Register your product and get support at

local power voltage.

www.philips.com/welcome

 Do not use the appliance for any other purpose than described
in this manual.
 Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric
shock.
 Never block the air grilles.
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CAUTION
 Always use the appliance on human hair.
 When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
 Always unplug the appliance after use.
 Never use any accessories or parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I\RXXVHVXFK
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round the appliance.
 If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
3KLOLSVDVHUYLFHFHQWUHDXWKRULVHGE\3KLOLSVRUVLPLODUO\TXDOLÀHG
persons in order to avoid a hazard.
 This appliance is not intended for use by persons (including
children) 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.
 Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
 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.
 If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug
the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you
switch the appliance on again, check the grilles to make sure they
DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)

English
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Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
The Philips ProCare hairdryer is designed
with advanced Philips EHD (Even Heat
Distribution) Technology ™. The dryer uses
a uniquely designed air outlet (using an
(+'IDQVKDSHGJULOOHVHHEHORZÀJXUH 
to ensure that heat is always distributed
very evenly, even at high temperatures,
and prevents damaging hot spots. This
gives advanced protection to the hair from
overheating and thus helps to keep your hair healthy and shiny.
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Important

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

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3140 035 34541

DANGER
 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
 WARNING: Do not use this appliance near water.
 WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
basins or other vessels containing water.
 Before you connect the appliance, ensure that the
voltage indicated on the appliance corresponds to the

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV (0) ,IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQV
LQWKLVXVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀF
evidence available today.

Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
DQRIÀFLDOFROOHFWLRQSRLQWIRUUHF\FOLQJ%\GRLQJWKLV
you help to preserve the environment.
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Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the
KDLUGU\HU7KHFRQFHQWUDWRUHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZ
straight at the brush or comb with which you are styling your
hair.
 To enhance volume for curls and bouncy style, attach the
diffuser ( ) onto the hairdryer. The volume diffuser has been
specially developed to gently dry both straight and curly or
wavy hair. To add volume at the roots, insert the pins into
\RXUKDLULQVXFKDZD\WKDWWKH\WRXFK\RXUVFDOS0DNH
rotating movements with the appliance to distribute the
warm air evenly through your hair.
 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
suitable positions.

) and temperature switch ( ) to

Switch
Settings
Temperature
Quick dry

)XQFWLRQ
Dry shower-wet hair quickly.

Thermoprotect Provides the optimal drying
temperature and gives
additional protection from
overheating the hair.
Gently dry the hair.
$LUÁRZ

6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
*HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
Switch off.

3 Press the cool shot button ( IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXU
style.
4 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is
normal and caused by the ions which are generated.
 To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch
or .
( ) to
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove the concentrator or diffuser before you clean the
appliance.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust.
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Guarantee and 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. The phone number is in the worldwide
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXU
country, go to your local Philips dealer.

5

Troubleshooting

Problem
The appliance
does not work
at all.

Cause
The power socket to
which the appliance has
been connected may
not live.
The appliance may have
overheated and switched
itself off.

The appliance may
not be suitable for the
voltage to which it has
been connected.

Solution
Ensure the socket is live.
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the grilles to make sure
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Ensure that the voltage
indicated on the type
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corresponds to the local
power voltage.
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ไดรเปาผม Philips ProCare ไดรับการออกแบบ
มาพรอมกับเทคโนโลยี EHD (Even Heat
Distribution - การกระจายความรอนทั่วถึง)
Technology ™ ของ Philips ไดรเปาผมนี้
ใชชองอากาศออกที่ไดรับการออกแบบอยางมี
เอกลักษณ (โดยใชตะแครง EHD รูปรางใบพัด
ดูที่รูปดานลาง) เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถปลอย
ความรอนไดอยางสมเสมอ แมจะใชอุณหภูมิสูง และปกปองไมใหเสนผม
แหงเสียหรือแตกปลาย ดวยเทคโนโลยีนี้ จะลดการใชความรอนที่สูงเกินไป
ไดถึง 20%* ชวยใหคุณจะสามา รถปกปองผมที่แหงเสียจากการใชความรอน
สูงเกินไปและยังชวยใหเสนผมของคุณเงางามและมีสุขภาพดี
*เมื่อเปรียบเทียบกับ ไดรเปาผมทั่วไป
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การแนะนําจาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนจากผผลิต
อื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณจะไมมี
ผลบังคับใช

