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บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! 
เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิ
ตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome ผลิตภัณฑ SalonDry Compact จาก 
Philips ไดรับการออกแบบเปนพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายและเปาผมไดอยางดีเยี่ยม 
ขนาดเล็กกะทัดรัด นหนักเบา ทำใหงายตอการใชงาน ลมเปาแรง ทำใหเสนผมของคุ
ณแหงอยางรวดเร็ว เงางามเปนประกาย มีสุขภาพดีและถนอมเสนผมที่คุณรัก
คุณสามารถแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่ www.philips.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมของผลิตภัณฑนี้หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ของฟลิปส

ขอควรจำ

ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป

อันตราย
ควรเก็บเครื่องใหหางจากน หามใชเครื่องใกลหรือเหนือนในหองน 
ในอางอาบน หรืออางซิงค เมื่อใชงานในหองน ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใ
ชงานเสร็จแลว เพราะเครื่องที่อยใกลกับนอาจกอใหเกิดอันตรายไดแมคุณปดส
วิตชการทำงานของเครื่องแลว

คำเตือน
กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่
ใชภายในบานหรือไม 
ตรวจสอบสายไฟอยางสมเสมอ หามใชเครื่องหากปลั๊กไฟ สายไฟหลัก 
หรือตัวเครื่องชำรุด 
หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอ
นุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรมจากฟลิปสดำเนินการเปลี่ยนให 
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได 
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจ
ไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำอุปกรณนี้ไปใชงาน 
เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำแนะนำในการใชงานโดยผที่รับผิด
ชอบในดานความปลอดภัย 
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำอุปกรณนี้ไปเลน

ขอควรระวัง
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เราขอแนะนำใหคุณติดตั้ง Residual current 
device (RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ 
Residual operating current ไมเกิน 30mA สามารถสอบถามเจาหนาที่ติดตั้ง 
เพื่อขอรับคำแนะนำได
หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
เครื่องนี้มีระบบปองกันความรอนขึ้นสูง หากมีความรอนมากเกินไปเครื่องจะ
ปดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออกและทิ้งไวประมาณ 2 - 3 
นาทีเพื่อใหเครื่องเย็นลง กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ใหตรวจดูวาไมมีเศษผมหรื
อเสนผมติดอยในตะแกรงชองลม
ปดสวิตชเครื่องทุกครั้งกอนวางเครื่อง แมจะเพียงชั่วขณะ
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใชงาน
หามพันสายไฟรอบเครื่อง
หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิ
ปสไมไดแนะนำ การรับประกันจะเปนโมฆะทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม 
หรือชิ้นสวนดังกลาว
หามแหยวัตถุที่ทำดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
ควรทำความสะอาดไดรเปาผมใหปราศจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรกตางๆ 
ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม เชน มูส สเปรยและเจล

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยา
งเหมาะสมและสอดคลองกับคำแนะนำในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอ
ดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สวนประกอบ (รูปที่ 1)

A หัวเปาปรับทิศทางลม
B ตะแกรงทางลมออก
C ตะแกรงครอบทางลมเขา
D สวิตซโยกปรับระดับความรอน/ความเร็ว 2 ระดับ และสวิตซปดการทำงาน
E ปุ่มเปาลมเย็น (เฉพาะรน HP4962)
F หัวเปากระจายลม (เฉพาะรน HP4963)

การใชงาน

การเปาผมแหง

	 1	 	 เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง	

	 2	 	 เลือกการตั้งคาที่ตองการเพื่อเปดเครื่อง	(รูปที่	2)
II: ลมเปาแรงเพื่อเปาเสนผมใหแหงอยางรวดเร็ว
I: ลมเปาออนๆ สำหรับจัดแตงทรงผมโดยเฉพาะ
O: ปด

	 3	 	 เปาผมโดย	ขยับไดรเปาผมเหมือนใชหวีแปรงผม	และถือไดรเปาผมให
หางจากเสนผมเล็กนอย	(รูปที่	3)

	 4	 	 เฉพาะรน	HP4962:เมื่อเปาผมเสร็จ	ใหกดปุ่มเปาลมเย็นเพื่อเปาลมเย็น	
ซึ่งจะชวยปดรูขุมขนที่หนังศีรษะและเพิ่มความเงางามใหเสนผม	(รูปที่	
4)

