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Funcionalidades de
segurança importantes

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre cumpridas as seguintes precauções
básicas de segurança:

1 Leia todas as instruções.
2 Para proteger contra choques elétricos, não mergulhe o fio, as fichas ou o aparelho em
água ou outro líquido.
3 É necessária uma supervisão rigorosa quando qualquer aparelho for utilizado por ou
perto de crianças.
4 Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes
da limpeza. Deixe o aparelho arrefecer antes de colocar ou retirar peças.
5 Desligue sempre o cabo do esterilizador antes de verter a água para fora e/ou
enxaguar.
6 Não opere um aparelho com um cabo ou uma ficha com danos, após uma avaria, ou
depois de ter sido danificado de qualquer forma.
7 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode
provocar ferimentos.
8 Não o utilize no exterior.
9 Não permita que o cabo fique pendurado na extremidade da mesa ou bancada, nem
toque em superfícies quentes.
10 Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão elétrico ou a gás quente, nem de
um forno aquecido.
11 É necessário ter muito cuidado ao deslocar um aparelho que contenha líquidos
quentes. Deixe sempre o aparelho arrefecer antes de o deslocar, limpar ou guardar.
12 Retire sempre a ficha do aparelho da tomada quando este não estiver a ser utilizado.
13 Não utilize o aparelho para qualquer finalidade diferente da prevista.
14 DURANTE A UTILIZAÇÃO, O ESTERILIZADOR CONTÉM ÁGUA A FERVER E O VAPOR SAI
PELA ABERTURA NA TAMPA.
15 Certifique-se de que o esterilizador se encontra sobre superfície firme e nivelada
quando estiver a ser utilizado.
16 Nunca desloque ou abra a unidade durante a utilização.
17 Mantenha sempre o aparelho fora do alcance das crianças.
18 Nunca coloque artigos sobre o esterilizador.
19 Para parar o esterilizador durante o ciclo, retire a respetiva ficha da tomada elétrica.
20 Tenha cuidado ao abrir, uma vez que o vapor pode queimar.
21 Não utilize soluções/pastilhas de esterilização química ou lixívia no seu esterilizador a
vapor ou em produtos a esterilizar.
22 Não utilize materiais abrasivos, antibacterianos ou esfregões para limpar o esterilizador.
23 Não utilize água descalcificada no esterilizador.
24 Foi fornecido um cabo de alimentação curto para evitar o risco de ficar emaranhado ou
de tropeçar. Podem ser usados cabos de extensão se for exercido cuidado durante a sua
utilização.
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25 Se for utilizado um cabo de extensão, a sua classificação elétrica tem de ser igual à
classificação do aparelho e este não pode ficar pendurado na extremidade da mesa,
onde poderia ser puxado por crianças ou provocar tropeções. O cabo de extensão deve
ser um cabo com ligação à terra do tipo 3.
26 O incumprimento das instruções de descalcificação pode causar danos irreparáveis.
27 No interior do esterilizador, não existem peças que necessitem de manutenção. Não
tente abrir, fazer a manutenção ou reparar o esterilizador sozinho.
28 Não toque nas superfícies quentes. Utilize pegas ou botões.
29 APENAS PARA USO DOMÉSTICO.
30 Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão local, antes de
conectar o aparelho.
31 Nunca ligue o esterilizador antes de encher o reservatório de água com água nos
modos de esterilização e automático.
32 Não esterilize peças muito pequenas que possam cair pelos buracos dos recipientes
33 A utilização de aditivos homeopáticos na água pode ter um impacto negativo no vapor
e na saúde e danificar as peças de plástico.

GUARDAR ESTAS
INSTRUÇÕES
-

Atenção
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam
especificamente recomendados pela Philips. Se utilizar tais acessórios ou peças, a
garantia perderá a validade.
Utilize apenas água destilada sem aditivos.
Não coloque lixívia ou outros químicos no aparelho.
Esterilize apenas produtos para alimentação de bebés aprovados para esterilização.
Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas ou à luz solar direta.
As condições ambientais podem influenciar o funcionamento do aparelho, por
exemplo, temperatura, pressão do ar, altitudes locais (nível do mar), etc.
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Introdução
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as
vantagens da assistência oferecida pela Philips Avent, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.

Descrição geral
A

I

B

J

C

D

K

130ml

E
F
G
H

A Tampa com pega

H Cabo de alimentação

B Cesto pequeno

I

Pinça

C Placa inferior para cesto grande

J

Compartimento do fio

D Cesto grande com tabuleiro de recolha

K Luz indicadora

E Indicador do nível máximo de água

L

F

M Botão de ligar/desligar

Resistência com reservatório de água

G Unidade de base
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Botão de alimentação

L

M

Observações

130ml
4.5oz

• Não mergulhe a unidade de base em
água.

