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Português do Brasil

introdução
Parabéns pela sua compra, seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar 
ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em  
www.philips.com.br/clube.
 Este HomeCooker foi desenvolvido para ajudar você a cozinhar diversos 
pratos, além de oferecer desempenho de longa duração. Ele foi criado para 
permitir fácil limpeza, e todos os acessórios (exceto o anel de segurança) 
são próprios para lava-louças.
Algumas vantagens do seu HomeCooker:
 - Rápido: o HomeCooker permite que você faça outras coisas enquanto 

cozinha. Assim, você poderá realizar outras tarefas que gosta e cozinhar 
ao mesmo tempo. 

 - Sem alimentos queimados: O misturador impede que os alimentos 
queimem no fundo da panela. Além disso, o aparelho para de aumentar 
a temperatura automaticamente ao atingir a temperatura definida e ao 
final do tempo predefinido. 

 - Versátil: você pode derreter, manter a temperatura, cozinhar em banho-
maria, ferver, cozinhar a vapor e fritar com ou sem o misturador.

 - Muito funcional: a interface de fácil utilização permite que você ajuste 
facilmente as configurações apenas com um toque no botão. 

 - Portátil: o HomeCooker tem um design compacto, permitindo que 
você o leve com você e cozinhe em qualquer lugar com acesso à 
eletricidade e a uma tomada (por exemplo, durante um acampamento, 
na casa de praia ou no pátio).

 - Seguro: o HomeCooker tem um anel de segurança ao redor da placa 
de aquecimento para impedir queimaduras nos dedos.

Benefícios especiais do registro do produto
Você comprou um utensílio de cozinha para a vida toda, e queremos 
garantir a sua satisfação. Solicitamos que você registre sua compra para 
que possamos contatá-lo e para que você possa receber nossas receitas 
adicionais. Registre-se no período de 3 meses para receber benefícios 
incluindo: 
 - Receba dicas e receitas por email. 
 - Dicas para usar e manter seu HomeCooker. 
 - Ofertas especiais para acessórios e outros produtos. 

Acesse www.philips.com.br/clube para registrar seu HomeCooker. 

descrição geral (fig. 1)
1 Tampa de vidro
2 Saída de vapor
3 Cesta de vapor
4 Misturador
5 Panela
6 Eixo
7 Placa de aquecimento
8 Anel de segurança removível
9 Base
10 Painel de controle com visor
11 Botão para aumento de temperatura
12 Botão para diminuição de temperatura
13 Indicação de temperatura (°C ou °F)
14 Botão liga/desliga do misturador
15 Botão iniciar/pausar
16 Indicação de ajuste de hora
17 Botão para aumento de tempo
18 Botão para diminuição de tempo
19 Luz de indicação ‘’Placa de aquecimento quente’’
20 Cabo de energia com plugue
21 Botão liga/desliga
22 Compartimento para armazenamento do fio

importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.

Perigo
 - Nunca utilize o aparelho em um fogão por indução, fogão, fogão a gás, 

forno ou em outros utensílios de cozinha. 
 - Nunca mergulhe a base na água nem em outro líquido e não a lave em 

água corrente. 

aviso
 - Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho 

corresponde à tensão do local.
 - Conecte o aparelho somente a uma tomada de parede aterrada.
 - Não opere o aparelho por meio de um temporizador externo ou 

sistema de controle remoto à parte. 

 - Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador 
externo ou sistema de controle remoto à parte.

 - Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras peças 
estiverem danificadas.

 - Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela 
Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico 
qualificado para evitar situações de risco.

 - O aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas 
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca 
experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou 
instruídas quanto ao uso e aos riscos do mesmo. 

 - Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. 
 - Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças 

menores de 8 anos enquanto o aparelho estiver ligado ou esfriando. 
 - Crianças acima de 8 nove anos só podem limpar o aparelho com a 

supervisão de um adulto. 
 - Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da superfície ou 

bancada em que o aparelho estiver localizado. 
 - Mantenha o aparelho e o cabo de energia longe de superfícies quentes. 
 - Deixe, pelo menos 10 cm de espaço livre atrás e em ambos os lados 

do aparelho.
 - Não coloque objetos perto do aparelho quando este estiver em 

funcionamento.
 - Sempre desenrole por completo o cabo de energia antes de conectar o 

aparelho na tomada. 
 - Nunca coloque o aparelho para funcionar sem a panela na base.
 - O aparelho fica muito quente e permanece nesta temperatura por 

um longo tempo após cozinhar. Quando a luz de indicação ‘’Placa 
de aquecimento quente’’ no painel de controle acender, a placa de 
aquecimento está quente e não deve ser tocada.

 - Nunca retire o anel de segurança quando a placa de aquecimento 
estiver ligada ou quente.

 - Mantenha cabelo longo, jóias, roupas largas etc. longe do misturador.
 - A temperatura das superfícies acessíveis é alta quando o aparelho está 

em funcionamento (fig. 2).
 - Óleo superaquecido e gordura podem pegar fogo.

atenção
 - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve 

ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários em lojas, 
escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não 
deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes 
residenciais.

 - Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais 
ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções 
do manual, a garantia perderá a validade e a Philips Walita se eximirá da 
responsabilidade pelo dano causado.

 - Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não 
sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos 
mesmos invalida a garantia.

 - Use a panela somente com sua base original. Não a utilize em um fogão 
de indução, fogão nem em outro utensílio para cozinhar.

 - Só utilize a cesta para cozimento a vapor em combinação com a base 
original e a panela.

 - Cubra a panela ou a cesta para cozimento a vapor somente com a 
tampa fornecida. Nunca utilize uma toalha nem outros itens similares 
para este fim.

 - Coloque sempre o aparelho em uma superfície seca, plana e estável.
 - Não coloque o aparelho próximo ou sob objetos que possam ser 

danificados pelo vapor, como paredes e armários.
 - Não utilize o aparelho para fritar alimentos por imersão.
 - Não utilize o aparelho nem qualquer uma de suas peças no forno de 

micro-ondas.
 - Você pode misturar os ingredientes na panela com um mixer, mas 

apenas se você retirar o misturador da panela primeiro.
 - Não exceda a indicação MÁX. na panela (3 litros).
 - Sempre se certifique de que as saídas de vapor nas cestas para 

cozimento a vapor estão sem gordura, restos de comida e resíduos.
 - Use apenas um pano úmido para limpar a base.
 - Nunca coloque o aparelho para funcionar com a panela vazia.
 - Sempre utilize a tampa quando desejar cozinhar alimentos no vapor.
 - Consulte o livro de receitas para obter as quantidades e o tempo de 

preparo corretos.
 - Sempre utilize luvas térmicas se desejar manusear o aparelho enquanto 

ele estiver funcionando ou ainda estiver quente.
 - Sempre remova a tampa com cuidado e longe de você. Deixe as gotas 

de condensação escorrerem da tampa para dentro da panela a fim de 
evitar queimaduras.

 - Cuidado com o vapor quente que sai da saída de vapor na tampa durante 
o cozimento ou fora da panela ao retirar a tampa. Quando verificar os 
alimentos, sempre utilize utensílios de cozinha com cabos longos.



Nota: Você também pode ajustar a temperatura enquanto o aparelho estiver 
funcionando. Se você definir uma temperatura mais alta, a luz de temperatura 
começará a piscar novamente.
Definições de temperatura
 - Derreter : 40 °C/104 °F*
 - Manter aquecido: 70 °C/158 °F*
 - Cozinhar em banho-maria: 90 °C/194 °F*
 - Ferver : 110 °C/230 °F*
 - Cozinhar no vapor: 130 °C/266 °F*
 - Fritar : 175 °C/347 °F*
 - Turbo: 250 °C/482 °F** (para aquecer ingredientes rapidamente ou 

assar grandes quantidades de ingredientes)
* indica a temperatura na parte inferior da panela
* * indica a temperatura na placa de aquecimento

 3  Pressione os botões para aumentar/diminuir a temperatura para 
definir o tempo de cozimento desejado. O tempo definido pode 
variar de 1 a 99 minutos.  (fig. 12)

