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ภาษาไทย

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

2 ขอมูลเบื้องตน
สวยโดดเดน ลอนออนนม เปลงประกายเฉิดฉาย ลอนสวยเก เยายวน นมหนา 
มีนหนัก เครื่องมวนลอนผม Care CurlControl ใหมจาก Philips พรอมไฟ
สัญญาณเตือนลอนผมพรอม ใหคุณสามารถสรางธีมลอนผมในหลากหลายรูป
แบบ พรอมมอบการถนอมสุขภาพเรือนผมอยางเต็มที่ แกนมวนผมรูปทรงกรวยที่มี
เสนผานศูนยกลางขนาด 13 ถึง 25 มม. ชวยสรางลอนและคลื่นผมไดหลากหลาย
แบบ แกนมวนผมเคลือบดวยเซรามิกอยางเรียบเนียนชวยเพิ่มความเนียนลื่นสวย
ใหแกเรือนผมของคุณมากขึ้นถึงสองเทา เราหวังวา คุณจะเพลิดเพลินกับการใช 
Care CurlControl ของคุณ
เราใครขอเชิญชวนใหคุณมารวมแบงปนประสบการณกับเราและนักชอปทา
นอื่นๆ โปรดเขียนคำาวิจารณแสดงความเห็นของคุณอยางตรงไปตรงมาในหนา
ผลิตภัณฑ www.philips.com/haircare สละเวลาเพียงแคหนึ่งนาทีเทานั้น แลว
เราจะรอรับฟงความเห็นจากคุณ

3 ขอสำาคัญ
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
•	 เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือสภาพ

จิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความรความเขาใจสามารถใชงาน
เครื่องนี้ได โดยตองอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงาน



ที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง 
หามใหเด็กทำาความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

•	 เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหนำาเครื่องไปเลน
•	 หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญของ Philips, ศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาตจาก Philips หรือผที่ผานการฝกอบรม ดำาเนินการเปลี่ยนใหเพื่อหลีก
เลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

•	 คำาเตือน: เก็บเครื่องนี้ใหหางจากน หามใชเครื่องใกลหรือเหนือ
นในอางอาบน อางลางหนา หรืออางซิงค เมื่อใชงานในหองน 
ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใชงานเสร็จแลว การอยใกลนอา
จกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

•	 กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟ
ที่ใชภายในบานหรือไม

•	 ตรวจสอบสภาพของสายไฟเปนประจำา หามใชเครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ
หรือตัวเครื่องเกิดการชำารุด

•	 เพ่ือเพ่ิมการปองกัน เราขอแนะนำาใหคุณติดต้ัง Residual current device (RCD) 
ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD น้ีจะมีกระแสไฟ Residual operating 
current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาท่ีท่ีติดต้ังสำาหรับคำาแนะนำา

•	 แกนของเคร่ืองจะเกิดความรอนระหวางการใช ระวังอยาใหเคร่ืองสัมผัสกับผิวหนัง
•	 ระวังอยาใหสายไฟสัมผัสกับสวนที่รอน
•	 ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น
•	 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
•	 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
•	 เก็บรักษาแกนใหสะอาดและปราศจากฝุ่น
•	 อานคำาแนะนำาและปรึกษากับผจัดจำาหนายผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมของคุณ 

กอนนำามาใชงานรวมกับอุปกรณมวนผม
•	 โปรดนำาเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำาการตรวจ

สอบหรือซอมแซม การซอมแซมโดยผที่ไมมีความชำานาญอาจทำาใหเกิด
อันตรายสูงสุดกับผใช



•	 แกนมีการเคลือบดวยเซรามิค การเคลือบน้ีจะคอยๆ ลอกออกตามการใชงาน การ
ลอกออกของการเคลือบน้ีไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำางานของเคร่ืองแตอยางใด

•	 ควรใชงานเครื่องจัดแตงทรงผมใหหางจากวัตถุไวไฟ
•	 หามปดคลุมเครื่องจัดแตงทรงผมดวยวัสดุใดๆ (เชน ผาขนหนู หรือเสื้อผา) 

เมื่อเครื่องมีความรอนรอน
•	 หามเสียบปลั๊กไฟเครื่องทิ้งไวตามลำาพัง
•	 หากใชงานเครื่องจัดแตงทรงผมกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำาใหเกิดรอยดาง

ที่แกนมวนผมได
•	 เครื่องนี้มีความรอนสูงมาก ควรระมัดระวังอยางเต็มที่ในระหวางการใชงาน
•	 ควรจับเฉพาะที่จับในระหวางที่เสียบปลั๊กอย เนื่องจากสวนอื่นๆ จะรอน
•	 กอนใชงานกับผมปลอม ควรปรึกษากับผจัดจำาหนายกอน
•	 ไมควรใชงานเครื่องในขณะมือเปยก
•	 ควรวางเครื่องไวบนแทนวางซึ่งมีพื้นผิวแบนราบมั่นคงและทนความรอน แก

นที่รอนไมควรนำาไปสัมผัสโดนพื้นผิวหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได

Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องเปาผมนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมี
การใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำาแนะนำาในคมือผใชนี้ คุณสามา
รถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

สิ่งแวดลอม  
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม
สำาหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี



4 ภาพรวม
 ปลายของหัวเปาแบบลมเย็น
 แกนมวนผมเคลือบดวยเซรามิกอยางเรียบเนียน
 แทนวาง
 การตั้งคาอุณหภูมิ
 การตั้งคาเวลาไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอม: 5, 8, 10 วินาที
 ล็อคปุ่ม
 ปุ่มเปด/ปด
 หวงคลอง
 สายไฟหมุนได 360 องศา
 สวิตชเวลาไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอม
 สวิตชอุณหภูมิ
 ไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอม

ตามตัวเลือกดังตอไปนี้ของ Care CurlControl คุณจะไดสัมผัสประสบการณที่
สะดวกสบายและดีตอสุขภาพผมมากกวาที่เคย
•	 ไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอม
ไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอมที่ไมเหมือนใครนี้ มีตัวเลือกเปน 5, 8, 10 วินาที 
ใหคุณทราบเมื่อจับลอนผมเสร็จ โดยการสงเสียง “บี๊พ” แจงเตือน จึงไมตองกังวล
เรื่องการจับลอนนานเกินไป
•	 การตั้งคาอุณหภูมิดิจิตอลที่ปรับได
การตั้งระดับความรอนแบบดิจิตอลใหคุณสามารถเลือกระดับอุณหภูมิที่เหมาะกับ
ประเภทผมของคุณได ทั้งนี้ อุณหภูมิสูงสุดที่เทากับ 200ºC จะชวยรับประกัน
ผลลัพธที่เยี่ยมยอด แมแตสำาหรับผมหนา
•	 ฟงกชันล็อคปุ่ม
ฟงกชันล็อคปุ่มชวยปกปองคุณจากการใชงานโดยปราศจากความระมัดระวัง หลัง
จากเปดสวิตชเครื่อง ฟงกชันล็อคปุ่มจะเปดใชงานขึ้นโดยอัตโนมัติ 15 วินาที หลัง
จากที่คุณไดดำาเนินการควบคุมสวิตชอุณหภูมิ สวิตชเวลาไฟสัญญาณเตือนลอน



ผมพรอม หรือปุ่มเปด/ปด ในครั้งลาสุด (สำาหรับการเปดใชงานอัตโนมัติหลังจาก
นั้น จะใชเวลา 5 วินาที)
•	 ระบบปดเครื่องอัตโนมัติ
ระบบปดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที ชวยมอบความปลอดภัยมากเปนพิเศษ
สำาหรับคุณ คุณสามารถเปดการทำางานของเครื่องโดยกดปุ่มเปด/ปดคางไวเปน
เวลา 2 วินาที

5 ดัดผมคุณใหเปนลอน  
พรอมสำาหรับใชงาน

คำาเตือน

 • อุปกรณมวนลอนผม เปนเครื่องจัดแตงทรงผมเป่ยมประสิทธิภาพ ควรใชงานดวยความ
ระมัดระวัง

1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 กดปุ่มเปด/ปดเพื่อเปดสวิตชเครื่อง เลือกการตั้งคาอุณหภูมิและเวลาตามตารา

งดานลางดังตอไปนี้

1. เลือกประเภทเสนผม
ของคุณ

2. ดูชวงอุณหภูมิที่
แนะนำา

3. ดูเวลาการจับลอนที่
แนะนำา

ผมเสนเล็ก 130-150 ºC 5 หรือ 8 วินาที
ปกติ 160-180 ºC 8 หรือ 10 วินาที
หนา 190-200 ºC 8 หรือ 10 วินาที



เคล็ดลับการจัดแตงทรงผมสวย
 • ใชอุณหภูมิในระดับตกวาชวงอุณหภูมิที่แนะนำา หากผมของคุณผานการทำาสีหรือ

