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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
BHH880

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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Do not pull on the power cord after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not clean any part of the brush under tap water as it is extremely
dangerous.
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.
Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children,
particularly during use and cool down.

•
•

Important

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

•

•

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels containing water.
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.
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.
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.
Do not use the appliance on artificial hair.
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.
Do not wind the main cord round the appliance.
Only use the appliance on dry hair.
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 the bristles are hot and avoid
contact with the skin.
Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.
The hot brush should never touch the surface or other flammable
material.
Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of
the appliance.
Keep the appliance away from flammable objects and material
when it is switched on.
Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
Do not operate the appliance with wet hands.
Keep the brush clean and free of dust and styling products such as
mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with
styling products.
The metal bristles have 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 brush 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 openings to avoid electric shock.

•

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

Recycling
- 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.
- 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.
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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 Consumer Care Center in your
country.The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.

ภาษาไทย
�
ขอแสดงความยิินดีีที่คุุ
่� ณเลืือกซื้้อผลิิ
ตภััณฑ์ ์ของเรา และยิินดีีต้ ้อนรั ับสู่่� Philips
� ้คุุณได้ ้รั ับประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่จากบริิ
�
เพื่่อให้
การที่่� Philips มอบให้ ้ โปรดลง
ทะเบีียนผลิิตภััณฑ์ ์ของคุุณที่่� www.philips.com/welcome
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ข้้อสำำ�คัญ
ั

�
� และเก็็บไว้ ้เพื่่ออ้
� ้างอิิงต่่อไป
โปรดอ่่านคู่่มื
� อ
ื ผู้้�ใช้ ้นี้้ อย่่างละเอีี
ยดก่่อนใช้ ้เครื่่อง
� ใกล้
�
� ยกน้ำำ ��
• คำำ�เตืือน: ห้ ้ามใช้ ้เครื่่องนี้้
้บริิเวณที่่เปีี
� ณใช้ ้เครื่่องนี้้
� ในห้
�
� กครั้้งหลัั
� งใช้ ้ การอยู่่ใ� กล้ ้น้ำำ �อาจ
�
• เมื่่อคุุ
้องน้ำำ �� ให้ ้ถอดปลั๊๊กทุุ
�
ก่่อให้ ้เกิิดอัันตรายได้ ้ แม้้ว่่าตััวเครื่่องจะปิิ
ดอยู่่ก็
� ็ตาม
� นี้้ ใกล้
�
�
• คำำ�เตืือน: ห้ ้ามใช้ ้เครื่่อง
้บริิเวณอ่่างอาบน้ำำ �� ที่่อาบน้ำำ
��
� ��
อ่่างล้ ้างหน้้า หรืือภาชนะที่่ใส่่น้ำำ
�
• ดึึงปลั๊๊กออกหลัั
งการใช้ ้งานทุุกครั้้ง�

•
•

หากสายไฟชำำ�รุด
ุ คุุณต้ ้องให้ ้ช่่างผู้้�ชำำ�นาญของ Philips
� ้รั ับอนุุ ญาตจาก Philips หรืือผู้้�ที่ผ่่านการ
ศููนย์ ์บริิการที่่ได้
่�
�
�
� นตรายที่่อาจเกิิ
�
ฝึึ กอบรม ดำำ�เนิิ นการเปลี่่ยนให้
้เพื่่อหลีี
กเลี่่ยงอัั
ดขึ้้น�
เด็็กอายุุ 8 ปีี และมากกว่่า และผู้้�ที่มีี
่� สภาพร่่างกายไม่่สมบููรณ์์หรือื สภาพ
จิิตใจไม่่ปกติิ หรืือขาดประสบการณ์์และความรู้้�ความเข้ ้าใจสามารถใช้ ้งาน
� ได้
� ้ โดยต้ ้องอยู่่ใ� นการควบคุุมดููแลหรืือได้ ้รั ับคำำ�แนะนำำ �ในการใช้ ้
เครื่่องนี้้
�
� ยวข้
�
งานที่่ปลอดภัั
ยและเข้ ้าใจถึึงอัันตรายที่่เกี่่
้องในการใช้ ้งาน ห้ ้ามเด็็กเล่่น
� ห้ ้ามไม่่ให้ ้เด็็กทำำ�ความสะอาดและดููแลรั ักษาเครื่่องโดยปราศจากการ
�
เครื่่อง

