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IMPORTANTES MEDIDAS DE
PROTEÇÃO

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre
seguidas, incluindo o seguinte:
Leia todas as instruções.

Perigo
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue
ou o aparelho em água ou em outro líquido.
Aviso
- Utilize o aparelho apenas em ambientes fechados.
- Não deixe o fio de energia pendurado no canto da mesa ou
bancada. Guarde o excesso de fio na base do aquecedor de
mamadeiras.
- É fornecido um cabo de energia mais curto para reduzir o risco
de se enroscar ou tropeçar em um cabo mais longo.
- Se um cabo de extensão for usado: o cabo deverá ser disposto
de modo que não fique pendurado sobre a bancada ou sobre
a superfície, de onde possa ser puxado por crianças ou causar
tropeços acidentais.
- A classificação elétrica indicada no conjunto de cabos ou no
cabo de extensão deve ser pelo menos igual à classificação
elétrica indicada no aparelho.
- Mantenha o cabo de energia longe de superfícies quentes.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada aterrada. Sempre
verifique se o plugue está inserido na tomada da parede de
forma adequada.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a
voltagem indicada na parte inferior do mesmo corresponde à
voltagem local.
- Se precisar utilizar um fio de extensão, certifique-se de que
ele seja um fio de extensão aterrado, com uma classificação
mínima de 13 amperes.
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Cabos de extensão podem ser usados com o devido cuidado.
Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou o
próprio aparelho estiverem danificados. Se o cabo de energia
estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por
uma assistência técnica autorizada Philips ou por técnicos
igualmente qualificados para evitar situações de risco.
Não coloque o aparelho sobre ou próximo ao fogão a gás ou
elétrico que esteja quente, nem a um forno aquecido.
Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades
física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência
e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso seguro do aparelho e que entendam os
riscos envolvidos.
Este aparelho não é um brinquedo.
É necessário estar atento quando qualquer aparelho for usado
por crianças ou próximo a elas.
Não derrame água no plugue de alimentação.
Para evitar possíveis ferimentos decorrentes de mau uso, use o
aparelho somente conforme descrito no manual do usuário.
Não preaqueça o aparelho.
Sempre coloque a mamadeira completamente montada com
a tampa no aquecedor de mamadeiras antes de adicionar
água.
Certifique-se de adicionar a água antes de ligar o aquecedor
de mamadeiras.
A água quente pode causar queimaduras graves. Tenha
cuidado quando o aquecedor de mamadeiras contiver água
quente.
As superfícies acessíveis do aparelho podem ficar quentes
durante o uso e estão sujeitas a calor residual após o uso.
Não mova o aparelho quando ele estiver com água quente.
Quando o alimento ou leite atingir a temperatura desejada,
remova a mamadeira ou o contêiner do aquecedor de
mamadeiras.
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Se o aparelho for do tipo aterrado, o cabo de extensão ou o
conjunto de cabos deve ser um cabo do tipo terra com três
fios.
Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes da
limpeza. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças.
O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do
aparelho pode causar ferimentos.
Para desconectar, posicione todos os controles em "off"
(desligado) e, em seguida, remova o plugue da tomada.
Antes de servir, certifique-se de que os alimentos estão em
uma temperatura segura.
Antes de servir, desconecte o cabo da tomada e do aparelho.
Não deixe o cabo ao alcance da criança.

Atenção
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico.
- O alimento não deve ser aquecido por muito tempo.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de
alimentar seu filho. Gire gentilmente a mamadeira e verifique
aplicando algumas gotas na parte interna do seu pulso. (Siga
as instruções na seção "Como alimentar seu bebê com leite".)
- Desconecte o aparelho da tomada quando ele não estiver em
uso.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita ao calor
residual após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Siga as instruções para remover as impurezas e evitar danos
irreparáveis.
- Não tente abrir ou reparar o aparelho por conta própria. Entre
em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips
do seu país (consulte www.philips.com/support).
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GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Você pode procurar o código da data de produção YYWW no compartimento de
armazenamento do fio na base do aquecedor de mamadeiras.

