your hairline. Repeat this step 2-3 times with each 
motion lasting for 5 sec.

วางตัวตรวจจับเหนือคิ้วของคุณ 
และแนบกับผิวไปถึงไรผมของคุณ ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 
2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 วินาทีต่อการเคลื่อนไหว

Massage your skin with palms when finished, 
perferably using an upward direction. 

เมื่อเสร็จแล้ว ให้นวดผิวของคุณด้วยฝ่ามือ 
แนะนำให้นวดในทิศทางขึ้นบน
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Apply preferred serum, cream or gel to your 
cleansed face, or moisten the probe with your 
skincare products before using.

ชะโลมเซรั่ม ครีม 
หรือเจลที่ต้องการใช้บนใบหน้าที่ทำความสะอาดแล้ว 
หรือทาลงบนด้านบนของตัวเครื่องก่อนใช้งาน

Quick Treatment / การใช้งานอย่างรวดเร็ว   
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3 min per day when time limited

นาทีต่อวันเมื่อมีเวลาจำกัด
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Start from the corner of your mouth and move 
toward your ear, and glide the probe from chin to 
the lower part of your cheekbone. Repeat each 
step 2-3 times with each motion lasting for 5 sec.

เริ่มจากมุมปากของคุณและเคลื่อนไปทางหู 
และแนบตัวตรวจจับจากคางไปยังส่วนล่างโหนกแก้มขอ
งคุณ ทำซ้ำแต่ละขั้นตอน 2-3 ครั้งโดยใช้เวลา 5 
วินาทีต่อการเคลื่อนไหว
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Make circular movements on your forehead from 
left temple to the right. Repeat it 2-3 times. 

เคลื่อนวนไปมาบนหน้าผากลงจากขมับด้านซ้ายไปด้าน

ขวา ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง 
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We suggest to use this appliance three times a week for the best result. 

เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องนี้สามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
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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.

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

Danger
 - Keep the adapter dry. Never immerse the handle 
into water.

 - Do not charge this appliance in wet surroundings 
(e.g. near a filled bath, a running shower or near a 
filled swimming pool).

 - Never throw the appliance into fire.
Warning
 - Only use the appliance in combination with the 
adapter supplied when charging.

 - Do not use the appliance, the attachment or the 
adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.

 - If the adapter is damaged, always have it replaced 
with one of the original type in order to avoid a 
hazard.

 - Do not cut off the adapter to replace it with another 
plug, as this causes a hazardous situation.

 - Fully charge the appliance at least every 3 months to 
sustain battery lifetime.
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 - This appliance is not intended for use by persons 
younger than 12 years and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for their safety.

 - Do not insert metal-containing material into the 
socket of the appliance plug to avoid short circuiting.

 - Women who are pregnant or lactating are not 
recommended to use this appliance.

Caution
 - Do not use the appliance for any other purpose than 
described in this manual.

 - Charge, use and store the appliance at a 
temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.

 - Do not use the appliance if you are taking steroid 
based medication.

 - Do not use this appliance if your skin is still 
recovering from a cosmetic procedure, such as a 
chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, 
fractional laser treatment, or mesotherapy treatment 
or any other treatment with dermal fillers in the past 
two weeks.
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General
 - Regular cleaning of the appliance ensures optimal 
results and a longer life of the appliance.

 - Do not use when sleeping or drowsy.
Contraindications and other warnings
 - Do not apply this device directly to your ear as this 
may cause temporary hearing loss.

 - Do not use this device if you have any ear problems 
(Swimmer’s ear, ear infection, any anomaly).

 - Do not use the appliance on chapped skin, open 
wounds, or if you suffer from skin diseases or skin 
irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection, 
etc.

 - Do not use this device if you have a pacemaker, 
implanted device, or have a metal prosthesis.

 - Do not use the appliance on the sensitive skin area 
around the eyes, as it is thin and delicate.

 - Do not use the appliance on any mucosal area  
(e.g. inside nose, mouth, genital area) as it may cause 
local irritation.