• Utilize 130 ml de água.

• Limpe os artigos a esterilizar antes de
os colocar no esterilizador.

• Desmonte completamente todas as
peças do biberão e coloque-as no
esterilizador com as aberturas voltadas
para baixo para evitar que se encham
com água.

• Retire a água restante do cesto grande
após cada utilização.

• Descalcifique o esterilizador a cada
4 semanas.
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Conhecer as definições
Nota: antes de esterilizar biberões e outros produtos, lave-os.
Coloque no esterilizador apenas itens adequados à esterilização. Não esterilize itens cheios
de líquido, por exemplo um mordedor com líquido de arrefecimento.
Esterilização

• O modo de esterilização destina-se à esterilização de
artigos para bebé.
• Um ciclo de esterilização demora aproximadamente
10 minutos.
• O aquecimento demora cerca de 4 minutos e a
esterilização demora, aproximadamente, 6 minutos.
• Certifique-se de que coloca exatamente 130 ml de
água diretamente no reservatório da água da base.

Antes da primeira utilização
Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamo-lo a completar um processo de
esterilização com os cestos vazios.
1 Utilize um biberão limpo para colocar exatamente 130 ml de água diretamente
no reservatório da água da base.
Dica: este aparelho foi concebido para ser utilizado com água canalizada. Se residir
numa área com água dura, pode ocorrer uma rápida acumulação de calcário. Assim,
é recomendada a utilização de água sem minerais, tal como a água destilada ou
purificada para prolongar a vida útil do seu aparelho. Para obter mais informações
sobre o calcário, consulte a secção "Descalcificação".

130ml/4.5oz
130ml

130ml

2

Coloque o cesto grande na base.
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3

Coloque a placa inferior no cesto grande.

4

Coloque o cesto pequeno no cesto grande.

5

Coloque a tampa sobre o cesto pequeno.

6

Ligue a ficha à tomada eléctrica.

7

Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.

Nota: se ligar a ficha do aparelho depois de premir o botão
de alimentação, o esterilizador começa a funcionar de
imediato. Pode desligá-lo ao premir o botão de desligar.

Atenção: a base, os cestos e a tampa aquecem durante o
funcionamento e permanecem quentes durante algum
tempo.
• A luz indicadora de ligado/desligado acende-se para indicar
que o aparelho começou a esterilização.
• Quando o processo de esterilização terminar, a luz apaga-se
e o aparelho desliga-se automaticamente.
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8

Depois de o aparelho arrefecer completamente, retire a tampa, o cesto pequeno, a
placa inferior e o cesto grande e seque-os com um pano.

Nota: quando retirar o cesto grande da base, tenha em atenção a água restante no
tabuleiro de recolha da base.

9

Deixe o aparelho arrefecer totalmente durante aproximadamente 10 minutos
antes de o utilizar novamente.

Nota: o aparelho não funciona durante 10 minutos após um ciclo de esterilização.
Tem de arrefecer primeiro.

Preparar para a utilização
Preparar para a esterilização
Antes de colocar os artigos a esterilizar no esterilizador, lave-os bem na máquina de lavar
loiça ou à mão com água quente e detergente líquido para a loiça.

Montar o esterilizador
Há várias formas de montar o esterilizador.
1 Só com o cesto pequeno na base para esterilizar itens
pequenos, como chupetas.

2

Só com o cesto grande na base para esterilizar itens de
tamanho médio, como peças da bomba tira-leite, pratos
ou talheres para crianças.

3

Com o cesto grande e o cesto pequeno na base para
esterilizar até seis biberões de 330 ml. Coloque os
biberões voltados para baixo no cesto grande e coloque
as tampas das tetinas, os anéis roscados e as tetinas no
cesto pequeno.
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Nota: quando encher o cesto pequeno, coloque os anéis
roscados na parte inferior, as tetinas e as tampas sem apertar
na parte superior dos anéis roscados.
Nota: assegure-se de que todas as peças a esterilizar estão
completamente desmontadas e coloque-as no cesto com as
aberturas voltadas para baixo para evitar que estas se
encham com água.

Utilizar o aparelho
Esterilização
A limpeza profunda e sem químicos do esterilizador mantém o seu conteúdo esterilizado
durante até 24 horas com a tampa fechada. Após a esterilização, a água restante nos
artigos para bebé é esterilizada e não acumulará germes.

