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Helpline (www.p4c.philips.com)
België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303

Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406

Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814

Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203

Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767

Portugal
Phone: 2416 3033

España (Spain)
Phone: 902 11 33 84

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544

France
Phone: 08 25 88 97 89

(Greece)
Phone: 00800 3122 1280
Ireland
Phone: 01 764 0292
Italia (Italy)
Phone: 199118899

Norge (Norway)
Phone: 2274 8250

Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250
Sverige
Phone: 08 598 522 50
UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070
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English - a) Heating

200 ml

b) Sterilizing

c) Food Steaming

• Always check that the contents of the bottle/jar and the steamed food is at the right temperature.
• Please read the instructions carefully before using the 3-in-1 steaming center.
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Français - a) Réchauffage

b) Stérilisation

c) Cuisson d’aliments à la vapeur

• Vérifiez systématiquement que le contenu du biberon/pot et que les aliments cuits à la vapeur sont à la bonne température.
• Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le Kit Vapeur 3 en 1.

Español - a) Calentar

b) Esterilizar

c) Cocer alimentos al vapor

• Compruebe siempre que el contenido del biberón/tarro y los alimentos al vapor están a la temperatura adecuada.
• Por favor, lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes de utilizar el Centro de vapor 3 en 1.

Deutsch - a) Aufwärmen

b) Sterilisieren

c) Dämpfen

• Kontrollieren Sie immer, dass der Inhalt der Flasche/des Gläschens und die gedämpfte Speise die richtige Temperatur haben.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das 3-in-1 Multi-Dampfgerät in Betrieb nehmen.

Nederlands - a) Opwarmen

b) Steriliseren

c) Voeding stomen

• Controleer altijd of de inhoud van de fles / het potje of de gestoomde voeding de juiste temperatuur heeft.
• Lees deze instructies zorgvuldig alvorens de Multifunctionele stomer 3 in 1 in gebruik te nemen.

Italiano - a) Riscaldare

b) Sterilizzare

c) Cuocere al vapore

• Verificate sempre che il contenuto del biberon/vasetto e del cibo cotto al vapore sia alla temperatura corretta.
• Leggete attentamente le istruzioni per l’uso del Set vapore 3-in-1.

Português - a) Aquecimento

b) Esterilização

c) Alimentos cozinhados a vapor

• Certifique-se sempre de que o conteúdo do biberão/frasco e os alimentos cozinhados a vapor estão à temperatura ideal.
• Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o Centro de Vapor 3 en 1.

 - a) 

 

b)    

c)   

  

•  
           /              .
•           ,       !! 3  1.

Svenska - a) Värmning

b) Sterilisering

c) Ångkokning

• Kontrollera att innehållet i flaskan/burken och den ångkokta maten har rätt temperatur.
• Läs denna bruksanvisning noga innan du använder 3-i-1 ångcentralen.

Dansk - a) Opvarmning

b) Sterilisering

c) Maddampning

• Kontroller altid, at indholdet af flasken/glasset og det dampede mad har den rette temperatur.
• Læs venligst denne manual omhyggeligt igennem, før du bruger 3-i-1 dampcenterenheden.

Norsk - a) Oppvarming

b) Sterilisering

c) Damping av mat

• Kontroller alltid at innholdet i flasken/glasset og den dampede maten har riktig temperatur.
• Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke dampsenteret med 3 løsninger i 1.

Suomi - a) Kuumentaminen

b) Steriloiminen

c) Höyryttäminen

• Tarkista aina, että pullon tai purkin sisällön ja höyrytetyn ruoan lämpötila on oikea.
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää monitoimikuumennin.

