PT_MC Connect_Kuechenmaschine_U1U4.fm Seite 1 Donnerstag, 12. Dezember 2019 12:26 12

MONSIEUR CUISINE CONNECT SKMC 1200 C3

PT

MONSIEUR CUISINE CONNECT

HOYER Handel GmbH

Instruções de manejo

Tasköprüstraße 3
DE-22761 Hamburg
GERMANY

Estado das informações:
12/2019

ID: SKMC 1200 C3_19_V1.3

IAN 338924_1907

PT

IAN 338924_1907

PT

__338924_1907_MC-Connect_PT_online.book Seite 2 Donnerstag, 12. Dezember 2019 12:23 12

Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vista geral ........................................................................... 4
Vista geral dos símbolos ...................................................... 6
Utilização correta ................................................................. 7
Indicações de segurança ...................................................... 8
Material contido nesta embalagem .................................... 10
Primeira utilização e ligação à Internet .............................. 11
Vista geral das funções ...................................................... 13
Sinais de luz, som e imagem .............................................. 14
8.1
8.2

Regular o volume dos sinais de som .......................................................... 14
Vista geral sobre os sinais ........................................................................ 14

9. Desembalagem e posicionamento ...................................... 15
10. Utilização do recipiente de mistura ..................................... 15
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Marcas no recipiente de mistura ............................................................... 15
Aplicar e retirar o acessório de lâminas ..................................................... 16
Colocar o recipiente de mistura ................................................................ 16
Aplicar e retirar o acessório batedor ......................................................... 16
Colocar a tampa do recipiente de mistura .................................................. 17
Copo de medição como tampa da abertura de enchimento ......................... 17
Cozer e estufar com o acessório de cozer .................................................. 17
Utilizar a espátula ................................................................................... 18
Retirar o recipiente de mistura .................................................................. 18

11. Utilização do aparelho ....................................................... 19
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

Alimentação de corrente .......................................................................... 19
Ligar e desligar o aparelho ...................................................................... 19
Ecrã ...................................................................................................... 19
Manejo básico ........................................................................................ 19
Regular o tempo ..................................................................................... 20
Regular a temperatura ............................................................................. 21
Regular a velocidade ............................................................................... 21
Rotação para a esquerda ......................................................................... 21
Função Turbo .......................................................................................... 22
Balança ................................................................................................. 22
Vertedouro ............................................................................................. 22

12. Os menus mais importantes ............................................... 23
12.1
12.2
12.3
12.4

Vista geral dos menus .............................................................................. 23
O menu inicial ........................................................................................ 24
Os programas automáticos ...................................................................... 25
Receitas ................................................................................................. 26

13. Cozer a vapor .................................................................... 27
13.1
13.2
13.3
13.4

2

PT

Informações gerais relativas ao programa .................................................. 27
Preparação dos acessórios para cozer a vapor .......................................... 27
Iniciar Cozer a vapor .............................................................................. 27
Pausa e terminar ..................................................................................... 28

__338924_1907_MC-Connect_PT_online.book Seite 3 Donnerstag, 12. Dezember 2019 12:23 12

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10

Controlar o ponto de cozedura ................................................................. 28
Cozer a vapor com o acessório de cozer ................................................... 28
Proteção contra sobreaquecimento ............................................................ 28
Sugestões para cozer a vapor .................................................................. 28
Utilizar os acessórios para cozer a vapor .................................................. 28
Preparar menus ....................................................................................... 29

14. Amassar massa ................................................................. 29
14.1
14.2
14.3

Informações gerais relativas ao programa .................................................. 29
Iniciar o programa .................................................................................. 29
Pausa e terminar ..................................................................................... 30

15. Dourar ............................................................................... 30
15.1
15.2
15.3

Informações gerais relativas ao programa .................................................. 30
Iniciar o programa .................................................................................. 30
Pausa e terminar ..................................................................................... 31

16. CookingPilot ...................................................................... 31
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Generalidades sobre o CookingPilot ......................................................... 31
Funções dos botões no menu CookingPilot ................................................. 32
Procurar receitas ..................................................................................... 32
Selecionar e cozinhar uma receita ............................................................ 32
Guardar as receitas favoritas .................................................................... 33

17. Outras funções ................................................................... 33
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

Informações ............................................................................................ 33
Configuração de fábrica .......................................................................... 34
Atualizações ........................................................................................... 34
Centro de ajuda ...................................................................................... 34
Ligação à Internet .................................................................................... 34
Desligar a ligação WLAN ........................................................................ 34
A conta de membro ................................................................................. 35
Receitas novas: como, quando, onde? ....................................................... 35
Alterar o idioma do menu ........................................................................ 35

18. Limpeza e manutenção do aparelho ................................... 36
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Limpar a unidade base ............................................................................ 36
Limpar na máquina de lavar louça ............................................................ 36
Limpar os acessórios ................................................................................ 36
Limpar, verificar e substituir as juntas de vedação ....................................... 36
Limpar, verificar e substituir a espátula ...................................................... 37
Descalcificar ........................................................................................... 37
Substituir o suporte de lâminas .................................................................. 38
Armazenamento ..................................................................................... 38

Falhas, causa, eliminação .................................................. 39
Eliminar ............................................................................. 40
Dados técnicos ................................................................... 40
Encomendar acessórios ...................................................... 40
Sítio Web ........................................................................... 40
Garantia da HOYER Handel GmbH ..................................... 41

PT

3

__338924_1907_MC-Connect_PT_online.book Seite 4 Donnerstag, 12. Dezember 2019 12:23 12

1. Vista geral
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Tampa para os acessórios para cozer a vapor
Acessório para cozer a vapor, plano
Acessório para cozer a vapor, fundo
Junta de vedação do acessório para cozer a vapor fundo (ter em atenção a posição correta)
Recipiente de mistura
Símbolo de direção
0/I Interruptor de ligar/desligar
Ecrã tátil
Regulador rotativo
Anel LED
Fixação do recipiente de mistura
Suporte de lâminas
Vertedouro
Unidade base
Ventosas
Cabo de ligação com ficha de alimentação
Compartimento do cabo
Junta de vedação do acessório de lâminas (atender à posição correta)
Acessório de lâminas
Acessório de cozer
Acessório batedor
Espátula
Junta de vedação da tampa para o recipiente de mistura (ter em atenção a posição correta)
Tampa para o recipiente de mistura
Copo de medição

Figura A: acessórios: suporte de lâminas sobresselente
26 Cobertura de silicone
sem figura:
27 Alavanca de desbloqueio
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2. Vista geral dos símbolos
Barra de navegação
Menu inicial
Configurações
Receitas (cozinha guiada, CookingPilot)
Programas automáticos

Menu inicial

Receitas/CookingPilot
Alterar a direção das lâminas:
passar o dedo no ecrã com um movimento para cima/
baixo ou com um movimento para a esquerda/direita.
Procura
(por receita ou ingrediente)
Informação sobre as receitas (marcar como receita
favorita, ingredientes, ver os valores nutricionais
durante a cozedura com o CookingPilot)
Receitas ordenadas por ordem alfabética

Tempo (regulável de 00:00 até 99:00 minutos)
Temperatura
(regulável entre 37 e 130 °C)
Velocidade
(regulável do nível 1 ao 10)

Receitas ordenadas por categorias
Receitas favoritas marcadas
(favoritos)
Vista geral dos ingredientes da receita selecionada

Start
Stop
Pausa
Turbo
Manter a tecla premida para ativar o Turbo. O Turbo
está desativado a uma temperatura > 60 °C.
Rotação para a esquerda (regulação de velocidade
máxima até ao nível 3)
Pesar
0g
Tara

Valores nutricionais

Configurações
O meu perfil (área de Login para membros/registo)
Vídeos/tutoriais
Configurações

Regulador de visualização Pesar/Tara (função de
pesagem adicional)
Não utilizar o acessório batedor.
O acessório batedor só pode ser utilizado nos níveis 1
- 4.

Programas automáticos
Amassar
Cozer a vapor
Dourar

6

Receita em passos individuais
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NOTA: devido a desenvolvimentos do produto ou do software,
os símbolos podem ser alterados.
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Obrigado pela sua confiança!
Parabéns pela aquisição da sua nova máquina de cozinha
com função de cozedura "Monsieur Cuisine connect".
Para utilizar o produto com segurança e conhecer todas as
suas funcionalidades:
• Leia atentamente este manual de instruções
antes da primeira colocação em funcionamento.
• Siga impreterivelmente todas as indicações
de segurança!
• O aparelho só pode ser utilizado conforme
descrito neste manual de instruções.
• Guarde este manual de instruções.
• Se um dia der este aparelho a outra pessoa,
não se esqueça de lhe entregar este manual
de instruções. O manual de instruções é parte integrante do produto.
Esperamos que a sua nova máquina de cozinha com função de cozedura "Monsieur Cuisine connect" seja motivo
de grande satisfação!
Símbolos no aparelho
O símbolo indica que os materiais com esta identificação não alteram o sabor ou o aroma dos alimentos.
Este símbolo adverte-o do contacto com uma superfície muito quente.

3. Utilização correta
O "Monsieur Cuisine connect" serve para misturar, remexer,
bater líquidos, mexer, triturar, reduzir a puré, emulsionar, cozer a vapor, estufar, amassar, dourar, cozer, cozinhar de forma guiada receitas guardadas e pesar alimentos e produtos
nutricionais.
Neste manual de instruções descrevem-se as funções básicas, como misturar, triturar e cozer a vapor. no livro de receitas fornecido encontrará informações para preparar
pratos especiais.
Este aparelho foi concebido para o uso doméstico. O aparelho só pode ser utilizado em interiores.
Este aparelho não pode ser utilizado para uso comercial.

Uso indevido previsível
AVISO de danos materiais!
~ O aparelho não pode ser utilizado para triturar alimentos especialmente duros, como p. ex., ossos ou nozes-moscadas.
Produtos de terceiros e seus perigos:
~ Observar sempre a nota no manual de instruções referente ao uso exclusivo de acessórios originais.
~ Os acessórios externos, em especial os que bloqueiam as funções de segurança do MC connect,
põem em risco sua saúde e levam automaticamente à
anulação da autorização de operação. Os danos resultantes (danos materiais, patrimoniais ou pessoais) serão então suportados pelo operador. Nós,
como fabricantes, excluímos neste caso qualquer responsabilidade.

Este símbolo adverte-o do contacto com vapor de
água muito quente.

PT
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4. Indicações de segurança
Indicações de aviso
Quando necessário, são utilizadas as seguintes indicações de aviso neste manual de instruções:
PERIGO! Risco elevado: não considerar o aviso, pode causar danos no corpo e na vida de pessoas.
AVISO! Risco médio: não considerar o aviso, pode causar ferimentos ou danos materiais graves.
CUIDADO: risco reduzido: não considerar o aviso, pode causar ferimentos ligeiros ou danos materiais.
NOTA: particularidades e considerações a ter durante o manejo do aparelho.

Instruções para um funcionamento seguro
~ O aparelho não pode ser utilizado por crianças.
~ Guarde o aparelho e o respetivo cabo de ligação fora do alcance de crianças.
~ A limpeza e a manutenção de utilizador não podem ser efetuadas por crianças.
~ As crianças não podem brincar com o aparelho.
~ Não permita que o aparelho seja utilizado por crianças e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou, ainda, por pessoas sem experiência e/ou sem conhecimentos sobre o aparelho, a menos que sejam vigiadas ou que tenham recebido informações sobre a utilização do
mesmo e os perigos daí resultantes, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
~
Durante o funcionamento, as superfícies do aparelho aquecem muito. Quando o aparelho
está a funcionar, só deve agarrar nos acessórios para cozer a vapor e na tampa para os
acessórios para cozer a vapor com pegas ou luvas de cozinha.
~ O aparelho deve ser sempre desligado da rede elétrica quando não esteja sob vigilância, e antes
de ser montado, desmontado ou limpo.
~ Tenha em atenção que as lâminas do acessório de lâminas estão muito afiadas:
- Não toque nunca com as mãos nas lâminas, para evitar cortes.
- Quando lavar à mão, a água deve estar tão clara que lhe permita ver bem o acessório de lâminas para evitar cortar-se nas lâminas muito afiadas.
- Tenha o cuidado de não tocar nas lâminas do acessório de lâminas, quando esvaziar o recipiente de mistura.
- Tenha o cuidado de não tocar nas lâminas, quando retirar ou colocar o acessório de lâminas.
~ Com a função Turbo não pode estar nenhum ingrediente muito quente no recipiente de mistura.
Estes podem ser projetados para fora e causar queimaduras.
~ O acessório de lâminas e o acessório batedor continuam em rotação depois da máquina ter sido
desligada. Espere que o aparelho pare, antes de desbloquear o recipiente de mistura e de tirar a
tampa.
~ Este aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou com um sistema de
controlo remoto.
~ Se o cabo de ligação deste aparelho for danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante,
pelo seu serviço de assistência ao cliente ou por uma pessoa com uma qualificação semelhante,
para evitar perigos.
~ O aparelho deve ser desligado no interruptor e desligado da tomada de corrente, antes da troca
de acessórios ou de peças adicionais que se movam durante o funcionamento.
~ Certifique-se de que não há nenhum líquido derramado na ligação de encaixar do aparelho.
~ Tenha em atenção que a superfície do elemento de aquecimento ainda dispõe de calor residual
depois da aplicação.
~ Este aparelho destina-se a uma utilização doméstica ou semelhante, como por exemplo ...
… em cozinhas para uso de funcionários em lojas, escritórios ou outros estabelecimentos comerciais;
… em empreendimentos agrícolas;
… para uso de hóspedes em hotéis, motéis ou outros estabelecimentos residenciais;
… em pensões só com pequeno-almoço.
~ Consulte o capítulo referente à limpeza (ver "Limpeza e manutenção do aparelho" na página 36).

