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

1 ขอสำาคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน 
•	 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช 

การอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่อง
จะปดอยก็ตาม

•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน 
อางลางหนาหรือภาชนะที่ใสน

•	 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
•	 หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญของ Philips ดำาเนินการให, 

ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดำาเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

•	 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจสามารถใชงาน
เครื่องนี้ได โดยตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงาน
ที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง 
หามใหเด็กทำาความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

•	 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำาใหคุณติดตั้ง Residual current device 
(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual 
operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำาหรับ
คำาแนะนำา

•	 หามแหยวัตถุที่ทำาดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
•	 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบน

เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
•	 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
•	 หามใชงานกับเสนผมปลอม



•	 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
•	 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ

แนะนำาจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
ไมไดรับการแนะนำาจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

•	 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
•	 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการทำางานโดยอัตโนมัติ ถอด

ปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที กอนเปดส
วิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม 
เสนขน หรืออื่นๆ อุดตัน

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) 
เครื่องนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำาแนะนำาในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำาหรับนำากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) 
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2 เปาผมแหง
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
•	 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยำา ใหติดหัวเปา (  ) บนเครื่องเปาผม
•	 ในการเพิ่มนหนักและการสปริงตัวสวยใหกับลอนผม ใหติดหัวเปากระจาย

ลม (  HP8215 เทานั้น) เขากับเครื่องเปาผม
•	 ในการถอดอุปกรณเสริมนั้น ใหดึงอุปกรณดังกลาวออกจากตัวเครื่อง

2 ปรับสวิตชอุณหภูมิ (  ) และสวิตชปรับระดับลมเปา (  ) ไปยังระดับที่
เหมาะสม กดปุ่มเปาพลังลมเย็น (   ) สำาหรับลมเปาเย็นเพื่อจัดแตงทรง



สวิตช การตั้งคา ฟงกชัน
   Quick-Dry เปาผมเปยกจากการอา

บนใหแหงไดรวดเร็ว
   

Thermoprotect
เปาผมแหงอยางถนอมเสนผมที่
อุณหภูมิสมเสมอ 55°C

 Cool Care เปาผมแหงอยางถนอมเสนผมและ
เพิ่มความเงางามใหคงอยกับเสนผม
ตลอดวัน

ระบบอากาศ
หมุนเวียน

ลมเปาแรงเพื่อเปาเสนผมใหแหงอยาง
รวดเร็ว
ลมเปาแบบนมนวลและจัดแตงทรง

ปดเครื่อง

•	 ฟงกชันไอออนจะถูกเปดใชงานเมื่อเปดสวิตชเครื่อง ที่ชวยเพิ่มความเงา
งามและลดการชี้ฟูของเสนผม และสัญญาณไฟแสดงไอออน (  ) จะติด
สวางขึ้น

 » เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิด
จากการทำางานของประจุไฟฟา

การใชหัวเปากระจายลม
หัวเปากระจายลมเปนอุปกรณเชื่อมตอที่กระจายลมที่เปาออกมา แทนที่จะเปนก
ระแสลมแบบตรง หัวเปากระจายลมจะใหคุณสัมผัสถึงกระแสลมที่นมนวล เมื่อ
ใชเปาผมที่เปนลอน หัวเปากระจายลมจะชวยพยุงสภาพผมนั้นไว และรักษา
ผมไมใหหยิกฟู 
1 เชื่อมตอหัวเปากระจายลมเขากับไดรเปาผม
2 ใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมขณะที่ผมของคุณเปยกเพื่อรักษาลอนผมเอาไว
3 เปดเครื่องไดรเปาผมที่ระดับ I เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด เนื่องจากเปนระดับที่หัว

เปากระจายลมทำางานไดมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการลดกระแสลมเพื่อการ
ถนอมลอนผมของคุณ 



4 คุณสามารถจอหัวเปากระจายลมที่เสนผมของคุณ และดันขึ้น ถาคุณมีผม
ยาว ใหจอหัวเปากระจายลมที่ปลายผม และหมุนเสนผมเขาหาหัวเปาขณะ
ที่คุณเลื่อนหัวเปาเขามาหารากผม  เมื่อคุณมวนสวนหนึ่งของเสนผมเสร็จ
แลว ใหปลอยทิ้งไวเปนเวลา 15 วินาที กอนเริ่มสวนใหม  วิธีนี้จัดแตงทรงผม
ไดอยางดี  

5 เมื่อคุณแตงผมเสร็จทุกสวนแลว จอหัวเปากระจายลมที่รากผมและเคลื่อนที่
เปนวงกลม  วิธีนี้จะทำาใหรากผมมีนหนัก 

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทำาความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนบิดพอหมาด
4 พับเครื่อง (  )
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน (  )

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



4 วิธีแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
เครื่อง
ไมทำางาน
เลย

เตารับบนผนังที่เสียบ
เครื่องอยอาจชำารุด

ตรวจดูวาไดเสียบปลั๊กเครื่องอยางถูก
ตองแลว

อาจเกิดจากไดรเปา
ผมมีความรอนมาก
เกินไป ทำาใหส
วิตชตัดไฟโดย
อัตโนมัติ

ถอดปลั๊กเครื่องออก และ
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 
นาที กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง 
ใหตรวจดูวาไมมีเศษผมหรือเสนผมติ
ดอยในตะแกรงชองลม



Specifications are subject to change without notice
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