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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.

•

•

•

•

•

•

•

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.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the appliance overheats,
it switches off automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by fluff, hair, etc.
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
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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.
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.
Do not insert metal objects into
the air grilles to avoid electric
shock.
Never block the air grilles.
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.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
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.

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

•

Recycling
- Do not throw away the product with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
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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•

Dry your hair
Select a suitable attachment ( d, e ) for drying or styling
and attach it to the dryer. ( e for BHD274 only)

•

2 Adjust the temperature switch ( a ) and airflow switch
( b ) to the desired position. Press and hold the cool
( f ) for cool airflow to fix your style after
shot button

•

1

drying or styling.
Switch

Setting

Hot

Function
Dry shower-wet hair
quickly

Dry your hair at a constant
Temperature Thermoprotect caring temperature
Gently dry your hair, when
it is almost dry to seal in
the shine
Strong airflow for fast
drying thick hair
Airflow

•

•

•

Gentle airflow for styling
thin hair
Switch off

•
» When the appliance is powered on, ions are automatically
and continuously dispensed, reducing frizz and providing
additional shine.
After use:
1 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
2 Take the air inlet grille ( g ) off the appliance to remove
hair or dust.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 You can also hang it with the hanging loop ( c ).
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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.
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•
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 ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗པ ⱝ⧡ ⮻ ␚⫔ ⒢ᴮ⒚ᰅ ⮛ ൺ ⯄ේ
ሇⶉ⧡ ㄓⳖ㭟 ▴ ⯐ᖙ᫄ ⯡ ῭㭗⚣⚑⩁.
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ධේ:  ⱶ㩬⭿ ᷽⮻ ⧗ᑂ ෮⧡⒚
␚⫔㭗⚣⚑⩁.
⪿⚙⧡⒚ ␚⫔㭟 ධ⫞ ␚⫔ 㳱⧡ᑂ
Ỵᛓ⚑ ⱝ⬂ 㬁ᩆ༔ᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
ⱝ⬂⮻ Ⲗ ⯐ᔜᧆᖙ ᷽⧡ ᒸ⭻ᴜ
⬾㯧㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.
ධේ:  ⱶ㩬⮃ ⪿Ⳗ, ⫾པ,
ᒼ⦄ ᠮᑂ པ㘭 ᷽⮻ ⯐ᑂ ⫔པ
༘ㆃ⧡⒚ ␚⫔㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
␚⫔ 㳱⧡ᑂ Ỵᛓ⚑ ⱶ㩬⮛
ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮻ ⨉ᗶᴜ ⯙ᖯ⭻᫃ ⱝ⬂⮻
ᑾᒜ. ⱶ㩬⮛ ⱝ⬂⮃ ⊔⭿

