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Informações gerais
Introdução

Declaração de conformidade CE

Agradecemos a sua preferência pelo
robot de cozinha com controlo wireless da Quigg. Adquiriu um produto
de elevada qualidade que corresponde aos mais altos padrões de desempenho e segurança. Para um manuseamento correto e uma vida útil mais
longa, recomendamos que tenha em
atenção as seguintes indicações.

A Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co.
KG declara que o modelo de equipamento de rádio KM 2017Wi.18 corresponde às diretrizes/regulamentações a
seguir dispostas.
- 2014/53/UE
- 1935/2004/CE
- 2009/125/CE
- 2011/65/UE
O aparelho está, portanto, em conformidade com as normas CE.
O texto integral da declaração de
conformidade UE está disponível no
seguinte endereço Web:
www.kuechenmaschine-hup.de.
O aparelho cumpre os requisitos da lei
alemã sobre a segurança de produtos e
a diretiva europeia de baixa tensão. Isto
é comprovado mediante o símbolo GS
do instituto de controlo independente:

Leia atentamente as instruções, especialmente as indicações de segurança,
antes de colocar em funcionamento
o aparelho. Pode encontrar várias
indicações importantes e úteis, que
deverão ser compreendidas e tidas
em consideração por cada utilizador
antes da colocação em funcionamento. Guarde o manual de instruções e
entregue-o juntamente com o aparelho quando entregar este a terceiros.

ID 1419046973
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Utilização
O aparelho destina-se apenas
ao processamento e preparação
de alimentos adequados. Além
disso, o aparelho não se destina
ao uso comercial, devendo ser
utilizado exclusivamente no
âmbito doméstico, mas não em
cozinhas comuns para os trabalhadores de lojas, escritórios e
outras áreas comerciais, nem em
áreas agrícolas, nem por clientes em hotéis, motéis e outros
espaços habitacionais como
pensões. Utilize o aparelho apenas em espaços interiores secos,
nunca ao ar livre. Qualquer outra
utilização para além da indicada
é considerada não conforme ou
incorreta e, por princípio, proibida. Não é assumida qualquer
responsabilidade por danos
resultantes de uma utilização
indevida ou incorreta.

Editor do manual:
Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld
Alemanha
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Componentes do produto / Volume de fornecimento
Componentes principais
I

H

E

F

G

D

J
K
L
P
N

Parte traseira do aparelho

C

M

B
A

A) Ligação para cabo de
rede
B) Interruptor de ligar/
desligar
C) Base
D) Botão de desbloqueio
E) Recipiente de mistura
em aço inoxidável

F) Tampa
G) Tampa da abertura de
enchimento
H) Prato de vidro
(placa de pesagem)
I) Visor
J) Painel de comando
K) Acessório da panela a
vapor

L)
M)
N)
O)
P)
Q)

Pés de apoio
Espátula
Haste misturadora
Cabo de rede (sem fig.)
Cesto de cozinhar
Manual de instruções
e cartão de garantia,
livro de receitas + DVD
(sem fig.)
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Conjuntos
E) Recipiente de mistura em aço inoxidável
3
2

4

1

1)
2)
3)
4)
5)

Escala com marca MAX
Conjunto de lâminas
Fixação para haste misturadora
Anel de vedação
Fixação das lâminas
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I)

Visor
8

9

7
6
15

10

14

11

13

12

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
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Símbolo de rotação para a esquerda
Símbolo de rotação para a direita
Indicador do nível de velocidade
Indicador do peso
Indicador da temperatura atual no
recipiente de mistura em aço inoxidável
Indicador de colocação correta ou
incorreta de recipiente/tampa
Indicador do passo do processo
(em caso de utilização dos programas pré-instalados ou de utilização
através da aplicação – consulte as
instruções em separado)
Indicador do programa pré-instalado
ou do número da receita (em caso
de utilização através da aplicação –
consulte as instruções em separado)
Indicador de tempo
Indicador da temperatura ajustada

J)

Painel de comando
16

17

18

19

23

22

21

20

27
26
25
24

16) Botão para a função wireless
17) Botão para função de pesagem
18) Regulador giratório para ajuste
de velocidade
19) Regulador giratório para ajuste
de temperatura
20) Botão Start
21) Regulador giratório para ajuste
do tempo

22) Botão para a função TURBO
23) Botão para a rotação para a
esquerda (REVERSE)
24) Botão de programa "AMASSAR"
(KNEADING 1/2)
25) Botão de programa "SOPA" (SOUP)
26) Botão de programa
"COZINHAR A VAPOR" (STEAMING)
27) Botão de programa "COMPOTA"
(JAM)

