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 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.
 Inserting metal objects into the grilles
is a hazard and may cause electric
shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
hair.
$OOULJKWVUHVHUYHG
 When the appliance is connected
3140 035 37541
to a power supply, never leave it
English
unattended.
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
 Never use any accessories or
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
parts from other manufacturers
www.philips.com/welcome.
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
1
Important
recommend. If you use such
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
accessories or parts, your warranty is
for future reference.
invalidated.
 WARNING: Do not use this appliance
 Do not wind the power cord round
near water.
the appliance.
 When the appliance is used in a
 Wait until the appliance cooled down
bathroom, unplug it after use since
completely before you store it.
the proximity of water presents a risk,
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV (0)
even when the appliance is switched
This Philips appliance complies with all applicable standards and
off.
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
 WARNING: Do not use this appliance
Environment
near bathtubs, showers, basins
Do not throw away the appliance with the normal household
or other vessels containing
ZDVWHDWWKHHQGRILWVOLIHEXWKDQGLWLQDWDQRIÀFLDOFROOHFWLRQ
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
water.
environment.
 Always unplug the appliance after use.

,QWURGXFWLRQ
 If the appliance overheats, it switches
Philips Pro range has been developed to offer you the best
off automatically. Unplug the appliance The
performance, whilst still taking care of your hair. We have worked
and let it cool down for a few minutes. together with the world’s leading stylists to learn what makes a product
professional for consumers and to develop products accordingly.
Before you switch the appliance on
The Philips Pro dryer with 2100W is 45% faster.* The ThermoProtect
temperature setting ensures that you care for your hair by using a
again, check the grilles to make sure
constant caring temperature when drying your hair. We hope you will
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
enjoy using the Pro dryer for a long time! *vs. Philips HP4997
 If the mains cord is damaged, it must
Overview
be replaced by Philips, a service centre 3
authorised by Philips or similarly
a &RQFHQWUDWRU PP
TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWRDYRLGD
b &ROGVKRWEXWWRQ
hazard.
c 7HPSHUDWXUHVZLWFK
 This appliance can be used by
d $LUÁRZVZLWFK
children aged from 8 years and above e Hanging loop
and persons with reduced physical,
f Air inlet grille
sensory or mental capabilities or
g &RQFHQWUDWRU PP
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision

'U\\RXUKDLU
or instruction concerning use of
Preparation for your hair:
the appliance in a safe way and
 Wash your hair with shampoo and conditioner, rinse it thoroughly.
 Gently towel dry your hair to remove excess moisture.
understand the hazards involved.
 Blow dry your hair with a wide-toothed brush. Ensure your hair is
Children shall not play with the
almost dry and tangle-free.
1 Connect the plug to a power supply socket.
appliance. Cleaning and user
 For precise drying, attach the concentrator ( or ) onto the
maintenance shall not be made by
hairdryer.
children without supervision.

2 Adjust the temperature switch (  DQGDLUÁRZVZLWFK 
desired position. Press and hold the Cold shot button (
FROGDLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH

) to the
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㪳⢃#┐㓬⪂ᬒ⩂#⧽㨚#ⰶ…=
 〈㤛⤠#㋛ᗒ⎖ᅆᦂ#ᮚ᫄#ಙ#๑ၼ㨖హ#㫉ൈጽ1
 ⑳ఠ⨺ᦂ#ᰗᶷ⩂#Ὁᖒᤗహ#ᬢ#ಹᑘ㨚#⑳Ὅ⩂#⬵జ㨨ጽ1#
 ᅑ⨾#ᑘႨ#ῦᤅ═ᦂ#ᰗᶷ⩂#ᖒᢅ⩺㨨ጽ1#ᰗᶷ⩺#జ⩚#ᬚᫀ#
⋯㔌⢠/#༮⩾#ὉὍ⩺#⢖ᑘᦃ#㨨ጽ1
1 ⬜⧁#ಯ#⪮㈹#㍘⍺㜣⢠#㧀ᤅී᫄#ཅ┢ጽ1#
 ⬮㬴㨚#ᖒᢅ⩺᫄#⧽㨶#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃⢠#ⴡⱈ#ᇃⳗ+# #᛭ጁ#
#,⩂#Ὁ⿃㨨ጽ1#

