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EN  Safety leaflet

PT-BR  Folheto de segurança

English
Read this safety leaflet carefully before you use the electric 
pressure cooker and save it for future reference.

Danger
• The appliance must not be 

immersed.
Warning
• Check if the voltage 

indicated on the appliance 
corresponds to the local 
power voltage before you 
connect it.

• This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as:
• staff kitchen areas in 

shops, offices and other 
working environments; 

•  farm houses; 
•  by clients in hotels, motels 

and other residential type 
environments;

•  bed and breakfast type 
environments.

• Only connect the appliance 
to a grounded power outlet. 
Always make sure that the 
plug is inserted firmly into 
the power outlet.

• Do not use the appliance 
if the plug, the power cord, 
the inner pot, the sealing 

ring, or the main body is 
damaged.

• If the power cord set 
is damaged, it must 
be replaced by a cord 
set available from the 
manufacturer.

• This appliance is not 
intended for use by persons 
(including children) with 
reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or 
lack of experience and 
knowledge, unless they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be 
supervised to ensure that 
they do not play with the 
appliance.

• Cleaning and user 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision.

• Keep the appliance and 
its cord out of reach of 
children. 

• Do not let the power cord 
hang over the edge of the 
table or worktop on which 
the appliance stands.

• Make sure the heating 
element, the temperature 
sensor, and the outside of 
the inner pot are clean and 
dry before you put the plug 
in the power outlet.

• Do not plug in the appliance 
or operate on the control 
panel with wet hands.

• The appliance is not 
intended to be operated 
by means of an external 
timer or a separate remote-
control system.

• The ducts in the pressure 
regulator allowing the 
escape of steam should be 
checked regularly to ensure 
that they are not blocked.

• Make sure the power socket 
is clean and dry before you 
plug in the appliance.

• The container must not be 
opened until the pressure 
has decreased sufficiently.

• Do not use the appliance 
if too much air or steam is 
leaking from under the top 
lid.

• When cooking soup or 
viscous liquid, do not 
release pressure by turning 

the pressure regulator to 
the steam vent position, 
otherwise liquid might spurt 
from the pressure regulator. 
Wait until the pressure is 
naturally released and the 
floater has dropped to open 
the top lid.

• WARNING: Make sure 
to avoid spillage on the 
power connector to avoid a 
potential hazard.

• WARNING: Always follow 
the instructions and use the 
appliance properly to avoid 
potential injury.

• According to the 
instructions prescribed in 
this user manual, use a soft 
damp cloth to clean the 
surfaces in contact with 
food and make sure to 
remove all the food residues 
stuck to the appliance.

Caution
• CAUTION:The heating 

element surface is subject 
to residual heat after use.

• 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 expose the 
appliance to high 
temperatures, nor place 
it on a working or still hot 
stove or cooker.

• Do not expose the 
appliance to direct sunlight.

• Place the appliance on a 
stable, horizontal, and level 
surface.

• Do not use the handle on 
the top lid to move the 
appliance, use the side 
handles instead.

• When pressure is being 
released from the pressure 
regulator valve, hot steam 
or liquid will be ejected. 
Keep hands and face away 
from the steam vent.

• Always put the inner pot in 
the appliance before you 
put the plug in the power 
outlet and switch it on.

• Do not place the inner pot 
directly over an open fire to 
cook food.

• Do not use the inner pot if it 
is deformed.

• Make sure that the sealing 
ring is clean and in good 
condition.

• The accessible surfaces 
may become hot when 
the appliance is operating. 
Take extra caution when 
touching the surfaces.

• Beware of hot steam 
coming out of the floating 
valve and pressure regulator 
valve during cooking or 
when you open the lid. 
Keep hands and face away 
from the appliance to avoid 
the steam.

• Do not lift and move 
the appliance while it is 
operating.

• Do not exceed the maximum 
water level indicated in the 
inner pot to prevent overflow.

• Do not place cooking utensils 
inside the pot while cooking.

• Only use the cooking 
utensils provided. Avoid 
using sharp utensils.

• To avoid scratches, it is 
not recommended to 
cook ingredients with 
crustaceans and shellfish. 
Remove the hard shells 
before cooking.

• Do not place a magnetic 
substance on the lid. Do not 
use the appliance near a 
magnetic substance.

• Always let the appliance 
cool down to room 
temperature before you 
clean or move it.

• Always clean the appliance 
after use. Do not clean the 
appliance in dishwasher.

• Always unplug the 
appliance if not used for a 
longer period.

• If the appliance is 
used improperly or for 
professional or semi-
professional purposes, or 
if it is not used according 
to the instructions in this 
safety leaflet, the guarantee 
becomes invalid and Philips 
refuses liability for any 
damage caused.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards 
and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
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Português
Leia atentamente este folheto de segurança antes de usar 
a panela de pressão elétrica e guarde-o para consultas 
futuras.

Perigo
• O aparelho não deve ser 

imerso.
Aviso
• Antes de ligar o aparelho, 

verifique se a tensão indicada 
no aparelho corresponde à 
tensão do local.

• Este aparelho destina-se ao 
uso doméstico e a aplicações 
semelhantes, tais como:
• cozinhas para funcionários 

em lojas, escritórios e 
outros ambientes de 
trabalho; 

• casas de campo; 
• hóspedes em hotéis, 

motéis e outros tipos de 
ambientes residenciais;

• ambientes do tipo 
pousadas e hospedarias.

• O aparelho deve ser 
conectado somente a uma 
tomada aterrada. Sempre 
verifique se o plugue foi 
conectado corretamente à 
tomada.