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.
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Introduction
Do you often feel that skincare products can not penetrate well into the skin and stay on the 
surface? After using loads of creams, lotions, serums everyday, it still does not give you the ideal 
benefits as you want. 

The new Philips VisaBoost Absorption Booster Device introduces a unique innovative ultrasound 
technology working together with vibrating massage which encourages better absorption of 
skincare products in the deep layer of the skin.

The technology has been especially designed to help skincare products be better absorbed into 
the deep layer of skin, where they can achieve maximum effect for the appearance of healthy, 
moist, dewy skin today and tomorrow. 

The ultrasound waves instantly dissolve skincare products into micro-molecules which are 
more easily transported into your skin’s epidermis. It can stimulate your skin’s metabolism and 
encourages natural cell renewal process. Combined with vibration, it gently massages the skin and 
stimulates micro-circulation, which further boosts absorption of skincare products and delivers a 
healthy glow continuously.

The device is innovated to complement your current skincare routine. It is recommended to 
use after applying a serum, lotion or cream. Before application, please clean and gently dry your 
face until it is completely dry; during application, please apply your regular skincare products on 
the probe and also your face as step instruction, in order to better absorb skincare essence.  
Once you start to use the VisaBoost, you may notice an immediate improvement in your skin’s 
appearance. After long-term usage, your skin becomes more healthy and radiant.

We hope you and your skin will enjoy using this VisaBoost Absorption Booster Device. For 
maximum results, we recommend to complement your regular facial treatment routine by using 
the VisaPure Cleansing device and VisaCare Firming device.
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General description 

Auto Shut-off 

The appliance will automatically shut off after 10 minutes of 
continuous use. 

a

b

c

d

e
f

h

g

i

ENGLISH

a Probe

b Power-on indicator (Blue)

c Power on/off button

d Charging indicator (Blue)

e Charging stand

f Appliance socket

g Charging pins

h Handle

i Protective cap
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Preparing for use
Charging the appliance 

Note: Make sure the appliance is fully charged before you use 
it for the first time.
Charging the appliance takes approximately 2 hours. A fully 
charged appliance has a cordless operating time of up to 20 
minutes.

 1  Make sure the appliance is switched off.

 2  Insert the small plug in the socket of the charging stand, 
and put the adapter in the socket. 

 3  Put the appliance in the charging stand.

 � The charging indicator lights blue when charging. When 
the battery is fully charged, the indicator goes out.

Note: You can use the appliance before the battery is fully 
charged, but its performance and operating time will not be 
optimal in this case.

Cleansing your face 

 1  Cleanse your face with a suitable facial cleanser. Make 
sure all dirt and makup are removed.

 2  Rinse your face and pat it dry gently with a clean towel.  

Using the appliance 
We suggest to use this appliance three times per week for best 
results.
Notes: 
• Do not put the dry probe on your face when the 

appliance is on, as it may irritate your skin.
• Make sure to take off the protection cap before applying 

serum, gel or cream onto the probe.

 1  Moisten the probe with one or two drops of your usual 
serum, cream or gel. Evenly distribute the drops with the 
help of your fingertips. 

5

5
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 2  Apply a few drops of your serum, cream or gel around 
your face as shown, and gently tap it into your skin with 
the help of your fingertips.

Tips: 
• For optimal results, do not use oil based skincare products. 

 3  Press the on/off button once to switch on the appliance.  

 4  Put the probe on your face. Make sure it is fully contact 
ing your face. Gently move the appliance from your chin 
all the way up to your ears. This motion should take 
about 5 seconds. To emphasize the result, repeat this 
step 2-3 times on each side of your cheek.  
(Refer to “Quick Treatment” and “Emphasized 
Treatment” in inner leaflet)

• Tip: To treat the areas where full skin contact is hard to achieve, 
such as the corner on either side of your nose, you can try 
different ways of holding the appliance for instance, vertical 
and horizontal ways, or with the help of the other hand to 
stretch and hold the skin to be treated. You can apply this 
method to your chin and forehead areas.