•

㳱 ᴰ ₎ ᖯ⥈ ⨉པೝ ⚒ᖙ᫄
ᘶ⚣⚑⩁. ⱶ㩬⮛ ⱝ⬂⮃ ᒜ⚑
㑕པ ⱝ⧡ ༔᱅⮻ ⯝㚵, ᳛᰽㎘ᧇ
ᛩ⭻᫃ ᱜ㰔 ⯐⹐ ⥊⭿⹐
㱵⮿㭗⚣⚑⩁.
ⱝ⬂ 㒕ᛓೝ ┛ᗺ ධ⫞, ⥈ⱝ⮃
⬾㭷 㭁ᱏ♑ ⮿ ⒚Ⅷ♑ Ⓕ㚭
ᠮᑂ 㭁ᱏ♑ ⒚Ⅷ♑ ⹐ⱯⱩ⧡
⮛ᬠ㭗⨁ ๗ㆠ㭗⚣⚑⩁.
8Ⓑ ⮻⮛ ⥄⮻ᛛ ⚕ㆠⱚ⮿
೭ೞ Ừ Ɐ⚒ⱚ⮿ ᑔ᪄⮻
ឹ⧄⹐൝ሇ ධ㯧 ⹐⚒⮻
㩲₊㭗⹐ ⥊⭿ ⒰⮿⮻ ⮻ ⱶ㩬⮃
␚⫔㭗᪃ᴜ ⱶ㩬 ␚⫔ ᪇㭗⨁
⥈ⱝ㭗ൺ ␚⫔㭟 ▴ ⯐ᖙ᫄
⹐⚑␚㭭⮃ ㊳₎㷎 ▵⹐㭛
␚᧖⮛ ᖙ⫮⮃ ỷ⥄⦄ 㭩ᑾᒜ.
⧄᱁⮻ೝ ⱶ㩬⮃ ೝ⹐ේ ጌ⹐
⥊ᖙ᫄ 㭗⚣⚑⩁. ⧄᱁⮻ೝ 㱘⯙
ⱶ㩬 ㆙┗ሇ ⱯⅧᰅ 㭗⹐ ⥊ᖙ᫄
㭗⚣⚑⩁.
㊝ೝ ⥈ⱝ⮃ ⬾㭗⨁ ⯝⨁ ⱝᯝ
┗ᴠ ⯯㍺(RCD)ᰅ ⪿⚙ ⱝ⬂⧡
⒢㍺㭟 ൱⮃ ປ⯯㭩ᑾᒜ. ⮻
RCD⮛ Ɐඛ ⯝⨁ ⱝᯝᑂ
30mA ⮻㭗⨁⦄ 㭩ᑾᒜ. ⯙Ⓑ㭛
⒢㍺ ἆᾂ⭿ ⱝཔ ⒢Ⅷ⧖ㆠ⧡
᷹⮛㭗⚣⚑⩁.
೭ⱝ ␚ේᰅ ᱜ⭻᪃ᴜ པ
㶠⯍ᱱ⧡ ༤┘ ᷽⹘⮃ ⯍㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱡᒼ᫃ པ 㶠⯍ᱱ⮃ ᱜ⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⧡ ⱝ⬂⮃ ⨅ජ㭗པ ⱝ⧡
ⱶ㩬⧡ 㨼⚑ᗺ ⱝ⥖ 㭷ᒲ
␚⫔ ⹐⨂⮛ ⱝ⥖⮻ ⯃㍺㭗ᑂ⹐
㱵⮿㭗⚣⚑⩁.
⮻ ⒢ᴮ⒚⧡ ሇ⩡⯐ᑂ ⮻⪞⮛
⫔ᖙ᫃ ⱶ㩬⮃ ␚⫔㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮃ ⮿Ⳗ ᵘỸ⧡ ␚⫔㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮻ ⱝ⬂⧡ ⨅ජᗺ 㙍᫃
⪞㊥㭗൝ሇ ⯙᰽ᰅ Ⅷ⫞⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ᒜᰁ ⱶⳖ⧖ㆠ⧡⒚ ᱟᛛ⧙൝ሇ
㭁ᱏ♑⧡⒚ ປ⯯㭗⹐ ⥊⭿
ⱶ㩬 ⥥Ⓑ⒚᰽ ᠮᑂ ₊㩬⭿
ⱡᒼ ␚⫔㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
⮻ᩆ㭛 ⥥Ⓑ⒚᰽ሇ ₊㩬⮃
␚⫔㮌⮃ ධ⫞⧡ᑂ 㩬⹘ ῭⸦⮻
᷵㳑㱴ᘈᑾᒜ.
ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⱶ㩬⧡ ೭⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
ⱶ㩬⮻ ㊳₎㷎 ⚒⭿ ᒜ⮋
῭㭗⚣⚑⩁.
␚⫔ 㳱 ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ᒲཔ⹐
ᱛ⚣⚑⩁. 㭭 㬁ᩆ༔ᰅ ⯫ේ
ⱶ㩬⮛ ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ ⊔⭻⚣⚑⩁.
Ɒ⭿ ┛⭻᫃ ⱶ㩬⮃ ⯚ᖯ㭗⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
൭␚ ᠮᑂ ▴᰽ೝ 㭁⪾㭛 ධ⫞⧡ᑂ
㭭 㭁ᱏ♑ ⒚Ⅷ♑ ⹐ⱯⱩ⭻᫃
᷹⮛㭗⚣⚑⩁. Ⅷ⮿⧖ㆠ⧡⒚
▴᰽㭗ᑂ ධ⫞ ⱶ㩬 ␚⫔⯙⧡ൺ
⚡ೞ㭛 㲊⮃ ㈀᧦㭟 ▴
⯐♣ᑾᒜ.
ⱶ㩬 㒕ᛓᰅ
ⱶ㩬⮻ሇ 㣊
ᾱ⧡ ᱣ൝ሇ
೭⹐ ᱛ⚑⩁.