•
•
•
•

ควบคุุมดููแล
� ณจะเชื่่อมต่่อตัั
�
� โปรดตรวจสอบว่่าแรงดัันไฟฟ้้ าที่่ระบุุไว้
�
ก่่อนที่่คุุ
วเครื่่อง
้บน
�
�
เครื่่องตรงกัั
บแรงดัันไฟฟ้้ าในท้ ้องถิ่่น
� เพื่่
� อจุุ
� ดประสงค์ ์อื่่นนอกเหนืื
�
� บายไว้ ้ในคู่่มื
ห้ ้ามใช้ ้งานเครื่่องนี้้
อจากที่่อธิิ
� อ
ื
� บเส้ ้นผมปลอม
ห้ ้ามใช้ ้งานเครื่่องกัั
� วเครื่่องทิ้้
� งไว้
� ้โดยไม่่ได้ ้ใช้ ้งาน
ห้ ้ามเสีียบปลั๊๊กตัั

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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�
� ตจากผู้้�ผลิิตอื่่นหรืื
�
�
ห้ ้ามใช้ ้อุุปกรณ์์เสริิมหรืือชิ้้นส่่วนใดๆ
ที่่ผลิิ
อที่่ไม่่ได้
้รั ับการ
�
�
แนะนำำ �จาก Philips หากคุุณใช้ ้อุุปกรณ์์เสริิมหรืือชิ้้นส่่วนจากผู้้�
ผลิิตอื่่นหรืื
อ
�
ที่่ไม่่ได้
้รั ับการแนะนำำ �จาก Philips การรั ับประกัันของคุุณจะไม่่มีีผลบัังคัับใช้ ้
�
อย่่าพัันสายไฟไว้ ้รอบๆ เครื่่อง
� บเส้ ้นผมที่่แห้
� ้งเท่่านั้้�น
ใช้ ้เครื่่องกัั
�
ควรปล่่อยให้ ้เครื่่องเย็็
นลงก่่อนจััดเก็็บ
� มีี
� ความ
ควรใช้ ้ความระมััดระวัังอย่่างสููงในระหว่่างการใช้ ้งานเนื่่� องจากเครื่่องนี้้
�
� บเท่่านั้้�นเนื่่� องจากขนแปรงมีีความร้ ้อน
ร้ ้อนสููงมาก ให้ ้ถืือเครื่่องบริิ
เวณที่่จัั
�
และควรหลีีกเลี่่ยงการสัั
มผััสกัับผิิวหนััง
�
� วแบนราบมั่่นคงและทนความร้
�
ควรวางเครื่่องไว้
้บนพื้้นผิิ
้อน ไม่่ควรนำำ �แปรง
� วหรืือวััสดุุอื่่นๆ
� ที่่ติิ
� ดไฟได้ ้
ร้ ้อนไปสััมผััสโดนพื้้นผิิ
�
ระวัังอย่่าให้ ้สายไฟสััมผััสกัับส่่วนที่่ร้� ้อนของเครื่่อง
�
� ดเครื่่อง
�
เก็็บเครื่่องให้
้ห่่างจากวััสดุุและวััตถุุไวไฟเมื่่อเปิิ
�
� า) เมื่่อเครื่่
�
�
ห้ ้ามปิิ ดคลุุมเครื่่องด้
้วยวััสดุุใดๆ (เช่่น ผ้้าขนหนูู หรืือเสื้้อผ้้
องมีี
ความร้ ้อน
�
ไม่่ควรใช้ ้งานเครื่่องในขณะมืื
อเปีี ยก
ควรรั ักษาความสะอาดของแปรง และป้้ องกัันไม่่ให้ ้มีีฝุ่่�นละอองและผลิิตภััณฑ์ ์
�
จััดแต่่งทรงผมต่่างๆ เช่่น มููส สเปรย์ ์และเจลติิดอยู่่� ห้ ้ามใช้ ้เครื่่องร่่วมกัั
บ
ผลิิตภััณฑ์ ์จััดแต่่งทรงผมโดยเด็็ดขาด
�
มีีการเคลืือบขนแปรงเหล็็ก การเคลืือบนี้้ จะค่่อยๆ
หลุุดลอกออกตาม
� ผลต่่อ
การใช้ ้งาน อย่่างไรก็็ตาม การหลุุดลอกออกของผิิวเคลืือบนี้้ ไม่่มีี
�
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของเครื่่องแต่่อย่่างใด
� บผมที่่ผ่่านการย้
�
�
หากใช้ ้งานเครื่่องกัั
้อมสีี อาจทำำ�ให้ ้เกิิดรอยด่่างที่่แปรงได้
้
�
� นย์ ์บริิการที่่ได้
� ้รั ับอนุุ ญาตจาก Philips เพื่่อทำำ
� �การตรวจ
โปรดนำำ �เครื่่องไปที่่
ศูู
� ความชำำ�นาญอาจทำำ�ให้ ้เกิิด
สอบหรืือซ่่อมแซม การซ่่อมแซมโดยผู้้�ที่่ไม่่มีี
อัันตรายร้ ้ายแรงกัับผู้้�ใช้ ้
� องกัันไฟดููด
ห้ ้ามแหย่่วััตถุุที่ทำำ
่� �ด้ ้วยโลหะเข้ ้าไปในช่่องระบายอากาศ เพื่่อป้้
�
� เครื่่
� องออกทุุ
�
� ก�
ห้ ้ามดึึงที่่สายไฟหลัั
งการใช้ ้งาน ถอดปลั๊๊กที่่
กครั้้ง� โดยจัับที่่ปลั๊๊
�
� องจากจะเป็็ น
ห้ ้ามทำำ�ความสะอาดส่่วนใดส่่วนหนึ่่� งของแปรงด้ ้วยน้ำำ �ประปาเนื่่
อัันตรายอย่่างมาก
� มการป้้
�
เพื่่อเพิ่่
องกััน เราขอแนะนำำ �ให้ ้คุุณติิดตั้้ง� Residual current device
� กระแสไฟ Residual
(RCD) ในระบบไฟภายในห้ ้องอาบน้ำำ �� RCD นี้้ จะมีี
� ติิ
� ดตั้้ง�
operating current ไม่่เกิิน 30mA โปรดสอบถามเจ้ ้าหน้้าที่่ที่่
สำำ�หรั ับคำำ�แนะนำำ �
�
อัันตรายจากการเผาไหม้้ เก็็บรั ักษาเครื่่องให้
้พ้น้ มืือเด็็ก โดยเฉพาะขณะใช้ ้
งานและขณะทำำ�ให้ ้เย็็นลง