Notes: 
• Do not treat any zone longer than 3 minutes (Refer to 

the zone separation a b c as shown). 
• It is normal for the probe to feel warmer during use due 

to continuous vibration.

 5  To treat your forehead, make overlapping circular 
movements with either inwards or outwards directions.  

9
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After use:

 1  Press the on/off button to turn off the appliance. The 
appliance is equipped with an auto-shutoff function, 
it will be shut off automatically after ten minutes of 
continuous use.

 2  Tap extra serum or gel on your face with your fingertips. 
Alternatively use your palms to gently lift both sides of 
your cheek two to three times. 

Cleaning and maintenance 
Cleaning the appliance 

Notes: 
• Make sure the appliance is switched off before you start 

cleaning. 
• Make sure the adapter is unplugged when you clean it. 

Only wipe the adapter with a dry cloth.
• Always detach the charging stand from the adapter before 

you clean it. 
• Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or 

aggressive liquids such as alcohol or acetone to clean the 
appliance.

• Clean the appliance and the probe thoroughly after each 
use to ensure optimum performance.

• The probe and front end of the appliance is waterproof 
and can be rinsed under tap water, but never rinse the 
whole appliance under water.

• Make sure all parts are dry before you reconnect to the 
adapter.

 1  Rinse only the probe under a lukewarm tap. You can also 
use a mild facial cleanser to clean the probe.

 2  Wipe these parts with a clean and dry towel.
• Tip: For easy cleaning, you can also use a damp cloth to 

remove residue from the probe.
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Storage

 1  Store the appliance with the protective cap in a dry 
and dust free place. You can also keep the packaging for 
future storage.

 2  Ensure the protective cap is in place to protect the 
appliance from damage when storing or traveling.

Discard the rechargeable battery 

Warning: 
• Do not attempt to replace the rechargeable battery.
• Do not reconnect the appliance to the mains cord after 

you have removed the rechargeable battery.

Remove the rechargeable battery before discarding the 
appliance to help preserve the environment. 

 1  Remove the appliance from the charging stand, switch 
on the appliance and let it operate until it switches off 
automatically. Repeat this action until the rechargeable 
battery is empty.

 2  Loosen and release the screw and detach the bottom 
part off the appliance. 

 3  Insert a small flathead screwdriver between the golden 
color ring and the appliance. Pry loose the top part off 
the appliance.  

 4  Carefully pull the top part with the battery holder out of 
the housing. 
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 5  Remove the rechargeable battery from the battery 
holder, and dispose of it at an official collection point for 
batteries.

Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, 
please visit the Philips website at www.philips.com/support or 
contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You 
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.

Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you 
could encounter with the appliance. If you are unable to solve 
the problem with the information below, visit www.philips.com/
support for a list of frequently asked questions or contact the 
Consumer Care Centre in your country.
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Problem Solution

I do not know if the 
appliance is suitable for 
use on my skin.

Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, 
or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such 
as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the 
appliance if you are taking steroid-based medication.

The appliance does not 
charge.

Make sure the socket to which you connect the appliance is 
live. Check whether the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the local mains voltage. Check whether 
contact pins on the appliance are in proper contact with the 
contact points in the stand. 

When the indicator on the appliance still does not light up or 
when the appliance still does not charge, take it to your Philips 
dealer or the nearest Philips Service Centre.

The appliance does not 
work anymore.

Make sure that you have pressed the on/off button properly. 
Charge the appliance according to the instructions in this 
user manual. Verify whether there is a power failure and if the 
wall socket is live. Check if the charging light on the appliance 
lights up to make sure the appliance is charging. If it does not 
light up or if the appliance still does not work, take it to your 
Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.