SBC_SC280.qxd 13-07-2004 10:38 Pagina 52

52

PORTUGUÊS

Centro de Vapor 3 en 1
SBC SC280
A Philips dedica-se ao fabrico de produtos fiáveis e que cuidam, realmente
necessários para mães e pais. Produtos cuja fiabilidade e qualidade
proporcionam confiança. Este Centro de Vapor 3 en 1 da Philips é um
esterilizador, um aquecedor de biberões e um recipiente para cozinhar a vapor
num único aparelho. Permite-lhe aquecer de forma rápida e segura biberões e
frascos de alimentos, mantê-los quentes, desinfectar biberões e pequenos
acessórios e cozer a vapor todo o tipo de vegetais e frutos. O seu design
único adequa-se a todos os biberões e frascos de alimentos e o seu sistema
de controlo de temperatura assegura as normas de segurança mais elevadas.
Produtos para bebé da Philips, ajudando a cuidar

Informações importantes
Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o Centro
de Vapor 3 en 1 e guarde para consultas futuras.

Precauções de segurança
• Verifique se a voltagem indicada na placa do tipo na parte inferior da base
de cozedura corresponde à fonte de alimentação local antes de fazer a
ligação à fonte de alimentação.
• Não exponha o conjunto ao calor excessivo ou à luz (por exemplo,
incidência directa dos raios solares).
• Para evitar choques eléctricos, não abra a base de cozedura.
• Nunca utilize a base de cozedura sem água.
• Não toque nas superfícies quentes do aparelho. Utilize pegas.
• Não mude de lugar a base de cozedura quando esta contém água quente.
• Não mergulhe a base de cozedura, ficha ou fio em água ou em qualquer
outro líquido.
Todas as partes não electrónicas do produto podem ser lavadas em água.
• O Centro de Vapor 3 en 1 não deve ser utilizado por crianças nem por
pessoas inválidas sem supervisão.
• Quando a unidade é utilizada perto de crianças, é necessária uma
supervisão atenta.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem
com o aparelho.
• Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou da
bancada.
• Não coloque o aparelho em cima de superfícies quentes nem em cima de
um forno quente.
• Verifique a temperatura dos alimentos com a mão para garantir que está
a uma temperatura segura para o bebé.
• Utilize apenas biberões que tenham sido aprovados para a fervura.
• Utilize o Centro de Vapor 3 en 1 apenas se a temperatura ambiente
estiver entre 10ºC e 35ºC.
• Por motivos higiénicos, mude frequentemente a água da base de cozedura.
• No capítulo ‘Manutenção’, encontra a descrição das instruções de limpeza.
• Os alimentos não devem ser aquecidos durante muito tempo.
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Informações ambientais
Não foram utilizados materiais de embalagem desnecessários.
Observe a legislação local sobre como deitar fora materiais de
embalagem e equipamento usado.
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Panorâmica das funções
A)Esterilizador
Legenda da figura do
produto da aba interior.

1 Tampa
2 Cesto
Serve para colocar pequenos acessórios durante a esterilização.
3 Recipiente
Serve para colocar biberões durante a esterilização.
4 Rede de protecção
Tapa o reservatório de água, bem como o aquecedor.
5 Reservatório de água
6 Cabo de alimentação
7 Botão de controlo
– Selecciona o tempo desejado de aquecimento, esterilização, cozedura
ou descongelação.
– Liga o Centro de Vapor 3 en 1 e coloca-o em Standby (modo de
espera).
8 Reservatório do cabo
Contém o cabo de alimentação.
9 Indicador LED
– Acende com uma luz verde no modo Standby, bem como depois de
concluídos os processos de aquecimento, esterilização, cozedura ou
descongelação.
– Acende com uma luz vermelha durante a esterilização, o
aquecimento, a cozedura e a descongelação.
– Pisca em vermelho no caso de falta de água.
10 Base de cozedura com aquecedor
Aquece a água.
11 Copo de medição
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B) Aquecedor do biberão
10 Base de cozedura com aquecedor
Aquece a água.
12 Pega
13 Cobertura
14 Tampa

C)Recipiente para cozinhar a vapor
10 Base de cozedura com aquecedor
Aquece a água.
15 Pega
16 Tigela para a cozedura

Instalação
1 Antes de ligar o Centro de Vapor 3 en 1 da Philips à fonte de
alimentação, certifique-se de que esta é de 220-240 V AC.
2 Coloque o Centro de Vapor 3 en 1 longe do alcance das crianças, numa
superfície seca, antiderrapante e horizontal.
3 Desenrole o comprimento de cabo necessário do reservatório do cabo
(8) e ligue à corrente.
> O indicador LED (9) acende com uma luz verde. O Centro de Vapor
3 en 1 encontra-se agora no modo Standby. Chegado a este momento,
o Centro de Vapor 3 en 1 não aquece. O aquecimento apenas é
activado quando carrega no botão de controlo (7) e selecciona a função
de aquecimento desejada.