�
คลื่่นแม่่เหล็็
กไฟฟ้้ า (EMF)
� นไปตามมาตรฐานและกฎข้ ้อบัังคัับด้ ้าน
ผลิิตภััณฑ์ ์ของ Philips นี้้ เป็็
�
� ทุก
คลื่่นแม่่เหล็็
กไฟฟ้้ าที่่มีี
ุ ประการ

การรีีไซเคิิล
� ตภััณฑ์ ์นี้้ รวมกัั
�
�
�
- ห้ ้ามทิ้้งผลิิ
บขยะในครั ัวเรืือนทั่่วไปเมื่่
อหมดอายุุ
การ
� จุุ� ดรวบรวมขยะเพื่่อนำำ
� �ไปรีีไซเคิิล เพื่่อ
�
ใช้ ้งานแล้ ้ว แต่่ควรนำำ �ไปทิ้้งที่่
�
�
ช่่วยรั ักษาสภาวะสิ่่งแวดล้
้อมที่่ดีี
- ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบของประเทศของคุุณสำำ�หรั ับการแยกเก็็บ
ผลิิตภััณฑ์ ์ไฟฟ้้ าและอิิเล็็กทรอนิิ กส์ ์ การกำำ�จัด
ั อย่่างถููกต้ ้องช่่วยป้้ องกัันผลสืืบ
�
� บสิ่่งแวดล้
�
เนื่่� องทางลบที่่อาจเกิิ
ดขึ้้นกัั
้อมและสุุขภาพของมนุุ ษย์ ์
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การรั ับประกัันและบริิการ

�
หากต้ ้องการสอบถาม เช่่น ข้ ้อมููลการเปลี่่ยนหัั
วเป่่ า หรืือหากมีีปััญหาใดๆ
�
โปรดเยี่่ยมชมเว็็
บไซต์ ์ของ Philips ที่่� www.philips.com/support หรืือ
ติิดต่่อศููนย์ ์บริิการลููกค้ ้าของ Philips ในประเทศของคุุณ พร้ ้อมหมายเลข
�
�
โทรศััพท์ ์ในเอกสารแผ่่นพัับเกี่่ยวกัั
บการรั ับประกัันทั่่วโลก
หากในประเทศของ
คุุณไม่่มีีศูน
ู ย์ ์บริิการลููกค้ ้า โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่ ายผลิิตภััณฑ์ ์ Philips ใน
ประเทศ

1

2

3

� ้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟ
เสีียบปลั๊๊กเข้

1

�
2 หวีีผมของคุุณให้ ้ทั่่วและแบ่่งเป็็
นส่่วนเล็็กๆ

�
� อกการตั้้งค่่าที่่
�
� ้องการตามตารางด้ ้านล่่าง
3 เลื่่อนสวิิ
ตช์ ์อุุณหภููมิิ ( a ) เพื่่อเลืื
ต้
�
การตั้้งค่่าอุุ
ณหภููมิิ