Specifications
Adapter 

Model name: HNA120050C

Input: AC 100-240V~ 50/60Hz 0.2AMAX

Output: 12.0V  0.5A
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ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อสำ�คัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตร�ย

 - เก็บรักษาอะแดปเตอร์ไว้ในที่แห้ง ห้ามจุ่มด้ามจับลงในน้ำา

 - ห้ามชาร์จเครื่องนี้ในที่เปียกชื้น (เช่น อ่างอาบน้ำาที่มีน้ำาอยู่ 

ฝักบัวที่มีน้ำาไหลอยู่ หรือใกล้สระว่ายน้ำาที่มีน้ำาอยู่)

 - ห้ามทิ้งเครื่องลงในกองไฟ
คำ�เตือน

 - ใช้เครื่องกับอะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่านั้น

 - ห้ามใช้งานเครื่อง อุปกรณ์เสริม หรืออะแดปเตอร์ หาก

อุปกรณ์นั้นเสียหายหรือแตกหัก เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

 - ในกรณีที่อะแดปเตอร์เกิดความชำารุดเสียหาย คุณต้อง

ดำาเนินการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอะแดปเตอร์

เดิมเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

 - อย่าตัดอะแดปเตอร์แล้วเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่ เพราะจะก่อให้

เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น
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 - ชาร์จไฟเครื่องให้เต็มที่อย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อรักษาอายุ

การใช้งานแบตเตอรี่

 - ไม่ควรให้บุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 12 ปี และบุคคลที่มีสภาพ

ร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาด

ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำาเครื่องนี้ไปใช้งาน 

เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำาแนะนำาในการ

ใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

 - ห้ามเสียบวัตถุที่มีส่วนประกอบของโลหะลงในช่องเสียบปลั๊ก

ของเครื่อง เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร

 - ไม่แนะนำาให้สตรีที่กำาลังอุ้มครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นม

บุตรใช้เครื่องนี้
ข้อควรระวัง

 - ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่

อธิบายไว้ในคู่มือ

 - โปรดชาร์จไฟ ใช้งาน และจัดเก็บเครื่องที่อุณหภูมิระหว่าง 

5°C/40°F และ 35°C/95°F
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 - ห้ามใช้งานเครื่อง หากคุณรับประทานยาที่มีสเตียรอยด์เป็น

ส่วนประกอบ

 - ห้ามใช้งานเครื่องนี้หากผิวของคุณยังคงต้องพักฟื้นจาก

กระบวนการทางความงาม เช่น การผลัดเซลล์ผิวด้วย

สารเคมีหรือการกรอผิว การลอกผิวด้วยเลเซอร์ การ

รักษาผิวด้วยเลเซอร์ หรือการรักษาแบบเมโสเธอราพี 

(mesotherapy) หรือการรักษาอื่นใดด้วยการฉีดสารเติมเต็ม

ทางผิวหนังในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั่วไป

 - การทำาความสะอาดเครื่องเป็นประจำาจะทำาให้เครื่องให้

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

 - ห้ามใช้งานขณะนอนหลับหรือง่วงนอน
ข้อห้�มใช้และคำ�เตือนอื่นๆ

 - ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้โดยตรงที่หูของคุณ เนื่องจากอาจทำาให้

เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราว

 - ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหู (น้ำาเข้าหู 

การติดเชื้อที่หู หรือความผิดปกติใดๆ )
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 - ห้ามใช้เครื่องกับผิวหนังที่แห้งแตก แผลเปิด หรือในกรณีที่

เป็นโรคผิวหนัง หรือผิวหนังมีอาการระคายเคือง เช่น การ

เป็นสิวรุนแรง ผิวไหม้จากแสงแดด ผิวหนังติดเชื้อ ฯลฯ

 - ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์

ฝังในร่างกาย หรืออวัยวะเทียมเหล็ก

 - ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณผิวบอบบางรอบดวงตา เนื่องจาก

เป็นผิวที่บางและละเอียดอ่อน

 - ห้ามใช้งานเครื่องนี้บนทุกบริเวณเยื่อเมือก (เช่น บริเวณ

ภายในจมูก ปาก อวัยวะเพศ) เนื่องจากอาจทำาให้เกิดอาการ

ระคายเคืองในบริเวณนั้นได้

Electromagnetic fields (EMF) 