8
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PERIGO para e causado por animais
domésticos e animais úteis
~ Os aparelhos elétricos podem causar perigos para
animais domésticos e animais úteis. Além disso, os
animais também podem causar danos no aparelho.
Por isso, por princípio mantenha os animais afastados
dos aparelhos elétricos.

~ Desligue a ficha de alimentação da tomada de corrente, …
… se surgir uma avaria,
… se não utilizar o "Monsieur Cuisine connect",
… antes de montar ou de desmontar o
"Monsieur Cuisine connect",
… antes de limpar o "Monsieur Cuisine connect" e
… em caso de trovoada.
~ Não utilize o aparelho caso existam danos visíveis no
mesmo ou no cabo de ligação.
~ Para evitar riscos, não faça quaisquer modificações
no aparelho.

PERIGO de choque elétrico devido a
humidade
O aparelho nunca deve ser utilizado próximo de uma
banheira, de um chuveiro, de um lavatório com água,
ou semelhante.
A unidade base, o cabo de ligação e a ficha de alimentação não podem ser mergulhados na água ou
noutros líquidos.
Proteja a unidade base contra a humidade e contra
gotas e salpicos de água.
Se entrar líquido na unidade base, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada de corrente.
Antes de utilizar novamente o aparelho, é necessário
que este seja verificado por um técnico.
Não use o aparelho com as mãos húmidas.
Se o aparelho cair em água, retire imediatamente a ficha de alimentação. Só depois é que pode tirar o
aparelho da água.

PERIGO de ferimentos por corte
~ O aparelho não pode funcionar em nenhumas circunstâncias sem recipiente.
~ Nunca toque na lâmina a rodar. Não mantenha nenhuma colher ou outra coisa semelhante nas peças rotativas. Mantenha também afastado das peças rotativas o
cabelo comprido e a roupa larga.
Única exceção: a espátula fornecida foi construída de
modo que, quando bate no sentido dos ponteiros do relógio, não possa entrar em contacto com o acessório
de lâminas quando este está a funcionar. Não utilizar a
espátula com o acessório batedor.
~ Tenha em atenção, que as lâminas depois de desligar
ainda podem rodar por um curto período de tempo.
Isto aplica-se, em especial, em caso de velocidades
de rotação elevadas. Pegue na panela apenas quando a lâmina estiver parada.

PERIGO para crianças
~ O material de embalagem não é um brinquedo. As
crianças não podem brincar com os sacos de plástico.
Existe o perigo de sufocamento.

~

~

~
~

~
~

~
~

~

~

~

~
~
~

PERIGO devido a choque elétrico
Só introduza a ficha de alimentação na tomada de
corrente depois de montar completamente o aparelho.
Ligue a ficha de alimentação apenas a uma tomada
de corrente com contato de ligação à terra devidamente instalada, com fácil acesso, e cuja tensão corresponda ao que vem indicado na placa de
características do aparelho. A tomada de corrente
deve permanecer facilmente acessível depois de feita
a ligação.
Certifique-se de que o cabo de ligação não sofre danos causados por arestas vivas ou pontos de alta temperatura. Não enrole o cabo de ligação em volta do
aparelho.
Mesmo depois de desligado, o aparelho continua ligado à eletricidade. Para o desligar, é necessário desligar a ficha de alimentação.
Certifique-se de que o cabo de ligação nunca deixará
ninguém tropeçar ou ficar preso, ou poderá ser pisado.
Mantenha o cabo de ligação afastado de superfícies
muito quentes (p. ex., de uma placa elétrica).
Ao utilizar o aparelho tenha o cuidado de não deixar
que o cabo de ligação fique preso ou entalado.
Ao desligar a ficha de alimentação da tomada de corrente, nunca puxe pelo cabo.

PERIGO DE INCÊNDIO
~ Antes de ligar o aparelho, coloque-o sobre uma superfície plana, estável, seca e resistente ao calor.
~ Não é necessário vigiar continuamente durante o funcionamento, mas deve-se controlar regularmente. Isto
aplica-se, em especial, quando se regularam tempos
de cozedura longos.
PERIGO de ferimentos por queimadura
~ Em caso de conteúdo quente do recipiente de mistura,
a tampa só pode ser aberta lenta e cuidadosamente.
~ Imediatamente após reduzir a puré, a massa no recipiente de mistura ainda se encontra em movimento e
pode sair de repente ao abrir rapidamente a tampa.
Por esse motivo, após reduzir a puré, aguarde aprox.
10 segundos antes de abrir a tampa.
~ Só transporte o aparelho depois de ele se encontrar
frio.
~ Antes de limpar o aparelho, espere até que ele tenha
arrefecido.

PT
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PERIGO de ferimentos por escaldadela
~ De preferência, não tire a tampa para os acessórios
para cozer a vapor durante o processo de cozedura,
porque sai vapor muito quente.
~ Tenha cuidado, porque sai vapor muito quente pelas
aberturas de vapor da tampa para os acessórios para
cozer a vapor. Nunca tape estas aberturas, porque, se
o fizesse, poderia acumular-se vapor no aparelho e
este vapor seria projetado para fora de repente ao
abrir.
~ Se desejar tirar a tampa para os acessórios para cozer a vapor, primeiro eleve-a um pouco na traseira
para desviar de si a torrente de vapor que sai.
AVISO de danos materiais
~ Coloque o aparelho unicamente numa superfície plana, seca, antiderrapante e resistente à água, para evitar que ele possa cair ou deslizar do seu lugar.
~ Nunca coloque o aparelho em superfícies muito quentes, como p. ex., as placas elétricas.
~ O acessório batedor só pode ser utilizado com os níveis de velocidade 1 até 4.
~ A função Turbo não pode ser utilizada quando se utiliza o acessório batedor.
~ Utilize unicamente o recipiente de mistura com a tampa posta, porque, caso contrário, o líquido poderia
ser projetado para fora.
~ Não mude nada no aparelho, enquanto ainda houver
alimentos ou massa no aparelho.
~ Não encha demasiado o recipiente de mistura, porque de contrário, o seu conteúdo poderia ser projetado para fora. O líquido transbordado corre para a
base. Por isso, coloque o aparelho sobre uma base resistente à água.
~ Certifique-se de que, ao cozer a vapor, nunca há
água a mais ou a menos no aparelho.
~ Não coloque o aparelho diretamente por baixo de um
armário de cozinha, porque o vapor sai para cima e
pode danificar o armário.
~ Utilize unicamente água potável para produzir vapor.
~ Não ponha o aparelho vazio a funcionar, porque de
contrário, o motor poderá aquecer muito e avariar-se.
~ Utilize apenas o acessório original.
~ Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
~ O aparelho tem pés com ventosas em plástico antiderrapantes. Uma vez que os móveis são cobertos com
uma variedade de vernizes e de plásticos e são tratados com diferentes produtos de conservação, não é
possível excluir totalmente que alguns desses produtos
contenham componentes que ataquem e amoleçam os
pés com ventosas em plástico. Se necessário, coloque
uma base antideslizante por baixo do aparelho.

10

PT

5. Material contido nesta
embalagem
1 máquina de cozinha com função de cozedura
"Monsieur Cuisine connect", unidade base 14
1 recipiente de mistura 5 com:
- acessório de lâminas 19
- tampa para o recipiente de mistura 24
- copo de medição 25
1 acessório de cozer 20
1 acessório batedor 21
2 espátula 22
1 acessório para cozer a vapor, consistindo em:
- acessório para cozer a vapor, fundo 3
- acessório para cozer a vapor, plano 2
- tampa para os acessórios para cozer a vapor 1
1 Peça de substituição: suporte de lâminas 12 com cobertura de silicone 26
1 manual de instruções
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6. Primeira utilização e ligação
à Internet

A primeira utilização
1.

Pode utilizá-la "Monsieur Cuisine connect" a qualquer momento e sem restrições, mesmo sem uma ligação à Internet. A ligação à Internet serve apenas para aumentar o
número de receitas no seu aparelho e para se registar na
sua conta de cliente.

3.

Encontre informações sobre a sua rede
WLAN!

4.

Caso não tenha a certeza de qual é o nome da sua rede
WLAN ou da palavra-passe, eis algumas dicas do local
onde pode encontrar essas informações.
• Veja a traseira ou a parte inferior do seu router. Normalmente, é nesse local que encontra todas as informações de que necessita.
• Veja os documentos que recebeu do seu fornecedor
de ligação em rede.
• Nome da rede WLAN:
Geralmente, está indicado em "Nome da WLAN" ou
"Nome do SSID" ou numa combinação de ambos,
"Nome da WLAN (SSID)". O nome encontra-se atrás.
Quando o vir na lista do "Monsieur Cuisine connect",
toque no mesmo.
• Nome da palavra-passe:
Normalmente, encontra-se em "Nome da palavra-passe WLAN" ou "Chave WLAN". Geralmente, segue-se
ainda, dentro de parêntesis WPA, WPA2 ou semelhante; trata-se do tipo de encriptação. A palavra-passe encontra-se atrás. Normalmente, é uma
combinação de números e letras ou apenas de números.

2.

Deutsch

Español

Français

Italiano

Polski

5.

6.

Generalidades acerca da ligação WLAN
-

-

-

Ligue a ficha de alimentação 16 a uma tomada de
corrente adequada. A tomada de corrente deve permanecer acessível em qualquer momento depois de
feita a ligação.
Puxe apenas o cabo necessário a partir do compartimento do cabo 17.
Coloque o interruptor de ligar/desligar 7 atrás, à direita, em I:
- O ecrã 8 acende-se.
Aparece o ecrã no qual seleciona o idioma. Pressione o campo com o idioma desejado.

Só é necessário registar-se na sua rede WLAN ao estabelecer a ligação pela primeira vez ou se tiver feito
alterações à sua rede WLAN.
O seu "Monsieur Cuisine connect" memoriza uma ligação em rede com a qual foi ligado uma vez e volta
a ligar automaticamente.
Normalmente, é necessário introduzir uma palavrapasse aquando da primeira ligação. Apenas no caso
invulgar de a sua ligação em rede não estar protegida
é que não é necessário introduzir uma palavra-passe.

Na janela seguinte, aparece a nossa política de privacidade. Deslize com o dedo para cima para ler o resto do texto. Depois de ler, prima a tecla Registado.
Após alguns segundos, aparece uma janela que lhe
pede que se ligue à Internet.
- Toque com o dedo no ecrã em Ignorar, caso não
deseje estabelecer uma ligação à Internet. Aparece
um tutorial que explica as funções básicas. Pode iniciar ou cancelar este tutorial.
- Prima Próximo para estabelecer uma ligação à Internet.
WLAN

Selecione uma rede...
LarsH
[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP-preouth][ESS]

WLAN-45692
[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

ZwickeWlanNetz
[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS]

WLAN-LZB7UB
[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

WLAN-370155
[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

FRITZIBox 7312
[WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

Cancelar

7.

Próximo

Aparece uma lista com todas as redes WLAN visíveis.
- Ao aceder pela primeira vez, é feita uma pesquisa
automática das redes WLAN.
- As redes WLAN encontradas são apresentadas
numa lista.
- São indicadas todas as redes WLAN visíveis.

8.

Ao deslizar o dedo no ecrã, navega para cima e
para baixo na lista.
9. Toque com um dedo na sua rede WLAN.
10. Caso se trate de uma rede não protegida, a ligação
é estabelecida neste momento. Possivelmente, surge
uma pequena janela na qual tem de introduzir a palavra-passe WLAN (chave WLAN).
Também aparece um teclado através do qual pode
efetuar a introdução.