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

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

Com esse aquecedor de mamadeiras, você pode aquecer e descongelar leite na Philips
Avent e em outras mamadeiras e recipientes de papinhas para bebê das marcas mais
comuns.
Com esse aquecedor de mamadeiras, você pode aquecer e descongelar leite com
segurança na Philips Avent e em outras mamadeiras e recipientes de papinhas para bebê
das marcas mais comuns.
Este aquecedor de mamadeira foi projetado para aquecer o leite de maneira suave.
Por isso, a água no aquecedor nunca atingirá temperatura de ebulição. Cada uma das
configurações de aquecimento é programada para aquecer diferentes volumes de leite.
Para um melhor desempenho, siga as etapas abaixo:
1. Coloque a mamadeira no aquecedor.
2. Encha com água fresca em temperatura ambiente até o nível do leite.
3. Selecione o volume do leite e pressione o botão ligar/desligar.
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Instruções de uso
Visão geral do produto

A
F

B

E

D

C

A

Aquecedor de mamadeiras

D

Configuração Manter aquecido/
descongelar

B

Indicador de progresso

E

Configuração de volume do leite

C

Ajuste de aquecimento de papinhas
para bebê

F

Botão ligar/desligar
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Explicação dos ajustes

Volume do leite

• Selecione esse ajuste para aquecer o leite em
temperatura ambiente ou da geladeira.
• Selecione o volume do leite que você irá aquecer.
Você pode definir de 30 ml/1 oz até 330 ml/11 oz.
O aquecedor de mamadeiras esquenta o leite na
temperatura desejada. O leite está pronto para
alimentar o bebê quando o indicador de progresso
acende totalmente. Se você quiser o leite mais
quente, mantenha a mamadeira no aparelho até
chegar à temperatura desejada após o indicador
de progresso estar completamente aceso. Retire a
mamadeira e verifique a temperatura do leite antes
de alimentar o bebê. Você também pode manter a
mamadeira aquecida no aparelho. Ele será desligado
automaticamente após cerca de 60 minutos.
• Verifique a temperatura do leite pingando algumas
gotas na parte interna do pulso. O leite pode parecer
frio para você, mas será muito agradável para um
bebê recém-nascido. Pesquisas sugerem que a
maioria dos bebês prefere leite mais frio do que a
temperatura corporal.

• Selecione esta configuração para aquecer papinhas
para bebês.
• Para o melhor resultado, mexa a papinha do bebê
Aquecimento de papinhas para
durante o aquecimento.
bebê

Manter aquecido/descongelar

• O sensor integrado ajusta o padrão de aquecimento
para manter aquecido ou descongelar.
• Se o leite/papinha do bebê estiver quente, será
aquecido gradualmente e mantido na temperatura
correta.
• Se o leite do bebê estiver congelado, ele será
descongelado até o estado líquido e depois será
aquecido até a temperatura correta. Você pode
descongelar leite de 30 ml/1 oz até 180 ml/6 oz.
• Se a papinha do bebê estiver congelada, será
descongelada. Depois disso, desligue o aquecedor
de mamadeira e mude para o ajuste de papinhas
para aquecer a papinha do bebê.
• Selecione essa configuração para aquecer o saco
para leite. O material do saco para leite transfere o
calor rapidamente.
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Quando o indicador de progresso estiver completamente aceso, mas sem piscar, o leite
estará pronto para alimentação. Alimente seu bebê quando o leite estiver aquecido. Não
reaqueça o leite após ele ter esfriado, pois pode haver proliferação de bactérias.
Devido às variações na consistência de papinhas para bebês, o aparelho não consegue
detectar com precisão por quanto tempo as papinhas devem ser aquecidas. Quando o
indicador de progresso estiver completamente aceso, mas sem piscar, mantenha a papinha
do bebê no aparelho para continuar aquecendo. Misture a papinha para bebê enquanto
o copo ou o contêiner estiver no aquecedor de mamadeiras. Para o melhor resultado,
verifique a temperatura enquanto ela estiver aquecendo.

Como aquecer leite

1

Coloque a mamadeira no aquecedor de mamadeiras. Encha com água potável
até o nível do leite. Se você tiver um grande volume de leite, por ex. 210 ml/7 oz,
encha com água até aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do
aquecedor de mamadeiras.

1 cm

2

Selecione a configuração desejada com base no volume de leite e pressione o
botão ligar/desligar para ligar.

7oz
210ml

7
210

3

O indicador de progresso piscará gradualmente para mostrar o progresso do
aquecimento do leite.
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4
5

Quando o indicador de progresso estiver completamente acesso de forma
continua, o leite estará pronto para alimentação e o aquecedor de mamadeiras
alternará automaticamente para o modo de manter aquecido.
O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento. O indicador de progresso será
desligado.

