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Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 

www.philips.com/welcome.

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

WARNING: Do not use 
this appliance near bathtubs, 
showers, basins or other 
vessels containing water.
If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips or 

avoid a hazard.
This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 
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.
WARNING: To provide you with 
better performance, this straightener 
has extreme heat capabilities. Extra 
care should be taken when using 
it. It is recommended to only hold 
appliance by the handle.

WARNING: As straightener reach 
high temperatures, keep them out of 
the children during heat-up, use and 
cool-down to avoid burnings.
 WARNING: Do not use this 
appliance near water. 
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.
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.
Only use the appliance on dry hair. Do 

Keep the hot surface of the appliance 
away from your skin.
When the appliance is connected to 
the power, never leave it unattended.
Do not insert any objects into the 
appliance.
Do not probe the ion outlet openings 
with metal objects.
Always unplug the appliance after use.
When the appliance is hot, keep it 
on a heat-resistant surface and never 
cover the appliance with anything, such 
as a towel or clothing.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 

recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.
Do not wind the mains cord round 
the appliance.
If you use the appliance on color-
treated hair, the heating plates may 
stain.

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic 

available today.

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household 

point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

2 Straighten your hair
Preparation for hair

Wash hair with shampoo and conditioner
Use heat protection product and comb your hair with large-
toothed comb
Blow dry your hair with a brush

Removable combs
The appliance provides you with special removable combs (  ). 
The combs can detangle and spread your hair onto the plates while 
straightening.
To maintain good straightening performance, the combs are well 
attached to the straightener. It may require a bit more force to take 
out the comb. To remove it, simply hold onto the straightener with two 
hands and push it out with your thumbs as illustrated ( ,  ).
Tip:  Before you start, you may also remove either one or both combs 
as you like.
Usage
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. 
Please refer to the Hair Type table at the end of the chapter.

time.

Tip

 It is suggested to keep the heating plates locked before use.

1 Connect the plug to a power supply socket.

2 Press and hold the  button (  ) until the display screen lights up.
 » The default temperature setting 160°C is displayed (  ). 

3 Press the  or  buttons (  ) to select your desired 
temperature setting.
 » When the heating plates are heating up, the temperature digits 
will blink.

 » When the heating plates have reached the selected temperature, 
the temperature digits stop blinking. 

ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above 
200°C. When you increase the temperature above 200°C, the 
temperature will increase only 5°C by each step. 

4 The ion function is activated when the appliance is switched on, 
which provides additional shine and reduces frizz.
 » The ion indicator (  ) is displayed.

 » You may smell a special odor and hear a sizzling sound. It is 
common because they are caused by the ion generator.

5 Slide the closing lock (  ) downwards to unlock the appliance.

6 After the straightener is switched on, the keys are automatically 
locked if no button is pressed for 15 sec. Subsequently, the keys are 
locked if no button is pressed for 5 sec.

To unlock the appliance, press  for 1 sec .

7 Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into 
sections not wider than 5cm. 

Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.

8 Place a section of hair in between the heating plates (  ) and press 

Note: Cool down the appliance before you remove or install either one 
or both combs.

9 Slide the straightener down the length of the hair in a single 
motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent 
overheating.
 » If you are straightening with either one or both combs, you may 
feel the combs help to detangle and spread hair onto the plates 

10 To straighten the rest of your hair, repeat step 7 to 9 until you 
achieve your desired look.

11 
hairspray. 

Tip: It is not recommended to brush your hair while setting your hair 
style.
Note: The appliance has auto-shut off function. It switches off 
automatically after 60 minutes. 
After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.

2 Place it on a heat-resistant surface.

3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.

4 Close the heating plates (  ) and slide the closing lock (  ) 
upwards to lock the appliance.

5 Keep it in the pouch in a safe and dry place, free of dust. You can also 
hang it with the hanging loop (  ).

Tip

 Use straightener only when your hair is dry.
 Frequent users are recommended to use heat protection spray 

before straightening.