K) Acessório da panela a vapor

28

28) Tampa
29) Taça de vaporização
30) Panela a vapor

29

30

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Segurança
Leia e tenha em atenção todas as indicações
de segurança mencionadas a seguir. Em
caso de inobservância
destas indicações, existem riscos de acidente
e ferimentos graves,
assim como perigo de
danos materiais ou no
aparelho.
Indicações gerais de
segurança
Perigos para crianças e
pessoas com capacidades
limitadas
- Este aparelho pode ser
utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas
ou sem experiência e / ou
conhecimento, se supervisionadas ou se tiverem sido
instruídas relativamente à
utilização segura do aparelho e, consequentemente,
entendam os perigos daí
resultantes.
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- Este aparelho não pode
ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o
seu cabo de ligação fora do
alcance das crianças. A limpeza e a manutenção não
devem ser executadas por
crianças.
- As crianças não podem
brincar com o aparelho.
Vigie-as. Elas não reconhecem o perigo que pode
surgir do manuseamento
de aparelhos elétricos.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das
crianças – Perigo de asfixia!
Perigos durante o manuseamento de aparelhos elétricos
- Utilize este aparelho apenas
como descrito neste manual de instruções e tenha em
atenção todas as indicações
de segurança. A utilização
incorreta pode provocar
ferimentos.
- Desligue sempre o aparelho
e retire a ficha da tomada
se o deixar sem supervisão,

em caso de avarias, antes
de colocar ou remover os
acessórios e antes de o
limpar. Nunca puxe pelo
cabo elétrico!
Perigo de choque elétrico!
- Se o cabo de rede deste
aparelho estiver danificado,
terá de ser substituído por
um cabo de ligação específico, que estará disponível
no fabricante ou no seu
serviço de assistência ao
cliente.
- Nunca mergulhe o aparelho
na água nem o utilize ao
ar livre, visto que não deve
ser exposto à chuva nem a
outro tipo de humidade!
Perigo de choque elétrico!
- Se o aparelho cair dentro
de água, retirar a ficha de
rede em primeiro lugar e
só depois remover o aparelho! Não volte a colocar
o aparelho em funcionamento de seguida, em vez
disso, solicite primeiro a um
ponto de assistência técnica autorizado a sua verificação. Isto também se aplica

-

-

-

-

quando o cabo de alimentação ou o aparelho estão
danificados ou quando o
aparelho tiver caído.
Perigo de choque elétrico!
Certifique-se de que o
cabo de rede ou o aparelho
nunca são colocados em
cima de superfícies quentes ou perto de fontes de
calor. Coloque o cabo de
rede de forma a não entrar
em contacto com objetos
quentes ou afiados.
Perigo de choque elétrico!
Nunca dobre o cabo de
alimentação e não o enrole
à volta do aparelho, pois
poderá cortar o cabo.
Perigo de choque elétrico!
Não utilize o aparelho,
quando se encontrar sobre
um chão molhado, ou com
as mãos ou o aparelho
molhados.
Perigo de choque elétrico!
Nunca tome a iniciativa de
abrir o aparelho e nunca
tente chegar ao seu interior com objetos metálicos.
Perigo de choque elétrico!
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- As reparações só podem
ser efetuadas por oficinas
especializadas autorizadas.
Aparelhos não adequadamente reparados representam um perigo para o
utilizador.
- Ligue o aparelho apenas a
uma tomada com contacto
de segurança, instalada corretamente com uma tensão
de rede de acordo com a
placa de identificação.
- Para evitar acidentes, não
deixar o aparelho a funcionar sem vigilância.
Perigos durante o funcionamento do robot de cozinha
com controlo wireless
- Cuidado no manuseamento
das lâminas, estas são muito
afiadas; não toque nas mesmas com as mãos desprotegidas! Não deixe lâminas
ao alcance de crianças. Não
utilize lâminas danificadas.
Advirta outros utilizadores
para os perigos.
- Antes da substituição de
acessórios ou componentes
adicionais móveis, o apare-
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lho tem de ser desligado da
alimentação.
- Utilize apenas acessórios
originais. Existe o perigo
acrescido de acidente no
caso da utilização de acessórios que não sejam originais.
Não assumimos qualquer
responsabilidade por acidentes ou danos provenientes da
utilização de acessórios que
não sejam originais. Se forem
utilizados acessórios de
outra marca e daí resultarem
danos no aparelho, a garantia
extingue-se.
- Tenha em atenção as outras
indicações no capítulo "Conservação, limpeza e manutenção". Para uma utilização
segura, siga todas as indicações de segurança.
- Evite o contacto com peças
em movimento. Para evitar
danos pessoais ou materiais,
certifique-se de que as mãos,
o cabelo, a roupa e outros objetos não entram em contacto
com o recipiente de mistura
em aço inoxidável durante o
processo de mistura/batedeira ou enquanto os alimentos
estão a ser cozinhados ou
enquanto o recipiente mis-