1
2

Deite água diretamente no reservatório da água da base (consulte a secção "Antes
da primeira utilização").

3

Monte o esterilizador (consulte a secção "Montar o esterilizador") e coloque os
itens a esterilizar no mesmo.
Coloque a tampa em cima do cesto pequeno ou grande.

4

Ligue a ficha à tomada eléctrica.
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5

Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.

Atenção: a base, os cestos e a tampa aquecem durante o
funcionamento e permanecem quentes durante algum
tempo.

Nota: pode desligar o aparelho premindo o botão de desligar.
• A luz indicadora de ligado/desligado acende-se para indicar
que o aparelho começou a esterilização.
• Quando o processo de esterilização terminar, a luz apaga-se
e o aparelho desliga-se automaticamente.
6 Retire a tampa.
Aguarde até o aparelho arrefecer antes de retirar a tampa.
Tenha cuidado. Pode sair vapor quente do esterilizador.

7

Retire os biberões e outros itens do cesto. Utilize as pinças para remover os itens
mais pequenos.
Tenha cuidado. Os itens esterilizados podem ainda estar quentes.

Nota: assegure-se de que lava as mãos cuidadosamente antes de tocar nos itens
esterilizados.

8
9

Desligue o aparelho e aguarde até ao aparelho arrefecer completamente.
Remova o cesto pequeno e o cesto grande.

Nota: quando retirar o cesto grande, tenha em atenção a água restante no tabuleiro
de recolha da base.
Nota: o tabuleiro de recolha foi concebido para apanhar resíduos de alimentos ou
leite para evitar que estes entrem no reservatório da água da base. Isto destina-se a
otimizar o desempenho de esterilização e a facilitar a limpeza da resistência.

10 Retire a placa inferior do cesto grande. Retire toda a água restante do tabuleiro de
recolha do cesto grande e limpe-o (consulte a secção "Limpeza").

11 Esvazie a água restante do reservatório da água e seque-o com um pano.

Nota: o aparelho não funciona durante 10 minutos após um ciclo de esterilização.
Tem de arrefecer primeiro.
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Limpeza
Não utilize abrasivos ou agentes de limpeza agressivos (por exemplo, lixívia) ou um
esfregão para limpar este aparelho.
Nunca mergulhe a base e o cabo de alimentação em água ou em qualquer outro
líquido.

Nota: o esterilizador não é lavável na máquina de lavar loiça. Os cestos, a placa
inferior e a tampa podem ser limpos com água quente e detergente líquido da loiça.
1 Antes de limpar o aparelho, desligue-o sempre da corrente e deixe arrefecer.

2
3

Limpe a base com um pano húmido.
Retire a placa inferior do cesto grande.
Retire toda a água restante do tabuleiro de recolha do cesto grande.

Nota: a água acumula-se no tabuleiro de recolha do cesto grande após cada ciclo de
esterilização. Retire a água restante do cesto grande após cada utilização.

4

Limpe a tampa, o cesto pequeno, a placa inferior e o cesto grande com água
quente e detergente líquido da loiça.

Nota: após a limpeza, guarde o esterilizador num local limpo e seco.
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Descalcificação
O processo de esterilização é extremamente importante para garantir os padrões
mais higiénicos para o seu bebé. As acumulações de calcário podem tornar o ciclo de
esterilização mais lento e até comprometer a sua eficácia.
O calcário é o depósito duro com um aspeto farináceo. Dependendo do tipo de água na
sua área, o calcário pode ter diferentes aparências, desde pó de aspeto branco a manchas
acastanhadas. Quanto maior a dureza da água, tanto mais rápida a acumulação de
calcário. Este acumula-se em aparelhos quando os resíduos minerais naturais presentes
na água não se evaporam quando a água é aquecida. Apesar do calcário em si não ser
nocivo, este tem um aspeto desagradável, é difícil de limpar e pode comprometer o
funcionamento dos aparelhos ou danificar os seus componentes se não impedir a sua
acumulação.
Efetue a descalcificação do esterilizador, no mínimo, a cada 4 semanas para garantir que
funciona de forma eficiente.

1

Verta 90 ml de vinagre branco (5% de ácido acético) e
30 ml de água para o reservatório da água.

2

Coloque o cesto pequeno na base. Coloque a tampa sobre
o cesto pequeno.

3

Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.

Nota: coloque o cesto pequeno na base para evitar que o
líquido quente salpique.
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4

Deixe o aparelho funcionar durante 5 minutos e, em seguida, prima o botão de
desligar para o desligar.