หัวเปาปรับทิศทางลม

คุณสามารถใชหัวเปาปรับทิศทางลมเพื่อบังคับทิศทางการออกของลมตรงมาที่แปรงหรือ
หวีโดยตรงขณะที่จัดแตงทรงผม 

	 1	 	 สวมหัวเปาปรับทิศทางลมเขากับตัวเครื่อง	(รูปที่	5)
ในการถอดหัวเปาปรับทิศทางลมออก ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง
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หัวเปากระจายลม (เฉพาะรน HP4963)

หัวเปากระจายลมไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ ชวยเปาเสนผมตรง ผมลอน 
หรือผมหยักศก ใหแหงไดอยางนมนวล

	 1	 	 ในการประกอบหัวเปากระจายลม	ใหสวมเขากับตัวเครื่อง		(รูปที่	6)
ในการถอดหัวเปากระจายลมออก ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง

	 2	 	 ในกรณีที่ตองการมวนบริเวณโคนผมดวย	ใหสอดแกนมวนเขาไปในเสน
ผม	โดยพยายามใหแกนมวนสัมผัสกับหนังศีรษะ	(รูปที่	7)

	 3	 	 พยายามเปาวนรอบๆ	เสนผม	เพื่อกระจายลมอนใหทั่วเสนผม	(รูปที่	8)

การทำความสะอาด

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งกอนทำความสะอาดเครื่อง	

หามจมเครื่องลงในนหรือเปดนกอกไหลผานเครื่อง

	 1	 	 ตรวจดูใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกแลว

	 2	 	 ควรถอดอุปกรณออกจากตัวเครื่องกอนทำความสะอาด

	 3	 	 ทำความสะอาดตัวเครื่องดวยผาแหง

	 4	 	 ทำความสะอาดหัวเปาปรับทิศทางลม	ดวยผาชุบนบิดพอหมาด	
หรือเปดใหนกอกไหลผาน

หมายเหตุ: Make sure the attachment is dry before you use or store it.

การจัดเก็บ

หามพันสายไฟรอบเครื่อง	

	 1	 	 ตรวจดูใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกแลว

	 2	 	 วางเครื่องแตงผมไวในที่ๆ	ปลอดภัย	และปลอยใหเครื่องเย็นกอนจัดเก็บ

สภาพแวดลอม

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว 
ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาว
ะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 9)

การรับประกันและการบริการ 

หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของฟลิปสไดที่ www.
philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแลล 
ูกคาของบริษัทฟลิปสในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเ
อกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ 
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑของบริษัทฟลิปสในประเทศ หรือติดตอแผนกบริ
การของบริษัท Philips Domestic Appliances and Personal Care BV

การแกปญหา

เราไดทำการรวบรวมปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดพรอมทั้งวิธีแกไข หากคุณไมสามารถแกไข
ปญหาตามขอมูลดานลางที่ใหมาได กรุณาติดตอศูนยบริการฟลิปสหรือศูนยบริการลูกค
าฟลิปสในประเทศของคุณ

ปญหา การแกปญหา

เครื่องไมทำงานเลย อาจไมมีกระแสไฟเขาเตารับบนผนัง ตรวจดูภายในเตารั
บวามีกระแสไฟหรือไม

เครื่องอาจรอนเกินไปจึงปดสวิตชตัวมันเอง ในกรณีนี้ 
ใหถอดปลั๊กเครื่องและทิ้งไว 1-2 นาทีเพื่อใหเครื่องเย็นลง 
และกอนเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง ตรวจดูวาไมมีเสนผม 
หรือขนอุดตันฝาครอบทางลมเขาของไดรเปาผม

อาจใชไดรเปาผมนี้กับแรงดันไฟฟาที่ไมตรงกับที่ร
ะบุ จึงควรตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่อยบนตัวเครื่อง 
ซึ่งตองตรงกับแรงดัน 
ไฟฟาของสายไฟหลัก

ในกรณีที่สายไฟหลักเกิดชำรุดเสียหาย ใหดำเนินการเป
ลี่ยนสายไฟหลักดังกลาวที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยที่ได
รับการแตงตั้ง หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยบริษัท 
เพื่อปองกันการเกิดอันตราย
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