ประเภทเส้้นผม
ผมบาง / ปานกลาง

- 170°C

ผมหนา

- 200°C

�
» ไฟแสดงสถานะ ( b ) จะกะพริิบต่่อเนื่่� องจนกว่่าเครื่่องจะพร้
้อมใช้ ้งาน

c

หากต้้องการยืืดผมตรง (รููปที่่� 3)

�
ใช้ ้หวีีแปรงแบบกลมหรืือหวีีเพื่่อสางเส้
้นผมของคุุณก่่อนใช้ ้งาน

1

2 เลืือกส่่วนหนึ่่� งของเส้ ้นผมและใช้ ้งานแปรงทำำ�ความร้ ้อน ( c )ใต้ ้ช่่อผมโดย

A

�
ให้ ้ขนแปรงหงายขึ้้นประมาณ
3 ซม. จากโคนผม

� อกให้ ้ตึึง เลื่่อนแปรงลงช้
�
3 จัับส่่วนของเส้ ้นผมที่่เลืื
้าๆ จนถึึงปลายผมของคุุณใน

� ยวและหมุุนแปรงเล็็กน้้อยเมื่่อคุุ
� ณถึึงปลายผมเพื่่อให้
� ้ปลายผมงอนอ่่อน
ครั้้งเดีี

4 ปล่่อยให้ ้เส้ ้นผมส่่วนนั้้�นเย็็นลงเป็็ นเวลา 2-3 วิินาทีี จัับผมบริิเวณเดิิมให้ ้

b

�
�
ตึึงพร้ ้อมหัันแปรงลงด้ ้านล่่างแล้ ้วค่่อยๆ เลื่่อนลงไปที่่
ปลายผมด้
้วยการ
�
� ยวโดยไม่่หยุุด
เคลื่่อนไหวเพีี
ยงครั้้งเดีี
�
� 2-4 ตามความจำำ�เป็็ นจนกว่่าคุุณจะได้ ้ผลลััพธ์ ์ที่่ต้
� ้องการ
5 ทำำ�ซ้ำ�ขั้้
ำ � นตอนที่่
� ให้ ้เลื่่อนสวิิ
�
6 หากต้ ้องการปิิ ดเครื่่อง
ตช์ ์ ( a ) ไปที่่� O
� ณจะจััดแต่่งทรงผมในขั้้นสุุ
� ดท้ ้าย เพื่่อผม
�
7 ปล่่อยให้ ้ผมส่่วนนั้้�นเย็็นลงก่่อนที่่คุุ
� ้วยสเปรย์ ์แต่่งผม
อยู่่ท
� รงนาน ทำำ�ให้ ้ผมชื้้นด้

a

4

5

3C

M

3 CM

เคล็็ดลัับและเทคนิิ คพิิเศษ
�
� อกไว้ ้ระหว่่างนิ้้ วของคุุ
�
� ้ผม
• เกลี่่ยผมส่่วนที่่
เลืื
ณก่่อนวางผมบนแปรงเพื่่อให้
่ งแปรง
้
กระจายทัวทั

d

English
1

2 Select one section of hair and put the heated brush ( c )

How to use

Before use:

Note
Only use the brush on dry hair.
Bristles are hot. Do not touch the bristles nor put the bristles too
close to your hair roots or scalp, to avoid unintended burns.
• Some parts of the brush may be hot. Hold the product by its
handle.
• Remove your fingers when the brush is close to hair ends to avoid
touching the bristles.
• Do not wash the brush under running water.
•
•

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Comb your hair thoroughly and divide them into small sections.
3 Slide the temperature switch ( a ) to select your desired setting

according to the table as below.
Hair Type
Thin / Medium hair
Thick hair

Temperature Setting
- 170°C
- 200°C

» The indicator ( b ) will keep blinking until the appliance is ready
for use.

To straighten your hair ( Fig.3 )
1

� อกไว้ ้ให้ ้ใกล้ ้กัับส่่วนฐานที่่ร้� ้อนของแปรงเพื่่อให้
� ้แน่่ใจว่่าผมจะสััมผััส
จัับผมที่่เลืื
่ ้จัดแต่งทรงได ้ดียงขึ
กับแปรงได ้ดีเพือให
ิ่ น้

•

underneath the hair strand with bristles facing upwards, about 3cm
away from your hair roots.
3 Hold the selected hair section taut. Slide down the brush slowly to
your hair ends in a single motion and slightly turn in the brush as you
reach the ends to give soft flicks to the ends.
4 Allow the section of hair to cool for 2-3 seconds. On the same hair
with brush facing downwards, hold the hair taut and slowly slide
down to your hair ends in a single motion without stopping.
5 Repeat steps 2-4 as necessary until you get your desired results.
6 To turn off the appliance, slide the switch ( a ) to O.
7 Let the hair sections cool down before you finger-comb the hair into
its final style. For long lasting results, mist with hairspray.
Tips and Tricks
• Flatten the selected section of hair between your fingers before
placing hair on the brush so that hair is spread evenly across the
brush.
• Place selected hair as close as possible to the heated base of the
brush to ensure there is good contact with hair for better styling
results.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and bristles by damp cloth and use your fingers
to remove hair or dust on the brush.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( d ).