PT
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11. Após a introdução, prima CONECTAR na janela superior. O estabelecimento da ligação é iniciado.
12. Após a ligação, a rede WLAN ativa é realçada a cores. Abaixo do nome da rede, aparece Conectado
em letras pequenas.
Toque em Próximo.
13. Surgem, então, 2 janelas nas quais lhe solicitamos o
seu consentimento para obter dados do utilizador do
MCC, para os avaliar e para os poder transmitir a
um parceiro. Pode obter mais informações através do
link política de privacidade.
Em cada janela, prima em:
- Recusar: os dados não são lidos
- Permitir: o consentimento para recolher dados no
âmbito descrito é dado.
14. Na janela seguinte, acede à sua conta de membro.
Pode escolher entre:
- Usar a conta existente: se premir a tecla com a marca de verificação, pode entrar na sua conta existente. Introduza o e-mail e a palavra-passe.
- Registar, nova conta: se ativar este ponto, pode
criar uma conta nova. O programa guia o utilizador ao longo do registo. No final do processo, recebe um e-mail.
- Ignorar: aparece um tutorial que lhe apresenta as
funções básicas.
15. Clique no link que se encontra no e-mail para ativar
a sua nova conta.
16. Introduza o e-mail e a palavra-passe no aparelho e
prima Login. Recebe uma confirmação do registo.
- Se existir ligação e estiver registado na conta de
membro, as receitas novas são transferidas automaticamente a partir do nosso sítio Web e armazenadas no "Monsieur Cuisine connect".
17. Prima Próximo. Na janela seguinte, pode assinar a
Newsletter. Deslize um ou ambos os comutadores
deslizantes para a direita.
NOTA: se não desejar assinar qualquer Newsletter, saia
do menu sem fazer alterações.

12
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18. Prima Próximo. Aparece um tutorial que lhe apresenta as funções básicas. Comece o tutorial premindo
Iniciar ou prima X para o interromper.
19. Aparece o menu inicial em baixo.
Auto

Receitas

00:00

0

Configurações

0 °C
0

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar
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7. Vista geral das funções
Tecla /
ferramenta de trabalho
TARA / Pesar 34
Rotação para a esquerda 36

Função
pesar exatamente em gramas com a
função Tara (pôr em 0 para pesar outros ingredientes)

Acessório de cozer 20

AMASSAR 44

COZER A VAPOR 43

DOURAR 42

até 5.000 g
funciona apenas em modo de espera e
não durante o funcionamento
velocidade 1 - 3

-

premir a tecla para ligar a velocida- de mais alta, p. ex., para triturar nozes, pequenas quantidades de
ervas aromáticas ou de cebola
é necessário manter a tecla premida enquanto tiver de estar ativada

a função está bloqueada quando a temperatura do alimento no recipiente de
mistura está mais alta que 60 °C
em líquidos: até 2,5 litros no máximo
não utilizar com o acessório batedor 21

para triturar, picar, reduzir a puré para o programa AMASSAR
com a função ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA para bater suavemente

tem de estar sempre colocado, para vedar o recipiente de mistura 5
triturar alimentos, se necessário, antes
em pedaços com arestas de aprox.
3 - 4 cm de comprimento

-

Acessório batedor 21

-

bater suavemente os alimentos que não devam ser triturados

Turbo 38

Acessório de lâminas 19

Notas

-

para alimentos líquidos
- bater natas (no mínimo 200 g)
- bater claras de ovo (no mínimo
4 claras de ovo)
- emulsionar (p. ex., maionese)
para cozer e estufar

-

só pode ser utilizado com os níveis de
velocidade 1 até 4
não pode ser utilizado com a função
Turbo

deitar, no mínimo, 500 ml de água no recipiente de mistura 5

para amassar massas com o acessório de lâminas 19
-

pode ser utilizado para, no máximo,
500 g de farinha para massas pesadas
pode ser utilizado para, no máximo,
600 g de farinha para massas leves
(p. ex., massa batida)

programa para cozer suavemente a va- também se pode utilizar com o acessório
por com os acessórios para cozer a va- de cozer 20
por 2 e 3, em especial, legumes, peixe
e carne
para dourar ligeiramente alimentos,
como p. ex., carne ou cebola

-

quantidades pequenas, cortadas em pedaços
carne picada até 1000 g (500 g para
dourar - até 1000 g para misturar)

as etapas de trabalho individuais de
a função é possível para as receitas que se
CookingPilot 31
uma receita são-lhe apresentadas pas- encontram no aparelho, assim como para
as receitas que descarregou para o
(receitas para cozinha guiada) so a passo no ecrã.
aparelho.

PT
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8. Sinais de luz, som e
imagem

8.2 Vista geral sobre os sinais

O "Monsieur Cuisine connect" dá-lhe informações sobre o
estado do aparelho, sobre a conclusão de uma função, assim como avisos de eventuais tratamentos incorretos através de diferentes tipos de sinais.

Sinal
apresentado

Sinais de som
Ao ligar

8.1 Regular o volume dos sinais de
som
Pode regular o volume ou desligar o som deste modo:
1.
2.

No ecrã, toque na tecla .
Caso o menu da figura abaixo não seja apresentado
da mesma forma, toque em
.

Significado

Ao aparecer o menu principal, ouvese um sinal que indica a disponibilidade operacional.

Rodar a tampa
O som indica que o interruptor de seou o acessório
gurança foi ativado ou desativado.
para cozer a vapor
Mensagens no
ecrã

As mensagens automaticamente apresentadas no ecrã são acompanhadas
por um sinal de som.
Anel LED

Auto

Receitas

WLAN

Clique aqui para selecionar uma rede

Configurações

ALTERAR

Volume de som

i

Sobre...

seu Monsieur Cuisine connect

ABRIR

?

FAQ

Preguntas frequentes

ABRIR

Proteção de da... Politica de privacidade

ABRIR

Consentimentos Transferir os dados do utilizador para www.monsieur-...

3.

14

Na janela seguinte, pode ver o ponto Volume de
som. À direita, encontra-se um comutador deslizante.
Toque no ponto e mova-o para a esquerda ou para a
direita.
- totalmente para a direita: volume máximo
- para a esquerda: volume de som mais baixo
- totalmente para a esquerda: volume de som desligado

PT

Desligado

Aparelho desligado ou em Standby

Acende-se continuamente com
luz branca

O aparelho está ligado ou processo
colocado em pausa

Branco, intermitente

Cozedura ativa, aquecimento ativo

Pisca 3x com luz Fim do processo
verde
Pisca 3x com luz Caixa de diálogo apresentada no
vermelha
ecrã
Mensagens no ecrã
Antes de mudar
para Standby

Prima a tecla no ecrã para que o
aparelho permaneça ativo.

Ao interromper
um processo

Confirme com as teclas do ecrã ou recuse o seu comando anterior.
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9. Desembalagem e
posicionamento

10. Utilização do recipiente de
mistura

Muitas peças são protegidas por uma camada fina de
óleo durante a fabricação. Antes da primeira utilização,
ponha o aparelho a funcionar só com água para que se
possa vaporizar qualquer resíduo eventualmente existente.

NOTA: neste manual de instruções descrevem-se as funções básicas, como misturar, triturar e cozer a vapor. No
livro de receitas e software do aparelho, encontrará informações para preparar pratos especiais.

NOTA: durante os primeiros usos pode surgir um pouco
de cheiro estranho, devido ao aquecimento do motor. Isto
é normal. Cuide de ventilação suficiente.
1.
2.
3.

4.

5.

Remova todo o material de embalagem.
Verifique se todos os componentes estão presentes e
não apresentam danos.
Limpe o aparelho antes da primeira utilização! (ver "Limpeza e manutenção do aparelho" na
página 36).
Ferva uma vez 3 litros de água no recipiente de mistura 5 e depois deite a água fora (ver "Regular a
temperatura" na página 21).
Coloque o unidade de base 14 numa superfície plana, seca, antiderrapante e resistente à água, para
evitar que ele possa cair ou deslizar do seu lugar.

CUIDADO:
~ O líquido transbordado corre para a superfície de trabalho. Por isso, coloque o aparelho sobre uma base
resistente à água.

10.1 Marcas no recipiente de
mistura

O símbolo assinala a
parte frontal do recipiente de mistura.
O recipiente de mistura 5 tem marcas por dentro para indicar a capacidade:
- Marca inferior: aprox. 0,5 litro
- Marca I: aprox. 1 litro
- Marca do meio: aprox. 1,5 litro
- Marca II: aprox. 2 litros
- Marca superior: aprox. 2,5 litros
- Marca III: aprox. 3 litros, corresponde à capacidade
máxima permitida
CUIDADO:
~ Quando se misturam líquidos no nível 10 ou com a tecla Turbo 38, o recipiente de mistura 5 só pode conter, no máximo, 2,5 litros, porque, de outro modo, o
líquido poderá ser projetado para fora. Em níveis de
velocidade inferiores a 10, o recipiente de mistura 5
só pode conter, no máximo, 3 litros.
NOTA: em certos trabalhos não deve haver muito pouco
líquido no recipiente de mistura 5, para que o aparelho
funcione perfeitamente. Assim, p. ex., quando bater natas,
deve haver, no mínimo, 200 ml e, quando bater claras de
ovos, deve dispor de 4 claras, no mínimo.

PT
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10.2 Aplicar e retirar o acessório de
lâminas
O acessório de lâminas 19 serve para triturar alimentos.
O recipiente de mistura 5 nunca pode funcionar sem o
acessório de lâminas 19, porque o acessório de lâminas 19 veda o recipiente de mistura 5 por baixo.

CUIDADO:
~ Certifique-se de que a junta de vedação 18 assenta
corretamente no acessório de lâminas 19, porque, de
outro modo, o conteúdo poderia verter.

19
PERIGO de ferimentos por corte!
~ Tenha em atenção que as lâminas do acessório de lâminas 19 estão muito afiadas. Não toque nunca com
as mãos nas lâminas, para evitar cortes.
Para retirar o acessório de lâminas 19 proceda do modo
seguinte:

18

6.

13

Para bloquear o acessório de lâminas 19,
acione a alavanca de desbloqueio 27 na
parte inferior do recipiente de mistura 5, de
modo que ela fique a apontar para o símbolo do cadeado aberto.

NOTA: triture pedaços grandes em pedaços mais pequenos com arestas de aproximadamente 3 - 4 cm antes de
os colocar no recipiente de mistura. De outro modo, os pedaços maiores poderiam ficar presos nas lâminas.

10.3 Colocar o recipiente de mistura
1.
2.

1.
2.

3.

Coloque o recipiente de mistura 5 na posição horizontal.
Prima a alavanca de desbloqueio 27 na parte inferior do recipiente de mistura 5, de
modo que ela fique a apontar para o símbolo do cadeado aberto.
Puxe o acessório de lâminas 19 para cima com cuidado.

Para encaixar o acessório de lâminas 19, proceda do
modo seguinte:
4. Coloque o recipiente de mistura 5 na posição horizontal.
5. Encaixe o acessório de lâminas 19 pela parte de cima.
Tenha em atenção que os dois ressaltos na base do
acessório de lâminas 19 têm de entrar nas duas ranhuras no fundo do recipiente de mistura 5.

16
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Coloque o recipiente de mistura 5 na fixação 11. A
parte frontal com a marca da panela virada para si.
Pressione o recipiente de mistura 5 levemente para
baixo até que o cubo em forma de flor do acessório
de lâminas 19 engate no suporte de lâminas 12.

NOTAS:
• Se não for possível pressionar o recipiente de mistura 5 para baixo, é necessário "oscilar" um pouco
para que o cubo em forma de flor do acessório de lâminas 19 encaixe no recipiente de mistura 5 do suporte de lâminas 12.
• Se o recipiente de mistura 5 não encaixou corretamente, um mecanismo de segurança impede a função
do aparelho.

10.4 Aplicar e retirar o acessório
batedor
O acessório batedor 21 serve para misturar alimentos líquidos, p. ex., para bater natas, bater claras de ovos e
emulsionar (p. ex., maionese).
A acessório batedor 21 é encaixado no acessório de lâminas 19:
- As pás do acessório batedor 21 encontram-se nos espaços entre as lâminas.
- Para mais notas: ver "Vista geral das funções" na
página 13.
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CUIDADO:
~ O acessório batedor 21 só pode ser utilizado com os
níveis de velocidade 1 até 4.
~ A tecla Turbo 38 não pode ser utilizada, quando se
está a utilizar o acessório batedor 21.
~ Quando se utiliza o acessório batedor 21, não se
pode utilizar a espátula 22, porque ela poderia tocar
no acessório batedor 21.
~ Quando adicionar alimentos, certifique-se de que eles
não bloqueiam o acessório batedor 21.
Para retirar o acessório batedor 21, puxe-o para cima.
Caso fique preso, rode-o um pouco.

10.5 Colocar a tampa do recipiente
de mistura
NOTA: só é possível colocar a tampa para o recipiente
de mistura 24 se o recipiente de mistura 5 se encontrar
corretamente encaixado na unidade base 14. Se colocar
primeiro a tampa, não é possível encaixar o recipiente de
mistura na unidade base.
1.

Coloque a tampa 24 para o recipiente de mistura de
modo que os símbolos com cadeado fiquem em frente às setas que se encontram no recipiente de mistura 5.

NOTAS:
• Para poder fechar a tampa mais facilmente, deite
umas gotas de óleo num pano e depois esfregue com
ele a junta de vedação 23.
• O aparelho só começará a funcionar, se a tampa 24
estiver corretamente colocada.

