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ภาษาไทย

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

2 ขอมูลเบื้องตน
เครื่องมวนลอนผม CurlCeramic ที่มาพรอมแกน 16 มม. จะชวยดัดผมใหเปน
ลอนสปริงสวยสดใสและดัดผมใหเปนหลอดเพื่อใหคุณมีความสุขกับลุคที่ดูออ
นวัย การเคลือบเซรามิคทำาใหแนใจไดวากระจายความรอนทั่วถึงและลดจำานวน
ผมเสีย ดวยความรอนสูงสุดถึง 190 ºC ทำาใหแนใจถึงผลลัพธที่ดีที่สุดขณะที่ลด
จำานวนผมเสียใหนอยที่สุดไปพรอมๆ กัน เราหวังวาคุณจะเพลิดเพลินในการใช 
CurlCeramic

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 หรืออางลางจาน เมื่อใชงาน
ในหองน ควรถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใชงานเสร็จแลว กา
รอยใกลนอาจกอใหเกิดอันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยก็ตาม

•	 กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟ
ที่ใชภายในบานหรือไม

•	 ตรวจสอบสภาพของสายไฟเปนประจำา หามใชเครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ
หรือตัวเครื่องเกิดการชำารุด

•	 เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนำาใหคุณติดตั้ง Residual current device 
(RCD) ในระบบไฟภายในหองอาบน RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual 
operating current ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ที่ติดตั้งสำาหรับ
คำาแนะนำา

•	 แกนเครื่องจะเกิดความรอนระหวางการใชงาน ระวังอยาใหเครื่องสัมผัสกับ
ผิวหนัง

•	 ระวังอยาใหสายไฟสัมผัสกับสวนที่รอน
•	 ใชเครื่องกับเสนผมที่แหงเทานั้น
•	 ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
•	 ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ
•	 ควรรักษาความสะอาดสวนแกน ปองกันไมใหแกนมีฝุ่นละอองและไมมี

ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตางๆ เชน มูส สเปรยและเจล หามใชเครื่องรวมกับ
ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมโดยเด็ดขาด

•	 โปรดนำาเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำาการตรวจ
สอบหรือซอมแซม การซอมแซมโดยผที่ไมมีความชำานาญการอาจทำาใหเกิด
อันตรายรายแรงกับผใชได



•	 แกนมีการเคลือบดวยเซรามิค การเคลือบนี้จะคอยๆ ลอกออกตามการใชงาน 
การลอกออกของการเคลือบนี้ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำางานของเครื่อง
แตอยางใด

•	 ควรใชงานเครื่องจัดแตงทรงผมใหหางจากวัตถุไวไฟ
•	 หามปดคลุมเครื่องจัดแตงทรงผมดวยวัสดุใดๆ (เชน ผาขนหนู หรือเสื้อผา) 

เมื่อเครื่องมีความรอนรอน
•	 หามเสียบปลั๊กไฟเครื่องทิ้งไวตามลำาพัง
•	 หากใชงานเครื่องจัดแตงทรงผมกับผมที่ผานการยอมสี อาจทำาใหเกิดรอยดาง

ที่แกนมวนผมได
•	 เครื่องนี้จะรอนมาก ฉะนั้นควรใชเครื่องนี้อยางระมัดระวัง
•	 จับบริเวณที่จับเมื่อเครื่องเสียบปลั๊กอยเทานั้นเนื่องจากสวนอื่นมีความรอน
•	 กอนการใชกับเสนผมเทียม ใหปรึกษาผจัดจำาหนายทุกครั้ง
•	 หามใชงานเครื่องขณะที่มือเปยก
•	 วางเครื่องพรอมขาตั้งบนพื้นผิวราบมั่นคงที่สามารถทนความรอนทุกครั้ง หา

มนำาแกนที่มีความรอนไปสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุอื่นๆ ที่สามารถติดไฟได

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

สิ่งแวดลอม  
หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการ
ใชงานแลว ใหนำาผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อการเก็บรวบรวม
สำาหรับรีไซเคิลอยางเปนทางการ เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี



4 ดัดผมคุณใหเปนลอน 
1 เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟ
2 เลื่อนสวิตชเปด/ปด ( ) ไปยัง I เพื่อเปดเครื่อง

 » ไฟแสดงการเปด ( ) สวางขึ้นและเริ่มกะพริบ

 » เมื่อเครื่องพรอมใชงาน สัญญาณไฟ ( ) จะหยุดกะพริบ

3 กอนที่คุณจะเริ่มมวนผม ใหหวีผมและแบงผมของคุณเปนชอเล็กๆ กดกาน 
(     e) ลงแลววางผมที่แบงเปนชอลงระหวางแกน (b) และคลิป (c)

4 ปดคลิปหนีบโดยการปลอยกานหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายชอผม
5 ถือปลายหัวเปาแบบเย็น (a) และที่จับ ( ) ของเครื่องมวนลอนผม จากนั้น

พันสวนของผมรอบๆ แกนจากปลายผมไปยังโคนผมโดยการหมุนเครื่องมวน
ลอนผม

6 ถือเครื่องมวนลอนผมคางไวในตำาแหนงเดิมไมเกิน 10 วินาที

หมายเหตุ

 • หามดึงที่ตัวเครื่องดัดผมเมื่อคุณตองการคลายผมที่มวนไว มิฉะนั้นแลวจะเปนการยืด
ผมที่มวนไว

7 คลายชอผมที่มวนไวจนกระทั่งคุณจะสามารถใชคันโยกเปดคลิปไดอีกครั้ง 
8 ปลอยผมที่ถูกมวนใหเปนลอน
ในการมวนผมที่เหลือ ใหทำาซขั้นตอนที่ 3 ถึง 8
คุณอาจมวนผมคุณใหเปนลอนจากดานในใหออกมาดานนอกหรือจากดานนอก
เขามาดานในไดตามที่คุณตองการ



เมื่อเลิกใชงาน: 
1 ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
2 วางเครื่องผมลงบนขาตั้งสำาหรับวาง (d) แลวปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง 

ขอแนะนำาวาใหวางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน
3 ขจัดเสนผมและฝุ่นออกจากแกนและคลิปหนีบ
4 ทำาความสะอาดแกนและคลิปหนีบดวยผาชุบนพอหมาด
5 เก็บเครื่องไวในที่แหงและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย

แขวนดวยหวงสำาหรับแขวน ( )

5 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



6 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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