2

Troubleshooting

Problem

Cause

Solution

The
appliance
does not
work at all.

The power socket to
which the appliance
has been connected
may be broken.

Check the appliance is plugged
in correctly.
Check the fuse for this power
socket in your home.

The hair
Temperature setting
strand is
is too low to reach
not straight the desired style.
enough
after
styling.

Brush your hair when the
indicator stops blinking.
Change temperature setting
to .
Put the selected hair strand
close to the heating base of
the brush.

ภาษาไทย
1

วิิธีก
ี ารใช้้งาน

ก่่อนใช้้งาน:

หมายเหตุุ
� ้งเท่่านั้้�น
ใช้ ้แปรงกัับเส้ ้นผมที่่แห้
• ขนแปรงร้ ้อน ห้ ้ามให้ ้ขนแปรงสััมผััสหรืือใช้ ้งานขนแปรงใกล้ ้กัับโคนผมหรืือ
�
�
�
หนัังศีีรษะมากเกิินไป เพื่่อหลีี
กเลี่่ยงการไหม้
โ้ ดยไม่่ได้ ้ตั้้งใจ
� ้ามจัับ
• บางส่่วนของแปรงอาจร้ ้อน จัับผลิิตภััณฑ์ ์ที่่ด้
� อออกเมื่่อแปรงอยู่่
�
�
�
• นำำ �นิ้้ วมืื
ใ� กล้ ้กัับปลายผมเพื่่อหลีี
กเลี่่ยงการสัั
มผััสขน
•

Use a round brush or comb to detangle your hair before using.
•

แปรง
�
ห้ ้ามล้ ้างแปรงด้ ้วยน้ำำ �ประปา

� กใช้้งาน:
เมื่่อเลิิ
�
1 ปิิ ดสวิิตช์ ์ และถอดปลั๊๊กออก
�
� วที่่ทนความร้
�
�
�
2 วางเครื่่องลงบนพื้้
นผิิ
้อน ปล่่อยไว้ ้จนกระทั่่งเครื่่
องเย็็
นลง
�
�
�
3 ทำำ�ความสะอาดตััวเครื่่องและขนแปรงด้
้วยผ้้าชุุบน้ำำ �หมาดๆ
และใช้ ้นิ้้ วของ
คุุณกำำ�จัด
ั เส้ ้นผมหรืือฝุ่่�นบนแปรง

�
� ้งและปลอดภััย ปราศจากฝุ่่�น คุุณสามารถแขวนเครื่่องไว้
�
4 เก็็บเครื่่องไว้
้ในที่่แห้
้
กัับห่่วงคล้ ้องได้ ้ ( d )

2

การแก้้ไขปัั ญหา

ปัั ญหา
�
เครื่่องไม่่ทำำ
�งาน
เลย

ช่่อผมไม่่ตรงพอ
หลัังจากการจััด
แต่่งทรง

สาเหตุุ

วิิธีแ
ี ก้้ปัั ญหา

� ยบ
เต้ ้ารั ับบนผนัังที่่เสีี
�
เครื่่องอยู่่
อ
� าจชำำ�รุด
ุ

�
�
ตรวจดููว่่าได้ ้เสีียบปลั๊๊กเครื่่
อง

�
การตั้้งค่่าอุุ
ณหภููมิิต่ำ��ำ
� ดแต่่งทรงที่่�
เกิินไปเพื่่อจัั
ต้ ้องการ

อย่่างถููกต้ ้องแล้ ้ว
ตรวจสอบฟิิ วส์ ์ของเต้ ้ารั ับบน
ผนัังในบ้ ้าน
� ญญาณ
แปรงผมของคุุณเมื่่อสัั
ไฟหยุุดกะพริิบ
�
�
เปลี่่ยนการตั้้
งค่่าอุุ
ณหภููมิิเป็็ น
� อกไว้ ้ให้ ้ใกล้ ้กัับ
จัับช่่อผมที่่เลืื
ฐานทำำ�ความร้ ้อนของแปรง