10.6 Copo de medição como tampa
da abertura de enchimento
O copo de medição 25 serve ao mesmo tempo como fecho do recipiente de mistura 5 e para medir os ingredientes (20 ml a 100 ml).
• Para fechar o recipiente de mistura 5, ponha o copo
de medição 25 com a abertura para baixo na tampa 24 e bloqueio-o, rodando no sentido dos ponteiros
do relógio. Encaixa de forma audível.
CUIDADO:
~ Antes de retirar o copo de medição 25, é necessário
reduzir a velocidade para o nível 1, 2 ou 3, para assegurar que nenhum alimento possa ser projetado
para fora.
• Para verter os ingredientes, pode tirar o copo de medição 25 por pouco tempo.
• Para medir os ingredientes, rode o copo de medição 25 e verta os alimentos dentro dele. É possível ler
os valores em ml.

10.7 Cozer e estufar com o acessório
de cozer
1.

2.

Prima e rode a tampa 24 com as duas mãos no sentido dos ponteiros do relógio.
Só quando a tampa 24 se encontra corretamente fechada é que o aparelho pode começar a funcionar.
Um sinal de som indica que o aparelho está operacional.

2.

Deite, no mínimo, 500 ml de água no recipiente de
mistura 5. Deite o máximo de água no recipiente de
mistura 5, mas de modo que a adição de alimentos
não ultrapasse a capacidade máxima de 3 litros.
- Se todos os alimentos estiverem cobertos de água,
eles serão cozidos em água.
- Se todos os alimentos não estiverem cobertos de
água, eles serão cozidos ao vapor.
Verta os alimentos para dentro do acessório de cozer 20.

NOTA: certifique-se de que o nível de enchimento não ultrapassa a marca MAX.
3.
4.
5.
6.
7.

Coloque o acessório de cozer 20 no recipiente de
mistura 5.
Feche o recipiente de mistura 5 com a tampa 24 e
com o copo de medição 25.
Ligue o aparelho no interruptor de ligar/desligar 7.
Regule o tempo desejado no regulador de visualização 29.
Regule a temperatura desejada no regulador de visualização 32, p. ex., 100 °C para cozer.

PT
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No ecrã 8, aparecem o tempo regulado e a temperatura
selecionada.

00:53

3

75°C
0

8.

Selecione o nível de velocidade 1 para que o calor
se distribua uniformemente na água.
9. Prima a tecla X 35. O aparelho começa a trabalhar.
10. Após terminar o tempo regulado, ouve-se um sinal.
11. Prima o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar
o aparelho.

10.8 Utilizar a espátula
A espátula 22 serve para mexer os ingredientes e para retirar o acessório de cozer 20.
CUIDADO:
~ A espátula 22 não pode ser utilizada, quando se aplicou o acessório batedor 21. De outro modo a espátula 22 poderia ficar presa no acessório batedor 21.
~ Não utilize nenhum outro utensílio de cozinha para
mexer os ingredientes. A ferramenta poderia tocar nas
lâminas e causar danos.
• Bata sempre no sentido dos ponteiros do relógio. A espátula 22 foi construída de modo que,
quando bate no sentido dos ponteiros do relógio, não
pode tocar no acessório de lâminas 19 mesmo quando este está a funcionar.

• Com o gancho na traseira da espátula 22 pode retirar-se o acessório de cozer 20 muito quente, sem que
seja necessário tocar nele diretamente. Enganche simplesmente o estribo de metal do acessório de cozer 20 e, para o extrair, puxe-o para cima.

Notas relativas à substituição da ponta e à limpeza: (ver
"Limpar, verificar e substituir a espátula" na página 37).

18
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10.9 Retirar o recipiente de mistura

PERIGO de ferimentos por queimadura!
~ Em caso de conteúdo quente do recipiente de mistura 5, a tampa 24 só pode ser aberta lenta e cuidadosamente.
~ Imediatamente após reduzir a puré, a massa no recipiente de mistura ainda se encontra em movimento e
pode sair de repente ao abrir rapidamente a tampa.
Por esse motivo, após reduzir a puré, aguarde aprox.
10 segundos antes de abrir a tampa.
1.
2.

Prima e rode a tampa 24 com as duas mãos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a.
Retire o recipiente de mistura 5 para cima.
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11. Utilização do aparelho

11.4 Manejo básico

Por razões de segurança, as configurações descritas neste
capítulo só poderão ser selecionadas quando o aparelho
se encontra completamente montado.

Nesta secção, é explicada a operação geral. A descrição
exata é feita nos capítulos individuais, onde há essa menção.

11.1 Alimentação de corrente

O controlo e a regulação de valores são realizados através do ecrã tátil 8 e do regulador rotativo 9.

• Ligue a ficha de alimentação 16 a uma tomada de
corrente adequada. A tomada de corrente deve permanecer acessível em qualquer momento depois de
feita a ligação.
• Puxe apenas o cabo necessário a partir do compartimento do cabo 17.

11.2 Ligar e desligar o aparelho

O ecrã
O ecrã tátil 8 reage ao toque na superfície exatamente como, p. ex., um Smartphone. Não é possível fazer o controlo com luvas.
Para funcionar corretamente, o ecrã tem de estar limpo.
Por isso, não toque no ecrã com dedos molhados ou pegajosos.

NOTA: a primeira utilização está descrita no Capítulo
"Primeira utilização e ligação à Internet" na página 11.
• Coloque o interruptor de ligar/desligar 7 atrás, à direita, em I:
- O ecrã 8 acende-se.
- Após algum tempo, ouve-se um sinal e aparece o
menu inicial no ecrã.
.
Auto

Receitas

47

12

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

80

4

MINUTOS

PORÇÕES

0

55

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

47

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCI

• Pode ajustar as configurações tocando nas teclas ou
deslizando o dedo.

O regulador rotativo

Configurações

0
0
00:

00:00

FÁCIL

0

0 °C
0

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

• Para desligar o aparelho, coloque o interruptor de ligar/desligar 7 na traseira em 0.

11.3 Ecrã
No ecrã 8, aparecem todas as configurações e todos os
valores de funcionamento.
No modo de espera, o ecrã está escuro e consome menos
energia. No entanto, o aparelho está ligado com o interruptor de ligar/desligar 7.

• Pode ajustar as configurações com o regulador rotativo 9. Normalmente, as configurações são indicadas
de imediato no ecrã 8. Deste modo, ao rodar o regulador rotativo, pode, p. ex., navegar nas listas ou assinalar ou pontos de menu.
• As configurações são sempre efetuadas apenas para
a função ativada (p. ex., tempo, temperatura ou velocidade do programa).
• Ao premir o regulador rotativo, ocorre a ativação da
função assinalada.

Se nenhuma função estiver ativa e não ocorrer qualquer
operação durante aprox. 5 minutos, ouve-se um sinal acústico. Além disso, surge no ecrã 8 uma caixa de diálogo
na qual é feita a contagem decrescente do tempo que falta
até mudar para o modo de espera.
• Prima a tecla na caixa de diálogo para que o aparelho permaneça ativo.
• Caso o aparelho se encontre no modo de espera, prima ou rode o regulador rotativo 9 para tirar o aparelho deste modo.

PT
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11.5 Regular o tempo

O regulador de visualização

00:00

0

0 °C

00:00

0

0

0 °C
0

Nestas instruções, são representados os três círculos acima na figura do regulador de visualização. Trata-se de botões/teclas assim como de áreas de visualização e do
regulador - daí o nome regulador de visualização.
Os reguladores de visualização dependem da velocidade. A rotação rápida do regulador rotativo produz uma alteração mais rápida – desproporcional – dos valores
indicados.
• Os reguladores de visualização são compostos por
três partes diferentes:
- 00:00: esta e outras indicações especificam o valor
atual ou ajustado.
- Indicador de estado: o indicador de estado em volta do regulador de visualização indica a dimensão
relativa de uma configuração.
- Símbolos: os símbolos (p. ex.,
) indicam
qual a função básica do regulador de visualização.
g

Rodando este regulador de visualização, pode definir-se o
tempo que deve durar o processo de cozedura ou a preparação:
• Rodar o regulador de tempo no sentido dos ponteiros
do relógio: o tempo aumenta
• Rodar o regulador de tempo no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio: o tempo diminui
-

ç

-

O tempo regulável varia entre 1 segundo e 99 minutos.
A regulação é feita do seguinte modo:
- Até 1 min., em incrementos de um segundo,
- De 1 min. até 5 min., em incrementos de 10 segundos,
- De 5 min. até 20 min., em incrementos de 30 segundos,
- De 20 min. até 99 min., em incrementos de um minuto.
O tempo regulado é indicado no ecrã 8.

-

00:00

0

0 °C

03:50

0

• Os reguladores de visualização têm diferentes funções:
- Premir e rodar: desenhe uma forma circular com o
dedo no contorno exterior. Os valores são alterados
e apresentados.
- Indicações dos respetivos valores. Na figura acima,
esses valores seriam o tempo, a velocidade e a temperatura.

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

• Ao premir estas três teclas, a função indicada sob as
mesmas é ligada.

20

PT

-

-

-

Quando se inicia o funcionamento, em cima, o tempo
é contado de forma decrescente. Em baixo, é indicado o tempo regulado.
Se não houver prescrição do tempo, a indicação do
tempo aumenta de 0 segundos (00:00) até 99 minutos (99:00). Depois o aparelho para.
O tempo pode ser alterado durante o funcionamento.
Terminado o tempo regulado,
- o aparelho para,
- ouve-se um sinal acústico,
- o anel LED pisca por breves instantes com luz verde
e, depois, acende-se com luz branca.
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11.6 Regular a temperatura
Indicação da temperatura regulada
Indicação da temperatura do
alimento na panela

00:00

0

0 °C
0

Rodando este regulador de visualização, regula-se a temperatura de cozedura:
- A temperatura regulável varia entre 37 °C e 130 °C.
É possível selecionar as seguintes temperaturas em °C:
37, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
100, 105, 110, 115, 120, 125, 130.
- A temperatura regulada é indicada no centro do regulador de visualização.
- A temperatura real é indicada na parte inferior do regulador de visualização.

CUIDADO:
~ O acessório batedor 21 só pode ser utilizado com os
níveis de velocidade 1 até 4. No ecrã 8, aparece a
indicação correspondente.
~ Quando se misturam líquidos no nível 10, o recipiente
de mistura 5 só pode conter, no máximo, 2,5 litros,
porque, de outro modo, o líquido poderá ser projetado para fora (ver "Cozer a vapor" na página 27). Em
níveis de velocidade inferiores a 10, o recipiente de
mistura 5 só pode conter, no máximo, 3 litros.
-

-

Para iniciar o processo de aquecimento, é necessário
selecionar um nível de velocidade e uma regulação
do tempo.

-

-

Durante a fase de aquecimento, a temperatura dos alimentos indicada pode variar muito.
A temperatura pode ser alterada durante o funcionamento.

-

-

NOTAS:
• Assim que regular uma temperatura, se necessário, a
velocidade regressa ao nível 3.
• Se desejar reduzir a puré imediatamente após cozer
(p. ex., uma sopa), primeiro, rode a temperatura para
0 e, depois, regule a velocidade.

Para mais notas: ver "Vista geral das funções" na
página 13.
O nível de velocidade regulado é indicado no ecrã 8.
O nível de velocidade pode ser alterada durante o
funcionamento.
No programa Cozer a vapor não se pode selecionar
nenhuma velocidade.
Se a velocidade for alterada para 0 durante o funcionamento, o aparelho para. Para continuar a trabalhar,
selecione uma velocidade e prima a tecla X 35.
Depois de se ter selecionado uma temperatura, só se
dispõe dos níveis de velocidade 1 - 3.

Arranque suave
Para evitar que a aceleração repentina projete o líquido do
alimento quente para fora do recipiente de mistura 5 ou que
o aparelho comece a oscilar, há um arranque suave automático em todas as configurações, exceto na função Turbo:
- O arranque suave está ativo quando a temperatura do
alimento é superior a 60 °C.

11.8 Rotação para a esquerda
11.7 Regular a velocidade

00:51
00:00

0

Rodando este regulador de visualização, regula-se a velocidade:
- A velocidade pode ser regulada com 10 níveis diferentes:
- Níveis 1 - 4: para o acessório batedor 21;
- Níveis 1 - 10: para o acessório de lâminas 19.
São válidos 2 intervalos de tempo para a velocidade:
- Níveis 1 - 6: para estas velocidades, é possível selecionar o tempo entre 1 segundo e 99 minutos.
- Níveis 7 - 10: para estas velocidades, é possível selecionar o tempo entre 1 segundo e 15 minutos.

0 °C
0

0 °C
0

-

0

A rotação para a esquerda serve para bater suavemente
alimentos que não devam ser triturados.
-

-

Premindo a tecla
36 pode-se mudar o sentido de
rotação do acessório de lâminas 19 em qualquer momento para o funcionamento normal.
A rotação para a esquerda só é aplicável em velocidades baixas - níveis 1 até 3.
Nos programas AMASSAR e DOURAR, a rotação
para a esquerda é comandada pelo programa.
•

Rotação para a esquerda

Premir 36 para ativar a rotação
para a esquerda. Enquanto a função estiver ativada, aparece o símbolo abaixo no regulador de
visualização.
•
Premir 36 para desativar a rotação para a esquerda.