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ 

สิ่งแวดล้อม 

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะ

สำาหรับนำากลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
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ข้อมูลเบื้องต้น
คุณมักจะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไม่สามารถซึมผ่านลงไปใต้ผิวหนังได้ดีและคงอยู่บนผิวหรือไม่? หลังการใช้

งานครีม โลชั่น เซรั่มเป็นจำานวนมากทุกวัน ก็ยังไม่ได้ให้ซึ่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการ 

อุปกรณ์เร่งการดูดซึม VisaBoost ของ Philips ขอแนะนำานวัตกรรมเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ไม่เหมือนใคร 

ทำางานร่วมกับการนวดสั่นสะเทือนที่ช่วยส่งเสริมการซึมซาบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเข้าถึงผิวในชั้นที่ลึกล้ำาได้ดีขึ้น

เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวถูกดูดซับเข้าถึงผิวในชั้นที่ลึกล้ำา ใน

จุดที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสามารถแสดงผลได้เต็มที่เพื่อผิวที่ดูสุขภาพดี ชุ่มชื่น มีน้ำามีนวลในวันนี้และวันรุ่งขึ้น 

คลื่นอัลตราซาวด์จะละลายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้เล็กเป็นขนาดโมเลกุลทันที ซึ่งนำาเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ง่ายขึ้น 

คลื่นอัลตราซาวด์สามารถกระตุ้นระบบเผาผลาญในผิวของคุณและส่งเสริมกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่อย่าง

เป็นธรรมชาติ เมื่อรวมกับการสั่นสะเทือนแล้ว จะเกิดการนวดผิวอย่างอ่อนโยน และกระตุ้นการไหลเวียนของ

เลือด ซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและให้ผิวดูมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์นี้เป็นนวัตกรรมเพื่อเสริมการดูแลผิวในแต่ละวันของคุณ ขอแนะนำาให้ใช้หลังจากชะโลมเซรั่ม โลชั่น 

หรือครีม ก่อนการใช้งาน โปรดทำาความสะอาดใบหน้าและเช็ดให้แห้งจนสนิท ในระหว่างการใช้งาน โปรดชะ

โลมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้เป็นปกติของคุณลงบนตัวตรวจจับและบนใบหน้าตามคำาแนะนำาในขั้นตอน เพื่อให้

เกิดการดูดซึมสารสกัดดูแลผิวที่ดีขึ้น  เมื่อคุณเริ่มใช้ VisaBoost คุณอาจสังเกตเห็นการพัฒนาของผิวคุณใน

ทันที หลังจากการใช้ระยะยาว ผิวของคุณจะสุขภาพดีขึ้นและดูเปล่งปลั่งขึ้น

เราหวังว่าคุณและผิวของคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเร่งการดูดซึม VisaBoost เพื่อผลลัพธ์

สูงสุด เราขอแนะนำาให้เสริมการดูแลผิวหน้าในแต่ละวันของคุณโดยการใช้อุปกรณ์ทำาความสะอาด VisaPure 

และอุปกรณ์เพิ่มความกระชับ VisaCare
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ส่วนประกอบ 

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

เครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติหลังจาก 10 นาทีจากการใช้อย่างต่อเนื่อง 

a

b

c

d

e
f

h

g

ia ตัวตรวจจับ

b ไฟแสดงก�รเปิด (สีฟ้�)

c ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

d ไฟแสดงก�รช�ร์จ

แบตเตอรี่ (สีฟ้�)

e แท่นช�ร์จไฟ

f ช่องเสียบของเครื่อง

g ข�ช�ร์จ

h ด้�มจับ

i ฝ�ครอบป้องกัน
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ก�รเตรียมตัวก่อนใช้ง�น

ก�รช�ร์จไฟ 

หม�ยเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่�ช�ร์จไฟเครื่องเต็มแล้ว ก่อนใช้