60 min

Dica
• Se você quiser o leite mais quente, mantenha a mamadeira no aparelho até atingir a temperatura
desejada após o indicador de progresso estar completamente aceso.
• Se estiver usando uma mamadeira de silicone, o leite levará mais tempo para ser aquecido.
Mantenha-a no aquecedor de mamadeiras por 3 a 4 minutos após o indicador de progresso estar
completamente aceso.

Configuração recomendada para diferentes contêineres
Contêiner

Configuração recomendada

Plástico

Configuração de volume do leite

Vidro

Configuração de volume do leite

Silicone

Configuração de volume do leite + 3 a 4 minutos

Saco de leite

Configuração Manter aquecido/descongelar

Nota
• O tempo para aquecer o leite depende do volume, da temperatura inicial do leite e da água e do
tipo de mamadeira.
• Caso queira alterar a definição depois de ligar o aquecedor de mamadeira, desligue-o primeiro.
Altere a configuração e o ligue novamente. Alterar a definição depois de 20 segundos ou mais
que o aquecedor de mamadeira foi ligado, mudará ele automaticamente para o modo de manter
aquecido.
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Como alimentar seu bebê com leite
Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho e retire a mamadeira.

Nota
• Se você estiver usando uma mamadeira pequena, como uma de 60 ml (2 oz), tenha cuidado para
não tocar na água quente ao retirá-la do aparelho.

Sempre verifique a temperatura do leite antes de amamentar o bebê. Gire gentilmente a
mamadeira e verifique aplicando algumas gotas na parte interna do seu pulso.

Depois de cada utilização, desligue o aquecedor de mamadeiras e deixe-o esfriar. Por
questões de higiene, retire a água do aquecedor de mamadeiras.
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Reutilizar o aquecedor de mamadeiras imediatamente para outra
mamadeira
Se você quiser aquecer outra mamadeira, deixe o aquecedor esfriar. Para acelerar,
reabasteça o aquecedor de mamadeiras com água fria.
Quando você ligar o aquecedor de mamadeiras, o indicador de progresso piscará
gradualmente para indicar que o aparelho está aquecendo novamente.
Nota
• Se o indicador de progresso estiver aceso, mas não piscando, o aquecedor de mamadeiras ainda
está quente demais para aquecer outra mamadeira. Desligue o aquecedor de mamadeiras e
deixe-o esfriar.

Bolsa de leite quente
Verifique as instruções da bolsa de leite e certifique-se de que ela possa ser aquecida em
um aquecedor de mamadeiras.
1 Coloque a bolsa de leite no aquecedor de mamadeiras. Encha com água potável
até o nível do leite. Se você tiver um grande volume de leite, encha com água até
aproximadamente 1cm abaixo da parte superior do aquecedor de mamadeiras.

2

Selecione a configuração Manter aquecido/descongelar e pressione o botão
ligar/desligar para ligar. O material da bolsa para leite transfere o calor muito
rapidamente, por isso é melhor usar essa configuração.
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3

O indicador de progresso piscará para mostrar que está no processo de
aquecimento.

4

Quando o indicador de progresso estiver completamente acesso de forma
continua, o leite estará pronto para alimentação e o aquecedor de mamadeiras
alternará automaticamente para o modo de manter aquecido.

5

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento. O indicador de progresso será
desligado.

60 min

Como aquecer papinha para bebê

1

Coloque o recipiente de papinhas para bebê no aquecedor de mamadeiras.
Encha com água potável até o nível da papinha para bebê. Se você tiver um
grande volume de papinha para bebê, por ex. 210 ml/7 oz, encha com água até
aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor de mamadeiras.

1 cm
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2

Selecione o ajuste de aquecimento de papinhas para bebê e pressione o botão
ligar/desligar para ligá-lo.

3

O indicador de progresso piscará para mostrar que está no processo de
aquecimento.

4

Devido às variações na consistência das papinhas para bebês, o aparelho não
consegue detectar com precisão quanto tempo as papinhas para bebês devem
ser aquecidas. Misture a papinha para bebê enquanto o copo ou o contêiner
estiver no aquecedor de mamadeiras. Para obter o melhor resultado, verifique a
temperatura enquanto ela estiver aquecendo.
» Tenha cuidado para não queimar os dedos ao segurar o contêiner ou copo
enquanto mexe.

Nota
• Quando o indicador de progresso se acender continuamente, mantenha a papinha do bebê no
aparelho para continuar aquecendo. Mexa a papinha do bebê e verifique a temperatura.

5

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento. O indicador de progresso será
desligado.

60 min
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Como alimentar seu bebê com papinha
Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho e retire o recipiente ou frasco de
alimento.

Sempre verifique a temperatura da papinha para bebê antes de alimentar seu bebê.
Misture cuidadosamente a papinha para bebê no contêiner ou jarra e experimente-a
para garantir que ela não esteja muito quente.

Reutilização do aquecedor de mamadeiras imediatamente após o uso
para outro contêiner de papinha para bebê
Siga as mesmas etapas indicadas na seção “Como aquecer leite”

Função Manter aquecido
Com esta configuração, o sensor integrado ajusta o padrão de aquecimento para manter
aquecido ou descongelar. Se você colocar leite morno no aparelho, ele será aquecido
gradualmente e mantido na temperatura certa.
1 Coloque a mamadeira no aquecedor de mamadeiras. Encha com água potável
até o nível do leite. Se você tiver um grande volume de leite, encha com água até
aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor de mamadeiras.

1 cm
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2

Selecione a configuração Manter aquecido/descongelar e pressione o botão
ligar/desligar para ligar.

3

O indicador de progresso piscará para mostrar que o leite está aquecendo.

4

Quando o indicador de progresso estiver completamente acesso de forma
continua, o leite estará pronto para alimentação e o aquecedor de mamadeiras
manterá o leite nesta temperatura.

5

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento. O indicador de progresso será
desligado.

60 min

Nota
• O tempo pode variar dependendo do volume de leite e da temperatura inicial.
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Descongelar leite
Com esta configuração, o sensor integrado ajusta o padrão de aquecimento para manter
aquecido ou descongelar. Se você colocar leite congelado, o aquecedor de mamadeiras
descongelará o leite até o estado líquido e depois o aquecerá até a temperatura correta.
Você pode descongelar leite de 30 ml/1 oz até 180 ml/6 oz.
1 Coloque a mamadeira no aquecedor de mamadeiras. Encha com água potável
até o nível do leite. Se você tiver um grande volume de leite, encha com água até
aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor de mamadeiras.

1 cm

2

Selecione a configuração Manter aquecido/descongelar e pressione o botão
ligar/desligar para ligar.

3

O indicador de progresso piscará para mostrar que o leite está descongelando e
aquecendo.

4

Devido às variações no leite congelado, o aparelho não consegue detectar
com precisão por quanto tempo devem ser aquecidos. Quando o indicador
de progresso se acender continuamente, mantenha o leite no aparelho para
continuar aquecendo.
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Nota
• Por exemplo, para descongelar e aquecer uma garrafa de 60 ml/2 oz de leite congelado,
levará 45 minutos. O tempo de descongelamento e aquecimento pode ser maior ou menor,
dependendo do volume de leite e do material do recipiente.

5

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento e de descongelamento. O
indicador de progresso será desligado.

60 min

Descongelar papinhas para bebê
Com esta configuração, o sensor integrado ajusta o padrão de aquecimento para manter
aquecido ou descongelar. Se você colocar papinha para bebê congelada, o aquecedor de
mamadeiras a descongelará. Depois disso, desligue o aquecedor de mamadeiras e mude
para o ajuste de papinhas para aquecê-la na temperatura certa.
1 Coloque o recipiente de papinhas para bebê no aquecedor de mamadeiras. Encha
com água potável até o nível da papinha para bebê. Se você tiver um grande
volume de papinha para bebê, encha com água até aproximadamente 1 cm
abaixo da parte superior do aquecedor de mamadeiras.

1 cm

2

Selecione a configuração Manter aquecido/descongelar e pressione o botão
ligar/desligar para ligar.
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3
4

O indicador de progresso pisca para mostrar que a papinha para bebê está
descongelando.

Devido às variações na consistência das papinhas para bebês, o aparelho não
consegue detectar com precisão o tempo necessário para descongelá-las. Mexa a
papinha do bebê quando começar a descongelar.
Tenha cuidado para não queimar os dedos ao segurar o contêiner ou copo enquanto
mexe.
Nota
• Por exemplo, para descongelar 180 ml/6 oz de papinha, levará 60 minutos. O tempo de
descongelamento pode ser maior ou menor, dependendo do volume de papinha e do material
do recipiente.

5

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos. O indicador de progresso será desligado.

60 min

6

Depois disso, selecione o ajuste de papinhas para bebê e pressione o botão liga/
desliga para ligar e aquecer papinhas.
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Nota
• Certifique-se de que o aquecedor de mamadeiras esteja desligado antes de ajustar o botão
para a configuração de papinhas para bebê. Caso contrário, o ajuste não poderá ser ativado.

7
8

O indicador de progresso piscará para mostrar que a papinha está aquecendo.

9

O aquecedor de mamadeiras desligará automaticamente após cerca de
60 minutos, incluindo o tempo de aquecimento. O indicador de progresso será
desligado.

Devido às variações na consistência das papinhas para bebês, o aparelho
não consegue detectar com precisão o tempo necessário para aquecê-las.
Mexa a papinha enquanto aquece. Para obter o melhor resultado, verifique a
temperatura enquanto ela estiver aquecendo.
Tenha cuidado para não queimar os dedos ao segurar o contêiner ou copo enquanto
mexe.
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Limpeza e remoção de camadas de minério
Limpeza

1
2

Desligue o aquecedor de mamadeiras da tomada e deixe-o esfriar.

3

Limpe com um pano úmido.
» Não utilize abrasivos, agentes de limpeza bactericidas, solventes químicos ou
ferramentas afiadas para limpar o aquecedor de mamadeiras.

Despeje a água lateralmente em vez de para frente ou para trás para evitar
respingos de água no botão ou no plugue principal.

Nota
• Se você utilizou o aquecedor de mamadeiras para aquecer papinha para bebês, certifique-se de
que não haja restos de alimento no fundo do aparelho.
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Limpeza de impurezas
Recomenda-se fazer a remoção de impurezas do aquecedor de mamadeiras a cada quatro
semanas para garantir seu correto funcionamento.
Para remover as impurezas, misture 60 ml/2 oz de vinagre branco com 120 ml/4 oz de
água fria. Ligue e selecione a configuração de aquecimento do leite para conteúdo abaixo
de 180 ml/6 oz e deixe o aparelho funcionando por 10 minutos. Deixe a solução no
aquecedor de mamadeiras até que todas as impurezas se dissolvam.

180 ml
6 oz

10 min

Nota
• Você também pode usar removedores de impurezas à base de ácido cítrico.
• Não use outros tipos de removedores de impurezas.

Esvazie o aquecedor de mamadeiras e limpe bem o interior com um pano úmido. Se ainda
houver vestígios de impurezas, repita o procedimento de remoção de impurezas.

Descarte
O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados. Para obter informações sobre reciclagem, entre em
contato com os estabelecimentos locais de gerenciamento de resíduos ou visite
www.recycle.philips.com.
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Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Se
as informações abaixo não resolverem o problema, entre em contato com a Central de
Atendimento ao Cliente do seu país.
Problema Depois de ligar o aquecedor de mamadeiras, o indicador de progresso
completo pisca rapidamente e desliga.
Causa
Solução

• A temperatura da água no aquecedor de mamadeiras está muito quente
ou muito fria.
• A proteção contra fervura a seco está ativada.

• Desligue e desconecte da tomada. Deixe o aparelho esfriar por alguns
minutos. Certifique-se de enchê-lo com água fresca em temperatura
ambiente.
• O aquecedor de mamadeiras desliga automaticamente se estiver ligado
e não houver água suficiente. Desligue e desconecte da tomada. Deixe-o
esfriar primeiro. Certifique-se de enchê-lo com água fresca em temperatura
ambiente suficiente.
• Encha o aquecedor de mamadeiras com água até o nível do leite. Se
você tiver um grande volume de leite para aquecer, encha com água
até aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor
de mamadeiras. O aquecedor de mamadeiras está pronto para uso
novamente.

Problema O leite está muito quente.
Causa
Solução

• Você pode ter selecionado uma configuração incorreta ou está usando
uma bolsa de leite.
• Talvez você tenha colocado muita água no aquecedor de mamadeiras.

• Selecione a configuração de volume do leite com base no volume do leite,
não no tamanho da mamadeira.
• Se você estiver usando uma bolsa de leite, selecione a configuração Manter
aquecido/descongelar.
• Encha o aquecedor de mamadeiras com água até o nível do leite. Se
você tiver um grande volume de leite para aquecer, encha com água
até aproximadamente 1 cm abaixo da parte superior do aquecedor
de mamadeiras. O aquecedor de mamadeiras está pronto para uso
novamente.
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Problema O leite ainda está frio.
Causa

Solução

• Talvez você tenha selecionado uma configuração incorreta, esteja usando
uma mamadeira de silicone ou enchido o aquecedor de mamadeiras com
água quente.
• Talvez você não tenha colocado água suficiente no aquecedor de
mamadeiras.
• Talvez você tenha colocado a mamadeira no aquecedor depois de ligá-lo.
• Coloque a mamadeira no aquecedor. Encha o aquecedor de mamadeiras
com água fresca em temperatura ambiente. Encha o aquecedor de
mamadeiras com água até o nível do leite. Se você tiver um grande volume
de leite para aquecer, encha com água até aproximadamente 1cm abaixo
da parte superior do aquecedor de mamadeiras. Selecione a configuração
de volume do leite com base no volume do leite, não no tamanho da
mamadeira. Pressione o botão para iniciar o aquecimento.
• Se você estiver usando uma mamadeira de silicone, selecione a
configuração de volume de leite com base no volume de leite. Quando
o indicador de progresso estiver completamente aceso, aguarde de 3 a
4 minutos para que o leite aqueça.
• Não use água morna.

Problema Depois de ligar o aquecedor de mamadeiras, o indicador de progresso fica
completamente aceso, mas não pisca.
Causa
• O aquecedor de mamadeiras ainda está muito quente para aquecer outra
mamadeira. Talvez você tenha acabado de aquecer uma mamadeira.
Desligue-o e deixe esfriar.
Solução
• Para acelerar, reabasteça o aquecedor de mamadeiras com água fria.
Quando você liga o aquecedor de mamadeiras, o indicador de progresso
é preenchido gradualmente para indicar que o aparelho está aquecendo
novamente.
Problema O indicador de progresso completo pisca ao aquecer papinhas para bebê.
Causa
Solução

• Devido às variações na consistência das papinhas para bebês, o aparelho
não consegue detectar com precisão quanto tempo as papinhas para
bebês devem ser aquecidas.
• Misture a papinha para bebê enquanto o copo ou o contêiner estiver
no aquecedor de mamadeiras. Para o melhor resultado, verifique sua
temperatura enquanto ela estiver aquecendo.

Problema Sempre aqueço a mesma quantidade de leite, mas o tempo para aquecê-lo
está diferente.
Causa

Solução

• O tempo para aquecer o leite depende da temperatura inicial do leite e da
água.
• Se o leite tiver sido refrigerado e estiver inicialmente frio, levará mais tempo
para aquecê-lo.
• Se a água dentro do aquecedor de mamadeira estiver quente ou muito
quente, o leite demorará mais tempo para aquecer. O sensor ajusta o
padrão de aquecimento para evitar o superaquecimento do leite.
• Para garantir um tempo de aquecimento consistente, certifique-se de
que o aquecedor de mamadeira esteja abastecido com água fresca em
temperatura ambiente suficiente.
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Garantia e suporte
Para receber assistência, visite nosso site: www.philips.com/support ou ligue
gratuitamente para 1-800-54-Avent
Dois anos de garantia total
A Philips North America LLC oferece a garantia de cada novo produto da Philips, modelo
SCF358, contra defeitos de material ou fabricação por um período de dois anos a partir
da data da compra e concorda em reparar ou substituir qualquer produto defeituoso
gratuitamente.
IMPORTANTE: esta garantia não cobre danos resultantes de acidentes, uso incorreto
ou má utilização, falta de cuidado, encaixe de qualquer acessório não fornecido com
o produto, ou perda de peças ou utilização do produto com bateria diferente da
especificada.
NENHUMA RESPONSABILIDADE É ASSUMIDA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS,
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES.
Para receber serviço da garantia, acesse www.philips.com/support ou faça uma ligação
gratuita para 1-800-54-Avent. Para sua proteção, recomenda-se que a devolução de
produtos seja feita com seguro pré-pago, por carta registrada. Essa garantia não cobre
danos que ocorrerem durante o transporte.
NOTA: nenhuma outra garantia, por escrito ou oral, é autorizada pela Philips North
America LLC. Esta garantia concede a você direitos legais específicos e outros direitos que
podem variar de acordo com o país. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação
de danos incidentais ou consequenciais, portanto, a exclusão acima e as limitações podem
não se aplicar a você.
*Leia cuidadosamente as instruções fornecidas.
Fabricado pela: Philips Personal Health, uma divisão da Philips North America LLC, P.O. Box
10313, Stamford, CT 06904, USA.
PHILIPS e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da
Koninklijke Philips N.V.
© 2020 Philips North America LLC. Todos os direitos reservados.
Qualquer tipo de manutenção deve ser realizada por um representante de serviço
autorizado.
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