Funcionamento
Panorâmica do aquecimento
Normalmente, os bebés preferem o leite e os alimentos a uma temperatura
de 37ºC. O botão de controlo (7) permite-lhe programar a temperatura
correcta dos alimentos. A programação depende da quantidade,
consistência e temperatura actual do leite ou dos alimentos.
- temperatura do frigorífico
(aprox. 10 °C)
20ºC/10ºC
20 ml
- temperatura ambiente
(aprox. 20 °C)
20ºC
20 ml
Heating
conteúdo do biberão até 200 ml
20ºC
20 ml
- conteúdo do biberão até 50 ml

Sterilizing

Steaming

10ºC

20 ml

10ºC

20 ml
50 ml

• 15
• 20
• 25
• 30

200 ml

Nota: No caso de a água evaporar completamente antes de estar concluído o
processo de aquecimento, o Centro de
Vapor 3 en 1 emite um sinal sonoro de
aviso e o indicador LED (9) começa a
piscar em vermelho. Nesse caso,
carregue no botão de controlo (7) para
interromper o processo de aquecimento
e encha o reservatório de água (5).
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Aquecimento (até 37°C)
Aquecer biberões
1 Deite 20 ml de água no reservatório correspondente (5), utilizando o
copo de medição (11).

15
20
25
30

2 Retire a tampa (1) da cobertura (13) e coloque a última na base de
cozedura (10).
3 Coloque o biberão na rede de protecção (4) na base de cozedura (10).
4 Procure a programação desejada na panorâmica de aquecimento, na
página 6.
A programação depende do conteúdo do biberão e da sua temperatura
actual.
5 Carregue no botão de controlo (7) e rode-o para a programação
desejada.
> O indicador LED acende (9) com uma luz vermelha; de seguida, irá
ouvir um sinal sonoro a indicar o início do processo de aquecimento.
> Este processo demora até aproximadamente 5 minutos, dependendo da
quantidade e da temperatura do leite.
> Quando o leite atinge a temperatura certa, ouvem-se três sinais
sonoros, o indicador LED (9) pisca três vezes e, de seguida, fica verde.
6 Retire o biberão da base de cozedura e desligue o cabo de alimentação.
Nota: Certifique-se sempre de que o conteúdo do biberão está à temperatura
correcta, testando uma pequena quantidade nas costas da mão.
Aquecer frascos de alimentos
1 Deite 20 ml de água no reservatório correspondente (5), utilizando o
copo de medição (11).

2 Coloque o frasco (máx. 150 g) na rede de protecção (4) na base de
cozedura (10).
3 Coloque a cobertura (13) na base de cozedura (10).

15
20
25
30

4 Carregue no botão de controlo (7) e rode-o para .
> O indicador LED acende com uma luz vermelha; de seguida, irá ouvir
um sinal sonoro a indicar o início do processo de aquecimento.
> Este processo demora aproximadamente 5 minutos, dependendo da
quantidade, tipo e temperatura dos alimentos.
> Quando os alimentos atingem a temperatura certa, ouvem-se três sinais
sonoros, o indicador LED (9) pisca três vezes e, de seguida, fica verde.
5 Retire a cobertura da base de cozedura, retire o frasco e desligue o cabo
de alimentação.
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Notas:
– Não levante a cobertura (13) durante o processo de aquecimento.
– Para uma melhor distribuição de calor, agite o conteúdo do frasco depois de
aquecido.
– Certifique-se sempre de que o conteúdo do frasco está à temperatura
correcta, testando uma pequena quantidade nas costas da mão.
Manter os biberões e os frascos quentes
Com o Centro de Vapor 3 en 1, é também possível manter quentes frascos
e biberões durante um curto período de tempo. Depois de aquecer,
coloque simplesmente o biberão ou frasco na rede de protecção (4), na
base de cozedura (10), colocando a cobertura (13) por cima da base.
Deste modo, a cobertura conserva o calor mantendo o biberão/frasco
quente durante algum tempo. Por motivos microbiológicos e higiénicos, os
alimentos do bebé nunca devem ser mantidos quentes durante períodos
superiores a uma hora.

