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English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To
fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
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Important

•

•

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

•

Avoid the main cord from coming into contact with the hot
parts of 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.

•

Keep the appliance away from flammable objects and
material when it is switched on.

Electromagnetic fields (EMF)

•

Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.

This Philips appliance complies with all applicable standards
and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

•

Only use the appliance on dry hair.

•

Do not operate the appliance with wet hands.

•

Keep the heating plates clean and free of dust and styling
products such as mousse, spray and gel. Never use the
appliance in combination with styling products.

Before you connect the appliance, ensure that the voltage
indicated on the appliance corresponds to the local power
voltage.

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.

Do not use the appliance for any other purpose than
described in this manual.

•

Do not use the appliance on artificial hair.

•

WARNING: Do not use this appliance near
bathtubs, showers, basins or other vessels
containing water.

When the appliance is connected to the power, never leave
it unattended.

•

Never use any accessories or parts from other manufacturers
or that Philips does not specifically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

•

Always unplug the appliance after use.

•

If the main cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

•

Specifications are subject to change without notice
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.

•

•
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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.

•

Do not wind the main cord round the appliance.

•

Wait until the appliance has cooled down before you store it.

•

Pay full attention when using the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.

•

Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat
surface. The hot heating plates should never touch the
surface or other flammable material.

•

•

•

•

•

The heating plates has coating. This coating might slowly
wear away over time. However, this does not affect the
performance of the appliance.
If the appliance is used on color-treated hair, the heating
plates may be stained.
Always return the appliance to a service centre authorized
by Philips for examination or repair. Repair by unqualified
people could result in an extremely hazardous situation for
the user.
Do not insert metal objects into the ionizer outlet to avoid
electric shock.
Do not pull on the power cord after using. Always unplug
the appliance by holding the plug.

•

Burn hazard. Keep appliance out of reach from young
children, particularly during use and cool down.
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•

- Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in an
official collection point for recycling. By doing this, you
help to preserve the environment.
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Overview
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Select your desired setting according to your hair type.
Please refer to the below table. Always select a lower setting
when you use the straightener for the first time.
Hair Type

Recycling

- Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and
human health.

Before use

Temperature Range

Thick, coarse, curly, hard-tostraighten

210-230°C

Normal, medium-textured or softly
waved

180-200°C

Fine, pale, blonde, bleached or colortreated

170°C or below

Tips to create better curls:
•

Take smaller strands of hair for better results.

•

Use hand to flip hair tips over straightener after turning.

•

Hold the tip of straightener for better control in turning and
pulling through.

a Display panel

b Heating plates

Gently relax the grip on the handle as you pull your hair
through.
Note:

e Hanging loop

f Closing lock

•

c Power on/off button
g Heating mat

•

d Temperature wheel

•

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 (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips
dealer.

한국어
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원
혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을
등록하십시오.
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중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에
참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

•

전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터
또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

•

8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정식적인 능력이
떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을
사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록
지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가
제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나
정비를 하지 않도록 하십시오.

•

추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에
설치할 것을 권장합니다. RCD의 정격 잔여 전류는 30mA
이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에
문의하십시오.

•

제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용
지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

•

이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.

•

제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.

•

제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.

•

경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.

•

•

욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를
뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수
있습니다.

다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품
액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나
부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.

•

전원 코드를 제품에 감지 마십시오.

•

제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.

•

이 제품은 매우 뜨거우므로 제품 사용 중에 극히 주의해야 합니다.
다른 부위는 뜨거우므로 피부에 닿지 않도록 주의하고 핸들로만
제품을 잡으십시오.

Do not insert the appliance into the pouch while it is still
hot.
The appliance is equipped with an auto-shut off
function. After 30 minutes, the appliance switches off
automatically.

Guarantee and service

•

•

경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기
근처에서 사용하지 마십시오.
사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.

•

•

항상 제품을 내열성이 높고 평평하며 안정적인 곳에 놓으십시오.
뜨거운 열판이 표면 또는 기타 가연성 물질에 닿아서는 안 됩니다.
전원 코드가 제품의 뜨거운 부분에 닿지 않도록 주의하십시오.

•

전원을 켠 상태에서 제품을 가연성 물질에 가까이 하지 마십시오.