5 min

5
6

Esvazie o reservatório da água e enxagúe-o cuidadosamente. Se continuar a ver
vestígios de calcário, remova-o com uma esponja. Lave novamente e limpe a base
com um pano húmido.
Lave também o cesto pequeno e a tampa para remover a solução de vinagre.

Nota: também pode utilizar os anticalcários à base de ácido cítrico.
Nota: não utilize outros tipos de produtos anticalcário.

Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite www.philips.com ou dirija-se ao
seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de apoio ao cliente da Philips no
seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Eliminação
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados. Para obter mais informações sobre eliminação ou
reciclagem, contacte as instalações locais de gestão de resíduos ou visite
www.recycle.philips.com.

Assistência
Para obter assistência, visite o nosso website www.philips.com/Aven ou contacte-nos
através do número 1-800-54-Avent (1-800-542-8368).
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Garantia
GARANTIA TOTAL DE DOIS ANOS

A Philips North America LLC (EUA) e a Philips Electronics Ltd (CANADÁ) fornecem garantia
a cada novo produto Philips Avent, modelo SCF291, contra defeitos de material ou de
fabrico, durante um período de dois anos a partir da data de compra, e aceitam reparar ou
substituir gratuitamente qualquer produto defeituoso.
IMPORTANTE: Esta garantia não abrange danos resultantes de acidentes, utilização
indevida ou abusiva, falta de cuidado razoável ou montagem de qualquer acessório não
fornecido com o produto.
NÃO É ASSUMIDA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS
ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU SUBSEQUENTES.

Para obter assistência ao abrigo da garantia, ligue simplesmente para o número 1-800-54
Avent.
Nota: este aparelho tem de ser descalcificado regularmente para garantir um
desempenho ideal.
Se não o fizer, o aparelho pode parar de funcionar. Neste caso a reparação NÃO é
abrangida pela garantia.
Fabricado para:

Philips Personal Health

Uma divisão da Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, EUA

No Canadá, importado por: Philips Electronics Ltd
281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3
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Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for
possível resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, contacte o Centro de
Apoio ao Cliente no seu país.
Problema

Solução

Quando devo remover
o calcário do meu
esterilizador?

Quando utiliza o esterilizador, pode reparar que existem
pequenos pontos, que podem ter um tom branco a
acastanhado, que aparecem na placa de aquecimento. Este é
um sinal de que o esterilizador deve ser descalcificado.
De qualquer modo, o esterilizador deve ser descalcificado, pelo
menos, a cada 4 semanas para garantir que este continua a
funcionar de forma eficaz.

Por que razão o tempo
de esterilização é tão
curto?

Não adicionou água suficiente para efetuar a esterilização.
Coloque exatamente 130 ml de água diretamente no
reservatório da água da base.

Por que razão continua
a existir muita água na
placa de aquecimento
após a esterilização?

A placa de aquecimento pode estar a ser bloqueada pelo
calcário. O esterilizador deve ser descalcificado, pelo menos, a
cada 4 semanas.
Consulte a secção "Descalcificação".

Por que razão existe
um odor a queimado e
uma marca queimada
na base?

Pode não ter retirado regularmente a água restante do
tabuleiro de recolha do cesto grande. A água acumula-se
no tabuleiro de recolha do cesto grande após cada ciclo de
esterilização. Retire a água restante do cesto grande após cada
utilização.

1
2

Retire a placa inferior do cesto grande. Retire toda a
água restante do tabuleiro de recolha do cesto grande.
Limpe a placa inferior e o cesto grande com água
quente e detergente líquido para a loiça.

Os artigos podem não ter sido bem limpos antes da
esterilização.
Antes de colocar os itens a esterilizar no esterilizador, lave-os
em profundidade na máquina de lavar loiça ou à mão com
água quente e líquido da loiça.
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Problema

Solução

O revestimento da
placa de aquecimento
está a descamar. Isto
afeta a função do
aparelho?

Isto não afeta a função do esterilizador.
Certifique-se de que não utiliza abrasivos ou agentes de
limpeza agressivos (por exemplo, lixívia), ou um esfregão, para
limpar a placa de aquecimento.

Por que razão o
esterilizador deixou de
funcionar?

A placa de aquecimento pode estar a ser bloqueada pelo
calcário. O esterilizador deve ser descalcificado, pelo menos, a
cada 4 semanas.
Consulte a secção "Descalcificação".

Tenho de secar os
artigos do bebé após a
esterilização?

A limpeza profunda e sem químicos do esterilizador mantém
o seu conteúdo esterilizado durante até 24 horas se a tampa
estiver fechada. A água restante nos artigos do bebé após a
esterilização é estéril e não acumula germes, pelo que não
precisa de secar.
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