Esterilizar
Com o recipiente (3), o Centro de Vapor 3 en 1 tem capacidade para
esterilizar biberões e pequenos acessórios, como tetinas de borracha e
pequenos brinquedos. O Centro de Vapor 3 en 1 desinfecta
completamente os objectos, destruindo todas as bactérias nocivas.
Notas:
– Este esterilizador não efectua a esterilização de acordo com padrões clínicos.
– Antes de proceder à esterilização de biberões e acessórios, em primeiro lugar
estes deverão ser limpos.

4x

6x

15
20
25
30

1 Deite 50 ml de água no reservatório correspondente (5), utilizando o
copo de medição (11).
2 Coloque o recipiente (3) na base de cozedura (10).
3 Coloque os biberões no recipiente (virados para baixo).
O recipiente tem capacidade para 4 biberões de gargalo largo ou 6 biberões
de tamanho normal. Encaixe os biberões nos aros que estão ao alto, no
fundo do recipiente.
4 Coloque os acessórios pequenos no cesto (2) e coloque-o no recipiente.
5 Coloque a tampa (1) no recipiente.

6 Carregue no botão de controlo e rode-o (7) para .
> O indicador LED acende com uma luz vermelha; de seguida, irá ouvir
um sinal sonoro a indicar o início da esterilização.
> Passados cerca de 15 minutos, ouvem-se três sinais sonoros, o indicador
LED (9) pisca três vezes e, de seguida, fica verde. Está concluída a
esterilização.
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7 Retire biberões e acessórios do recipiente e desligue o cabo de alimentação.

Cozer a vapor
Os vegetais e frutos seleccionados, quando suavemente cozinhados a vapor,
constituem a alimentação perfeita para bebés de 4 a 6 meses em diante.
A cozedura a vapor é a forma mais saudável de preparar os alimentos.
Os alimentos cozinhados a vapor conservam muitas vitaminas e outros
nutrientes saudáveis. O Centro de Vapor 3 en 1 coze a vapor vegetais e
frutos duros e moles, de 50 a 150 g. O tempo necessário para a cozedura
de alimentos depende da quantidade, tipo e temperatura dos mesmos.
1 Deite 200 ml de água no reservatório correspondente (5), utilizando o
copo de medição (11).

2 Coloque os vegetais/frutos partidos em pedaços na tigela para a cozedura
(16), coloque-a em cima da base de cozedura (10) e tape com a
cobertura (13).

15
20
25
30

3 Carregue no botão de controlo (7) e rode-o para o tempo desejado
(aproximadamente) de cozedura (15, 20, 25 ou 30 minutos).
> O indicador LED pisca em vermelho; de seguida, irá ouvir um sinal
sonoro a indicar o início da cozedura.
> Este processo demora 15 a 30 minutos, dependendo da quantidade,
tipo e temperatura dos alimentos.
> Quando o tempo de cozedura programado for atingido, ouvem-se
três sinais sonoros, o indicador LED pisca e fica verde.
4 Retire a cobertura da tigela para a cozedura (16), retire a tigela da base
de cozedura (10) e desligue o cabo de alimentação.

Descongelar
1 Deite 200 ml de água no reservatório correspondente (5), utilizando o
copo de medição (11).

2 Coloque os alimentos congelados na tigela para a cozedura (16) e tape-a
com a cobertura (13).

15
20
25
30

3 Carregue no botão de controlo (7) e rode-o para o tempo desejado
(aproximadamente) de descongelação (15, 20, 25 ou 30 minutos).
> O indicador LED pisca em vermelho; de seguida, irá ouvir um sinal
sonoro a indicar o início da cozedura.
> Este processo demora 15 a 30 minutos, dependendo da quantidade,
tipo e temperatura dos alimentos.
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> Quando o tempo de descongelação programado for atingido, ouvem-se
três sinais sonoros e o indicador LED fica verde.
4 Retire a cobertura da tigela para a cozedura (16), retire a tigela da base
de cozedura (10) e desligue o cabo de alimentação.

Manutenção
Limpeza
• Antes de limpar, desligue sempre o Centro de Vapor 3 en 1 da corrente e
deixe arrefecer.
• À excepção da base de cozedura (10), todas as peças do Centro de Vapor
3 en 1 são à prova da máquina de lavar louça, podendo, por isso, ser
lavadas na máquina.
• Não mergulhe a base de cozedura (10), cabo (6) ou ficha em água ou em
qualquer outro líquido. Limpe a base de cozedura (10) com um pano
húmido.
• Não utilize agentes de limpeza.
• Os depósitos de água dura devem ser retirados. Para isso, deite uma
solução de aproximadamente 60 ml de vinagre (1 medida de vinagre /
4 medidas de água) na base de cozedura (10), no recipiente (3) ou na tigela
para a cozedura (16) e deixe em repouso até os depósitos de água dura
serem totalmente eliminados. Lave bem e limpe com um pano húmido.

Resolução de problemas
Se ocorrer uma falha, em primeiro lugar verifique os pontos listados a
seguir. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões,
contacte o serviço de assistência ou o revendedor. Não deve, em nenhuma
circunstância, reparar você próprio o conjunto, pois, se o fizer, a garantia é
anulada.

Problema

Solução

O indicador LED não acende

Verifique se o cabo de alimentação está
correctamente ligado e, se necessário, volte
a ligar.

O Centro de Vapor 3 en 1 começa
a emitir sinais sonoros e o
indicador LED (9) começa a
piscar em vermelho

Carregue no botão de controlo (7) para
interromper o processo de aquecimento,
verifique o nível da água no reservatório de
água (5) e, se necessário, volte a encher.

Derrame de água

Diminua o nível da água no reservatório (5).

A temperatura do leite está
demasiado baixa

Deixe o biberão no recipiente durante
alguns segundos ou rode o botão de
controlo (7) algumas barras para a direita.
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A temperatura do leite está demasiado alta
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Rode o botão de
controlo (7) algumas
barras para a esquerda.

O frasco não foi correctamente
aquecido

– Verifique se o botão de controlo (7) está
programado para .
– Agite o conteúdo do frasco depois de
concluído o aquecimento (nunca durante o
aquecimento!).

Os vegetais/frutos não aquecem
(completamente)

Diminua a quantidade de alimentos na
tigela para a cozedura (16). Corte os
alimentos em pedaços mais pequenos.
Seleccione um tempo de cozedura mais
longo.

Os alimentos não descongelam
(completamente)

Diminua a quantidade de alimentos na tigela
para a cozedura (16). Seleccione um tempo
de descongelação mais longo.

O fundo do reservatório
de água (5), do recipiente (3),
do cesto (2) ou da tigela para a
cozedura (16) está manchado

Os depósitos de água dura são normais e
podem aumentar se a água for muito dura;
retire os depósitos regularmente com
vinagre branco (consulte Manutenção).

Características técnicas
Fonte de alimentação:

220-240 V AC

Consumo de energia:

350 W

Temperatura de
funcionamento:

10 °C a 35 °C

Protecção:

Sistema de aquecimento controlado de
temperatura PTC

Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre o SBC SC280, contacte o nosso serviço de
assistência! O número encontra-se na lista da página 2. Antes de telefonar,
leia atentamente este manual. Pode resolver a maioria dos problemas.
O número do modelo do Centro de Vapor 3 en 1 é o SBC SC280.
Data de compra: _____ /_____ /______ dia /mês /ano
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

1
Type:

Certificat de garantie
Certificado de garantia

Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

  
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
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