•

제품이 가열된 상태에서는 타월이나 옷 등 어떤 것으로도 덮지
마십시오.

•

젖은 손으로 제품을 작동하지 마십시오.

•

열판은 먼지 및 무스, 스프레이, 젤 등의 스타일링 제품이 묻지 않은
깨끗한 상태로 유지하십시오. 스타일링 제품과 함께 사용하지
마십시오.
열판은 코팅되어 있습니다. 시간이 지나면서 코팅이 조금씩 마모될
수 있습니다. 하지만 이러한 현상은 제품의 성능에 영향을 미치지
않습니다.

•

염색한 모발에 제품을 사용하면 열판에 얼룩이 생길 수 있습니다.

•

검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 지정 서비스 센터로
문의하십시오. 비공인업체에서 수리한 경우, 제품 사용자에게
극도로 위험한 상황이 초래될 수 있습니다.

•

감전 사고를 막으려면 이온기 배출구에 금속 물질을 삽입하지
마십시오.

•

사용 후 전원 코드를 당기지 마십시오. 항상 플러그를 잡고 제품의
전원 코드를 뽑으십시오.

•

화상 위험. 제품을 사용 중이나 식히는 중에는 영, 유아의 손이 닿지
않는 곳에 두십시오.

EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을
준수합니다.

가늘고 색이 밝은 모발, 금발, 탈색 또는
염색한 모발

210-230°C

머리 가닥을 적게 잡으면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

•

스트레이트너를 돌린 후 손으로 모발 끝을 스트레이트너 위로
넘기십시오.

•

스트레이트너를 돌리고 당길 때 더욱 효과적으로 다루려면
스트레이트너 팁을 잡으십시오.

모발을 당길 때에는 핸들을 잡은 손에서 힘을 부드럽게
풀어주십시오.
참고:
•

•

제품이 뜨거울 때에는 파우치에 넣지 마십시오.

•

제품에 자동 전원 차단 기능이 있어, 30분 후에 자동으로 전원이
꺼집니다.
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품질 보증 및 서비스

액세서리 교체 등 보다 자세한 정보가 필요하거나, 사용상의 문제가
있을 경우에는 필립스 홈페이지(www.philips.com/support)
를 방문하거나 해당 국가의 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전
세계의 서비스 센터 전화번호는 제품 보증서를 참조하십시오. 해당
지역에 서비스 센터가 없는 경우 필립스 대리점에 문의하십시오.

ภาษาไทย
ขอแสดงความยิินดีีที่คุ
่� ณ
ุ เลืือกซื้อ
้� ผลิิตภััณฑ์์ของเรา และยิินดีี
บริิการที่่� Philips มอบให้้ โปรดลงทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์ของคุุณที่่�

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고
지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로
환경 보호에 동참하실 수 있습니다.
- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오.
올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한
영향으로부터 보호할 수 있습니다.

개요

www.philips.com/welcome
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ข้้อสำำ�คัญ
ั

ต่่อไป

•

การรีีไซเคิิล

ก่่อนที่คุ
่� ณ
ุ จะเชื่่�อมต่่อตััวเครื่่�อง โปรดตรวจสอบว่่าแรงดัันไฟฟ้้ าที่่�

- ห้า้ มทิ้้�งเครื่่�องรวมกัับขยะในครััวเรืือนทั่่�วไป เมื่่�อเครื่่�องหมด

ระบุุไว้้บนเครื่่�องตรงกัับแรงดัันไฟฟ้้ าในท้้องถิ่่�น
•

คู่่มื
� อ
ื
ห้้ามใช้้งานเครื่่�องกัับเส้้นผมปลอม

ผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้ าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การกำำ�จัด
ั อย่่างถููกต้้องช่่วย

ห้้ามเสีียบปลั๊๊�กตััวเครื่่�องทิ้้�งไว้้โดยไม่่ได้้ใช้้งาน

ป้้องกัันผลสืืบเนื่่�องทางลบที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ

•

ห้้ามใช้้อุป
ุ กรณ์์เสริิมหรืือชิ้้�นส่่วนใดๆ ที่่ผ
� ลิิตจากผู้้�ผลิิตอื่่�นหรืือที่่ไ� ม่่
ได้้รับ
ั การแนะนำำ�จาก Philips หากคุุณใช้้อุป
ุ กรณ์์เสริิมหรืือชิ้้�นส่่วน
จากผู้้�ผลิิตอื่่�นหรืือที่ไ่� ม่่ได้้รับ
ั การแนะนำำ�จาก Philips การรัับประกััน

f 잠금 장치

•

•
•

คำำ�เตืือน: ห้้ามใช้้เครื่่�องนี้้�ใกล้้บริิเวณอ่่างอาบน้ำำ�� ที่่�

ภาพรวม

1

重要事項

อย่่าพัันสายไฟไว้้รอบๆ เครื่่�อง

c ปุ่่�มเปิิด/ปิิดเครื่่�อง

d ปุ่่�มปรัับอุุณหภููมิิ

•

ควรปล่่อยให้้เครื่่�องเย็็นลงก่่อนจััดเก็็บ

e ห่่วงสำำ�หรัับแขวน

f ตััวล็็อคปิิด

•

警告：請勿在靠近水的地方使用本產品。

•

ควรใช้้ความระมััดระวัังอย่่างสููงในระหว่่างการใช้้งานเนื่่�องจากเครื่่�อง

•

在浴室使用產品時，用畢後請拔除插頭，因為即使產品電源關
閉，與水接觸還是可能發生危險。

•

警告：使用本產品時切勿靠近浴缸、淋浴間、臉
盆或其他盛水的容器。

•

產品使用完畢後，請務必拔除插頭。

•

如果電源線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，
或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

•

本產品可供 8 歲以上孩童及身體、知覺或精神能力障礙者或
經驗與知識缺乏者使用，但需向他們提供安全使用產品相關的
監督或指示說明，且他們必須瞭解可能發生的危險。請勿讓孩
童把玩產品。若無人在旁監督，不得讓孩童清潔與維護產品。

นี้้�มีค
ี วามร้้อนสููงมาก ให้้ถือ
ื เครื่่�องบริิเวณที่่จั
� บ
ั เท่่านั้้�นเนื่่�องจาก
•

g แผ่่นรองทนความร้้อน

บริิเวณอื่่�นๆ มีีความร้้อนและควรหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับผิิวหนััง
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ควรวางเครื่่�องไว้้บนพื้้�นผิิวแบนราบมั่่�นคงและทนความร้้อน ไม่่ควร

•

ให้้แผ่่นความร้้อนที่กำ
่� �ลั
ำ ง
ั ร้้อนไปสััมผััสโดนพื้้�นผิิวหรืือวััตถุุอื่่น
� ๆ ไวไฟ
•

ระวัังอย่่าให้้สายไฟสััมผััสกัับส่่วนที่่ร้
� อ
้ นของเครื่่�อง

•

เก็็บเครื่่�องให้้ห่่างจากวััสดุุและวััตถุุไวไฟเมื่่�อเปิิดเครื่่�อง

ก่่อนใช้้งาน
เลืือกการตั้้�งค่่าที่่คุ
� ณ
ุ ต้้องการตามประเภทเส้้นผมของคุุณ โปรดดูู
ที่่ต
� ารางด้้านล่่าง เลืือกอุุณหภููมิิต่ำ�ำ� เสมอเมื่่�อคุุณใช้้เครื่่�องหนีีบผม
เป็็นครั้้�งแรก
ประเภทเส้นผม

ห้้ามปิิดคลุุมเครื่่�องด้้วยวััสดุุใดๆ (เช่่น ผ้้าขนหนูู หรืือเสื้้�อผ้้า) เมื่่�อ

สภาพเส้นผมหนา หยาบ หยิก ยืดตรง

เครื่่�องมีีความร้้อน

ยาก

•

ใช้้เครื่่�องกัับเส้้นผมที่่แ� ห้้งเท่่านั้้�น

สภาพเส้นผมปกติ ลอนปานกลางหรือ

•

ไม่่ควรใช้้งานเครื่่�องในขณะมืือเปีียก

•

ควรรัักษาความสะอาดส่่วนแกน ป้้องกัันไม่่ให้้แผ่่นทำำ�ความร้้อนมีีฝุ่่�น

•

เป็นลอนอ่อนๆ
ผมเส้นเล็ก สีอ่อน สีบลอนด์ ฟอกสีหรือ
ย้อมสี

ละอองและไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์จัด
ั แต่่งทรงผมต่่างๆ เช่่น มููส สเปรย์์และ
•