EMF(ᇵ⺐)
⮻ 㭁ᱏ♑ ⱶ㩬⭿ EMF(ⱝ⯙པ⯯)⩡ ᪇ᗺ ᵘᛗ པ Ừ Ɐ⮃
▴㭩ᑾᒜ.

㼝
- ⱶ㩬 ▴ᴮ⮻ ᒜ㭛 ධ⫞ ⯃Ỵ 㱼 㦟པ᷽ 㭧ဏ
ἐ㊥㭗⹐ ᱛ⚑ේ ⯹㱼⫔㭟 ▴ ⯐ᖙ᫄ ⚒ ▴൝ ⧖ㆠ⧡
ᱵཔ⚣⚑⩁. ⮻ᩊ ἆᾂ⭻᫃ 㱸ධ ῭㱔⧡ ᖯㄓ㭗⚙ ▴
⯐♣ᑾᒜ.
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การรีไซเคิล

•

- อยาทิ้งเครื่องใชไฟฟาพรอมกับของเสียในครัวเรือนหากหมดอายุการใช
g

A

B

งาน แตใหมอบใหกบ
ั จุดรับของรีไซเคิลที่เปนทางการ การทําแบบนี้

•

จะเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอม

•

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศของคุณสําหรับการแยกเก็บเครื่องใชไฟฟา
และผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส เพราะการกําจัดที่ถูกตองจะชวยปองกันไมใหเกิดผล

•

รายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
f
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a

เปาผมแหง

•

เลือกหัวเป่า ( d, e ) ให้เหมาะกับการเป่าให้แห้งหรือการจัดแต่งทรง แล้ว

1

•

ต่อหัวเป่าเข้าไปที่ไดร์เป่าผม ( e สําหรับ BHD274 เท่านั้น)
2 ปรับสวิตชอุณหภูมิ ( a ) และสวิตชปรับระดับลมเปา ( b ) ตามตองการ

b

กดปุมเปาลมเย็นคางไว

C

c

D

( f ) เพื่อใหลมเย็นๆ จัดผมของคุณใหอยูทรง

สวิตช์

การตั้งค่า

ฟังก์ชัน
เป่าผมเปียกจากการอาบน้ําให้แห้ง

d

e

•

นานหลังการเปาแหงหรือการแตงทรง

(BHD274)

ร้อน
อุณหภูมิ

Thermoprotect

ได้รวดเร็ว

•

เป่าผมด้วยอุณหภูมิถนอมเส้นผม

•

ที่สม่ําเสมอ

•

เป่าผมแห้งอย่างถนอมเส้นผมเมื่อ
ผมเกือบจะแห้งดีแล้ว เพื่อช่วยให้
- 㭷ᒲ ೝ⮛ ⱝཔ/ⱝ⯙ ⱶ㩬₎᰽ ▴൝ ㍻⧡ ᜱᧆ ὰ᰽⚣⚑⩁.
ⱚⱡ㭗ൺ 㦟པ㭗ᴜ 㱸ධ ⮿ೡ⮛ ൡ⧡ Ồ㍺ᑂ ₊Ɐⱚ⮿
ජᰅ ⨡ἆ㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.

2

㺕ⱥ ᥴᱧ⹜

ᛓᧆ⮻⩡ ♑㘭⯃᱓⧡ ⱚ㭩㭛 ⥥Ⓑ⒚᰽ ( d, e ) ᰅ ⒞㙎㭗ේ
ᛓᧆ⮻⧄⧡ ₊㭩ᑾᒜ. ( e ᑂ BHD274⧡ᱟ 㭷ᒲ)
2 ⩅ᖙ ♑⬾㍺ ( a ) Ừ Ự᧖ ♑⬾㍺ ( b ) ᰅ ⬂㭗ᑂ ⬾㍺᫃
Ⳗⱡ㭩ᑾᒜ. ᛓᧆ⮻ ᠮᑂ ♑㘭⯃᱓ 㳱 ♑㘭⯃ ේⱯ⮃ ⬾㭷
( f ) ⮃ ཛྷൺ Ꭱᰏᑾᒜ.
⚑⬂㭛 Ự᧖⮃ ⬂㭟 ධ⫞ 㔺⑮ ὰ㡨
1