PT
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11.9 Função Turbo

00:04

Turbo

0 °C

0g

0
Tara

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

3.
CUIDADO:
~ Quando se misturam líquidos, o recipiente de mistura 5 só pode conter, no máximo, 2,5 litros, porque,
de outro modo, o líquido poderá ser projetado para
fora.
~ Não utilize nunca esta função, se estiver a utilizar o
acessório batedor 21.
Com a função Turbo pode selecionar por pouco tempo o
nível de velocidade 10 (máximo). Esta serve para triturar,
p. ex., nozes, pequenas quantidades de ervas aromáticas
ou de cebola.
-

38 está destacado: a função é possível.
38 está a cinzento: a tecla está bloqueada, a função não é possível (p. ex., porque a temperatura do
alimento no recipiente de mistura está mais alta que
60 °C).
• Prima e mantenha a tecla Turbo 38 premida enquanto necessitar da função. Para repetir, solte a tecla e
prima-a novamente.
NOTAS:
• A função Turbo só funciona,
- se o acessório de lâminas 19 não rodar.
- se a temperatura do alimento no recipiente de mistura 5 está mais baixa que 60 °C.
• A velocidade aumenta de repente para o nível 10
(máximo).

4.
5.

Coloque o alimento no recipiente de mistura 5. No
ecrã 8, o peso até 5 quilogramas é indicado em gramas.
Se colocar outro ingrediente no recipiente de mistura, o peso é somado na indicação.
Prima a tecla
para terminar a função de pesagem. Aparece novamente o menu inicial.

Pesar com a função Tara
Com a função Tara, pode voltar a colocar a indicação da
balança em 0 gramas e, depois, adicionar um novo alimento.
1. O aparelho está ligado, mas não decorre nenhuma
operação.
2. Prima a tecla
34. O ecrã 8 mostra 0 g.
3. Coloque o alimento no recipiente de mistura 5. No
ecrã 8, o peso até 5 quilogramas é indicado em gramas.
4. Prima o regulador de visualização para colocar a indicação do peso em 0 g.
5. Adicione o novo alimento ao alimento já existente.
No ecrã 8, aparece agora o peso do novo alimento
em gramas.
6. Se necessário, repita o procedimento com um novo
alimento.
7. Prima a tecla
para terminar a função de pesagem. Aparece novamente o menu inicial.

11.11 Vertedouro
Na fixação do recipiente de mistura 11 existe um vertedouro 13.

11.10 Balança

11

A balança de cozinha incorporada pesa em incrementos
de 5 gramas até 5 kg.
A balança é simples de manejar e está operacional, quando não decorre nenhuma operação.

Pesagem normal
1.
2.

22

O aparelho está ligado, mas não decorre nenhuma
operação.
Prima a tecla
34. O ecrã 8 apresenta a função
da balança e 0 g.

PT

Caso saia líquido do recipiente de mistura 5, este não se
acumula na unidade base 14, mas pode sair para a superfície de trabalho pelo vertedouro 13.
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12. Os menus mais importantes
12.1 Vista geral dos menus
Menu inicial

Receitas

Configurações

Auto

Menu inicial

Configurações

Auto

Receitas

WLAN

AMASSAR

Configurações

Clique aqui para selecionar uma rede

ALTERAR

Volume de som

COZINHAR A VAPOR
DOURAR

i

Sobre...

seu Monsieur Cuisine connect

ABRIR

?

FAQ

Preguntas frequentes

ABRIR
ABRIR

Proteção de da... Politica de privacidade
47

12

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

80

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

55

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

47

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

Consentimentos Transferir os dados do utilizador para www.monsieur-...

00:45

4

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z

0

Menu dos programas automáticos

CookingPilot: (receitas para cozinha
guiada)

Auto

Configurações

Receitas

00:00

Configurações

0

0 °C

Menu inicial

0

Turbo

Auto

Receitas

00:04

Turbo

Configurações

0 °C

Rotação para a esquerda

Auto

Receitas

00:51

1

0

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

Manter a tecla premida. Função
Turbo ativa. O tempo atual é indicado.

Pesar

Configurações

0 °C
0

Turbo

Rotação para a esquerda

Auto

Receitas

Configurações

0g
Tara

Pesar

Rotação para a esquerda: se aparecer o símbolo
no regulador de
visualização da velocidade, a rotação para a esquerda está ativada.

Balança: após premir a tecla , a
balança é ativada. A balança funciona apenas em modo de espera e
não durante o funcionamento.

PT
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12.2 O menu inicial

Este menu aparece após ligar o "Monsieur Cuisine connect". Neste menu, pode
ajustar os valores relativos ao tempo, à velocidade, à rotação para a esquerda
e à temperatura desejada. Além disso, pode aceder à balança e iniciar o Turbo.
28

29

30

Auto

31

32

Receitas

00:00

33

Configurações

0

0 °C
0

Turbo

38

28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

24

Rotação para a esquerda

37

36

35

Pesar

34

Aceder ao menu dos programas automáticos (AMASSAR, COZER A VAPOR, DOURAR)
Regular e apresentar o tempo (1 segundo até 99 minutos)
Regular a velocidade/Indicações de
- Velocidade: 1 - 10
- Turbo: na indicação, aparece Turbo
- Rotação para a esquerda:
- Acessório do batedor proibido:
- Balança: o peso em gramas de 0 até 5.000 g e da Tara
Aceder ao CookingPilot (receitas para cozinha guiada)
Regular a temperatura de referência e indicar a temperatura real/de referência (temperatura 37 °C 130 °C)
Aceder ao menu de configurações
Ativar a balança - indicação até 5.000 g com função de tara
Início da função ou do programa
Pausa ativa. Premir a tecla para reiniciar o processo
Rotação para a esquerda ou rotação para a direita (lâmina) ajustada
Terminar a função em curso e indicação das pré-regulações
Tecla Turbo; é necessário mantê-la premida. Inicia imediatamente a velocidade mais elevada (se
for possível)

PT
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12.3 Os programas automáticos

Neste menu, pode aceder a 3 programas automáticos diferentes. Depois de
aceder ao submenu, pode alterar algumas especificações dos programas automáticos ou iniciar diretamente o programa.
39

Menu inicial

Receitas

44

AMASSAR

43

COZINHAR A VAPOR

42

DOURAR

Configurações

41

00:45

4

40

0

39

Voltar ao menu inicial

40
41
42
43
44

Aceder ao menu do programa automático assinalado
Indicação dos valores predefinidos do programa automático assinalado
Programa para dourar
Programa para cozer a vapor
Programa para amassar massa

DOURAR
COZER A VAPOR
AMASSAR

PT
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12.4 Receitas

Neste menu, pode selecionar diversas receitas. No ecrã, é guiado automaticamente por todas as etapas de trabalho da receita selecionada. Basta ler e seguir as instruções que aparecem no ecrã: nunca foi tão fácil cozinhar.

Auto

Menu inicial

Configurações

52

51

47

12

MINUTOS

PORÇÕES

50

80

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

55

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

47

4

MINUTOS

PORÇÕES

48

47

46

45
46

Aceder à própria lista de favoritos
Apresentar as receitas em categorias

47

Apresentar receitas ordenadas por ordem alfabética

48

Vista horizontal/vertical do visor

49
50
51
52

ABCD....

PT

FÁCIL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z

49

26

FÁCIL

45

Abrir a janela de pesquisa - pode procurar por receitas ou por ingredientes
Lista alfabética - toque numa letra para mostrar receitas com esta inicial
Indicação do tempo de preparação, das porções e do nível de dificuldade
Nome da receita
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13. Cozer a vapor
PERIGO de ferimentos por escaldadela!
~ Se tirar a tampa 1 ou 24 durante o funcionamento,
pode sair vapor muito quente.
NOTA: neste manual de instruções descrevem-se as funções básicas, como misturar, triturar e cozer a vapor. No
livro de receitas fornecido e no aparelho, encontrará informações para preparar pratos especiais.

13.1 Informações gerais relativas ao
programa
-

-

Tempo pré-regulado: 20 minutos (variável), tempo máximo: 60 minutos
Temperatura pré-regulada: 120 °C (fixa)
Velocidade: desligada, não pode ser selecionada
- É indicado aquecer no regulador de visualização
central.
- Pode ignorar o tempo de aquecimento.
A cozedura a vapor começou:
- Aquecer é apagado.
- Na indicação do tempo, é indicado um tempo inferior a 20 minutos ou o tempo que selecionou.

13.2 Preparação dos acessórios
para cozer a vapor
1.

5.

Rode o acessório para cozer a vapor fundo 3 de
modo que este encaixe claramente e que se ouça um
sinal acústico.
Só é possível iniciar o programa se o acessório para
cozer a vapor 3 estiver colocado corretamente.

NOTA: para poder colocar o acessório para cozer a vapor 3 mais facilmente, deite umas gotas de óleo num
pano e depois esfregue com ele a junta de vedação 4.
6.

Verta os alimentos para dentro do acessório para cozer a vapor 3 e (se necessário) 2.

NOTAS:
• Se só precisar do acessório para cozer a vapor plano 2, terá de utilizar sempre os dois acessórios para
cozer a vapor 3 e 2 para evitar a saída de vapor pelos lados.
• Notas sobre o anel de vedação 4: (ver "Acessório
para cozer a vapor fundo 3" na página 37).
7.
8.

Coloque o acessório para cozer a vapor 2 cheio sobre o acessório para cozer a vapor 3.
Feche os acessórios para cozer a vapor com a tampa para os acessórios para cozer a vapor 1.

13.3 Iniciar Cozer a vapor
1.
2.

Coloque o recipiente de mistura 5 na fixação 11.

O aparelho está ligado e mostra o menu inicial.
Prima a tecla
para aceder ao menu dos
programas automáticos e, depois, a tecla COZER A
VAPOR 43 e --->. Os valores relativos ao programa
aparecem nos três reguladores de visualização.

Auto

Receitas

20:00

0

Configurações

120°C
0

COZINHAR A VAPOR

2.

3.
4.

Deite 1 litro de água no recipiente de mistura 5. Isto
corresponde à segunda marca a contar de baixo
para cima (I).
Verifique se a junta de vedação 4 do acessório para
cozer a vapor fundo 3 assenta corretamente.
Coloque o acessório para cozer a vapor fundo 3 um
pouco deslocado sobre o recipiente de mistura 5.

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

NOTA: pode alterar os valores relativos ao tempo. Toque
no regulador de visualização do tempo e efetue a regulação diretamente com o regulador de visualização ou com
o regulador rotativo.
3.

Prima a tecla X 35. O tempo de aquecimento é iniciado.
Durante este tempo,
- Aparece aquecer no regulador de visualização central.
- Prima ignorar, caso pretenda ignorar o tempo de
aquecimento.

PT
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4.

5.

6.

Após terminar o tempo de aquecimento, o programa
é iniciado.
- Aquecer é apagado e aparece o nível de velocidade 0.
Na indicação do tempo, é indicado um tempo inferior a 20 minutos ou o tempo que selecionou.
Após terminar o tempo regulado, ouve-se um breve
sinal, o anel LED 10 acende-se com luz verde e os
valores iniciais do programa são novamente apresentados no ecrã 8.
Prima o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar
o aparelho ou siga para o passo seguinte da receita.

13.6 Cozer a vapor com o acessório
de cozer
NOTA: pode usar o programa Cozer a vapor também
com o acessório de cozer 20. Se tirar a tampa para 24
verificar o estado de cozedura, aparece uma nota que informa que as configurações passam para o modo de pausa. Depois de colocar a tampa, inicie o programa restante
premindo X 35.
1.
2.

PERIGO de ferimentos por escaldadela!
~ Se tirar a tampa 1 ou 24 durante o funcionamento,
pode sair vapor muito quente.

3.

7.

5.

Retire os alimentos dos acessórios para cozer a vapor 2/3.

4.

6.

13.4 Pausa e terminar
• Para interromper um programa em curso, prima:
- II: deixa de ser feita a contagem decrescente.
- Terminar a pausa premindo X 35.
• Para terminar um programa em curso, prima:
- A tecla
37. O regulador de visualização indica
novamente a pré-regulação do programa.
- Prima
para aceder ao menu dos programas automáticos.

13.5 Controlar o ponto de cozedura
Tenha o cuidado de não deixar cozer os alimentos durante
demasiado tempo, porque os legumes poderiam ficar muito moles, e a carne e o peixe demasiado secos e duros.

7.

Deite 500 ml de água no recipiente de mistura 5.
Verta os alimentos para dentro do acessório de cozer 20.
Coloque o acessório de cozer 20 no recipiente de
mistura 5.
Feche o recipiente de mistura 5 com a tampa 24 e
com o copo de medição 25.
Inicie o programa (ver "Iniciar Cozer a vapor" na
página 27).
Terminado o programa, abra a tampa 24 e retire o
acessório de cozer 20 (ver "Utilizar a espátula" na
página 18).
Prima o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar
o aparelho ou siga para o passo seguinte da receita.