 , O tempo definido será exibido no visor.  (fig. 13)
Nota: Quanto mais tempo você manter o botão pressionado, mais rápido o 
horário será movido para frente ou para trás. 
Nota: Você também pode ajustar o tempo enquanto o aparelho estiver em 
operação. 
Nota: Se você pressionar o botão de aumento e diminuição de tempo 
brevemente ao mesmo tempo, o horário será redefinido para 00:00. 
Dica: Quando você se familiarizar melhor com o aparelho e desejar preparar 
suas próprias receitas, você também poderá usá-lo sem definir o timer. Neste 
caso, o tempo começará a ser contado do zero e o aparelho continuará 
funcionando por 99 minutos ou até que você o desligue. Se você pressionar o 
botão de pausa durante o cozimento sem definir o timer, este será redefinido 
para 00:00. 
 4  Pressione o botão iniciar/pausar para iniciar o preparo do café.  (fig. 14)
 , O tempo no visor começa a ser contado (em minutos e segundos)  

e o botão iniciar/pausar pisca lentamente para indicar que o aparelho 
está funcionando. 

 , O aparelho começa a aquecer.
 , O misturador começa a girar. 

Nota: Se você desejar desligar o misturador para cozinhar batatas, por exemplo, 
ou se desejar cozinhar no vapor, pressione o botão liga/desliga o misturador. 
Para reativar o misturador, pressione o botão liga/desliga novamente.  (fig. 15)
Nota: Para desativar o misturador, pressione o botão liga/desliga do misturador 
após ativar o aparelho. 
 5  Para interromper o processo de cozimento, pressione o botão iniciar/

pausar.  (fig. 14)
 , O botão iniciar/pausar acende continuamente e o tempo no visor 

para de ser contado. 
Nota: Se você não definiu um tempo de cozimento, o visor exibirá 00:00.
 6  Para retomar o processo de cozimento, pressione o botão iniciar/

pausar novamente. 
 , O tempo no visor começa a ser contado e o botão iniciar/pausar 

começa a piscar novamente. 
Nota: Se você não tiver definido o tempo de preparo, o visor começa a contar 
do 0 novamente quando você pressionar o botão iniciar/pausar. 
Nota: Se você não retomar o processo de cozimento dentro de 10 minutos, 
o aparelho entrará em modo de espera. Neste modo, o botão iniciar/pausar 
piscará a cada 10 segundos. 
 7  Quando o tempo definido chegar ao fim, o aparelho emitirá um 

sinal sonoro e o botão iniciar/pausar acenderá de maneira contínua. 
Pressione qualquer botão para interromper o sinal sonoro. 
derreter, aquecer, cozinhar em banho-maria, ferver, e fritar 
com o misturador

 1  Coloque o misturador no eixo da panela.  (fig. 16)
Nota: Para fácil montagem, sempre coloque o misturador na panela antes de 
adicionar os ingredientes. 
 2  Coloque os ingredientes desejados na panela. Se necessário, adicione 

água (por exemplo, para cozinhar batatas). 
Cuidado: Certifique-se de que os ingredientes na panela não excedam a 
indicação MÁX. 

 - Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz de indicação 
vermelha ‘’Placa de aquecimento quente’’ será apagada. Entretanto, a placa de 
aquecimento poderá permanecer quente. Sempre aguarde até que a placa 
de aquecimento esfrie por completo antes de manusear ou limpar a base.

 - Sempre pressione os botões no painel de controle com as pontas dos 
dedos. Não use as unhas, pois isso evitará danos à lâmina de proteção. 

 - Sempre carregue a panela pelos cabos.
 - Sempre segure a cesta para cozimento a vapor pelas alças quando 

contiver alimentos quentes.
 - Não mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Nunca limpe o anel de segurança na lava-louça.
 - Sempre verifique se a comida está cozida adequadamente antes de 

comê-la.