ง�นครั้งแรก

การชาร์จไฟจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เครื่องที่ชาร์จไฟจนเต็ม

สามารถใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 20 นาที 

 1  ตรวจดูให้แน่ใจว่�ปิดสวิตช์เครื่องแล้ว

 2  เสียบปลั๊กขน�ดเล็กเข้�กับช่องเสียบของแท่นช�ร์จ และ

เสียบอะแดปเตอร์เข้�กับเต้�รับไฟบนผนัง 

 3  ว�งเครื่องบนแท่นช�ร์จ

 � สัญญ�ณไฟแสดงสถ�นะก�รช�ร์จจะติดสว่�งเป็นสีฟ้�

เมื่อกำ�ลังช�ร์จแบตเตอรี่ เมื่อช�ร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว 

สัญญ�ณไฟจะดับลง

หม�ยเหตุ: คุณส�ม�รถใช้ง�นเครื่องก่อนช�ร์จแบตเตอรี่เต็ม แต่

ประสิทธิภ�พและระยะเวล�ก�รใช้ง�นจะไม่เต็มประสิทธิภ�พ

ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้�ของคุณ 

 1  ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้�ของคุณด้วยครีมล้�งหน้�ที่เหม�ะ

สม ตรวจดูให้แน่ใจว่�ไม่มีสิ่งสกปรกและล้�งเครื่องสำ�อ�งค์

ออกหมด

 2  ล้�งหน้�และซับให้แห้งอย่�งอ่อนโยนด้วยผ้�เช็ดตัวที่

สะอ�ด 

5

5
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ก�รใช้ง�น 
เราขอแนะนำาให้ใช้เครื่องนี้สามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หม�ยเหตุ: 

•	ห้�มใส่ตัวตรวจจับที่แห้งบนใบหน้�ของคุณเมื่อเครื่องเปิดอยู่ 

เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้ผิวของคุณระค�ยเคืองได้

•	ตรวจดูให้แน่ใจว่�นำ�ฝ�ครอบป้องกันออกก่อนชะโลมเซรั่ม 

เจล หรือครีมลงบนตัวตรวจจับ

 1  เทเซรั่ม ครีม หรือเจล หนึ่งหรือสองหยดบนเครื่อง แล้วใช้

ปล�ยนิ้วเกลี่ยให้ทั่ว

 2  ชะโลมเซรั่ม ครีม หรือเจลบนใบหน้�ต�มรูปและเกลี่ย

เบ�ๆ ด้วยปล�ยนิ้ว

เคล็ดลับ: 

•	เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่�ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีน้ำ�มัน 

 3  กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง 

 4  ว�งตัวตรวจจับลงบนใบหน้�ของคุณ ตรวจดูว่�ตัวตรวจจับ

สัมผัสใบหน้�ของคุณ ค่อยๆ เคลื่อนเครื่องจ�กค�งของคุณ

จนถึงหูของคุณ ก�รเคลื่อนไหวนี้ควรใช้เวล�ประม�ณ 5 

วิน�ที เพื่อก�รเน้นผลลัพธ์ ให้ทำ�ขั้นตอนนี้ซ้ำ� 2-3 ครั้งบน

แก้มแต่ละข้�ง (โปรดดู "ก�รใช้ง�นอย่�งรวดเร็ว" และ 

"ก�รใช้ง�นอย่�งเน้นย้ำ�" ในเอกส�รแผ่นพับด้�นในี)

8

9

7

8
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•	เคล็ดลับ: ในการใช้งานกับผิวบริเวณที่ยากต่อการสัมผัสผิวเต็มที่ 

เช่น มุมด้านข้างของจมูกข้างใดก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการถือ 

เครื่อง เช่น วิธีแนวตั้ง และแนวนอน หรือคุณสามารถใช้มืออีกข้าง 

ยืดและจับผิวที่ต้องการใช้งานเครื่องได้ คุณสามารถใช้วิธีการนี้กับ 

คางของคุณและบริเวณหน้าผาก 

หม�ยเหตุ: 