•

เจล ห้้ามใช้้เครื่่�องร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์จัด
ั แต่่งทรงผมโดยเด็็ดขาด

� :
เคล็็ดลัับในการแต่่งลอนผมให้้สวยขึ้้น

แผ่่นทำำ�ความร้้อนมีีการเคลืือบ การเคลืือบนี้้�จะค่่อยๆ หลุุดลอกออก

•

•

โปรดนำำ�เครื่่�องไปที่ศู
่� น
ู ย์์บริิการที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุญาตจาก Philips เพื่่อ
�

•

ห้้ามแหย่่วััตถุุที่ทำ
่� �ด้
ำ ว
้ ยโลหะเข้้าไปในช่่องปล่่อยประจุุไอออน เพื่่อ
�
ป้้องกัันไฟดููด

•

•

ช่วงอุณหภูมิ
210-230°C
180-200°C
170°C หรือต่ำ�กว่า

ผมที่่แ� บ่่งเป็็นช่่อเล็็กๆ จะให้้ผลลััพธ์ที่
์ ดี
่� ก
ี ว่่า

•

ใช้้มือ
ื บิิดปลายผมให้้รอบเครื่่�องหนีีบผมหลัังจากม้้วนผม

•

จัับปลายของเครื่่�องหนีีบผมตรงเพื่่อ
� การควบคุุมที่่ดี
� ก
ี ว่่าขณะม้้วน

หากใช้้งานเครื่่�องกัับผมที่่ผ่่
� านการย้้อมสีี อาจทำำ�ให้้เกิิดรอยด่่างที่่�
แผ่่นทำำ�ความร้้อน

เด็็กอายุุ 8 ปีีและมากกว่่า และผู้้�ที่มี
่� ส
ี ภาพร่่างกายไม่่สมบููรณ์์หรือ
ื

ได้้รับ
ั คำำ�แนะนำำ�ในการใช้้งานที่ป
่� ลอดภััยและเข้้าใจถึึงอัันตรายที่่�
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•

ดึึงปลั๊๊�กออกหลัังการใช้้งานทุุกครั้้�ง

สามารถใช้้งานเครื่่�องนี้้�ได้้ โดยต้้องอยู่่ใ� นการควบคุุมดููแลหรืือ

ของมนุุษย์์

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！請至
www.philips.com/welcome. 註冊您的產品，以獲得飛利浦提
供的完整支援。

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後
參考。

ชำำ�นาญอาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายร้้ายแรงกัับผู้้�ใช้้

สภาพจิิตใจไม่่ปกติิ หรืือขาดประสบการณ์์และความรู้้�ความเข้้าใจ

繁體中文

b แผ่่นทำำ�ความร้้อน

ที่ไ่� ด้้รับ
ั อนุุญาตจาก Philips หรืือผู้้�ที่ผ่่
่� านการฝึึ กอบรม ดำำ�เนิินการ
•

ในประเทศ

a แผงการแสดงผล

ทำำ�การตรวจสอบหรืือซ่่อมแซม การซ่่อมแซมโดยผู้้�ที่่ไ� ม่่มีีความ

เปลี่่�ยนให้้เพื่อ
่� หลีีกเลี่่�ยงอัันตรายที่อ
่� าจเกิิดขึ้้�น

ไม่่มีีศูน
ู ย์์บริิการลููกค้้า โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ Philips

ของคุุณจะไม่่มีีผลบัังคัับใช้้

อาบน้ำำ�� อ่่างล้้างหน้้า หรืือภาชนะที่ใ่� ส่่น้ำำ��

หากสายไฟชำำ�รุด
ุ คุุณต้้องให้้ช่่างผู้้�ชำำ�นาญของ Philips ศูน
ู ย์์บริิการ

เอกสารแผ่่นพัับเกี่่�ยวกัับการรัับประกัันทั่่�วโลก) หากในประเทศของคุุณ

- ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบของประเทศของคุุณสำำ�หรับ
ั การแยกเก็็บ