• Não use o aparelho caso 
o plugue, o cabo de 
energia, a panela interna, 
o anel de vedação ou a 
estrutura principal estejam 
danificados.

• Se o conjunto de cabos de 
energia estiver danificado, 
ele deverá ser substituído 
por um conjunto de cabos 
disponibilizado pelo 
fabricante.

• O aparelho não deve 
ser usado por pessoas 
(inclusive crianças) com 
capacidades físicas, mentais 
ou sensoriais reduzidas 
ou pouca experiência e 
conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas 
ou instruídas sobre o 
uso do aparelho por uma 
pessoa responsável por sua 
segurança. 

• Crianças pequenas devem 
ser supervisionadas para 
que não brinquem com o 
aparelho.

• Crianças não devem realizar 
limpeza ou manutenção 
sem a supervisão de um 
adulto.

• Mantenha o aparelho e o 
cabo fora do alcance de 
crianças. 

• Não deixe o cabo de 
energia pendurado no canto 
da mesa ou na bancada em 
que o aparelho fica.

• Verifique se o elemento 
de aquecimento, o sensor 
de temperatura e a parte 
externa da panela interna 
estão limpos e secos antes 
de conectá-los à tomada de 
energia.

• Não conecte o aparelho à 
tomada nem opere o painel 
de controle com as mãos 
molhadas.

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

• Os canais no regulador de 
pressão que permitem a 
fuga de vapor devem ser 
verificados regularmente 
para assegurar que eles não 
estejam bloqueados.

• Certifique-se de que o 
soquete de energia esteja 
limpo e seco antes de ligar 
o aparelho.

• O recipiente não deve ser 
aberto até que a pressão 
tenha diminuído o suficiente.

• Não utilize o aparelho 
se houver o vazamento 
demasiado de ar ou de 
vapor sob a tampa superior.

• Ao cozinhar sopa ou 
líquidos viscosos, não 
libere a pressão virando o 
regulador de pressão para a 
posição de saída de vapor, 
senão, o líquido pode jorrar 
pelo regulador. Espere até 
que a pressão seja liberada 
naturalmente e a boia caia 
para abrir a tampa superior.

• AVISO: certifique-se de 
evitar derramamentos sobre 
o conector de alimentação 
para evitar um risco 
potencial.

• AVISO: siga sempre as 
instruções e utilize o 
aparelho corretamente para 
evitar possíveis ferimentos.

• De acordo com as 
instruções neste manual 
do usuário, utilize um pano 
macio e úmido para a 
limpeza das superfícies em 
contato com os alimentos. 
Certifique-se de remover 
todos os resíduos de 

alimentos colados no 
aparelho.

Atenção
• ATENÇÃO: A superfície do 

elemento de aquecimento 
está sujeita ao calor residual 
após o uso.

• Nunca use acessórios 
ou peças de outros 
fabricantes ou que 
não sejam especificamente 
recomendados pela Philips. 
Caso contrário, a garantia 
será anulada.

• Não exponha o aparelho 
a altas temperaturas nem 
coloque-o em um forno 
ou fogão quente ou em 
funcionamento.

• Não exponha o aparelho à 
luz solar direta.

• Coloque o aparelho em 
uma superfície estável, 
horizontal e nivelada.

• Não use a alça da tampa 
superior para movimentar 
o aparelho, use as alças 
laterais.

• Quando a pressão está 
sendo liberada da válvula 
reguladora de pressão, é 
expelido vapor quente ou 
líquido. Mantenha as mãos 
e o rosto longes da saída de 
vapor.

• Coloque a panela interna no 
aparelho antes de conectar 
o plugue à tomada de 
energia e ligar o aparelho.

• Não coloque a panela 
interna no fogo para 
cozinhar alimentos.

• Não use a panela interna 
caso esteja danificada.

• Assegure-se que o anel de 
vedação esteja limpo e em 
boas condições.

• As superfícies acessíveis 
podem ficar muito quentes 
durante o funcionamento 
do aparelho. Tenha muito 
cuidado ao tocar as 
superfícies.

• Cuidado com o vapor 
quente que sai da válvula 
flutuante e do regulador 
de pressão durante o 
cozimento ou quando abrir 
a tampa. Mantenha as mãos 
e o rosto longe do aparelho 
para evitar o vapor.

• Não levante nem mova 
o aparelho enquanto ele 
estiver em funcionamento.

• Para evitar vazamento, não 
exceda o nível máximo de 
água indicado na panela 
interna.

• Não coloque utensílios de 
cozinha dentro da panela 
interna enquanto cozinha.

• Use apenas os utensílios 
fornecidos. Evite usar 
utensílios pontiagudos.

• Para evitar arranhões, não 
é recomendável cozinhar 
alimentos com crustáceos e 
mariscos. Remova as cascas 
duras antes do preparo.

• Não coloque substâncias 
magnéticas na tampa. Não 
use o aparelho próximo de 
substâncias magnéticas.

• Sempre deixe o aparelho 
esfriar até a temperatura 
ambiente antes de limpá-lo 
ou movê-lo.

• Limpe sempre o aparelho 
após o uso. Não coloque o 
aparelho na lava-louças.

• Desconecte o aparelho da 
tomada após um longo 
período de inatividade.

• Se o aparelho for usado 
de forma inadequada, 
para fins profissionais/
semiprofissionais, ou não 
for usado de acordo com 
este folheto de segurança, a 
garantia perderá a validade 
e a Philips se eximirá da 
responsabilidade pelo dano 
causado.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os 
padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição 
a campos eletromagnéticos.


