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Português

Leia atentamente este folheto de segurança antes de 
usar a multicooker e guarde-o para consultas futuras.

Perigo
• Não mergulhe a multicooker na água e 

nem a lave em água corrente.

Aviso
• Esse aparelho não deve ser usado 

por crianças menores de 8 anos. 
Esse aparelho só pode ser usado 
por crianças menores de 8 anos sob 
supervisão contínua. Esse aparelho 
pode ser usado por pessoas com 
capacidades físicas, mentais ou 
sensoriais reduzidas ou com pouca 
experiência e conhecimento, desde 
que sejam supervisionadas ou 
instruídas sobre o uso e os riscos. 
Mantenha o aparelho e o cabo longe 
do alcance de crianças menores de 
8 anos. Crianças não devem realizar 
limpeza ou manutenção.

• Não deixe o aparelho ao alcance de 
crianças.

• Aparelhos de cozimento devem 
manter uma posição estável com os 
cabos (caso haja) na direção certa para 
evitar o respingo de líquidos quentes.

• 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 ou outros tipos 

de ambientes residenciais;

• ambientes como pousadas e 
hospedarias.

• Se o fio estiver danificado, deverá ser 
substituído pela Philips, por uma das 
assistências técnicas autorizadas ou por 
técnicos igualmente qualificados a fim 
de evitar situações de risco.

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

• Antes de conectar a multicooker, 
verifique se a tensão indicada no 
aparelho corresponde à tensão do 
local.

• Verifique se a válvula de vapor está 
desobstruída antes do preparo e se é 
obstruída durante o preparo.

• Se a válvula de vapor ficar obstruída, 
a pressão aumentará, e o jato de 
vapor poderá machucar e queimar os 
usuários.

• Durante o preparo, o vapor pode 
sair pela válvula. Caso o vapor 
comece a sair entre a tampa superior 
e a estrutura principal, desligue 
imediatamente a multicooker. Verifique 
se o anel de vedação está encaixado, 
em boa condição ou se está obstruído 
com resíduos de alimentos ou 
objetos. Caso haja objetos/resíduos 
de alimentos, remova-os. Caso não 
haja objetos, leve o aparelho até a 
assistência técnica para verificar e 
trocar o anel de vedação, se necessário. 
Nota: a vida útil do anel de vedação é 
limitada e depende da frequência de 
manutenção e uso.

• Durante o preparo, água ou alimentos 
líquidos não podem transbordar pela 
panela interna. A única exceção é se a 
água condensar em torno da válvula 
de vapor e um pouco vazar pela 
traseira da multicooker caso a tampa 
esteja aberta durante o preparo; é 
possível secar com facilidade usando 
um pano limpo e com o preparo 
contínuo. Caso água/alimento líquido 
transborde diretamente pela válvula 
de vapor ou entre a tampa superior 
e a estrutura principal, desligue 
imediatamente a multicooker. Verifique 
se a quantidade de água na panela 
interna não excede o limite permitido, 
se a quantia de alimentos corresponde 
à receita, se a seleção do tempo e do 
modo de preparo está correta e se a 
multicooker é usada de acordo com o 
manual do usuário. Verifique se o anel 
de vedação está encaixado, em boa 
condição ou se está obstruído com 
resíduos de alimentos ou objetos. Caso 
haja objetos/resíduos de alimentos, 
remova-os. Caso não haja nenhum 
objeto e a multicooker esteja sendo 
usada de acordo com o manual do 
usuário, leve-a até a assistência técnica 
para verificar e reparar, se necessário.

• Só conecte a multicooker 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.



• Não deixe o cabo de alimentação 
pendurado no canto da mesa ou na 
bancada em que a multicooker 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.

• Se você estiver com as mãos 
molhadas, não conecte a multicooker 
nem pressione os botões do painel 
controle.

Atenção
• Nunca use acessórios ou peças de 

outros fabricantes ou que não sejam 
especificamente recomendados pela 
Philips. Caso contrário, a garantia será 
anulada.

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

• Não exponha a multicooker à luz solar 
direta.

• Coloque a multicooker em uma 
superfície estável, horizontal e nivelada.

• Coloque a panela interna na 
multicooker antes de conectar o 
plugue à tomada e ligar o aparelho.

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

• Não use a panela interna caso esteja 
danificada.

• As superfícies acessíveis podem 
ficar muito quentes durante o 
funcionamento da multicooker. Tenha 
muito cuidado ao tocar a multicooker.

• Tenha cuidado com o vapor quente 
que sai da saída de vapor durante o 
preparo ou da multicooker ao abrir a 
tampa. Mantenha as mãos e o rosto 
longe da multicooker para evitar o 
vapor.

• A panela interna e o aparelho para 
cozimento a vapor podem ficar 
quentes e pesados durante e após o 
processo de preparo.

• Não levante nem mova a 
multicooker enquanto ela estiver em 
funcionamento.

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

• Não coloque os utensílios de cozinha 
dentro da panela durante o preparo, 
aquecimento ou reaquecimento do 
arroz.

• 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 insira objetos metálicos ou 
substâncias estranhas na saída de vapor.

• Não coloque substâncias magnéticas 
na tampa. Não use a multicooker 
perto de substâncias magnéticas.

• Deixe sempre a multicooker esfriar 
antes de limpá-la ou movê-la.

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

• Desconecte a multicooker da tomada 
após um longo período de inatividade.

• Se a multicooker for usada de forma 
inadequada, para fins profissionais/
semiprofissionais ou não for usada 
de acordo com as instruções desse 
manual, 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.