•

ไม่่มีีผลต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของเครื่่�องแต่่อย่่างใด

e 걸고리

กลัับไปใช้้ใหม่่ เพื่่อ
� ช่่วยรัักษาสภาวะสิ่่�งแวดล้้อมที่่ดี
� ี

•

เมื่่�อคุุณใช้้เครื่่�องนี้้�ในห้้องน้ำำ�� ให้้ถอดปลั๊๊�กทุุกครั้้�งหลัังใช้้ การอยู่่�
อยู่่ก็
� ต
็ าม

Philips ในประเทศของคุุณ (หมายเลขโทรศััพท์ข
์ องศููนย์์บริิการฯ อยู่่ใ� น

อายุุการใช้้งานแล้้ว ควรนำำ�ไปทิ้้�งที่่จุ
� ด
ุ รวบรวมขยะเพื่่อ
� การนำำ�

ห้้ามใช้้งานเครื่่�องนี้้�เพื่่อ
� จุุดประสงค์์อื่่น
� นอกเหนืือจากที่่อ
� ธิิบายไว้้ใน

การรัับประกัันและบริิการ

www.philips.com/support หรืือติิดต่่อศููนย์์บริิการลููกค้้าของ

หน้้าที่ที่
่� ติ
่� ด
ิ ตั้้�งสำำ�หรับ
ั คำำ�แนะนำำ�

•

ใกล้้น้ำ�ำ� อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายได้้ แม้้ว่่าตััวเครื่่�องจะปิิด

모발 타입에 따라 원하는 설정을 선택합니다. 아래 표를
참조하십시오. 스트레이트너를 처음 사용할 때는 한 단계 낮은
온도 설정을 선택하십시오.

device (RCD) ในระบบไฟภายในห้้องอาบน้ำำ�� RCD นี้้�จะมีีกระแสไฟ

เปลี่่�ยนอุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อ โปรดเข้้าชมเว็็บไซต์์ของ Philips ได้้ที่่�

ตามการใช้้งาน อย่่างไรก็็ตาม การหลุุดลอกออกของผิิวเคลืือบนี้้�

d 온도 조절 휠

•

หากคุุณมีีปััญหาหรืือต้้องการทราบข้้อมููล เช่่น เกี่่�ยวกัับการ

คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่มี
� ทุ
ี ก
ุ ประการ

คำำ�เตืือน: ห้้ามใช้้เครื่่�องนี้้�ใกล้้บริิเวณที่เ่� ปีียกน้ำำ��

b 열판

사용 전

ผลิิตภััณฑ์์ของ Philips นี้้�เป็็นไปตามมาตรฐานและกฎข้้อบัังคัับด้้าน

•

c 전원 버튼
g 열 매트

เพื่อ
่� เพิ่่�มการป้้องกััน เราขอแนะนำำ�ให้้คุณ
ุ ติิดตั้้�ง Residual current
Residual operating current ไม่่เกิิน 30mA โปรดสอบถามเจ้้า

โปรดอ่่านคู่่มื
� อ
ื ผู้้�ใช้้นี้้อ
� ย่่างละเอีียดก่่อนใช้้เครื่่�อง และเก็็บไว้้เพื่อ
่� อ้้างอิิง

a 디스플레이 패널
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•

170°C 이하

•

4

สะอาดและดููแลรัักษาเครื่่�องโดยปราศจากการควบคุุมดููแล

180-200°C

더 나은 컬을 만드는 팁:

คลื่่น
� แม่่เหล็็กไฟฟ้้ า (EMF)

เกี่่�ยวข้้องในการใช้้งาน ห้้ามเด็็กเล่่นเครื่่�อง ห้้ามไม่่ให้้เด็็กทำำ�ความ

온도 범위

ต้้อนรัับสู่่� Philips เพื่อ
่� ให้้คุณ
ุ ได้้รับ
ั ประโยชน์์อย่่างเต็็มที่จ
่� าก

재활용

2

일반적이거나, 중간 정도의 모발 또는
약간 웨이브가 있는 모발

모발이 건조한 상태에서만 제품을 사용하십시오.