 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการให,

ขอสําคัญ

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป
อันตราย

 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
คําเตือน

 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยกน
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณอางอาบน ที่อาบน อางลางหนา
หรือภาชนะที่ใสน

 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบวาแรงดัน
ไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
 หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง

สวิตช

การตั้งคา

อุณหภูมิ

Quick dry

Thermoprotect

 ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจ นําเครื่องนี้
ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
ใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย

 เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนําเครื่องไปเลน
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติดตั้ง Residual current
device (RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ
Residual operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่
ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา

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

ฟงกชัน
เปาผมเปยกจากการอา
บนใหแหงไดรวดเร็ว
ใหอุณหภูมิในการเปาผมไดดีเยี่ยม
และเสริมดวยการปกปองเสนผมจา
กการใชความรอนที่สูงเกินไป
เปาผมแหงอยางถนอมเสนผม
ลมเปาแรงเพื่อเปาเสน
ผมใหแหงอยางรวดเร็ว

ระบบอากาศ
หมุนเวียน

ลมเปาแบบนมนวลและจัดแตงทรง

ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนิน
การเปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ขอมูลเบื้องตน

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอ
นรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก
บริการที่ Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.
com/welcome
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 ใชเครื่องกับเสนผมมนุษยเทานั้น
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิตจากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับ

ปดเครื่อง
3 กดปุ่มเปาพลังลมเย็น ( ) สําหรับลมเปาเย็นเพื่อจัดแตงทรง
4 เครื่องมีฟงกชันไอออนที่ชวยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเสนผม
»เมื่อเปดใชฟงกชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเปนเรื่องปกติที่เกิด
จากการทํางานของประจุไฟฟา

 ในการเปดหรือปดฟงกชันไอออน ใหปรับสวิตช IONIC (สวิตชปรับ
ระดับประจุไฟฟา) ( ) ไปที่

หรือ

เมื่อเลิกใชงาน:
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

3 ถอดหัวเปาปรับทิศทางลมหรือหัวเปากระจายลมออก กอนที่จะทําความ
สะอาดตัวเครื่อง
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น
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เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หาก
มีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสา
มารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม

การรับประกันและบริการ

หากตองการขอมูล เชน ขอมูลการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอหรือหากคุณ
มีปญหา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ Philips ที่ www.philips.com/support
หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมีอยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากใน
ประเทศของคุณไมมีศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
Philips ในประเทศ

หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมด
อายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
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ปญหา

สาเหตุ

การแกปญหา
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เครื่อง
ไมทํางานเลย

อาจไมมีกระแสไฟใน
เตารับบนผนังที่เสียบ
เครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบน
ผนังใชงานได

อาจเกิดจากไดรเปาผม
มีความรอนมากเกินไป
ทําใหสวิตชตัดไฟโดย
อัตโนมัติ

ถอดปลั๊กเครื่องออก และ
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ
2-3 นาที กอนเปดสวิตชใชงาน
อีกครั้ง ใหตรวจดูวาไมมีเศษ
ผมหรือ
เสนผมติดอยในตะแกรงชองลม

1

เปาผมแหง
เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา (

) บนเครื่องเปาผม คุณ
สามารถใชหัวเปาปรับทิศทางลมเพื่อบังคับทิศทางการออกของลมตรง
มาที่แปรงหรือหวีโดยตรงขณะที่จัดแตงทรงผม

 ในการเพิ่มนหนักและการสปริงตัวสวยใหกับลอนผม ใหติดหัว
เปากระจายลม ( ) เขากับเครื่องเปาผม หัวเปากระจายลมไดรับ
การพัฒนาเปนพิเศษ ชวยเปาเสนผมตรง ผมลอน หรือผมหยักศก
ใหแหงไดอยางนมนวล ในกรณีที่ตองการมวนบริเวณโคนผมดวย
ใหสอดแกนมวนเขาไปในเสนผม โดยพยายามใหแกนมวนสัมผัสกับ
หนังศีรษะ พยายามเปาวนรอบๆ เสนผม เพื่อกระจายลมอนใหทั่ว
เสนผม

 ในการถอดอุปกรณเสริมนั้น ใหดึงอุปกรณดังกลาวออกจากตัวเครื่อง
2 ปรับระดับลมเปา ( ) และสวิตชอุณหภูมิ ( ) ไปยังระดับที่เหมาะสม
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2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็น
ลง