Hair Type Temperature Setting

Coarse, curly, hard-to-straighten  
(180 ºC and above)

Fine, medium-textured or softly waved  
(150 ºC to 180 ºC )

Pale, blonde, bleached or color-treated Low (Below 150 ºC)

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 

Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
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ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ 

Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรด

ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ขอสําคัญ
โปรดอานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ

อางอาบน ที่อาบน อางลางหนา

หรือภาชนะที่ใสน

หากสายไฟชํารุด คุณ

ตองใหชางผชํานาญของ Philips ดําเนินการ

ให, ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips 

หรือผที่ผานการฝกอบรม ดําเนินการเปลี่ยน

ใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภา

พรางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ 

หรือขาดประสบการณและความรความเขา

ใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน

การควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําในการ

ใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่

เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง 

หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา

เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกัน

ไมใหนําเครื่องไปเลน

เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด

ตั้ง Residual current device (RCD) ใน

ระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมี

กระแสไฟ Residual operating current 

ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติด

ตั้งสําหรับคําแนะนํา

คําเตือน: เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

ดีขึ้น ที่หนีบผมตรงมีคุณสมบัติใหความรอน

สูงสุด ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ

ใชคุณสมบัตินี้ ขอแนะนําใหถือเครื่องบริเวณ

ที่จับเทานั้น

คําเตือน: ที่หนีบผมตรงมีอุณหภูมิสูง โปรด

เก็บเครื่องใหพนจากมือเด็กในระหวางที่

เครื่องทําความรอน ขณะใชงานและชวงเวลา

ที่ปลอยใหเย็นลง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

จากการเผาไหม

 คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่

เปยกน 

เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองน ใหถอดปลั๊ก

ทุกครั้งหลังใช การอยใกลนอาจกอใหเกิด

อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ

สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง

กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก

เหนือจากที่อธิบายไวในคมือ

ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น หามใชงาน

กับเสนผมปลอม 

ใหพื้นผิวที่รอนของเครื่องอยหางจากผิวของ

คุณ

หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใชงาน

อยาแหยหรือเสียบวัตถุใดๆ เขาไปในเครื่อง

หามงัดแงะชองทางออกของประจุไฟฟาดวย

วัตถุที่เปนโลหะ

ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

เมื่อเครื่องรอน ใหวางเครื่องไวบนพื้นผิวที่

ทนความรอน หามคลุมตัวเครื่องดวยสิ่งใดๆ 

ก็ตาม เชน ผาเช็ดตัวหรือเสื้อผา

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต

จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก 

Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวน

จากผผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนําจาก 

Philips การรับประกันของคุณจะไมมีผลบัง

คับใช

อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

หากใชงานเครื่องกับผมที่ผานการยอมสี อาจ

ทําใหเกิดรอยดางที่แผนยืดผมได

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี

การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคําแนะนําในคมือผใชนี้ คุณสามา

รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ

ใชงานแลว ใหนําผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม

สําหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

2 ยืดเสนผมของคุณ
การเตรียมเสนผม

สระผมดวยแชมพูและครีมนวด

ใชผลิตภัณฑที่ชวยปองกันความรอน และหวีผมของคุณดวยหวีซี่ใหญ

เปาผมของคุณใหแหงพรอมกับใชแปรง

หวีแบบถอดออกได
เครื่องนี้มีหวีแบบถอดออกไดมาดวย (  ) หวีสามารถสางผมที่พันกันและ

กระจายผมบนแผนความรอนขณะการยืดผมตรง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการยืดผมใหดีอยเสมอ ใหประกอบหวีเขากับเครื่องหนีบ

ผมตรงเสมอ อาจตองออกแรงดึงเล็กนอยในการถอดหวีออก ในการถอดออก ใหถือ

เครื่องหนีบผมตรงดวยมือทั้งสองขางแลวดันหวีออกดวยนิ้วหัวแมมือตามที่แสดง

ไว ( ,  )

เคล็ดลับ:  กอนเริ่มตน คุณสามารถถอดหวีออกหนึ่งอันหรือถอดออกทั้งสองอัน

ไดตามตองการ

การใชงาน
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเสนผมของคุณ โปรดดู

ตารางประเภทของเสนผมที่อยดานลางของบทนี้

เลือกอุณหภูมิตเสมอเมื่อคุณใชเครื่องหนีบผมเปนครั้งแรก

เคล็ดลับ

 แนะนําใหล็อคแผนทําความรอนไวเสมอกอนใชงาน

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ

2 กดคางที่ปุ่ม  (  ) จนกวาหนาจอจะมีไฟสวางขึ้น

 » การตั้งคาอุณหภูมิเริ่มตนที่ 160°C จะปรากฏขึ้น (  ) 

3 กดปุ่ม  หรือ  (  ) เพื่อเลือกการตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ

 » เมื่อแผนทําความรอนเริ่มรอนขึ้น ตัวเลขอุณหภูมิจะกะพริบ

 » เมื่ออุณหภูมิของแผนทําความรอนถึงจุดที่กําหนด ตัวเลขอุณหภูมิจะหยุด

กะพริบ 

ThermoGuard
ThermoGuard ชวยใหคุณหลีกเลี่ยงจากการตั้งอุณหภูมิสูงกวา 200°C โดย

ไมตั้งใจ เมื่อคุณเพิ่มอุณหภูมิสูงกวา 200°C อุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มครั้งละ 5°C 

เทานั้น 

4 ฟงกชันประจุไฟฟาจะเปดใชงานเมื่อเปดเครื่อง ซึ่งชวยเพิ่มความเงางามใหกับ

เสนผมและลดผมชี้ฟู

 » ไฟสัญลักษณประจุไฟฟา (  ) ปรากฏขึ้น

 » คุณอาจไดกลิ่นแปลกๆ และไดยินเสียงแฉๆ ซึ่งเกิดเปนปกติจากเครื่อง

กําเนิดประจุไฟฟา

5 เลื่อนตัวล็อคปด (  ) ลงเพื่อปลดล็อคเครื่อง

6 หลังจากเปดเครื่องหนีบผมแลว เมื่อไมมีการกดปุ่มใดๆ เปนเวลา 15 วินาที 

เครื่องจะทําการล็อคปุ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น เมื่อไมมีการกดปุ่มใดๆ เปน

เวลา 5 วินาที เครื่องจะทําการล็อคปุ่ม

เมื่อตองการปลดล็อคเครื่อง กด 

  เปนเวลา 1 วินาที

7 หวีผมของคุณ แลวเริ่มดวยการหนีบผมที่เปาแหงเปนสวน 

แตละสวนกวางไมเกิน 5 ซม. 

หมายเหตุ: สําหรับผมเสนใหญ แนะนําใหทําหลายๆ สวน

8 วางสวนของเสนผมลงในระหวางแผนทําความรอน (  ) พรอมกับกดที่จับ

ประกบเขาหากันใหแนน

หมายเหตุ: ปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนถอดหรือติดตั้งหวีหนึ่งอันหรือทั้งสองอัน

9 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเสนผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 

วินาที) จากรากผมจรดปลายผม โดยไมมีการหยุดเพื่อปองกันความรอนสูง

เกินไป

 » หากคุณยืดผมตรงโดยใชหวีหนึ่งอันหรือสองอัน คุณอาจรสึกวาหวีชวย

สางเสนผมที่พันกันและชวยกระจายเสนผมบนแผนความรอนได เพื่อ

ชวยใหการยืดผมตรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10 การยืดผมสวนที่เหลือ ใหทําซตามขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 จนกระทั่งไดผมเรียบ

ตรงอยางที่ตองการ

11 การจัดทรงผมในขั้นสุดทาย ทําใหชื้นดวยสเปรยเพิ่มความเงางามหรือส

เปรยแตงผมแบบอยทรงเปนธรรมชาติ 

เคล็ดลับ: ไมแนะนําใหแปรงผมของคุณในขณะจัดแตงทรง

หมายเหตุ: เครื่องมีฟงกชันปดอัตโนมัติ ซึ่งจะปดสวิตชการทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื่อผานไป 60 นาที 

เมื่อเลิกใชงาน:

1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

2 วางไวบนพื้นผิวทนความรอน

3 ทําความสะอาดตัวเครื่องและแผนทําความรอนดวยผาชุบนพอหมาด

4 ปดแผนทําความรอน (  ) และเลื่อนตัวล็อค (  ) ขึ้นเพื่อล็อคตัวเครื่อง

5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสําหรับแขวน (  )

เคล็ดลับ

 ใชเครื่องหนีบผมตรงเมื่อผมของคุณแหงเทานั้น

 ขอแนะนําใหผที่ใชงานบอยใชสเปรยปองกันความรอนกอนการยืดผมตรง

ประเภทเสนผม การตั้งคาอุณหภูมิ
สภาพเสนผมหยาบ, หยิก, ยืดตรงยาก กลาง ถึง สูง  

(180 ºC และสูงกวา)

สภาพเสนผมดี, ลอนปานกลางหรือเปนลอนออนๆ ต ถึง กลาง  

(150 ºC ถึง 180 ºC )

ผมสีออน, สีบลอนด, ฟอกสีหรือยอมสี ต (ตกวา 150 ºC)

3 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล เชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณเชื่อมตอ 

โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการ

ลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยใน

เอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี

ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ


