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PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao  
máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em  
www.philips.com.br/clube. 

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

Perigo
 - Nunca mergulhe a base em água nem enxágue-a sob a torneira. 

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

corresponde à tensão do local.
 - Somente conecte o aparelho a uma tomada de parede aterrada. 

Verifique sempre se o plugue está inserido com firmeza na tomada.
 - Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio 

aparelho estiverem danificados.
 - Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela 

Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por 
técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

 - Este 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 devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com 
o aparelho.

 - Mantenha o cabo de energia fora do alcance de crianças. Não o deixe 
pendurado na borda da mesa ou na bancada onde fica o aparelho.

 - Nunca cozinhe no vapor carne, aves ou frutos do mar congelados. 
Sempre descongele-os completamente antes de cozinhá-los.

 - Nunca use o aparelho para cozimento a vapor sem a bandeja de pingos. 
Caso contrário, a água quente respingará para fora do aparelho.

 - Só utilize os recipientes para cozimento a vapor em combinação  
com a base original.

 - Não use o aparelho para nenhum outro fim além do descrito neste 
manual do usuário, a fim de evitar situações de risco.

 - Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes. 

Atenção
 - Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam 

especificamente recomendados pela Philips. O uso dos mesmos invalida 
a garantia.

 - Não exponha o aparelho a altas temperaturas, gás quente, vapor ou 
calor úmido. Não coloque o aparelho para cozimento de alimentos 
a vapor sobre ou próximo a um fogão ou forno em funcionamento 
ou ainda quente.

 - Verifique sempre se o aparelho está desligado antes de desconectá-lo 
da tomada.

 - Sempre desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de 
limpá-lo.

 - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Se 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 perde 
a validade e a Philips se exime da responsabilidade pelo dano causado.

 - Coloque o aparelho para cozimento de alimentos a vapor em 
uma superfície estável, horizontal e nivelada e certifique-se de que 
há pelo menos 10 cm de espaço livre à sua volta para evitar o 
superaquecimento.

 - Se você usar recipientes para cozimento a vapor com uma base 
removível, verifique sempre se a borda da base está voltada para cima e 
se está encaixada corretamente (você ouvirá um ‘clique’).

 - Cuidado com o vapor quente emitido pelo aparelho durante o 
funcionamento ou quando você remover a tampa. Ao verificar o 
alimento, use sempre utensílios de cozinha com cabos longos.

 - Sempre remova a tampa com cuidado e longe de você. Deixe as gotas 
de condensação escorrerem da tampa para o aparelho a fim de evitar 
queimaduras.

 - Não mova o aparelho para cozimento de alimentos a vapor enquanto 
ele estiver funcionando.

 - Não passe nenhuma parte do seu corpo sobre o aparelho enquanto 
ele estiver funcionando.

 - Não toque nas superfícies quentes do aparelho. A superfície do 
elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

 - Não coloque o aparelho próximo ou sob objetos que possam ser 
danificados pelo vapor, como paredes e armários.

 - Não use o aparelho na presença de explosivos e/ou gases inflamáveis.

 - Nunca conecte o aparelho a uma extensão ou sistema de controle 
remoto a fim de evitar uma situação de risco.

 - Há uma pequena peneira dentro do reservatório de água. Se a peneira 
desencaixar, mantenha-a fora do alcance de crianças para evitar que elas 
a engulam.

Desligamento automático
O aparelho desliga automaticamente ao final do tempo de cozimento 
predefinido.

Proteção contra funcionamento a seco
Este aparelho para cozimento de alimentos a vapor dispõe da função 
de proteção contra funcionamento a seco. Essa função desligará o aparelho 
automaticamente se ele for ligado com o reservatório de água vazio ou 
caso a água seque durante o uso. Deixe o aparelho esfriar por 10 minutos 
antes de usá-lo novamente.

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

Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou suporte, visite o site  
www.philips.com.br/suporte ou leia o folheto de garantia mundial  
à parte. 

Reciclagem
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.

CERTIFICADO DE GARANTIA  
A Philips Walita garante seus produtos eletroportáteis por um período de 2 (dois) 
anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de 
material ou mão de obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de 
garantia, a Philips Walita reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para 
o consumidor, desde que observadas as condições estabelecidas abaixo.

1.  A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à 
apresentação da NOTA FISCAL de compra original, desde que o período entre a 
data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de 2 (dois) anos.

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

3.  Constatado eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em 
contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor Philips Walita ou 
diretamente com um de nossos Postos de Serviços Autorizados.

4.  A garantia perderá sua validade se:
 4.1  o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção 

deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido 
realizados por pessoas não autorizadas pela Philips Walita;

 4.2  o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar e em desacordo com as 
recomendações do manual do usuário;

 4.3  qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar 
como não original;

 4.4  ocorrer a ligação do produto em tensão e/ou frequência elétrica diversa da 
indicada no produto;

 4.5  o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma 
adulterado ou rasurado.

5.  A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou 
que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis 
dada a sua natureza. 

6.  Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão e/ou 
frequência elétrica do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o  
CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203  
(Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).  
Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita 
também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website 
www.philips.com.br/suporte. 
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