⣲㘛

❃⼐
ේ⩅

⳦ᠺ

ᵘỸ ῭㱔
(Thermo
Protect)

Ɒ⭿ ᵘỸ⮃ ↅ᯽ൺ ൡⳖ

⯃Ɐ ⩅ᖙᰅ ⭛⹐㭛 㙍᫃
ᵘỸ ൡⳖ

㭛 Ự᧖⭻᫃ ⭿ ᵘỸ⮃
ↅ᯽ൺ ൡⳖ
႑ᇵ 䀯Ắ

•

ᇵᛵ

ᵘỸ⮻ ൝⮛ ᱛ᯽ᴜ
₊ᛓᩘൺ ൡⳖ㭗⨁ ฐ㙎
⭛⹐

•

₊ᛓᩆ⫢ Ự᧖⭻᫃ ೝᑂ
ᵘỸ ♑㘭⯃᱓
ⱝ⬂ ᆩཔ

» ⱶ㩬⮛ ⱝ⬂⮻ 㑕Ⲗ ⯐⮃ ධ⫞, ᵘỸ⧡ ฐ㙎⮃ ᔜ㭷ේ
෬♙൝ᱍ⮃ ἆ⹐㭗པ ⬾㭛 ⮻⩅⮻ ⯙ᖯ⭻᫃ ⨅┘ ₎␚ᘈᑾᒜ.
⚻ 㾒:
1 ⱶ㩬⮃ ሧ⨉ 㨼ᴜ ⬾⧡ ⩉᪃ጠේ ⚒㷎⚣⚑⩁.
2 པ 㶠⯍ ( g ) ᰅ ₎᰽㭗⨁ ᳛᰽㎘ᧇ ᠮᑂ ⮻᷽⹘⮃
ⱶ൝㭗⚣⚑⩁.
3 Ɒ⭿ ㆇ⮃ ␚⫔㭗⨁ ⱶ㩬⮃ ᒞ⭻⚣⚑⩁.
4  ⱶ㩬⭿ ේ᰽ ( c ) ⧡ ⧄⒚ ῭㭟 ▴ ⯐♣ᑾᒜ.
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⥥Ⓑ⒚᰽ ๗ㆠ ᛩ ῭ᒜ ⯙Ⓑ㭛 Ɐ῭ೝ 㭁⪾㭗⚑൝ሇ
␚⫔⮛ ᷹ⱶೝ ⯐⮃ ධ⫞⧡ᑂ 㭁ᱏ♑ⱝ⯙ 㱤㥟⮻⹐
(www.philips.com/support)ᰅ ἆ᷹㭗⚑൝ሇ 㭁ᱏ♑ ේ
ᒬ⚙᫃ ᷹⮛㭗⚣⚑⩁. ⱝ ⒚Ⅷ♑ Ⓕ㚭 ⥈ሧᑂ ⱶ㩬 ῭⸦⒚ᰅ
ㄓⳖ㭗⚣⚑⩁. 㭷ᒲ ⹐⨂⧡ ⒚Ⅷ♑ Ⓕ㚭ೝ ⧗ᑂ ධ⫞ 㭁ᱏ♑
ᒼ᰽Ⱪ⧡ ᷹⮛㭗⚣⚑⩁.

ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสู Philips
เพื่อใหคุณไดรบ
ั ประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให โปรดลง

ขอสําคัญ

เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผูท่ม
ี ีสภาพ
รางกายไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ
หรือขาดประสบการณและความรูความ
เขาใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยู
ในการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําใน
การใชงานที่ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตราย
ที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็กเลนเครื่อง
หามไมใหเด็กทําความสะอาดและดูแล
รักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
เพื่อเพิ่มการปองกัน เราขอแนะนําใหคุณติด
ตั้ง Residual current device (RCD) ใน
ระบบไฟภายในหองอาบนํ้า RCD นี้จะมี
กระแสไฟ Residual operating current
ไมเกิน 30mA โปรดสอบถามเจาหนาที่ท่ี
ติดตั้งสําหรับคําแนะนํา