ดัดมา หากคุณใชสเปรยใสผมชนิดยืดหยนซึ่งควรใชอยางยิ่ง คุณจะสามารถลดระดับ
อุณหภูมิจากตามที่แนะนำาไวลงไดอีก 10°C 

 • เลือกเวลาการจับลอนตามที่แนะนำาใหสั้นลงสำาหรับลอนและคลื่นผมที่คลายและดูเปน
ธรรมชาติ และเลือกเวลาการจับลอนตามที่แนะนำาใหยาวนานขึ้นสำาหรับลอนผมที่แนน
และอยทรง

 » หมายเลขอุณหภูมิท่ีกะพริบเปนการแสดงถึงชวงเวลาในระหวางการอนเคร่ือง
 » หากอุณหภูมิที่แสดงหยุดนิ่งไมกะพริบ แสดงวาอุปกรณพรอมใชงานแลว

หากไมมีการดำาเนินการกับปุ่มตางๆ ของเครื่องเปนเวลา 5 วินาที ฟงกชันล็อคปุ่ม
จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติ (จะมีการเปดใชงานอัตโนมัติครั้งแรกหลังจากเปดส
วิตชอุปกรณ 15 วินาที) หากตองการปลดล็อคเครื่อง ใหกดสวิตชเวลาสำาหรับไฟ
สัญญาณเตือนลอนผมพรอม คางไว 3 วินาที

การใชงาน

หมายเหตุ

 • ในการใชงานเครื่องมวนลอนผมแบบไมมีคลิปหนีบเปนครั้งแรก ควรลองปฏิบัติตามขั้น
ตอนดังตอไปนี้โดยไมเปดสวิตชเครื่องกอน เพื่อเปนการฝกหัด

 • หากคุณตองการเปลี่ยนระดับอุณหภูมิหรือการตั้งคาเวลาในระหวางการใชงาน คุณอาจ
ตองปดการใชงานฟงกชันล็อคปุ่มโดยการกดที่สวิตชเวลาสำาหรับไฟสัญญาณเตือนลอน
ผมพรอม

 • อยาใชนิ้วมือสัมผัสโดนแกนมวนผมที่รอน
 • ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น

3 แปรงผมเพื่อใหผมหายพันกัน ควรจับชอผมขึ้นมาขนาด 2 ซม. ถึง 4 ซม. 
(สำาหรับลอนแบบคลาย ควรใชชอผมที่หนาขึ้น หากตองการลอนแนน ควร
ใชชอผมที่นอยลง) ทั้งนี้ ขึ้นอยกับผลลัพธที่ตองการ 

4 ถือเครื่องมวนลอนผมในแนวนอนและชี้ปลายหันออกจากศีรษะและใบ
หนา เริ่มตนที่สวนที่กวางที่สุดของแกน วางอุปกรณไวใกลกับรากของชอผม 
แลัวมวนผมไปรอบๆ จากรากจรดปลาย



5 ยึดปลายผมของคุณไวที่ปลายของหัวเปาแบบลมเย็นดวยนิ้วมือของคุณ และ
กดไฟสัญญาณเตือนลอนผมพรอม เมื่อไดยินเสียงสัญญาณ “บี๊พ” การจับเวลา
จะเริ่มตนขึ้น

6 เมื่อผมจับเปนลอนเรียบรอยแลว คุณจะไดยินเสียงสัญญาณเตือน “บี๊พ” 
7 คลายสวนปลายผมและเล่ือนเคร่ืองมวนลอนผมออกจากผม หามคลายชอผมออก
8 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3-7 ซจนกระทั่งจับลอนผมไดทั้งหมด
9 ,10 ในขั้นตอนสุดทาย ใหใชนิ้วมือสางใหแตกลอน และมวนใหเปนลอนที่เล็ก

ลงไวรอบๆ นิ้วมือของคุณเพื่อการจับลอนที่แนนเปนพิเศษ

เมื่อเลิกใชงาน
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องเปาผมลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
3 ขจัดเสนผมและฝุ่นออกจากแกนมวนผม
4 ทำาความสะอาดแกนดวยผาชุบนบิดพอหมาด
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน ( )

หมายเหตุ

 • หลีกเลี่ยงไมใหมีรอยขีดขวนบนแกน
 • อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง
 • หามใชนลางอุปกรณ



เคล็ดลับการจัดแตงทรงผมสวย
1 สวนปลายดานผอมบางของแกนทำาหนาที่สรางลอนขนาดเล็ก สวนปลายดานที่