13.7 Proteção contra
sobreaquecimento
O aparelho possui uma proteção contra sobreaquecimento. O aparelho desliga-se automaticamente, quando já
não há líquido no recipiente de mistura 5, o que causa um
grande aumento de temperatura.
Neste caso, desligue a ficha de alimentação 16 da tomada
de corrente e deixe o aparelho arrefecer.
Depois já pode pôr de novo o aparelho a funcionar.

13.8 Sugestões para cozer a vapor
PERIGO de ferimentos por escaldadela!
~ Se tirar a tampa 1 durante o funcionamento, pode
sair vapor muito quente.
Para verificar de vez em quando o estado de cozedura
dos alimentos, proceda do modo seguinte:
1. Tire cuidadosamente a tampa para os acessórios
para cozer a vapor 1.
Quando tirar a tampa 1, tenha cuidado para não
ser atingido por uma torrente de vapor quente. Deixe
o vapor sair pelo lado oposto ao seu antes de tirar
completamente a tampa.
2. Tire a tampa 1.
3. Verifique o estado dos alimentos com uma vara comprida ou um garfo:
- Quando os alimentos estiverem prontos, prima a tecla
37 e depois o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar o aparelho.
- Se os alimentos ainda não estão prontos, ponha de
novo a tampa 1 e deixe o aparelho continuar a funcionar.

28
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Cozer a vapor é uma das formas mais saudáveis de cozinhar alimentos. Os nutrientes e a cor dos alimentos conservam-se em grande parte e o sabor natural e a consistência
também deleitam o gourmet. Desta forma é possível reduzir o sal, a gordura e as especiarias.

13.9 Utilizar os acessórios para
cozer a vapor
De acordo com as necessidades, poderá utilizar só o acessório para cozer a vapor fundo 3 ou os dois acessórios
para cozer a vapor (2 e 3).
O acessório para cozer a vapor plano 2 não pode ser utilizado sem o acessório para cozer a vapor fundo 3.
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13.10 Preparar menus

14. Amassar massa

Quando preparar um menu completo e utilizar os dois
acessórios para cozer a vapor sobrepostos, tenha em
atenção o seguinte:
- A carne e o peixe deverão ser sempre cozinhados no
acessório para cozer a vapor 3 que está em baixo,
para que o molho que vai escorrer não caia sobre o
outro alimento;
- Os alimentos de maior peso deverão ser cozinhados,
de preferência, no acessório para cozer a vapor 3
que está por baixo.

Com o aparelho, pode processar no máximo 500 g de farinha para massas pesadas e 600 g de farinha para massas leves. O programa só funciona com o acessório de
lâminas 19.

14.1 Informações gerais relativas ao
programa
-

tempo pré-regulado: 45 segundos (variável)
tempo máximo: 2 minutos
temperatura pré-regulada: 0 °C (fixa)
velocidade pré-regulada: 4 (fixa)
rotação para a direita/esquerda: é comandada pelo
programa

14.2 Iniciar o programa
1.
2.
3.
4.

Verta o alimento para dentro do recipiente de mistura 5.
Feche o recipiente de mistura 5 com a tampa 24.
O aparelho está ligado e mostra o menu inicial.
Prima a tecla
para aceder ao menu dos programas
automáticos e, depois, a tecla AMASSAR 44 e --->.
Os valores relativos ao programa aparecem nos três
reguladores de visualização.

Auto

Receitas

00:45

4

Configurações

0 °C
0

AMASSAR

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

NOTA: pode alterar os valores relativos ao tempo. Toque
no regulador de visualização correspondente e efetue a
regulação.
5.

6.

7.

Prima a tecla X 35. O programa é iniciado. É feita
a contagem decrescente do tempo regulado no
ecrã 8. O programa comanda automaticamente a
rotação para a esquerda/direita.
Após terminar o tempo regulado, ouve-se um breve
sinal, o anel LED 10 ao redor do regulador rotativo 9 acende-se com luz verde e os valores iniciais do
programa são novamente apresentados no ecrã 8.
Prima o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar
o aparelho ou siga para o passo seguinte da receita.
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14.3 Pausa e terminar

15. Dourar

• Para interromper um programa em curso, prima:
- II: deixa de ser feita a contagem decrescente.
- Terminar a pausa premindo X 35.
• Para terminar um programa em curso, prima
- A tecla
37. O regulador de visualização indica
novamente a pré-regulação do programa.
- Prima a tecla
para aceder ao menu dos programas automáticos.

Com o programa, pode dourar ligeiramente, no máximo,
500 g de carne, peixe, legumes e especiarias, p. ex.,
para libertar os aromas de torrado. Os pedaços maiores
têm de ser cortados em pedaços mais pequenos.

15.1 Informações gerais relativas ao
programa
-

tempo pré-regulado: 7 minutos (variável)
tempo máximo: 14 minutos
temperatura pré-regulada: 130 °C (variável)
velocidade pré-regulada: 1 (fixa)
rotação para a direita/esquerda: é comandada pelo
programa

15.2 Iniciar o programa
1.
2.
3.
4.
5.

Deite um pouco de gordura (p. ex., óleo) no recipiente de mistura 5.
Verta o alimento para dentro do recipiente de mistura 5.
Feche o recipiente de mistura 5 com a tampa 24.
O aparelho está ligado e mostra o menu inicial.
Prima a tecla
para aceder ao menu dos programas automáticos e, depois, a tecla DOURAR 42
e --->. Os valores relativos ao programa aparecem
nos três reguladores de visualização.

Auto

Receitas

07:00

1

Configurações

130°C
0

DOURAR

Turbo

Rotação para a esquerda

Pesar

NOTA: pode alterar os valores relativos ao tempo e à
temperatura. Toque no regulador de visualização correspondente e efetue a regulação com o regulador rotativo.
6.

7.

8.
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Prima a tecla X 35. O programa é iniciado. É feita
a contagem decrescente do tempo regulado no
ecrã 8. O programa comanda automaticamente a
rotação para a esquerda. Num intervalo de tempo fixo, o acessório de lâminas 19 inicia uma curta rotação para a esquerda.
Após terminar o tempo regulado, ouve-se um breve
sinal, o anel LED 10 ao redor do regulador rotativo 9 acende-se com luz verde e os valores iniciais do
programa são novamente apresentados no ecrã 8.
Prima o interruptor de ligar/desligar 7 para desligar
o aparelho ou siga para o passo seguinte da receita.
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15.3 Pausa e terminar

16. CookingPilot

• Para interromper um programa em curso, prima:
- II: deixa de ser feita a contagem decrescente.
- Terminar a pausa premindo X 35.
• Para terminar um programa em curso, prima:
- A tecla
37. O regulador de visualização indica
novamente a pré-regulação do programa.
- Prima a tecla
para aceder ao menu dos programas automáticos.

O CookingPilot do "Monsieur Cuisine connect" guia o utilizador passo a passo pela receita selecionada - daí o
nome CookingPilot (cozinha guiada).

16.1 Generalidades sobre o
CookingPilot
-

Aquando do fornecimento, o "Monsieur Cuisine connect"
tem várias receitas na sua memória.
Ao estabelecer a ligação à Internet e à sua conta de
membro, são transferidas outras receitas para a memória. Não se esqueça de iniciar sessão.
Pode desviar-se das especificações alterando a temperatura, o tempo ou a velocidade de mistura/para bater. Tal pode ser útil se já tiver feito uma receita várias
vezes e desejar alterar algo.

-

-

Aceder ao menu
• Prima a tecla
para abrir o menu do CookingPilot.
Aparece uma série de fotografias de receitas. Para
abrir uma receita, toque na fotografia.

47

12

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

80

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

55

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

47

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

• Caso se encontre numa receita, prima
para aceder novamente ao menu inicial do CookingPilot.

Indicações básicas sobre as receitas
Na margem inferior de uma fotografia da receita, encontra sempre 3 informações básicas.
47

12

MINUTOS

PORÇÕES

-

45 : duração aproximada da preparação em minutos

-

4

FÁCIL

80

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

55

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

47

4

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL

: número de porções
: nível de dificuldade

Estas informações são fixas e não podem ser alteradas.

Operações no menu de receitas
• Deslize um dedo sobre a lista de receitas para navegar pela mesma. O mesmo é válido para outras listas,
como letras ou rubricas de receitas.
• Consoante a estrutura da lista, deslize o dedo para
cima/baixo ou para a esquerda/direita no ecrã. Pode
mudar esta estrutura premindo a tecla
48.
• Prima uma tecla (botão) para iniciar a função correspondente. Ou seja, para, p. ex., aceder a uma rubrica com receitas ou iniciar uma receita.

PT
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16.2 Funções dos botões no menu
CookingPilot
No CookingPilot, aparecem botões que apenas são visíveis neste local. Leia abaixo qual é o seu significado.

16.3 Procurar receitas
Pode procurar uma receita de diversas formas.
Tipo de procura

Premir a
tecla

Ordem alfabética

Aparecem letras por
baixo das receitas. Toque numa letra para
mostrar as receitas
correspondentes.

Por rubricas

Aparecem rubricas
por baixo das receitas
(p. ex., sopa). Toque
numa rubrica para
mostrar as receitas
correspondentes.

Favoritos/receita
favorita

Esta lista deverá ser
preenchida pelo utilizador. Neste local,
pode aceder às receitas que guardou como
receitas favoritas.

Procura direta

Abre uma janela na
qual pode procurar receitas ou ingredientes
utilizando o teclado.

NOTA: os símbolos não aparecem todos ao mesmo tempo, mas apenas quando são necessários.
Botão

Ação
-

-

-

<- ->

Coração vazio: a receita ainda
não foi guardada como receita
favorita.
Coração preenchido: a receita
já foi guardada como receita favorita.
Abre uma janela na qual pode
procurar receitas ou ingredientes
utilizando o teclado.

Ao premir as teclas de setas, acede
ao passo anterior ou seguinte da receita.
Após premir esta tecla, aparecem
os seguintes submenus
- Marcação como receita favorita
- Acesso à lista de ingredientes
- Etapas de trabalho como pontos individuais (apenas em forma de texto)
- Tabela de valores nutricionais
Alterne entre duas vistas da coleção
de receitas
ou
Se a barra de tarefas estiver disponível, pode navegar pela receita
com movimentos para cima/para
baixo.
Se a barra de tarefas estiver oculta,
pode navegar pela receita com movimentos para a esquerda/para a
direita.

Iniciar

O CookingPilot é iniciado e aparece a primeira etapa de trabalho da
receita selecionada.
Acesso à lista de ingredientes.
Aceder às etapas de trabalho da receita (apenas texto).
Prima Próximo ou Iniciar para aceder novamente à preparação da receita.
Tabela de valores nutricionais com
indicações sobre valor calórico
(kcal/kj), proteína, hidratos de carbono e gordura.
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No ecrã

16.4 Selecionar e cozinhar uma
receita
1.

2.
3.

4.

Se desejar cozinhar uma receita, clique na fotografia
ou no nome da mesma que se encontra numa lista.
Aparece uma figura com as indicações básicas sobre a receita.
Clique no botão Iniciar e é apresentada a primeira
etapa de trabalho.
Efetue a primeira etapa de trabalho e aceda à seguinte. Para esse efeito, tem diversas possibilidades.
- No ecrã, prima a tecla ->,
- Rode o regulador rotativo para a direita,
- Ou deslize um dedo sobre o ecrã (mude entre vertical ou horizontal com a tecla
48).
Se o ecrã apresentar os reguladores de visualização
do tempo, da velocidade e da temperatura, só tem
de reiniciar o processo.
- Os valores já estão predefinidos, mas, se desejar,
pode ajustá-los.

SALADA DE BRÓCOLOS
Iniciar

10

4

1

MINUTOS

PORÇÕES

FÁCIL
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5.
6.
7.
8.

Prima X 35 para iniciar o processo.
Quando o processo termina, a máquina deixa de trabalhar e o anel LED 10 acende-se com luz verde.
Aceda à etapa de trabalho seguinte.
No final da receita, aparece uma fotografia do prato
com o nome e um coração.
g

ç

17. Outras funções
17.1 Informações
Pode aceder a informações sobre os números do software
e do hardware do seguinte modo.
1. No ecrã, toque na tecla .
2. Se necessário, toque em
.

ENSALADA DE BRÓCOLI
Auto

¡QUE APROVECHE!

Receitas

Configurações

ALTERAR

Clique aqui para selecionar uma rede

WLAN
Volume de som

i

Sobre...

seu Monsieur Cuisine connect

ABRIR

?

FAQ

Preguntas frequentes

ABRIR
ABRIR

Proteção de da... Politica de privacidade

-

Consentimentos Transferir os dados do utilizador para www.monsieur-...

45 coração vazio: a receita ainda não foi
guardada como receita favorita.

-

45 coração preenchido: a receita já foi guardada como receita favorita.
9. Toque no coração para guardar a receita como receita favorita ou para a eliminar das receitas favoritas.
10. Bom apetite!

3.

16.5 Guardar as receitas favoritas
Se, no final da receita, tiver tocado no símbolo do coração
45 para guardar a receita como receita favorita, depois
de iniciar sessão, esta será carregada automaticamente para
a sua conta de membro e pode ser lida e controlada por todos os aparelhos. Tal é válido apenas para as receitas para
o Monsieur Cuisine Connect.
NOTA: se não tiver feito o registo na sua conta de membro aquando da primeira utilização (Capítulo "Primeira
utilização e ligação à Internet" na página 11), pode fazêlo a qualquer momento no Capítulo "A conta de membro"
na página 35.