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a 
campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com 
as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura 
baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Proteção contra superaquecimento
O HomeCooker é equipado com proteção contra superaquecimento. Se o 
aparelho superaquecer, ele será desativado automaticamente. Desconecte 
o aparelho da tomada e deixe-o resfriar em temperatura ambiente. Então, 
conecte os cabos de alimentação novamente na tomada e pressione o 
botão liga/desliga para ligar o aparelho novamente.

antes da primeira utilização
 1  Retire toda a embalagem do aparelho e da lâmina de proteção do 

painel de controle. 
 2  Limpe completamente todas as partes que entram em contato com 

o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o 
capítulo ‘Limpeza’).

Preparação para o uso
 1  Coloque o aparelho em uma superfície seca, plana e estável. 
 2  Retire o cabo de alimentação do compartimento de armazenamento 

do cabo (fig. 3).
 3  Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica (fig. 4).
 4  Coloque a panela na base (fig. 5).

utilização do aparelho
Para obter dicas de cozimento, cozimento a vapor e receitas, consulte o 
livro de receitas e visite nosso site www.philips.com.br/walita. 

uso do painel de controle

 1  Pressione o botão liga/desliga.  (fig. 6)
 , A temperatura no visor é ‘- -’ e o horário é 00:00.  (fig. 7)

Nota: Se você não utilizar o aparelho por 10 minutos, ele entrará em modo de 
espera para economizar energia. Neste modo, o botão iniciar/pausar pisca a 
cada 10 segundos. Se desejar ligar novamente o aparelho, pressione o botão 
iniciar/pausar.
Nota:  Se o aparelho continuar quente, mas estiver esfriando, ele entrará em 
modo de espera para poupar energia. A luz indicadora ‘’Placa de aquecimento 
quente’’ acenderá enquanto a placa estiver quente. Se desejar ligar o aparelho 
novamente, pressione o botão iniciar/pausar.
Nota: Se você desligar o aparelho ou desconectá-lo da tomada, a luz ‘’Placa 
de aquecimento quente’’ será desligada. Entretanto a placa de aquecimento 
poderá continuar quente.
 2  Pressione o botão de aumento ou diminuição da temperatura uma ou 

mais vezes para definir a temperatura desejada.  (fig. 8)
 , A temperatura definida é exibida no visor. A temperatura pisca para 

indicar que o aparelho está alterando a temperatura.  (fig. 9)
 , Quando a luz indicadora vermelha ‘’Placa de aquecimento quente’’ 

no visor acender, a placa de aquecimento está quente e não deve ser 
tocada.  (fig. 10)

 , Quando a placa de aquecimento ou a parte inferior da panela atinge  
a temperatura definida, a temperatura no visor para de piscar.  
O aparelho mantém a temperatura definida enquanto você realiza 
outra atividade.  (fig. 11)

Nota: Devido à diferença de temperatura ambiente, pode ser que o visor de 
temperatura comece a piscar novamente. 
Nota: Se você pressionar os botões de aumento e diminuição de temperatura 
brevemente ao mesmo tempo, a temperatura é redefinida para zero (‘- -’). 
Nota: Se você pressionar os botões de aumento e diminuição de temperatura 
ao mesmo tempo por 3 segundos, é possível alternar entre °C e °F. 



 8  Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.  (fig. 18)
Cuidado: Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz de indicação 
vermelha ‘’Placa de aquecimento quente’’ é apagada. Entretanto, a placa de 
aquecimento poderá permanecer quente. Sempre aguarda até que a placa de 
aquecimento esfrie completamente antes de manusear ou limpar a base.

limpeza
Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos 
agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.
 1  Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
 2  Deixe o aparelho esfriar.
 3  Limpe a panela, o misturador e a cesta para cozimento a vapor com 

água quente e um pouco de detergente ou coloque-os na lava-louças. 
 4  Limpe a base e a placa de aquecimento com um pano úmido.  (fig. 23)
Perigo: Não mergulhe a base na água, não lave-a em água corrente e não 
coloque-a na lava-louças. 

Cuidado: Sempre mantenha a placa de aquecimento seca, pois a umidade 
e o vapor causam formação de ferrugem. 

 5  Retire o anel de segurança periodicamente para limpeza completa. 
Limpe o anel de segurança com um pano úmido.  (fig. 24)

Nunca retire o anel de segurança quando a placa de aquecimento estiver 
quente. 
Cuidado: Nunca limpe o anel de segurança na lava-louça. 

 6  Limpe todas as peças do aparelho, secando-as com um pano sem 
fiapos. 

Nota: Se houver acúmulo de impurezas na placa de aquecimento, remova-as 
com vinagre branco (4% de ácido acético). Então, limpe os resíduos do vinagre 
com um pano macio umedecido com água.

armazenamento
 1  Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada (fig. 18).
 2  Deixe o aparelho esfriar.
 3  Coloque a panela na base (1) e o misturador no eixo (2) (fig. 25).
 4  Coloque a cesta para cozimento a vapor na panela (fig. 21).
 5  Coloque a tampa na cesta de vapor.  (fig. 22)
 6  Coloque o cabo de alimentação no compartimento de 

armazenamento (fig. 26).
 7  Coloque o aparelho em uma superfície seca, plana e estável, 

preferencialmente na bancada de sua cozinha. 

Compra de acessórios
Para adquirir acessórios para este aparelho, dirija-se a um revendedor 
Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao 
Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir acessórios 
para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento ao 
Cliente Philips Walita do seu país (o número de telefone se encontra no 
folheto de garantia mundial). Ou se preferir, acesse www.philips.com.br/
suporte para obter informações sobre onde comprar acessório 

Dica: Você também pode usar o HomeCooker com a torre de corte (RI1055) 
especialmente desenvolvida. Essa torre de corte tritura e fatia vegetais como 
pepinos, cenouras, batatas, alhos-porós e cebolas, além de alguns tipos de 
queijos e carnes, e libera os ingredientes processados diretamente na panela 
do HomeCooker. Você pode comprar a torre de corte com o seu revendedor 
Philips Walita. Ou, então, visite www.philips.com.br/suporte para obter 
informações sobre onde comprar a torre de corte. 

garantia e suporte
A Philips Walita garante seus produtos por dois anos após a data da 
compra. Defeitos devido a materiais com defeito e defeitos de fabricação 
serão reparados ou o produto será substituído por conta da Philips Walita, 
desde que a comprovação de compra seja fornecida. 
Os produtos de substituição e as peças reparadas são garantidas para o 
tempo restante da garantia ou por um período de seis meses, o que for 
mais longo.

Nota: Alguns ingredientes podem causar descoloração. Se você derrubar 
ingredientes na parte externa do aparelho, limpe-o imediatamente. 
Dica: Para obter tempo e temperaturas de cozimento, consulte o livro de receitas. 
 3  Se desejar, coloque a tampa na panela (fig. 17).
 4  Siga as instruções na seção ‘’Uso do painel de controle’’. 
 5  Quando o tempo definido chegar ao fim, remova os ingredientes da 

panela com uma espátula ou um pegador. 
Nota: Você pode misturar os ingredientes na panela com um mixer, mas apenas 
se você retirar o misturador da panela primeiro. 
Nota: Se você deseja remover o misturador, nunca toque em ingredientes 
quentes e apenas toque na parte superior do misturador. 
 6  Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.  (fig. 18)
Cuidado: Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz 
de indicação vermelha ‘’Placa de aquecimento quente’’ será apagada. 
Entretanto, a placa de aquecimento poderá permanecer quente. Sempre 
aguarde até que a placa de aquecimento esfrie por completo antes de 
manusear ou limpar a base.

Cozimento a vapor e fervura sem misturar

 1  Remova o misturador do eixo da panela (fig. 19).
 2  Despeje a água na panela. Para saber a quantidade de água, consulte o 

livro de receitas (fig. 20).
Cuidado: Certifique-se de que a água e os ingredientes na panela não 
excedam a indicação MÁX. 

 3  Coloque na cesta para cozimento a vapor os ingredientes que deseja 
preparar. Coloque a cesta para cozimento a vapor no lugar. 