ັⴡጽ1#⬵㤫⩚#⬜⧁⩂#⅓⨾#
㮰#ᯯ#Ὅᑮ⠇#⣈ณஜ#║ᑘᦃ#
2 ⤄ᑘ#┐⧽㈹+# #,#ᶩ#ᶯᢕ#┐⧽㈹+# #,᫄#⬙⬠㨚#⧽㈹ᦂ#
Switch
Setting
)XQFWLRQ
⮕⬠㨨ጽ1#┐㓬⪂#ಙ⬮⩂#⧽㨶#═⧁㨚#ᶯᢕ⩂#⧁㨞#౯⦝# #
ᓵ╢═⤀1#⬵㤫⩚#⬜⧁⩂#═#
㍜ᖒ#⌭#ḯ㜧+# #,⩂#ปహ#በᫎጽ1#
Dry shower-wet hair quickly
7HPSHUDWXUH
Hot
㌔ณ#⬜⢠#ීᬄ⩺#⪜㕴/#ᮚ㉗ᢆ#
Dry your hair at a constant caring
♑⬾㍺
⒢Ɐ
པᑔ
temperature
ᖨ⨺ᦂ#ᬛ㫓#⪏ⴏ#⠉⨾ⴏ#
Thermoprotect
⬯⨾#ᰗᶷ⩂#⁄᪼హ#ఠ⮕
⩅ᖙ
#ಙ⤄
Gently dry your hair, when it is
㬴⩾㨖╢═⤀1
Cool Care
⪂⬮#⤄ᑘ᫄#⨚ⴏ㨚#⋯㔌ᦂ#
almost dry to seal in the shine
#
 ⬜⧁#㍔ᖒஜ#⏚⋯ᒹ#౯⦝/#⠇⬜⩂#
ᰗᶷ#ఠ⮕
◮ᰗ㦸ᦂ㖊㜣
$LUÁRZ
6WURQJDLUÁRZIRUIDVWGU\LQJ
thick hair
⧽㨶#㨀ᬎ┐#⍙…┐#⍺㕬#᛭ጁ#
ᰗᶷ⩺#జ⩚#ᬚ᪼ᯛ#Ὁᖒᤗహ#
#㏹#㋴⢃
ఠ⮕㨖⣀#㔍#⨚ⴏ
*HQWOHDLUÁRZIRUVW\OLQJWKLQKDLU
㨀ᬎ┐#⍙…┐#ⴏ⬮⬨⢠#⩚᧟㨖⣀#
པ#㶎ᰍ
ல㨚#ᶯᢕ⨺ᦂ#ി⨾#ᰗᶷ⩂#
Switch off
ഖた㨖╢═⤀1
⁄᪼హ#ఠ⮕
Ὁᖒᤅ⦡#ᶯᢕ⨺ᦂ#ஜጁ#ᰗᶷ#