4 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนพอหมาด

Electromagnetic fields (EMF)
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ͨЄֶͧཌྷͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧཌྷͧwړ՞Щ
̖ࢽy
 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
 Σཋᇃฌᕝw̦ڬ͚ͅࠔСࣳxࠔСࣳᚬɾ৻רɻ
ʶwֶܰԮௐޚ༅ࣟؿҌҡw˞Лೕ́፮y
 ̯ଐۂɺሬԜɎͶɁɡ (˳ܢɩ )ۦԚ͂}Ӹւॶֶʶ
ౣॶɈঽʝّwֶܰၤԚ͂كᖫॠ˜ّyˢࠨ߬τ
߲ஐԯΪͲؿɁࡗΕࣀဟwֶࣩي͐ܞ૱ዀؿԚ͂ʿ
ؒwʿ˿Ԛ͂y
 ᇼʜᜑۦ೧ੀଐۂιضԮy
 ݯȿ˱ੜΪͲwۺᘪΕΉࣼ۩ؿཋݚি༏ɐ Ϊ 30 
Ϊ˞Ɏؿཋᒾ༏ኂ (RCD)yᇼݡࣟˋؿཋҌ
Ɂࡗy
 ̯ଐۂ༦ᆅࣂwผϬ৽ᒾཋyᇼੀཋኂཋʘᒾԎᜑ̚О
ڳᅕʗᘸyΕ੬ࠇณઢ̯ଐکۂwᇼᏎ݅൬ࠓܾɟwᆢ
ցӀτˉֶˉቡ೩ڂy

ཋဤؐ (EMF)
̯ଐۂଲཋဤؐ (EMF) ֺτޚᗐᅟๅy̋߬ѢഁԚ͂Ԏԗ
๑̯Ԛ͂ʹ˫ɾ႓ע൬ϷኧАw࣓ኣଊτޫؿነޢӠ༅ࢿw
Ԛ̯͂ଐۂԎಲΪͲᚋᄬy

ᘳy
»˲ॶઢࣂw˿ॶผଐ́ऋࣦࣩՈy̳ܰଊോw
ࣩՈ߲ܰͅᔴɥֺιy
 ߗ߬ઢֶᗐஶ߲ᔴɥ˲ॶwᇼੀ߲ᔴɥᗐ ( ) ሁ
ֶ
y
ϭ
Ԛ͂}܃
ᗐஶଐۂཋwԎ׆ైy
ੀ̯ଐיۂΕᆅࠍ̡ؿɐwقԷО˅ݯڳy
ᅳଐۂɾکwᇼͱՅɎࠓɈඑɻкჽֶᔔޔᇠᕌअຫy
˞Ꮶ̠ᅳ̯ଐۂy
ੀଐۂສכΪͲৡᏭ୮wᑷЛ؎ܷϘྈy

1
2
3
4
5

4 ړ՞ၤ৻ר
Σ੬߬ҡΛ༅ (ԝΣΣЄҡێኂ) ֶτͨЄਐᕀw
ᇼ Philips ၉ॎ www.philips.com/supportwֶட੬
Δ ؿPhilips ۪ʸ৻רɻʶy੬˿˞ΕͲଈړᖬ࣊ɐҒԷட
ཋyߗΔӀτᚋ۪৻רɻʶwᇼݡΔ ؿPhilips 
ሻਆy

5 ဘᗒખ
ਐᕀ

ࡈΐ

Һʿؒ

ಲؒઢ৽
̯ଐۂy

̯ଐֺۂடઅ ైؿᇼᆢႏైτཋy
˿ॶӀτཋy
̯ଐॶ˿ۂ༦ᆅኒߎ ᇼੀཋኂཋʘᒾԎᜑ̚
ᗐϬϷᗐஶy
ОڳᅕʗᘸyΕ੬ࠇณ
ઢ̯ଐۂɾکwᇼᏎ݅൬
ࠓܾɟwᆢցӀτˉ
ֶˉቡ೩ਧϾy
кࠓዀடઅైؿཋ ᇼᆢႏଐۂዀێಶɐܞ
Ꭶɺଲy
͐ؿཋᎦၤֺΕΔؿཋ
Ꭶޚଲy

