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

1 ขอสำาคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
•	 คำาเตือน: ที่หนีบผมตรงมีอุณหภูมิสูง โปรดเก็บเครื่องใหพนจากมือเด็กใน

ระหวางที่เครื่องทำาความรอน ขณะใชงานและชวงเวลาที่ปลอยใหเย็นลง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน

•	 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

•	 คำาเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน อางลาง
หนาหรือภาชนะที่ใสน

•	 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่
ระบุไวบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

•	 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ 

•	 ใชเครื่องกับเสนผมมนุษยที่แหงแลวเทานั้น 

•	 ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของคุณ 

•	 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน

•	 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

•	 เมื่อตัวเครื่องรอน ใหวางตัวเครื่องไวบนพื้นผิวที่ทนความรอน หามคลุมตัว
เครื่องดวยสิ่งใดๆ ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา

•	 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ



แนะนำาจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิตอื่นหรือที่
ไมไดรับการแนะนำาจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบังคับใช

•	 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

•	 หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำาใหเกิดรอยดางที่แผนยืดผมได 

•	 หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญของ Philips ดำาเนินการให, 
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดำาเนินการ
เปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

•	 ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิต
ใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นำาเครื่องนี้ไปใชงาน 
เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงานโดยผที่รับ
ผิดชอบในดานความปลอดภัย

•	 เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนำาเครื่องไปเลน 

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

•	 หามงัดแงะชองทางออกของประจุไฟฟาดวยวัตถุที่เปนโลหะ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำาแนะนำาในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม
สำาหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี



2 ยืดเสนผมของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ เลือก
อุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก

ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรง
ยาก

ปานกลาง ถึง สูง  
(การตั้งคา 4 และสูงกวา)

สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือ
เปนลอนออนๆ

ต ถึง ปานกลาง (การตั้งคา 4-5)

ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือ
ยอมสี

ต (การตั้งคาตกวา 4)

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 เลื่อนสวิตชเปด/ปด ( ) ไปยัง  เพื่อเปดเครื่อง 

 » ไฟ LED ( ) จะสวางขึ้นและเริ่มกะพริบ

3 หมุนปุ่มหมุนตัวตานทานกระแสไฟฟา ( ) เพื่อเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะ
สมกับเสนผมของคุณ

 » หลังจาก 60 วินาที เครื่องจะรอนขึ้นและไฟ LED สีเขียวจะติดสวางโดย
ไมกะพริบ
 » ฟงกชันไอออนจะทำางานเมื่อเปดสวิตชเครื่อง ฟงกชันนี้ชวยเพิ่มความ
เงางามใหกับเสนผมและลดผมชี้ฟู เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลก
ปลอมขึ้นและอาจมีเสียงที่เหมือนเกิดจากความรอน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่
เกิดจากการทำางานของประจุไฟฟา

4 เลื่อนล็อคปด ( ) เพื่อปลดล็อคเครื่อง
5 หวีผมแลวแบงผมเปนสวนสำาหรับการยืดผม โดยแตละสวนตองกวางไมเกิน 

5ซม.
6 วางผมไวระหวางแผนยืดผม ( ) แลวกดดามจับเขาหากัน



7 เล่ือนท่ีหนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในคร้ังเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จาก
รากผมจรดปลายผมโดยไมมีการหยุด ท้ังน้ีเพ่ือปองกันความรอนสูงเกินไป
•	 ในการทำาปลายงอน ใหหมุนที่หนีบผมตรงเปนรูปครึ่งวงกลมเขาดานใน 

(หรือดานนอก) เมื่อเลื่อนมาถึงบริเวณปลายผม ถือที่หนีบผมคางไวที่
ตำาแหนงนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แลวปลอย

8 หลังจาก 20 วินาที ใหทำาซขั้นตอนที่ 6 จนกวาคุณจะไดแบบทรงผมที่ตอง
การ

9 ในการยืดผมสวนที่เหลือ ใหทำาซขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

หมายเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปดการทำางาน
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถรีสตารทเครื่องโดยการเลื่อนสวิตช ON/OFF ไปที่  
จากนั้น  อีกครั้ง 

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ทำาความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมดวยผาชุบนพอหมาด
4 ล็อคแผนหนีบผมตรง ( ) โดยการปดกานและเล่ือนที่ล็อคปดไปดานหนา 
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน ( )

3 การรับประกันและบริการ
หากตองการขอมูล เชน ขอมูลการเปล่ียนอุปกรณเช่ือมตอหรือหากคุณมีปญหา 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดตอ
ศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพทมีอยใน
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ

http://www.philips.com/


4 วิธีแกไขปญหา
ปญหา สาเหตุ การแกปญหา

เครื่องไมทำางานเลย อาจไมมีกระแสไฟในเตารับบน
ผนังที่เสียบเครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบนผนัง
ใชงานได

สายไฟหลักอาจชำารุดเสียหาย หากสายไฟชำารุด คุณ
ตองใหชางผชำานาญของ Philips 
ดำาเนินการให, ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดำาเนินการเปลี่ยน
ใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
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