 - Coloque a cesta para cozimento a vapor na panela.  (fig. 21)

Cuidado: Verifique se a cesta para cozimento a vapor foi encaixada 
corretamente e se não está solta. 

Cuidado: Coloque o alimento na cesta para cozimento a vapor de 
modo que haja espaço entre os pedaços e que algumas das saídas de 
vapor fiquem desobstruídas para permitir o fluxo de vapor ideal. Não 
sobrecarregue a cesta para cozimento a vapor.

Nota: Alguns ingredientes podem causar descoloração. Se você derrubar 
ingredientes na parte externa do aparelho, limpe-o imediatamente. 
Dica: Para obter tempo e temperaturas de cozimento a vapor e fervura, 
consulte o livro de receitas. 
Dica: Para obter o melhor sabor, não prepare peixe e outros ingredientes 
simultaneamente.
 4  Coloque a tampa na panela (fig. 22).
Cuidado: Sempre utilize a tampa quando desejar cozinhar alimentos no vapor. 

 5  Siga as instruções na seção ‘’Uso do painel de controle’’.
Nota: Depois de ligar o aparelho, pressione o botão ligar/desligar do misturador 
para desativar o motor do misturador.  (fig. 15)
 6  Se desejar cozinhar ingredientes que exijam tempo de cozimento 

diferente, faça-o da seguinte maneira: 
 - Ajuste o timer para o maior tempo de cozimento. 
 - Coloque os alimentos que exigem maior tempo de cozimento na cesta 

de vapor grande (conforme indicado no livro de receitas). 
 - Deixe o aparelho funcionando até que o visor atinja o menor tempo de 

cozimento. 
 - Pressione o botão iniciar/pausar para interromper o funcionamento do 

aparelho. Não interrompa o funcionamento por mais de 10 minutos 
para que o aparelho não entre no modo de espera. 

 - Retire a tampa com cuidado usando luvas térmicas. 
 - Coloque a tampa na cesta de vapor. 
 - Pressione o botão iniciar/pausar novamente e deixe o aparelho 

funcionar até o término do tempo definido. 

 7  Quando o tempo definido chegar ao fim, remova os ingredientes da 
cesta para cozimento a vapor usando uma espátula ou um pegador. 
Pressione qualquer botão para interromper o sinal sonoro. 



Problema Possível causa Solução

O alimentos 
está com 
aspecto 
queimado.

Você definiu uma 
temperatura muito 
alta ou tempo de 
preparo longo demais.

Defina uma temperatura de 
cozimento mais baixa e/ou tempo 
de preparo menor. Consulte o livro 
de receitas para obter a temperatura 
correta.

Desejo 
alterar a 
temperatura 
durante o 
cozimento.

Isso é possível. Pressione o botão de aumento/
diminuição de temperatura durante 
o cozimento até que o visor exiba 
a temperatura desejada.

O aparelho 
produz 
fumaça.

A placa de 
aquecimento e/ou 
a panela não estão 
completamente 
limpas.

Certifique-se de limpar a placa 
de aquecimento e a panela 
corretamente após cada uso.

Este aparelho 
pode produzir uma 
pequena quantidade 
de fumaça quando 
usado pela primeira 
vez.

É comum que um aparelho novo 
exale um odor desagradável ou 
produza um pouco de fumaça na 
primeira utilização. Isso acontece 
porque os novos motores elétricos 
possuem um laqueamento de 
segurança nas bobinas do motor, que 
emite esse odor desagradável ou 
mesmo um pouco de fumaça, quando 
os motores são aquecidos durante 
a primeira utilização. Isso deixa de 
acontecer após o aparelho ser usado 
algumas vezes.

O 
misturador é 
bloqueado.

Você está 
adicionado 
ingredientes em 
excesso à panela.

Retire os ingredientes e empurre 
o misturador levemente. Não 
sobrecarregue a panela.

Durante o processo 
para assar, um 
pedaço de carne 
ficou preso na parte 
inferior da panela.

Empurre o misturador levemente.

A 
mensagem 
‘Err’ aparece 
no display.