•

หามแหยวัตถุที่ทําดวยโลหะเขาไปใน
ตะแกรงชองลม เพื่อปองกันไฟดูด

•

หามปดกั้นตะแกรงชองลมของตัวเครื่อง

•

กอนที่คุณจะเชื่อมตอตัวเครื่อง โปรดตรวจ
สอบวาแรงดันไฟฟาที่ระบุไวบนเครื่องตรง
กับแรงดันไฟฟาในทองถิ่น

•

หามใชงานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงคอื่นนอก
เหนือจากที่อธิบายไวในคูมือ

•

หามใชงานเครื่องกับเสนผมปลอม

•

หามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไวโดยไมไดใช
งาน

•

หามใชอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนใดๆ ที่ผลิต
จากผูผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการแนะนํา
จาก Philips หากคุณใชอุปกรณเสริมหรือ
ชิ้นสวนจากผูผลิตอื่นหรือที่ไมไดรับการ
แนะนําจาก Philips การรับประกันของคุณ
จะไมมีผลบังคับใช

ทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome

1

โปรดอานคูมือผูใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่อง และเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

•

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณที่เปยก
นํ้า

•

เมื่อคุณใชเครื่องนี้ในหองนํ้า ใหถอดปลั๊ก
ทุกครั้งหลังใช การอยูใกลน้ําอาจกอใหเกิด
อันตรายได แมวาตัวเครื่องจะปดอยูก็ตาม

•

อยาพันสายไฟไวรอบๆ เครื่อง

•

คําเตือน: หามใชเครื่องนี้ใกลบริเวณ
อางอาบนํ้า ที่อาบนํ้า อางลางหนา หรือ
ภาชนะที่ใสน้าํ

•

ควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ

•

หามดึงที่สายไฟหลังการใชงาน ถอดปลั๊กที่
เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก

ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง

•

ไมควรใชงานเครื่องในขณะมือเปยก

หากเครื่องมีความรอนมากเกิน
ไปจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ ถอด
ปลั๊กเครื่องออก และปลอยใหเครื่องเย็นลง
ประมาณ 2-3 นาที กอนเปดสวิตชใชงาน
อีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงชองลมให
แนใจวาไมมีเศษผม เสนขน หรืออื่นๆ อุด
ตัน

•

โปรดนําเครื่องไปที่ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Philips เพื่อทําการตรวจสอบ
หรือซอมแซม การซอมแซมโดยผูที่ไมมี
ความชํานาญอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรง
กับผูใช

หากสายไฟชํารุด คุณตองใหชางผูชํานาญ
ของ Philips ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก

คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีทุกประการ

•
•

•

อยู่ทรงเงางาม

Philips หรือผูที่ผานการฝกอบรม ดําเนิน
การเปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF)
ผลิตภัณฑของ Philips นี้เปนไปตามมาตรฐานและกฎขอบังคับดาน

ลมเป่าแรงสําหรับเป่าผมหนาให้

•
•

แห้งอย่างรวดเร็ว
ลมเป่า

ลมเป่าแบบนุ่มนวลสําหรับจัดแต่ง
ทรงผมเส้นบาง
ปิดเครื่อง
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㣌⌘ (EMF)
» เมื่อเปดการทํางานของเครื่อง เครื่องจะจายประจุไอออนโดยอัตโนมัติและตอ
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เนื่อง เพื่อชวยลดการชี้ฟูและเพิ่มความเงางามใหกับเสนผม
เมื่อเลิกใชงาน:
วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความรอน ปลอยไวจนกระทั่งเครื่องเย็นลง

1

2 ถอดแผงครอบทางลมเขา ( g ) ออกจากเครื่องเพื่อกําจัดเศษผมหรือฝุนผง
3 ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบนํ้าพอหมาด
4 แขวนไวบนหวงคลองก็ได ( c )

3

การรับประกันและบริการ

หากตองการสอบถาม เชน ขอมูลการเปลี่ยนหัวเปา หรือหากมีปญหาใดๆ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซตของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือติดตอศูนย
บริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ พรอมหมายเลขโทรศัพทในเอกสาร
แผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ
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ลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
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