•	ห้�มใช้ง�นเครื่องบนโซนใดก็ต�มน�นกว่� 3 น�ที  

(ดูก�รแบ่งโซน a b c ต�มที่แสดง) 

•	ตัวตรวจจับจะอุ่นขึ้นระหว่�งก�รใช้ง�นเป็นปกติ เนื่องจ�ก

ก�รสั่นสะเทือนอย่�งต่อเนื่อง

 5  ในก�รใช้ง�นบนหน้�ผ�กของคุณ ทำ�ก�รเคลื่อนทับซ้อนวน

ไปม�ทั้งก�รวนเข้�หรือก�รวนออก 

เมื่อเลิกใช้ง�น:

 1  กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง เครื่องนี้มีฟังก์ชันตัดไฟ

อัตโนมัติ เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ 10 น�ทีหลังจ�กก�ร

ใช้ง�นอย่�งต่อเนื่อง

 2  แตะเซรั่ม หรือเจลเพิ่มบนใบหน้�ของคุณด้วยปล�ยนิ้ว คุณ

ส�ม�รถใช้ฝ่�มือเพื่อยกแก้มทั้งสองข้�งของคุณขึ้นสองถึง

ส�มครั้งได้เช่นกัน  

3

3
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและบำ�รุงรักษ� 

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

หม�ยเหตุ: 

•	ตรวจดูให้แน่ใจว่�ปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก่อนก�รทำ�คว�ม

สะอ�ด 

•	ตรวจดูให้แน่ใจว่�ไม่ได้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์อยู่เมื่อคุณ

ทำ�คว�มสะอ�ด เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดอะแดปเตอร์ด้วยผ้�

แห้งเท่�นั้น

•	ถอดแท่นช�ร์จออกจ�กอะแดปเตอร์ก่อนนำ�ไปทำ�คว�ม

สะอ�ด 

•	ห้�มใช้แผ่นใยขัด ส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง 

หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์หรืออะซีโทน

ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดเครื่อง

•	ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องและตัวตรวจจับให้ทั่วถึงทุกครั้งหลังใช้

ง�น เพื่อรักษ�ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้ได้ประสิทธิภ�พ

สูงสุด

•	ตัวตรวจจับและส่วนปล�ยด้�นหน้�ของเครื่องนี้กันน้ำ�ได้

และส�ม�รถล้�งผ่�นก๊อกน้ำ�ได้ แต่ห้�มล้�งทั้งเครื่องในน้ำ�

•	ตรวจดูให้แน่ใจว่�ชิ้นส่วนทั้งหมดแห้งสนิทก่อนที่จะเชื่อมต่อ

กับอะแดปเตอร์
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 1  ล้้้�งทำ�คว�มสะอ�ดเพียงตัวตรวจจับด้วยน้ำ�อุ่น คุณยัง

ส�ม�รถใช้โฟมล้�งหน้�เพื่อล้�งทำ�คว�มสะอ�ดตัวตรวจจับ 

 2  คุุณส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้อย่�งง่�ยๆ เพียงใช้ผ้�ชุบน้ำ�

บิดพอหม�ด เช็ดสิ่งตกค้�งออกจ�กตัวเครื่อง

ก�รจัดเก็บ

 1  จัดเก็บเครื่องพร้อมฝ�ครอบป้องกันในที่แห้งและปร�ศจ�ก

ฝุ่น คุณยังส�ม�รถเก็บบรรจุภัณฑ์สำ�หรับก�รจัดเก็บใน

อน�คตได้อีกด้วย

 2  ตรวจดูให้แน่ใจว่�ฝ�ครอบป้องกันเข้�ที่เพื่อป้องกันเครื่อง

จ�กคว�มเสียห�ยเมื่อจัดเก็บหรืออยู่ระหว่�งก�รเดินท�ง

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ช�ร์จไฟใหม่ได้ 

คำ�เตือน: 

•	อย่�พย�ย�มเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ช�ร์จใหม่ได้

•	หลังจ�กถอดแบตเตอรี่ที่ช�ร์จไฟได้ออกแล้ว ไม่ควรต่อ

เครื่องเข้�กับส�ยไฟหลักอีก
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ถอดแบตเตอรี่ที่ส�ม�รถช�ร์จไฟใหม่ได้ก่อนทิ้งเครื่องเพื่อช่วย

รักษ�สิ่งแวดล้อม 

 1  นำ�เครื่องออกจ�กแท่นช�ร์จ เปิดเครื่องและปล่อยให้

ทำ�ง�นจนกว่�จะปิดก�รทำ�ง�นเองอัตโนมัติ ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอน

นี้จนกว่�แบตเตอรี่ที่ช�ร์จไฟจะหมด

 2  คล�ยและถอดสกรูและปลดชิ้นส่วนด้�นล่�งออกจ�กตัว
เครื่อง 

 3  สอดไขควงป�กแบนขน�ดเล็กเข้�ไประหว่�งวงแหวนสี

ทองและตัวเครื่อง ขันส่วนบนของเครื่องออก  

 4  ค่อยๆ ดึงส่วนบนพร้อมช่องใส่แบตเตอรี่ออกจ�กตัวเครื่อง 

 5  ถอดแบตเตอรี่ที่ช�ร์จไฟได้ออกจ�กช่องใส่แบตเตอรี่ และ

ทิ้งที่จุดรวบรวมแบตเตอรี่ที่เป็นท�งก�ร
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ก�รรับประกันและบริก�ร
หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลหรือรับการบริการ โปรดเข้า

ชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์

บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถ

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก 

หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ
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วิธีแก้ไขปัญห�
บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากคุณ

ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำาถามที่

พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ในประเทศของคุณ

ปัญห� ก�รแก้ปัญห�

ฉันไม่ทราบว่าเครื่องนี้เหมาะสำา 

หรับใช้งานกับผิวของฉันหรือไม่

ห้ามใช้เครื่องนี้กับผิวหนังที่แตก แห้ง แผลเปิด 

หรือในกรณีที่เป็นโรคผิวหนัง หรือผิวหนังมีอาการระคายเคือง 

เช่น การเป็นสิวรุนแรง ผิวไหม้จากแสงแดด ผิวหนังติดเชื้อ ฯลฯ 

ห้ามใช้เครื่อง หากคุณรับประทานยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบ

เครื่องไม่ทำางาน ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟที่คุณเชื่อมต่อเครื่องนั้นใช้ได้หรือไม่ 

ตรวจดูว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้า 

หลักภายในบ้านหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าขาเชื่อมต่อบนเครื่องแนบสนิทกับจุดสัมผัสบนแท่น 

วางหรือไม่ 

เมื่อสัญญาณไฟบนอุปกรณ์ยังไม่ติดหรือเมื่อเครื่องยังไม่ชาร์จ 

ให้นำาอุปกรณ์ไปยังตัวแทนจำาหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการ 

Philips ที่ใกล้ที่สุด

เครื่องไม่ทำางานอีกเลย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้กดปุ่มเปิด/ปิดอย่างถูกต้องแล้ว 

เปลี่ยนเครื่องตามคำาแนะนำาในคู่มือผู้ใช้นี้ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ 

และเต้าเสียบบนผนังมีกระแสไฟหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟแสดงการ

ชาร์จที่เครื่องติดสว่างหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องกำาลังชาร์จไฟอยู่ 

หากไฟแสดงการชาร์จไม่ติดสว่าง หรือหากเครื่องยังคงไม่ทำางาน 

ให้นำาอุปกรณ์ไปยังตัวแทนจำาหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการ 

Philips ที่ใกล้ที่สุด
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ข้อมูลจำ�เพ�ะผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ 

ชื่อรุ่น: HNA120050C
อินพุต: AC 100-240V~ 50/60Hz 0.2AMAX
เอาต์พุต: 12.0V  0.5A