Ocorreu um erro. Desligue o aparelho e desconecte 
o dispositivo da tomada. Aguarde 
um minuto, reconecte e ligue-o 
novamente. Se a mensagem de 
erro for exibida novamente, leve o 
aparelho para verificação em uma 
assistência técnica autorizada Philips 
Walita.

O visor 
exibe °C, 
mas quero 
que ele 
utilize °F.

Isso é possível. Pressione o botão de aumento 
e diminuição da temperatura ao 
mesmo tempo por 3 segundos 
para alternar entre °C e °F.

A garantia não se aplica a nenhum defeito resultante de acidentes, uso 
indevido, manutenção inadequada ou que seja proveniente de uso e 
desgaste normal. 
Os prazos da garantia não excluem, restringem nem modificam seus 
direitos estatutários.
Se você achar que seu produto está com defeito, entre em contato com a 
Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. O número de telefone 
encontra-se no folheto da garantia mundial. Você também pode visitar 
www.philips.com.br/suporte .

Meio ambiente
 - Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. 

Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com 
esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 27).

solução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar 
no aparelho. Caso não consiga resolver o problema com as informações 
abaixo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips 
Walita. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. 
Você também pode visitar www.philips.com.br/suporte. 

Problema Possível causa Solução

O aparelho 
não funciona

O aparelho não está 
conectado à tomada 
elétrica.

Insira o plugue na tomada elétrica.

O aparelho não está 
ligado.

Pressione o botão liga/desliga na 
lateral da base para ligar o aparelho.

Você não 
pressionou o botão 
iniciar/pausar.

Pressione o botão iniciar/pausar 
para iniciar o processo de 
cozimento ou cozimento a vapor.

O aparelho estava no 
modo de espera e 
você achou que ele 
estava desligado e 
pressionou o botão 
liga/desliga para 
tentar ligá-lo, mas 
na verdade você o 
desligou.

Pressione o botão liga/desliga 
novamente para ligar o aparelho.

O fio está 
danificado.

Se o cabo de energia estiver 
danificado, deverá ser substituído 
pela Philips Walita, por uma 
assistência técnica autorizada ou 
por um técnico qualificado para 
evitar situações de risco.

Nem todos 
os alimentos 
estão 
cozidos/
cozidos no 
vapor.

Alguns pedaços de 
alimentos na panela 
ou nas cestas de 
vaporização são 
maiores do que 
outros e/ou exigem 
um tempo de 
preparo/cozimento 
a vapor mais longo 
do que outros.

Ajuste um tempo de preparo/
cozimento a vapor mais longo. 
Consulte o capítulo “Uso do 
aparelho”, seção “Cozimento a 
vapor e fervura sem misturar”.

Você colocou uma 
grande quantidade 
de alimentos 
nas cestas para 
cozimento a vapor.

Coloque o alimento nas cestas para 
cozimento a vapor de modo que 
haja espaço entre os pedaços e que 
algumas das saídas de vapor fiquem 
desobstruídas para permitir o fluxo 
de vapor ideal.

Você não colocou a 
tampa no aparelho 
(ou colocou 
adequadamente) 
durante o cozimento 
a vapor.

Sempre coloque a tampa 
adequadamente no aparelho 
quando cozinhar a vapor, caso 
contrário muito vapor escapará e o 
alimento não será cozido no vapor 
corretamente.

A temperatura 
não está quente o 
suficiente.

Sempre deixe o aparelho atingir 
a temperatura adequada antes de 
cozinhar os alimentos a vapor.



CErtiFiCado dE garaNtia  

ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que 
o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA 
FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o 
consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
1.  Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e 

componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos  
de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos  
a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso  
na nota fiscal de compra.

2.   Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará 
automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir  
da 1ª aquisição.

3.  Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em 
contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4.    Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas 
de transportes do produto correm por conta do consumidor.

5.  No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, 
serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6.   Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir : 
a)  Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em 

desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 b)  Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou 

consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 c)  Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar 

como não original,
 d)  Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 e)  Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma 

adulterado ou rasurado,
 f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por  

agentes da natureza.
7.  Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
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