4.

Na janela seguinte, pode ver os pontos Sobre...,
FAQ, Proteção de da..., Consentimentos, Legenda e
Configurações .... Toque no campo à direita do ponto de menu.
- Sobre... Aqui, pode encontrar todos os números do
software e do hardware. Necessita destes, p. ex.,
para servir como informações para o serviço de assistência ao cliente.
Além disso, pode procurar e instalar atualizações
através do ponto Procurar atualizações. Esta é a
norma, mas não é indispensável, uma vez que as
atualizações são procuradas automaticamente.
- FAQ: neste local, pode encontrar uma lista das perguntas mais frequentes. Toque em + para ver a resposta.
- Proteção de da...: neste local, pode ler e aceitar as
políticas de privacidade.
- Consentimentos:
… Transferir os dados do utilizador para
www.monsieur-...: para ativar, deslize o comutador
deslizante para a direita e, para desativar, para a
esquerda.
… Transferir os dados do utilizador para LIDL: para
ativar,deslize o comutador deslizante para a direita
e, para desativar, para a esquerda.
- Legenda: através de SIM, a etapa aparece por baixo do ícone, através de NãO, o utilizador oculta a
etapa.
Prima FECHAR para fechar as listas.
WLAN

Selecione uma rede...

FECHAR

LarsHH
[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP-preouth][ESS]

WLAN-456927
[WPA2 PSK CCMP][WPS][ESS]
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17.2 Configuração de fábrica
A configuração de fábrica repõe todas as configurações,
como as receitas favoritas ou a identificação de WLAN,
para a configuração de fábrica. As suas contas não são
afetadas.
1. No ecrã, toque na tecla .
2. Se necessário, toque em
.
3. Com um dedo, deslize o menu para cima e, depois,
prima Repor configurações de fábrica.
4. Na janela seguinte, prima a tecla Reiniciar para iniciar o processo.
5. O ecrã fica escuro durante alguns segundos e depois
aparece o ecrã para a primeira utilização (ver "Primeira utilização e ligação à Internet" na página 11).

Aparece uma lista com todas as redes WLAN visíveis.
- O comutador deslizante por baixo do ponto de
menu WLAN é destacado a cores. Isto significa que
a função se encontra ativada. Ao aceder pela primeira vez, é feita uma pesquisa automática das redes WLAN.
- As redes WLAN encontradas são apresentadas
numa lista.
- São indicadas todas as redes WLAN visíveis. Prima
FECHAR para fechar a lista.
4.
5.

Ao deslizar o dedo no ecrã, navega para cima e
para baixo na lista.
Toque com um dedo na sua rede WLAN.
Auto

Receitas

WLAN

17.3 Atualizações

Selecione uma rede...

Menu inicial

FECHAR

LarsHH
[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP-preouth][ESS]

WLAN-456927

Uma atualização do software pode incluir, p. ex., melhorias para o software existente.
Quando existem atualizações, estas são automaticamente
carregadas em segundo plano quando o aparelho está ligado à rede WLAN.

No centro de ajuda, pode encontrar todos os ficheiros de
ajuda, tais como tutoriais animados.
1. No ecrã, toque na tecla .
2. Toque em
.
3. Na janela seguinte, pode ver os ficheiros de ajuda.
Toque nestes para os abrir. Se necessário, reinicie o
processo.

17.5 Ligação à Internet
Se não tiver estabelecido uma ligação WLAN aquando
da primeira utilização, pode fazê-lo neste momento.
No menu inicial, toque na tecla .
Se necessário, toque em
.
Na janela seguinte, WLAN é o ponto de menu superior. Toque no campo que se encontra junto de
WLAN.
Auto

Receitas

WLAN

Clique aqui para selecionar uma rede

i

Sobre...

seu Monsieur Cuisine connect

ABRIR

?

FAQ

Preguntas frequentes

ABRIR

PT

WLAN-370155
[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

FRITZIBox 7312
[WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

Caso se trate de uma rede não protegida, a ligação
é estabelecida neste momento. Possivelmente, surge
uma pequena janela na qual tem de introduzir a palavra-passe WLAN (chave WLAN).
Também aparece um teclado através do qual pode
efetuar a introdução.
- Após a introdução, prima CONECTAR na janela
superior. O estabelecimento da ligação é iniciado.
Se existir ligação e estiver registado na conta de
membro, as receitas novas são transferidas automaticamente a partir do nosso sítio Web e armazenadas no "Monsieur Cuisine connect".

17.6 Desligar a ligação WLAN
• Para interromper a ligação à Internet, deslize o comutador deslizante colorido que se encontra no menu
WLAN para a esquerda. O comutador fica cinzento.
A rede WLAN está desligada.

ALTERAR

ABRIR

Consentimentos Transferir os dados do utilizador para www.monsieur-...

34

WLAN-LZB7UB
[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

Configurações

Volume de som

Proteção de da... Politica de privacidade

ZwickerWlanNetz
[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS]

6.

17.4 Centro de ajuda

1.
2.
3.

[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]

Rede WLAN ligada:
a ligação WLAN é
possível

Rede WLAN desligada:
a ligação WLAN não é
possível
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17.7 A conta de membro
Caso se tenha registado na sua conta de membro, as receitas novas são carregadas automaticamente para o seu
aparelho. Além disso, pode gerir e avaliar receitas e ler
as informações mais recentes a qualquer momento.
1. No menu inicial, toque na tecla .
2. Toque em .
3. Na janela seguinte, indique se já tem uma conta ou
se pretende criar uma nova conta.
Se já tiver uma conta, toque no campo e inicie sessão.
4. Se pretender criar uma nova conta, toque no campo
correspondente e introduza os valores. No final do
processo, recebe um e-mail.
5. Clique no link que se encontra no e-mail para ativar
a sua nova conta.
6. Introduza o e-mail e a palavra-passe no aparelho.
Em caso de introdução correta, será encaminhado
diretamente para a sua conta.

17.8 Receitas novas: como, quando,
onde?
Como recebe receitas novas?
As receitas novas são instaladas automaticamente no
MC connect. Não é possível instalar manualmente receitas novas.

• Quando as receitas novas são instaladas, recebe a
mensagem abaixo. Se tiver curiosidade em conhecer
as receitas, basta premir Ver agora para aceder a
uma janela com todas as receitas.

Recebeu novas receitas!
As novas receitas encontram-se
na categoria "Novo"
Pode também reconhecê-las pelo
canto dobrado

Ignorar

Ver agora

Onde se encontram as receitas novas?
• Todas as receitas novas são agrupadas na categoria
Novo. Permanecem nesse local durante aprox. 4 semanas.
• Além disso, após o carregamento, todas as receitas
novas também são imediatamente incluídas em todas
as outras listas. Aí, são marcadas por um canto na
parte superior esquerda.
• Todas as receitas novas são marcadas com um canto
na parte superior esquerda durante aprox. 4 semanas
após o carregamento.

As condições para receber receitas novas são os seguintes
pontos:
• O seu aparelho deve estar ligado à Internet e ao nosso servidor.
• Necessita de uma conta de membro com a qual deve
iniciar sessão no MC connect (ver "A conta de membro" na página 35).
• O aparelho não pode ser desligado com o interruptor
principal.

Quando recebe receitas novas?
• A cada par de semanas são instaladas automaticamente receitas novas.
• Devido ao elevado número de aparelhos, um novo
conjunto de receitas não será instalado em todos os
aparelhos num só dia. Pode demorar alguns dias até
as receitas novas estarem instaladas em todos os
MC Connect.
• Caso o seu aparelho tenha sido desligado com o interruptor principal ou não esteja ligado a uma rede elétrica, não são instaladas receitas novas. Depois de
ativar, de ligar à Internet e de entrar na sua conta de
membro, as receitas novas são instaladas.

17.9 Alterar o idioma do menu
Se desejar, pode alterar o idioma dos menus.
1.
2.
3.
4.

No ecrã, toque na tecla .
Se necessário, toque em
.
Com um dedo, deslize o menu para cima e, depois,
na linha Idioma, prima o campo ALTERAR.
Toque no campo do idioma desejado e confirme a
escolha.
O ecrã fica escuro e, depois, aparece com o novo
idioma após alguns segundos.

PT
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18. Limpeza e manutenção do
aparelho
PERIGO devido a choque elétrico!
~ Antes de qualquer limpeza, desligue a ficha de alimentação 16 da tomada de corrente.
~ Nunca mergulhe a unidade base 14 em água.
PERIGO de ferimentos por corte!
~ Tenha em atenção que as lâminas do acessório de lâminas 19 estão muito afiadas. Não toque nunca com
as mãos nas lâminas, para evitar cortes.
~ Antes de retirar o acessório de lâminas 19 lave o recipiente de mistura 5 com água e elimine os restos de
alimentos nas lâminas, para que possa retirar o acessório de lâminas 19 com segurança.
~ Quando lavar à mão, a água deve estar tão clara que
lhe permita ver bem o acessório de lâminas 19 para
evitar cortar-se nas lâminas muito afiadas.
CUIDADO:
~ Não use produtos de limpeza abrasivos, corrosivos ou
que risquem. Caso contrário, poderia danificar o aparelho.
NOTA: determinados alimentos ou especiarias (p. ex., o
caril) podem mudar a cor do plástico. Isto não é nenhuma
falha do aparelho e é inofensivo para a saúde.

18.1 Limpar a unidade base
1.
2.
3.
4.

Limpe a unidade base 14 com um pano húmido.
Também pode usar um pouco de detergente.
Depois limpe com um pano limpo, humedecido com
água limpa.
Só utilize de novo a unidade base 14 depois de estar completamente seca.
O ecrã também pode ser limpo com um pano de limpeza de óculos ou com produtos de limpeza especiais para monitores.

18.2 Limpar na máquina de lavar
louça
As
-

36

seguintes peças podem ser lavadas à máquina:
Recipiente de mistura 5
Copo de medição 25
Tampa para o recipiente de mistura 24
Junta de vedação do recipiente de mistura 23
Acessório de lâminas 19
Junta de vedação do acessório de lâminas 18
Acessório de cozer 20
Acessório batedor 21
Espátula 22
Acessório para cozer a vapor, fundo 3
Junta de vedação do acessório para cozer a vapor 4
Acessório para cozer a vapor, plano 2
Tampa para os acessórios para cozer a vapor 1

PT

As peças a seguir indicadas nunca poderão ser lavadas
numa máquina de lavar louça:
- unidade base 14
NOTA: antes de limpar o recipiente de mistura 5 na máquina de lavar louça, retire impreterivelmente o acessório
de lâminas 19.

18.3 Limpar os acessórios
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Lave o recipiente de mistura 5 com água quente e
deite a água fora.
Retire o acessório de lâminas 19 (ver "Aplicar e retirar o acessório de lâminas" na página 16) e tire a
junta de vedação 18 (ver "Limpar, verificar e substituir as juntas de vedação" na página 36).
Limpe todos os acessórios à mão numa lava-louça
com água de lavagem ou na máquina de lavar louça.
Quando lavar à mão, lave todas as peças com água
limpa.
Deixe secar completamente todas peças antes de as
utilizar novamente.
Antes da próxima utilização, coloque de novo o
acessório de lâminas 19 no recipiente de mistura 5.

18.4 Limpar, verificar e substituir as
juntas de vedação
Retire as juntas de vedação 18, 23 e 4 para as limpar e
verifique se estão danificadas. Atenda a qualquer alteração (p. ex., material poroso ou rasgado).
- As juntas de vedação 18, 23 e 4 retiradas podem
ser lavadas na máquina de lavar louça.
- As juntas de vedação 18, 23 e 4 danificadas terão
de ser substituídas por novas. Pode encomendar juntas de vedação novas (ver "Encomendar acessórios"
na página 40).
CUIDADO:
~ As juntas de vedação 18, 23 e 4 retiradas terão de
ser colocadas de novo ou substituídas por novas antes
da próxima utilização. Não é permitido colocar o
aparelho em funcionamento sem as juntas de vedação 18, 23 e 4 colocadas.

Acessório de lâminas 19
1.

2.
3.
4.

Retire o acessório de lâminas 19 do recipiente de
mistura 5 (ver "Aplicar e retirar o acessório de lâminas" na página 16).
Retire a junta de vedação 18 do acessório de lâminas 19.
Coloque de novo a junta de vedação limpa ou uma
nova.
Antes da próxima utilização, coloque de novo o
acessório de lâminas 19.
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Acessório para cozer a vapor fundo 3
1.
2.

Retire a junta de vedação 4 pela parte inferior do
acessório para cozer a vapor fundo 3.
Coloque de novo a junta de vedação 4 limpa ou
uma nova no acessório para cozer a vapor fundo 3.
Depois da colocação, a superfície elevada deve estar visível, ver a figura abaixo. Atenda a que a junta
de vedação assente lisa em toda a sua superfície e
não fique ondulada.

18.6 Descalcificar
Quando se coze a vapor com água calcária, pode depositar-se calcário nas peças utilizadas, em especial no recipiente de mistura 5.
Limpeza normal
Na maioria dos casos, os depósitos de calcário são eliminados por uma limpeza na máquina de lavar louça ou à
mão.
Pequenos depósitos de calcário
1. Pequenos depósitos de calcário, que não podem ser
removidos por uma limpeza normal à mão ou na máquina de lavar louça, deverão ser eliminados com
um pano no qual colocou um pouco de vinagre de
cozinha.
2. Passe-os por água limpa.
Grandes depósitos de calcário

Tampa do recipiente de mistura 24
1.
2.

Retire a junta de vedação 23 pela parte inferior da
tampa para recipiente de mistura 24.
Coloque de novo a junta de vedação 23 limpa ou
uma nova na tampa para o recipiente de mistura 24.

CUIDADO:
~ Não utilize produtos de descalcificação habituais, ácido acético glacial ou ácido acético puro. Utilize o seguinte método suave.
1.
2.

3.

Faça uma mistura com 50 % de vinagre branco de
cozinha e 50 % de água a ferver.
Deite esta mistura no recipiente de mistura 5 ou coloque quaisquer outros peças com calcário num recipiente com esta mistura.
Deixe a mistura atuar durante 30 minutos.

NOTA: tempos de aplicação mais longos não melhoram
a descalcificação e, a longo prazo, podem danificar as
peças.

18.5 Limpar, verificar e substituir a
espátula

4.
5.

Passe-os por água limpa.
Antes de usar novamente o aparelho, deixe os acessórios secar completamente.

A espátula 22 tem um raspador de silicone amovível.

Remova o raspador de silicone para o limpar e verifique,
se ele está danificado. Atenda a qualquer alteração (p.
ex., material poroso ou rasgado).
- As duas partes podem ser lavadas na máquina de lavar louça.
- Pode encomendar um novo raspador de silicone (ver
"Encomendar acessórios" na página 40).
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18.7 Substituir o suporte de lâminas
Se processar quantidades maiores do que as indicadas
nestas instruções (por ex., massa com mais de 600 g de
farinha), o suporte de lâminas 12 pode ficar de tal forma
gasto que o acessório de lâminas 19 deixa de rodar corretamente.
Nesse caso, substitua o suporte de lâminas 12 por um novo. De futuro, tome em consideração as quantidades máximas indicadas.
Figura A: no fornecimento, o dispositivo inclui um suporte de lâminas sobresselente 12 com uma cobertura de silicone 26.
Esta peça de substituição também pode ser adquirida posteriormente (ver "Encomendar acessórios" na página 40).

Retirar o suporte de lâminas antigo

1.

Pressione a cobertura de silicone 26 com o polegar
e agarre simultaneamente o suporte de lâminas 12
antigo por baixo do rebordo. Retire o suporte de lâminas 12 antigo puxando-o para cima.
Poderá ser necessário "oscilar" um pouco para que o
suporte de lâminas 12 saia.

Colocar um suporte de lâminas novo

2.

38

Coloque o novo suporte de lâminas 12 no eixo de
acionamento. O entalhe no suporte de lâminas 12
tem de ser colocado nos lados planos do eixo de
acionamento. O suporte de lâminas 12 encaixa no
eixo de acionamento com um "clique".

PT

3.

Coloque a cobertura de silicone 26 no suporte de lâminas 12.

18.8 Armazenamento
Conserve o aparelho protegido do pó e da sujidade e fora
do alcance das crianças.
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19. Falhas, causa, eliminação
Se o seu aparelho não funcionar corretamente, siga primeiro esta lista de verificação. Talvez se trate apenas de um
pequeno problema que você mesmo poderá resolver.
PERIGO devido a choque elétrico!
~ Nunca tente reparar o aparelho sozinho.
Falha

Causa

Eliminação

Colocar o recipiente de mistura 5 corretaO recipiente de mistura 5 não se encontra
mente (ver "Colocar o recipiente de mistura"
corretamente colocado.
na página 16).
A tampa 24 ou o acessório para cozer a
O aparelho não começa a vapor fundo 3 não se encontram correta- Colocar a tampa 24 ou o acessório para cofuncionar.
mente colocados no recipiente de mistu- zer a vapor fundo 3 corretamente.
ra 5.
Verificar a ficha de alimentação 16, o interNão há alimentação de corrente.
ruptor de ligar/desligar 7 e, eventualmente,
o fusível.
O acessório de lâminas 19 não se encon- Colocar o acessório de lâminas 19 corretatra corretamente colocado e por isso o re- mente (ver "Aplicar e retirar o acessório de lâcipiente de mistura 5 não veda.
minas" na página 16).
Colocar uma junta de vedação 18 nova (ver
A junta de vedação 18 do acessório de
"Limpar, verificar e substituir as juntas de velâminas está defeituosa.
dação" na página 36).
Líquido por baixo do apareQuando se misturam líquidos no nível 10 ou
lho
com a tecla Turbo 38, o recipiente de mistuSaiu líquido do recipiente de mistura 5
ra 5 só pode conter, no máximo, 2,5 litros,
que correu pelo vertedouro 13 na unidaporque, de outro modo, o líquido poderá ser
de base 14 para a superfície de trabalho
projetado para fora. Em níveis de velocidade
(ver "Vertedouro" na página 22).
inferiores a 10, o recipiente de mistura 5 só
pode conter, no máximo, 3 litros.
Colocar a junta de vedação 23 corretamente
A junta de vedação 23 não se encontra
(ver "Limpar, verificar e substituir as juntas de
corretamente colocada.
vedação" na página 36).
Sai líquido na tampa 24 do
recipiente de mistura 5.
Colocar uma junta de vedação 23 nova (ver
A junta de vedação 23 está defeituosa. "Limpar, verificar e substituir as juntas de vedação" na página 36).
Não é possível regular a
Foi selecionada um nível de velocidade Selecionar um nível de velocidade entre 0 e 3
(ver "Regular a velocidade" na página 21).
temperatura.
entre 4 e 10.
O suporte de lâminas 12 está gasto? Isto
O acessório de lâminas 19 pode acontecer se, por ex., for processanão roda.
da uma quantidade demasiado grande
de massa.
Determinados alimentos ou especiarias
Peças do aparelho mudaram (p. ex., o caril) podem mudar a cor do
de cor.
plástico. Isto não é nenhuma falha do
aparelho.
Não é possível selecionar
um nível de velocidade mais Há uma temperatura regulada.
alta que 3.
Mensagens de erro ou notas
Aviso de operação incorreta.
no ecrã.

Substitua o suporte de lâminas 12 por um
novo (ver "Substituir o suporte de lâminas" na
página 38) e, de futuro, tome em consideração as quantidades máximas indicadas.
Não é necessário tomar outras medidas porque é inofensivo para a saúde.

Pôr a temperatura em 0.
Siga as notas presentes no ecrã.
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20. Eliminar

Símbolos utilizados

Este produto está em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/EU. O símbolo do
contentor de lixo com rodas com uma cruz
significa que, na União Europeia, o produto
tem de ser deixado numa recolha de lixo separada. Isto é válido para o produto e para todos os acessórios com este símbolo. Os produtos assinalados não
podem ser eliminados com o lixo doméstico normal, tendo
de ser entregues num ponto de recolha para reciclagem
de aparelhos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo de reciclagem marca, p. ex., um
objeto ou partes de material com reciclagem
valiosa. A reciclagem ajuda a reduzir a utilização de matérias-primas e a preservar o ambiente.

Segurança Testada (GS). Os aparelhos devem
cumprir as regras técnicas geralmente reconhecidas e devem estar em conformidade com a lei de
segurança de produtos (ProdSG).
Com a marcação CE a HOYER Handel GmbH
declara a conformidade UE.
Este símbolo recorda que se deve eliminar a embalagem ecologicamente.
Materiais reutilizáveis: cartão (exceto cartão ondulado)
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.

Embalagem

21. Dados técnicos
SKMC 1200 C3

Tensão nominal:

230 V ~ 50/60 Hz

Classe de proteção:

I

Potência:

1.200 watts
Misturador: 800 watts
Cozer: 1.000 watts

WIFI:
Gama de frequência:
Potência de emissão:

< 20 dBm

5 kg

Notas referentes à Declaração de
conformidade UE

Pelo presente, a HOYER Handel GmbH declara que este
produto cumpre os requisitos essenciais da diretiva
ER 2014/53/UE e da diretiva RSP 2011/65/UE.
Encontra uma declaração de conformidade UE completa
na Internet em: http://qr.hoyerhandel.com/d/338924
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Encomendar online
nsieur-cuisin
mo

2400 MHz - 2483,5 MHz

Capacidade máxima do recipiente de mistura 5:
3 litros
Capacidade máxima de
peso da balança:

Na nossa página Web poderá informar-se sobre os acessórios que poderão ser encomendados posteriormente.

om
e.c

Modelo:

22. Encomendar acessórios

sho
p.

Se pretender eliminar a embalagem, respeite as respectivas normas ambientais em vigor no seu país.

1.
2.

Digitalize o código QR com o seu smartphone/tablet.
Com o código QR é aberta uma página web onde
pode fazer as suas encomendas.

23. Sítio Web
Sítio Web: www.monsieur-cuisine.com
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24. Garantia da HOYER Handel
GmbH
Estimado Cliente,
A garantia do seu aparelho é de 3 anos a partir da data de compra. Caso este produto apresente deficiências, assistem-lhe direitos legais em relação ao vendedor. Estes direitos legais não são
limitados pela nossa garantia a seguir apresentada.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor
conserve o talão de caixa original. Este documento é necessário
como comprovativo da compra.
Se, dentro do prazo de três anos, contado a partir da data de compra deste produto, surgir um defeito do material ou de fabrico, nós
procederemos à sua reparação, substituição ou ao reembolso do
preço de compra – conforme a nossa escolha – que serão gratuitos
para si. Esta garantia pressupõe a apresentação do aparelho com
defeito juntamente com o respectivo comprovativo de compra (talão de caixa) quando dentro do prazo de três anos, bem como
uma breve descrição do defeito e de quando ele surgiu.
Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, o produto será
reparado ou substituído por outro novo. Com a substituição do
produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo
DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais a reclamação
por defeito

O prazo de garantia não é prolongado com a prestação da garantia. Isto é válido também para peças substituídas e peças reparadas. Danos e deficiências eventualmente existentes já no
momento da compra devem ser comunicadas imediatamente
após a abertura da embalagem. Depois de decorrido o prazo
de garantia, as reparações estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi produzido sob directivas rigorosas de qualidade
e inspeccionado antes da entrega.
A garantia é válida para defeitos materiais ou de fabrico.
Estão excluídas da garantia as peças de desgaste que
estão sujeitas ao desgaste normal e danos em peças
frágeis, como por exemplo interruptores, baterias,
lâmpadas ou outras peças fabricadas em vidro.
Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, não
for utilizado adequadamente, ou não receber a manutenção necessária. Para uma utilização adequada do produto devem ser
cumpridas rigorosamente todas as indicações constantes no manual de instruções. Devem ser absolutamente evitadas utilizações
e acções que sejam desaconselhadas ou para as quais seja advertido no manual de instruções.
O aparelho destina-se apenas a uma utilização privada, não
sendo adequado para uma utilização industrial. A garantia perde a validade no caso de manuseamento impróprio, uso de força, e por intervenções que não tenham sido realizadas pelos
nossos centros de assistência técnica autorizados.

• O número do artigo encontra-se na placa indicadora do tipo, numa gravação, na página do título do seu manual (em
baixo à esquerda) ou, como autocolante, na traseira ou na
parte inferior do aparelho.
• Caso surjam falhas de funcionamento ou outros defeitos,
contacte em primeiro lugar o centro de assistência técnica a
seguir indicado, por telefone ou por e-mail.
• Poderá depois enviar o artigo considerado com defeito para
o endereço da assistência técnica que lhe for comunicado,
sem custos de porte para si, juntando o comprovativo de
compra (talão de caixa) e uma descrição do defeito e de
quando o mesmo surgiu.
Em www.lidl-service.com pode descarregar este e muitos outros
manuais, vídeos de produtos e software de instalação.

Com este código QR chega diretamente à página de Assistência
Técnica da Lidl (www.lidl-service.com) e pode abrir o seu manual
de instruções com a entrada do número do artigo (IAN)
338924_1907.

Centro de Assistência Técnica
PT Assistência Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: hoyer@lidl.pt

IAN: 338924_1907

Fornecedor

Por favor tenha em atenção que o endereço abaixo não é um
endereço da assistência técnica. Contacte em primeiro lugar o centro de assistência técnica acima indicado.
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
DE-22761 Hamburg
ALEMANHA

Accionamento da garantia

Para assegurar um processamento rápido do seu caso, siga as
seguintes indicações:
• Sempre que precise de entrar em contacto com os nossos
serviços, por favor tenha à mão o número do artigo
IAN: 338924_1907 e o talão de caixa como comprovativo da compra.
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