•

•

모발 타입
굵고 거칠거나 곱슬거리거나 쉽게 펴지지
않는 모발

•

為了加強安全防護，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫
安培以下的殘餘電流裝置 (RCD)。請諮詢安裝人員的建議。

•

連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓
相符。

•

請勿將產品用於本手冊所述之外的任何其他用途。

•

請勿在假髮上使用本產品。

•

在無人看管的情況下，請將產品的電源插頭拔除。

•

請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非由飛利浦建議之
配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。

•

請勿將電源線纏繞在產品上。

•

請先等產品完成冷卻後再行收納。

•

本產品非常的燙，使用本產品時務必全神貫注，謹慎小心。
請只拿取握把部分，因為其他部位非常燙，同時也要避免與
皮膚接觸。

และรููดผม
•

ค่่อยๆ ปล่่อยด้้ามจัับอย่่างแผ่่วเบาพร้้อมกัับรููดผมลงมา

หมายเหตุุ:
•

ห้้ามใส่่เครื่่�องเข้้าไปในกระเป๋๋าจััดเก็็บขณะที่่�เครื่่�องยัังร้้อน

•

เครื่่�องมีีฟัังก์์ชัน
ั ตััดไฟอััตโนมััติิ หลัังจากผ่่านไป 30 นาทีี เครื่่�อง
จะปิิดโดยอััตโนมััติิ
•

務必將產品置於耐熱、穩固的平坦表面上。高溫的加熱板絕對
不能接觸表面或任何其他易燃材料。

จัับที่ป
่� ลั๊๊�ก

•

請避免讓電源線接觸到產品的高溫部分。

อัันตรายจากการเผาไหม้้ เก็็บรัักษาเครื่่�องให้้พ้น
้ มืือเด็็ก โดยเฉพาะ

•

當本產品電源為開啟狀態時，請勿將本產品靠近易燃物質。

ขณะใช้้งานและขณะทำำ�ให้้เย็็นลง

•

當本產品處於高溫狀態時，請勿以任何物品 (如毛巾、衣物)
覆蓋之。

ห้้ามดึึงที่ส
่� ายไฟหลัังการใช้้งาน ถอดปลั๊๊�กที่่เ� ครื่่�องออกทุุกครั้้�ง โดย
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•

僅可在乾髮上使用本產品。

•

手潮濕時請勿操作產品。

•

請保持加熱板清潔，避免沾染灰塵和造型慕斯、噴霧及髮膠等
造型產品。切勿將本產品與造型產品一起使用。

•

加熱板有塗層。此塗層可能會隨時間漸有耗損。然而，這並不
影響產品的效能。

•

若在染色的頭髮上使用本產品，加熱板可能會因此染上顏色。

•

請務必將產品送回飛利浦授權之服務中心進行檢查或維修。由
不合格人員進行維修可能會對使用者造成極端危險。

•

請勿將金屬物品插入負離子生成器出口，以避免觸電。

•

使用後切勿拉扯電源線。拔除產品插頭時請務必抓住插頭。

•

燙傷危險。請勿讓年幼兒童拿取產品，尤其是在使用時與冷
卻期間。

電磁場 (EMF)
本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

回收
- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟
棄。請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。此舉
能為環保盡一份心力。
- 請遵循您所在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正
確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

2

概覽

a 顯示面板

b 加熱板

c 電源開關按鈕

d 溫度轉盤

e 吊環

f 閉合鎖

g 耐熱墊

3
•

使用前
根據髮質選擇想要的設定。請參閱下表。第一次使用直髮器
時，請務必選擇較低溫的設定。
髮質

溫度範圍

厚髮、粗髮、捲髮、不易燙直的頭髮

210-230°C

一般、中性髮質或微捲的頭髮

180-200°C

較細、灰白、金色、漂色或染色的
頭髮

170°C 或更低

打造更棒捲髮的秘訣：
•

髮束較小，效果較好。

•

轉動後，用手將髮尾翻轉至直髮器上方。

•

握住直髮器尖端，可更妥善地控制旋轉和拉出動作。

拉出頭髮時，請輕輕拿取握把。
備註：
•

•

產品若仍處於高溫狀態，請勿將其放入收納袋。

•

本產品具備自動斷電功能。30 分鐘後，產品會自動關閉
電源。

保固與服務

若您需要相關資訊 (如配件更換) 或有任何問題，請瀏覽飛利浦網
站 www.philips.com/support，或聯絡您所在國家/地區的飛利
浦客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到聯絡電話)。若所在
國家/地區沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