;⍶#⩺⋯⩚#⠃⩺ᖚಹ#╔た⬙⩾#
» When the appliance is powered on, ions are automatically and
┐㓬⪂ᬒ
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional
#ᶩ#⬮║⬙⩾#ጓ⩺#
shine.
⬜⧁#ၨณ
ᙸ⢃ⴏజ#౯㪦ಹ#ⴏ║⩺#
7RVWUDLJKWHQ\RXUKDLU )LJ
» ⬵㤫⩚#⬜⧁⩺#㌔⭕#⪏⩂#౯⦝/#ᰗᶷ⢠#㔍⩂#Ꮫ㨶ⰲಙ#
㤱Ὁ㨖ⴏ#⠉⨾#⍯⩾⩺#⩺#⬵㤫⩂#
1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of
ಫ┘జᬌ⩂#᷅ⴏ㨖ณ#⧽㨚#⩺⤄⩺#⪘ᑮ⨺ᦂ#⣄⏗#
hair and dry one section at a time.
⋙⦓㨖ᯛ#⬵㤫#⋙⦓ಹ#ಽ᥆㨖⣀#
Ὅ⋙ᓇጽ1#
2 Using a round brush, move the concentrator along the hair from the
ᵘỸ#♑㡤ᩣ⮻㡤㭗པ+༔ᱍ#4,
⠇⬜㨖హ#⋙⦓㨞#⑳#⪏ᑘᦃ#
roots to the ends with full tension for the best result.
1 ᰗᶷ#፟⩂#⬮ᑜ㨖ಙ#㒖ᬎ⩂#Ⴈ⦽#ശὍ㨶#ᇟ┢ጽ1#ᰗᶷ#⠃ᢥ#
3 When the roots are dry, start drying in the middle portion. Twist
ⴏ═⋙㨬⩂#ㅲὍ㲍#⑴ⴏ㨚#
ὉὍὉ㕬#═⪙㨖⣀#㨚#ḳ⢠#㨚#፟⟦#ᖒᢅ⩺㨨ጽ1
your wrists and brush away from your scalp to maintain tension.
⋙ᢕ⩚#ᑘ⦭⩂#ᶶ⠃⡃#㨨ጽ1#
Tips: The hair dryer should always point down while drying from roots.
2 ㄜ⋯⩚#┐㜣ᤢ⩺㜣#ౡಹ᫄#⧽㨶/#ᔋ#ῦᤅ═᫄#⋙⦓㨖⣀#
You may lean forward when brushing your hair to prevent fatigue.
ⴡⱈ#ᇃⳗ⩂#ᰗὉ㕬#ᰗᶷ#ႂัⴏ#ᰗᶷ⩂#ᗰᢅ#
⢃ᬀ⩺ஜ#⬵㤫⩂#ஜⴏಙ#ᇋⴏ#
Repeat steps 1-3 to straighten the rest of your hair until it is completely
⩺ᑮ═㓠ጽ1#
dry.
⠉ᑘᦃ#㨖╢═⤀1#⢃ᬀ⩺ஜ#㬗⪘# 3 ᰗ⩺#ఠ⮕ᒵᯛ#ᰗᶷ⩚#ⱈ#ὉὍ⩂#ఠ⮕═㓠ጽ1#⏚ᰘ⩂#
4 To enjoy lasting results, press and hold the Cold shot button
ᑠ#ᓵ㧸#ᶯ๋#᷅㩬⨺ᦂ#›⢃#ღ#ᰗᶷ⩚#㞷㞷㨦⩂#
⬵㤫#じ⏖#⬮…᫄#㨖ⴏ#⠉ᑘᦃ#
( ) to style your hair.
⨚ⴏ㨨ጽ1#
Tips: The bigger the brush, the bigger the section of hair you can
㝵=#ᰗ⢠⍙Ὁ㕬#ఠ⮕═㓎ጁ#౯⦝#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃᫄#㨬⋯#⠃ᢥ#
㨖╢═⤀1#
straighten and the faster you will be able to blowdry your hair.
᷅㩬⨺ᦂ#⨚ⴏ㨶⡃#㨨ጽ1#㧸ᦂ⩂#᷅ⴏ㨖ณ#⧽㨶#ᰗᶷ⩂#
 ㅜஜ#⠇⬜⩂#⧽㨖⣀#⪜⣀#⬜#
7RFUHDWHÁLFNV )LJ
›ⴗ㨞#ᘐ#ᰧ⩂#⠞⨺ᦂ#ณ⦥⪂#⑳ᑘ#⪏┢ጽ1#
4#0#6፟౹᫄#ᶳậ㨖⣀#⤤⬜㲍#ఠ⮕ᒽ#ᘐัⴏ#ᰗᶷ⩚#ᮚⴏ#
1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of
⏖ᯟ#⪮㈹+UFG,᫄#⥾╘#⬜⧁⢠#
ὉὍ⩂#┐㜣ᤢ⩺㜣㨨ጽ1#
hair and dry one section at a time.
⍡㈹㨞#ర⩂#൚⪮㨨ጽ1#⩺#
4 㮐ಹ᫄#⤀ᢹᑮ⠇#⨚ⴏ㨖ᯛ# #㍜ᖒ#⌭#ḯ㜧+# #,⩂#ปహ#
2 Straighten your hair (refer to Fig.1 “7RVWUDLJKWHQ\RXUKDLU“) until it
ቨᤅ#┐㓬⪂⩂#ಙ⬮═㓠ጽ1#
reaches the hair ends. With a slight twist of your wrist, turn the brush
UFG⩚#⬮ౚ#⪜⣀#⬜ጁ#
㝵=#ῦᤅ═ஜ#㒖⑳ᦃ#┐㜣ᤢ⩺㜣㨞#⑳#⪏ጁ#ᰗᶷ#፟⩺#㋗ⴏᯗ/#
XQGHUQHDWKKDOILQZDUGV RURXWZDUGV WRFUHDWHÁLFNV
Ꮫ#⁄᪼హ#ᰗᶷ⩂#ᖒᢅ⩺㨞#⑳#⪏┢ጽ1
63pD#⩺㨖⣀⡃#㨨ጽ1#⪘⍶㨚#
3 Hold the hairdryer close to the hair tips for 3 to 4 seconds, and then
⬞⮻℧#ᱟᛛཔ+༔ᱍ#5,
release it.
⍡㈹#᷅ṁ⨾#⬜ณ#⍡…⢕た⢠#
1 ᰗᶷ#፟⩂#⬮ᑜ㨖ಙ#㒖ᬎ⩂#Ⴈ⦽#ശὍ㨶#ᇟ┢ጽ1#ᰗᶷ#⠃ᢥ#
Repeat steps 1-3 to style the rest of your hair.
ὉὍὉ㕬#═⪙㨖⣀#㨚#ḳ⢠#㨚#፟⟦#ᖒᢅ⩺㨨ጽ1
Ჸ⩚㨖╢═⤀1
4 To enjoy lasting results, press and hold the Cold Shot button
2
ᰗᶷ#ႂัⴏ#┐㜣ᤢ⩺㜣㨨ጽ+ීᬌ#4#%ᵘỸ#
( ) to style your hair.
 ⏗#ⴗ⩂#㱟⪌ᬰ⢠#ᅢ⨺ᯛ#
♑㡤ᩣ⮻㡤㭗པ%#⿒⮕,1#⧝⩺ῦ᫄#⣄ㅤ㨖ᯛ#⏚ᰘ⩂#⡄#
$IWHUXVH
ᑠᯛ⍙#⠃ᢥ#ῦᤅ═᫄#⠇⸫#᛭ጁ#ᶯ๋⸫⨺ᦂ#ᶳ⧁⩂#
⬜#⧽㪦⩺#⪏┢ጽ1#
1 Switch off the appliance and unplug it.
ීᯗ#┢ጽ1#
 ⬠፻ᦂ#ಯณ#㱟⪌ᬰ⩂#ᬛⴏ#
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃᫄#ᰗᶷ#ႂ#ὉὍ#ஜั⩺⢠#6#0#7タ#ᑮ⠇#፻ಙ#
3 To disconnect the concentrator ( or ), pull it off the hairdryer.
⪏ஜ#ᇟ┢ጽ1#
ᬚ╢═⤀1
1RWH3OHDVHEHFDUHIXOZKHQWKHFRQFHQWUDWRULVKRW
4#0#6፟౹᫄#ᶳậ㨖⣀#ᰗᶷ⩚#ᮚⴏ#ὉὍ⩂#┐㓬⪂ᬒ㨨ጽ1#

⬵㤫⢠#⬜⧁⩂#⣄ౡ㨖ณ#⬜⢠#
4 Turn the air inlet grille ( ) to remove hair and dust.
4 㮐ಹ᫄#⤀ᢹᑮ⠇#⨚ⴏ㨖ᯛ# #㍜ᖒ#⌭#ḯ㜧+# #,⩂#ปహ#
ቨᤅ#┐㓬⪂⩂#ಙ⬮═㓠ጽ1
⬵㤫⢠#㣻═ᒹ#⬜⠕ಹ#㨶፱#
5 Clean the appliance with a damp cloth.
␚⫔#㳱=
6 Store your Philips Pro Range Hair Dryer in a safe and dry place, free
⋙⦓#ⴏ⣁⩚#⬜⠕⩺#⪂㈹㨖ጁⴏ#
1 ⬵㤫#⬜⧁⩂#ၨಙ#⬜⧁#㍔ᖒ᫄#⅓⨺╢═⤀1
of dust. You can also hang it with the hanging loop ( ).
㬴⩾㨖╢═⤀1
2 ⬵㤫⩂#ღ⣈#㣻ᯛ#⧽⢠#⤈ᇟಙ#║㲍╢═⤀1
3 ⴡⱈ#ᇃⳗ+# #᛭ጁ# #,⩂#Ὅ㨖ᯛ#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃⢠⍙#
 ⩺#⍡ᯭ⍙⢠#⤠⪏ጁ#⩺⥝⩚#

*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
ღ╢═⤀1
⦓ᑘᦂ#⬵㤫⩂#⋙⦓㨖ⴏ#
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
ㄓේ=#ⶉ#ጄ⸘⮻#ᥨ൝⫦#ᝑᑂ#⮛㭗⚣⚑⩁1#
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
4 ಯณ#㱟⪌ശ+# #,᫄#ᑠ#ᮚ㉗ᢆ#ᶩ#⩺ⴗ⩂#
ᬚ╢═⤀1
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\ \RXÀQG
⬵జ㨖╢═⤀1
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW ,IWKHUHLVQR
 ⬵㤫⩂#⩾⮕#ᰗᶷ⢠#⋙⦓㨖ⴏ#
5
⬵㤫⩂#፝⩂#ᘐ⢠ጁ#⬯⨾#う⩂#⋙⦓㨖╢═⤀1
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
ᬚ╢═⤀1
6 㨀ᬎ┐#㦸ᦂ#⬵㤫#㪳⢃#ᖒᢅ⩺⢃᫄#⠇⬜㨖ಙ#ఠ⮕㨚#⪮⏖⢠#
ᮞⴏஜ#ⴏ#⠉⨾#⋯㔌ᦂ#Ậಽ㨖╢═⤀1#Ằ#⬵㤫⨾#తಙ#
㭛⧄
 ⬵㤫⩺#⬜⧁#ಯ#⪮㈹⢠#⣄ౡᒹ#
+# #,⢠#త⢃⍙#Ậಽ㨞#⑳#⪏┢ጽ1
㨀ᬎ┐#⬵㤫⩂#ശ⪌㨶#ⰲ⎖⍙#⋙㨨ጽ$#㨀ᬎ┐ஜ#ᖒጁ#
⋯㔌ᦂ#⥝ㅤ㨖జ#⪘᫄#…⦝ⴏ#
ⴏ⧁#㫳㔍⩂#ᶶ⨺╘#⑳#⪏ᑘᦃ#zzz1sklolsv1frp2zhofrph⢠⍙#
8# 㩬⹘#῭⸦#Ừ#⒚Ⅷ♑
ᬚ╢═⤀1
⬵㤫⩂#ᖨᦃ㨖╢═⤀1
⠤⍶⍙#ഖた#ᖨ#Ậ#⪘⍶㨚#⬮Ậஜ#㨀⥽㨖═జ/#⋙⦓⋯⩚#
 ᫀ#⬵⮕⢕た⢠⍙#ᬞᖚ⢘జ#
Ჸ⬵ஜ#⪏⩂#౯⦝⢠ጁ#㨀ᬎ┐⬜⪘#㬣㠞⩺ⴏ#
4# ⮛#␚㭭
㨀ᬎ┐⢠⍙#൚⪮㨖ⴏ#⠉⨾#⬵㤫#
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 ΕಲɁؗੱؿဳޜɎwᇼʜᜑ̯ଐ
3~5 CM

ۂઅɐཋy
 ᇼʜԚ͂ԯˢႇਆͨؿЄֶͧ

g ( 7 mm )

ཌྷͧwֶڈ3KLOLSVۺᘪɾֶͧཌྷ
ͧyΣ੬Ԛ͂ϊᗘֶͧཌྷͧw
ړ՞Щผ̖ࢽy
 ᇼʜੀཋᇃᙨᓳΕ̯ଐۂɐy
 ᇼͱ೩࠰̯ଐۂѧͲОڳwʹϷν
ढ़y

f

a ( 9 mm )

2

b

ཋဤؐ (0)
̯3KLOLSVଐۂଲֺτཋဤؐᅘᚉޚؿᗐሬ͂ᅟๅؒஃy

c

ྊړᙶ
d
e

̯ଐۂԚ͂ྐ՜Ңࣂᇼʜၤȹঁࡼᄠૃذȹԡ͕ૃy
ᇼੀଐיۂສܞ֚ܧכցؿΑνॎyϊᐾॶݯړသ
ȹͫʶɈy

3~5 CM



ᓯʍ

3~4
sec.

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

1

ขอสําคัญ

โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่

 หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ

ที่ผลิต
จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก
Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน
ดังกลาว การรับประกันจะถือเปนโมฆะ
 อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงโดยสนิทกอนจัดเก็บ

เคล็ดลับ: แปรงที่มีขนาดใหญกวาชวยใหคุณสามารถยืดผมชอใหญกวา และเปา
ผมของคุณใหแหงไดรวดเร็วขึ้น
การสรางสรรคปลายงอน (รูปที่ 2)
1 แบงผมออกเปนสวน และใชคลิปหนีบผมแตละสวนไว เปาผมโดยเริ่มจากชั้น
ผมดานลาง และเปาใหแหงทีละสวน
2 ยืดผมของคุณ (ดูรูปภาพที่ 1 “การยืดผมตรง“) จนกระทั่งเรียบตรงถึงบริเวณ
ปลายผม หมุนแปรงดานลางโคงเขาดานใน (หรือออกดานนอก) ครึ่งหนึ่งโดย
บิดขอมือเล็กนอย เพื่อสรางปลายงอน
3 ถือไดรเปาผมคางไวใกลปลายผมประมาณ 3 ถึง 4 วินาที แลวปลอย
ทําซขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อจัดแตงทรงผมสวนที่เหลือ

҈ࠨޢೕˮ3KLOLSV3URӡͶwొԜ੬ԙࢽॶwࣂՉᙶ੬ؿӞ
ቡy҈ࠨၤͲଈάؿێᙙʹАwᐃΣЄొԜᚋ۪ਿพ
ؿଐۂwԎኣϊ൬Ϸޢೕyಁ̿3KLOLSV3URкࠓዀؿ
۹ొʠȿ |ใઁᙶቡใ۹உցᔄͅԚ͂ᖇցؿᙶቡใ۹w
ᆢړ੬ΕкৡቡࣂؿɖॶՉᙶӞቡy҈ࠨটʶѴશ3URкࠓ
ዀॶٽɔ๑ᚋ੬ؿӞቡ ޚ༖כ3KLOLSV+3
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a ࠓɈඑɻкჽ ʔᔤ
b ᐁංОࠓܘ൶
c ใ۹ᗐ
d ࠓ൴ᗐ

เปยกน
Electromagnetic fields (EMF)
e ΄
4 เพื่อใหไดผมที่อยทรงยาวนาน ใหกดปุ่ม เปาลมเย็น ( ) คางไวเพื่อจัด
ผลิตภัณฑของ Philips นี้เปนไปตามมาตรฐานและกฎขอบังคับดานคลื่นแมเหล็ก
f ൬ࠓܾɟ
 เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊ก
แตงทรงผมของคุณ
ไฟฟาที่มีทุกประการ
เมื่อเลิกใชงาน:
g ࠓɈඑɻкჽ ʔᔤ
ทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
สิ
่
ง
แวดล
อ
ม
อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม
2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ

кৡቡ
 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ
ใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสําหรับนํากลับไปใชใหมได (รีไซเคิล)
3 ในการถอดหัวเปาปรับทิศทางลม ( หรือ ) ใหดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง
ኬቡکສАพ}
เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี
หมายเหตุ: โปรดใชความระมัดระวังขณะที่หัวเปารอนอย
 ͂ݟቡ၀ᅼቡԐᅳቡwԎྵ֛ҿݟy
อางอาบน ที่อาบน อางลางหนา
 ႦႦ˞ˉɲᏂৡቡwΛˋʗy
4 เปดตะแกรงครอบทางลมเขา ( ) เพื่อเอาเสนผมและฝุ่นออก
หรือภาชนะที่ใสน
2 ขอมูลเบื้องตน
 кৡቡwԎ͂ᄖቯࣗ˱˞ࣗଉyᆢړ੬ؿӞቡ˝ٶৡᏭ˘
5 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนบิดพอหมาด
ಲٍy
 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
กลมผลิตภัณฑ Philips Pro ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอประสิทธิภาพสูง
6 จัดเก็บไดรเปาผมรน Philips Pro ในที่แหงและปลอดภัย โดยปราศจากฝุ่น
1 ੀైઅɐཋైy
สุดใหกับคุณ พรอมกับการดูแลเสนผมของคุณ เราไดทํางานรวมกับสไตลิสตชั้น
ละออง คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนดวยหวงสําหรับแขวน ( )
 ΣୀкኬwᇼੀࠓɈඑɻкჽ  ֶ  ΪΕкࠓ
 หากเครื่องมีความรอนมากเกินไปจะปดการ
นําของโลกเพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติที่จะทําใหผลิตภัณฑหนึ่งเปนผลิตภัณฑระดับ
ዀɐy
ทํางานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และ มืออาชีพสําหรับผบริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นตามคุณสมบัติเหลานั้น 5
การรั
บ
ประกั
น
และบริ
ก
าร
2 ੀใ۹ᗐ   ၤࠓ൴ᗐ   ሁϭ߬ؿϽສyܘϾ 
ไดรเปาผม Philips Pro พรอมกําลังไฟ 2100W สามารถทํางานไดเร็วขึ้น 45%*
ᐁංОࠓܘ൶   w˞Оࠓێwᜑێҡܛɔy
ปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ
การตั้งคาอุณหภูมิ ThermoProtect ชวยใหมั่นใจวาเสนผมของคุณจะไดรับการ
โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ
อุณหภูมิถนอมเสนผมที่สมเสมอขณะที่คุณเปาผมใหแหง เราหวัง
ᗐ
உց
˲ॶ
กอนเปดสวิตชใชงานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะ ดูวาแคุลโดยการใช
ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน
ณจะเพลิดเพลินกับการใช Pro Dryer ไปอีกนานเทานาน! *เมื่อเปรียบเทียบ
Ӿкৡࣼؿ܃Ӟቡ
ใ۹
ঢ়ใ
เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี
กับ Philips HP4997
แกรงชองลมใหแนใจวาไมมีเศษผม เสนขน
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
ใઁᙶቡ ˞ᖇցؿᙶቡใ۹кৡቡ
หรืออื่นๆ อุดตัน
3 ภาพรวม
Оࠓᙶቡ ใΔкৡӞቡwΕ˝ٶৡᏭࣂၐͮܛዉ
ᐥɻʼ
 หากสายไฟหลักของเครื่องเสียหาย ควรนําไป
ࠓ൴
ੜɈࠓ൴wӾкৡᔔڴӞቡ
a หัวเปาปรับทิศทางลม (9 มม.)
ᑢ੬ᑪൕ̯ଐۂwᚭٴԚ͂3KLOLSVଐۂᇼϭ
เปลี่ยนที่บริษัท Philips ศูนยบริการที่ไดรับ
ใࠓ൴wݯ༖ೣକቡ൴ێ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH፣੬ؿଐۂw˞Ᏽ3KLOLSVؿѧ
b ปุ่มสําหรับลมเปาเย็น
ኬʻy
อนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผานกา
ᗐஶ
c สวิตชอุณหภูมิ
รอบรมดําเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยง
d สวิตชปรับระดับลมเปา

ࠇ߬ԑඖ
» ଐۂཋઢࣂwЩผܛᙩϬ৽ᘷ߲יᔴɥwಕʭˉᘳ
ԎݯӞቡᄈҡΛͮዉy
e หวงสําหรับแขวน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
Ԛ̯͂ଐکۂwᇼͱˠୀቇᚾ̯Ԛ͂ʹ˫wԎړज႓˞עԜˀ
ߗ߬кقӞቡ ྇
܃ϣy
f ตะแกรงครอบทางลมเขา
 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา
1 ੀӞቡʗιɩҢԎ˞κі՞ցyቡ֛кwȹωкৡ
 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwᇼʜˋٶy
ȹҢy
พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ g หัวเปาปรับทิศทางลม (7 มม.)
 Εࣼ۩Ԛ͂ѧ̯ଐۂwᇼੀై׆
2 Ԛ͂ࣗwടቡ࣓ϭቡѮ˞ɣּɈଫ৽ࠓɈඑɻкჽw˞
Ᏽԙࢽy
หรือขาดประสบการณและความรความเขา
wΐݯЩԚଐۂཋᗐஶwၤˋ
4 เปาผมแหง
3 кৡቡ࣓܃wնкৡቡɻݒyᔝ৽ʹഇԎ͊୮౩̔
અᘩᑹܰ˿ॶೕ́፮y
ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน
ࣗኬw˞ၐܛּێɈy
การเตรียมเสนผมของคุณ:
 ᘬй}Ԛ̯͂ଐࣂۂwʘʜ
ొ͐}Ϭቡ࣓кኬࣂwкࠓዀؿʿΉᎶࣂࣂ౩Ɏy੬Εࣗଉቡ
 สระผมดวยแชมพูและครีมนวด และลางออกใหสะอาด
การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ
ࣂ˿ੀӸکඪw˞ᑷЛठୃy
ቌࣼٶxࣼංxᐻֶޕ
 คอยๆ เช็ดผมใหแหงดวยผาขนหนู เพื่อไมใหเสนผมเปยกชื้นเกินไป
ᇼࠇᇲүϭwᘗᙩкقԯӞቡwقԷѧͲৡᏭy
ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่
ԯˢଞˋࢀؿኂy
 เปาผมใหแหงดวยแปรงหวีผมแบบซี่หาง เปาและแปรงผมจนมั่นใจวาผมเกือบ
4 ߗ߬ԔՇҡܛɔࢽؿwܘϾ ᐁංОࠓܘ൶   wЩ˿ݯ
แหงสนิทและไมพันกัน
เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
Ӟቡێy
 ͂ѧ̯ଐ܃ۂwᇼ৻̦ੀై
ొ͐}ࣗɥ൙ɣwॶкؿقቡҢగ൙ɣwɖॶ൙҄кৡቡy
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
׆ઌy
หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
ߗ߬ቡѮં ྇
 เพื่อเปาผมแหงอยางแมนยํา ใหติดหัวเปา ( หรือ ) ไวบนเครื่องเปาผม
1 ੀӞቡʗιɩҢԎ˞κі՞ցyቡ֛кwȹωкৡ

̯ଐۂ༦ᆅࣂwผϬ৽ᒾཋy׆ˮ
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
2 ปรับสวิตชอุณหภูมิ ( ) และสวิตชปรับระดับลมเปา ( ) ไปยังระดับที่ตอง
ȹҢy
ଐైۂwۿଐۂОڳడʗᘸyΕ
การ กดปุ่ม เปาลมเย็นคางไว ( ) เพื่อจัดแตงทรงใหอยทรงนาน
 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด
2 кق੬ؿӞቡ ᇼቇ྇§ߗ߬кقӞቡ¨ wقԷଫϭቡѮ
੬ࠇณઢ̯ଐکۂwᇼᏎ݅൬ࠓ
˅ݯyႦႦᔝ৽ʹഇwੀɎʿࣗؿɥΉʑ ֶΉ̔ ં৽˸ਜ
สวิตช
การตั้งคา
ฟงกชัน
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
˞ቡѮંy
ܾɟwᆢցӀτˉֶˉቡ೩ڂ
อุณหภูมิ
เปาผมเปยกจากการอา
3
ోϾкࠓዀwቌٶቡહ̱ဲϭެי܃y
รอน
ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี
y
ᇼࠇᇲүϭwᘗᙩݯԯӞቡێy
บนใหแหงไดรวดเร็ว
 Σཋᇃฌᕝw̦ڬ͚ͅ
กระแสไฟ Residual operating current
4 ߗ߬ԔՇҡܛɔࢽؿwܘϾ ᐁංОࠓܘ൶   wЩ˿ݯ
เปาผมดวยอุณหภูมิถนอมเสนผมที่
Ӟቡێy
3KLOLSVx3KLOLSVᚬɾ৻רɻʶw
สมเสมอ
Thermoprotect
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด
Ԛ͂}܃
ֶܰԮௐޚ༅ࣟؿҌҡw˞
เปาผมแหงอยางถนอมเสนผมเมื่อผม
1 ᗐஶଐۂཋwԎ׆ైy
Cool Care
ตั้งสําหรับคําแนะนํา
Лೕ́፮y
เกือบจะแหงดีแลว เพื่อชวยใหอยทรง
2 ੀ̯ଐיۂΕᆅࠍ̡ؿɐwقԷО˅ݯڳy
เงางาม
 การแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปในตะ
 ̯ଐ˿ۂԜั˞ɐԫ೧xӸւ
3 ߗ߬ՅɎࠓɈඑɻкჽ  ֶ  wᇼقઅкࠓዀ׆Ɏy
ลมเปาแรงสําหรับเปาผมหนา
ระบบอากาศ
؇෮}ࠓɈඑɻкჽ୮כঢ়ใࣂྸرᇼɩʶࢬՅy
ॶֶʶౣॶɈঽʝّwֶܰၤ
แกรงเปนการกระทําที่อันตราย และอาจ
ใหแหงอยางรวดเร็ว
หมุนเวียน
4 ફᔝ൬ࠓܾɟ   w˞ˉቡၤϘྈy
Ԛ͂كᖫॠ˜ّԚ͂wЎ߬τɁ
ทําใหเกิดไฟฟาช็อต
ลมเปาแบบนมนวลสําหรับจัดแตงทรง
5 ͂෬Ꮶ̠ؿᅳ̯ଐۂy
Εࣀဟֶሬ͐ܞΣЄΪͲԚ͂
ผมเสนบาง
6 ੀ੬ؿ3KLOLSV3URӡͶкࠓዀνढ़כΪͲৡᏭ୮wᑷЛ؎ܷ
 หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง
Ϙྈy੬ɖ˿˞Ԛ͂΄   ສଐۂy
̯ଐۂw˞ʥ˿ॶሯՇؿ፮yᇼ
ปดเครื่อง
 กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
ʜᜑɩۦҐ̯ضଐۂyߗಲɁΕ

ړ՞ၤ৻ר
» เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง เครื่องจะจายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและ
ࣀဟwɺᜑԫ೧ᅳၤၐᙶଐ
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
ตอเนื่อง เพื่อชวยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางามใหกับเสนผม
ߗ੬߬ޚᗐ༅ Σͧҡ ֶτͨЄਐᕀwᇼᓒᙴ3KLOLSV
ۂy
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น
၉ॎZZZSKLOLSVFRPwֶட੬Δؿ3KLOLSV۪ʸ৻רɻʶ
การยืดผมตรง (รูปที่ 1)
੬˿˞ΕͲଈړᖬ࣊ɐҒԷடཋ yߗΔӀτᚋ۪৻רɻ
 ݯȿ˱ੜΪͲwۺᘪΕΉࣼ۩ؿ
1
แบ
ง
ผมออกเป
น
ส
ว
น
และใช
ค
ลิ
ป
หนี
บ
ผมแต
ล
ะส
ว
นไว
เป
า
ผมโดยเริ
่
ม
จากชั
้
น
 หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
ʶwᇼݡΔؿ3KLOLSVሻਆy
ཋݚি༏ɐΪΪ˞Ɏؿ
ผมดานลาง และเปาใหแหงทีละสวน
เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ
ཋᒾ༏ኂ 5&' yᇼݡࣟؿ
2 เลื่อนหัวเปาไปตามเรือนผมจากโคนจรดปลายดวยแรงดึงเต็มที่เพื่อผมที่ยืดตรง
มากที
่
ส
ุ
ด
โดยใช
ห
วี
แ
ปรงแบบกลม
ˋཋҌɁࡗy
 หามใชงานกับเสนผมปลอม
3 เมื่อสวนโคนผมแหงแลว ใหเริ่มเปาแหงที่สวนกลางของเสนผม บิดขอมือและ

ੀټᙔైۂذɃ൬ࠓܾɟผኒߎ
 หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องกับแหลงจายไฟ
หมุนแปรงออกจากบริเวณหนังศีรษะเพื่อรักษาแรงดึง
፮wɖ˿ॶʵೕᘩཋy
เคล็ดลับ: ไดรเปาผมควรอยในตําแหนงชี้ลงเสมอในระหวางที่เปาแหงจากบริเวณ
ไวโดยไมไดใชงาน
 ɺ˿ڂ൬ࠓܾɟy
โคนผม คุณอาจเอนตัวไปขางหนาขณะแปรงผมเพื่อไมใหรสึกเมื่อย
ทําซขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อยืดผมสวนที่เหลือจนกระทั่งผมแหงสนิท
 Ε੬டઅཋɾکwᇼᆢႏ̯Δؿ
4 เพื่อใหไดผมที่อยทรงยาวนาน ใหกดปุ่ม เปาลมเย็น ( ) คางไวเพื่อจัด
ཋᎦၤଐֺۂᅟ͐ؿཋཋᎦޚ
แตงทรงผมของคุณ
ଲy