ใหญสำาหรับสรางลอนและคลื่นผมที่มีขนาดใหญ คุณสามารถใช แกนมวนผมตลอด
ความยาว หรือเลือกใชเพียงแคพื้นที่สวนเดียวเพื่อใหไดลอนที่มีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง

2 ชอผมที่เล็กลง หมายถึงลอนที่แนนมากยิ่งขึ้น
3 หากตองการลอนผมที่ทันสมัยสำาหรับผมยาว ควรเริ่มตนทำาลอนที่ระดับของโหนกแกม 

และไมทำาลอนที่สวนปลายสองสามซ็นติเมตรสุดทาย สางผมดวยนิ้วมือหรือแปรง
4 อุปกรณมวนผมนี้ยังสามารถใชสรางความมีนหนักใหแกสวนรากผมได จับสวนหนึ่งของ

ผมใหอยในระดับ 90 องศา กับหนังศีรษะ แลวจัดตำาแหนงของแกนมวนผมใหอยเหนือ
รากผม 1 ซม. (หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนหนังศีรษะ) และวางชอผมลงบนสวนที่กวางที่สุด
ของแกนมวนผม

5 เพื่อการจับลอนที่แนนเปนพิเศษ ควรใชสเปรยใสผมฉีดที่แตละสวนกอนการมวนลอน
6 ในระหวางการทำาลอนผม ควรใหผมแหง
7 เมื่อทำาลอนผมเสร็จแลว ควรรอใหลอนผมเย็นลงจนหมดกอนที่จะจัดแตงทรงผมตอ
8 กอนเริ่มตน ควรตรวจดูวามือของคุณสะอาด เพราะนมันจากมือจะถูกถายโอนไปยัง

เรือนผมของคุณได
9 หากผมของคุณไดผานการทำาเคมีมา (ทำาสีหรือดัด) ควรใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมที่

มอบการปกปองจากความรอนกอนเริ่มตนจัดแตงทรง
10 เมื่อคุณมวนผมไวรอบแกน ควรปลอยใหผมบิดงอ (ผมจะไมแบนราบเรียบเหมือนเวลาที่

ใชอุปกรณมวนผมแบบดั้งเดิม) เพราะจะทำาใหลอนดูอิ่มเต็มทันสมัยและมีสปริง
11 หากผมของคุณหยักศกตามธรรมชาติ คุณสามารถใชอุปกรณเฉพาะกับผมบางสวนหรือ

เฉพาะสวนบนสุด เพื่อเพิ่มลอนตามตำาแหนงตางๆ 
12 หากตองการลอนที่แนนอยทรง ไมควรแปรงผมหลังจากการมวนทำาลอน หากตองการ

ใหผมดูหยิกเปนลอนคลื่นและมีนหนัก หลังจากการทำาลอน ใหแปรงเบาๆ ดวยแปรงขน
แข็งที่ไดจากธรรมชาติ เริ่มตนโดยการแปรงไปจนจรดปลายผมและแปรงจัดแตงทรง

สำาหรับเคล็ดลับการจัดแตงทรงผมสวยเพิ่มเติมจากผเชี่ยวชาญดานการดูแลเสนผม 
Andy Uffels โปรดไปที่โฮมเพจของเรา www.philips.com หรือหนา “Philips 
Beauty” ของเราใน Facebook 
เราหวังวา คุณจะเพลิดเพลินกับการใช Care CurlControl ของคุณ



6 การรับประกันและบริการ
หากคุณมีปญหาหรือตองการทราบขอมูล โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ 
www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของ
คุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับ
ประกันทั่วโลก) หากไมมีศูนยดูแลลูกคาในประเทศของคุณ โปรดติดตอตัวแทนจำา
หนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศหรือติดตอ Service Department of Philips 
Domestic Appliances and Personal Care BV

7 วิธีแกไขปญหา
หากมีปญหาในการใชงานและไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลางที่ใหมา
ได โปรดติดตอศูนยบริการของ Philips ที่ใกลที่สุดหรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ 
Philips ในประเทศของคุณ

ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
เครื่อง
ไมทำางาน
เลย

อาจไมมีกระแสไฟ
ในเตารับบนผนังที่
เสียบเครื่องอย

ตรวจดูใหแนใจวาเตารับบนผนังใชงานได

สายไฟหลักอาจ
ชำารุดเสียหาย

หากสายไฟชำารุด คุณตองใหชางผชำานาญ
ของ Philips ดำาเนินการให, ศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดำาเนินการเปลี่ยนใหเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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