turador em aço inoxidável se
encontra na base.
- Durante o funcionamento
de aparelhos elétricos de
aquecimento são atingidas
elevadas temperaturas que
podem provocar ferimentos,
por exemplo, o recipiente de
mistura em aço inoxidável, a
tampa, a tampa da abertura
de enchimento, o acessória
da panela a vapor, etc. podem
ficar muito quentes. Nunca
toque nas superfícies quentes
com as mãos desprotegidas! Utilize para tal as pegas
existentes e use sempre luvas
de cozinha isolantes de calor.
Advirta outros utilizadores
para os perigos.
Perigo de ferimentos!
- Certifique-se de que coloca
o aparelho numa superfície
plana, seca, antiderrapante e
resistente ao calor. Para evitar
acumulação de calor, não coloque o aparelho diretamente
encostado a uma parede
ou por baixo de um armário
suspenso de parede ou algo
semelhante. Não cubra o aparelho durante o funcionamento. Deixe espaço suficiente à
sua volta e uma distância de

-

-

-

-

segurança em relação a todos
os objetos que possam derreter ou inflamar-se com facilidade! Perigo de incêndio!
ATENÇÃO: não abra qualquer
tampa enquanto estão a ser
cozinhados os conteúdos
do recipiente de mistura ou
durante o processo de mistura ou cozedura a vapor.
Isto pode provocar ferimentos! A tampa da abertura de
enchimento pode aquecer
durante o funcionamento, por
isso, não toque na tampa enquanto aquece ingredientes.
ATENÇÃO: durante o funcionamento, pode escapar
vapor quente.
Perigo de ferimentos!
Pouse e utilize o aparelho
exclusivamente sobre uma
superfície plana e seca, assim
como antiderrapante e resistente ao calor. A superfície
deve ser resistente a salpicos
e de fácil limpeza, visto que
os salpicos nem sempre são
evitáveis.
Nunca mergulhe o recipiente
de mistura em aço inoxidável
em água nem em qualquer
outro líquido. Não permita
que entrem quaisquer
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-

-

-

-

-
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líquidos na área inferior do
recipiente de mistura em
aço inoxidável. Por esse
mesmo motivo, não o lave na
máquina de lavar louça.
Deixe o aparelho arrefecer por
completo antes de o limpar
e/ou guardar. Não se esqueça
que o aparelho, mesmo
depois de desligado, ainda
fica quente!
Perigo de queimaduras!
Não utilize a função TURBO
durante o aquecimento de
uma refeição.
Antes de cada utilização,
certifique-se de que todas
as peças estão corretamente
encaixadas.
Tenha sempre em atenção
que o aparelho é desligado
antes de o ligar a uma tomada
com contacto de segurança
ou antes de o desligar da
rede.
Não desloque o aparelho
enquanto se encontrarem
alimentos ou líquidos no seu
interior.
Não encha o recipiente de
mistura em aço inoxidável
acima da marca MAX.
Proceda com cuidado ao
esvaziar e limpar o recipiente

-

-

-

-

-

de mistura em aço inoxidável;
as lâminas são muito afiadas.
Perigo de ferimentos!
Aguarde até todas as peças
estarem totalmente imobilizadas antes de retirar ou colocar
os acessórios.
Perigo de ferimentos!
Desligue imediatamente o
aparelho após cada utilização
e retire a ficha da corrente,
para evitar uma utilização
inadvertida.
Não misture sementes e retire
eventuais caules ou hastes
dos ingredientes antes de os
misturar. Para a trituração de
carne, limpe-a previamente
de todos os ossos e nervos.
Antes de colocar no recipiente
de mistura em aço inoxidável,
corte sempre os ingredientes
sólidos, como legumes ou
carne, em pedaços pequenos.
Para retirar os alimentos,
utilize exclusivamente a
espátula fornecida. Certifique-se sempre de que o aparelho
está desligado, que a ficha
foi retirada da corrente e que
todas as peças estão imobilizadas. A espátula não pode
entrar em contacto com as
peças móveis.

- Não utilize o recipiente de
mistura em aço inoxidável no
micro-ondas ou num fogão
elétrico ou a gás.
- Não introduza ingredientes
no recipiente de mistura em
aço inoxidável se não estiver
instalado o conjunto de lâminas. Caso contrário, os ingredientes saem pela abertura na
base do recipiente.
- Opere o aparelho exclusivamente com o cabo de rede
fornecido. Ligue sempre
primeiro o cabo de rede ao
aparelho e só depois a uma
tomada com contacto de
segurança corretamente
instalada.
- Quando utilizar o aparelho a
alta velocidade (rotações) e
sem líquidos, por exemplo,
para picar ingredientes secos
(ex.º: amêndoas, nozes, etc.),
este só pode ser operado
durante 40 segundos de cada
vez. Antes de voltar a utilizar
o aparelho, deixe-o arrefecer
durante aprox. 10 minutos.
- Se desejar cozinhar com água
ou ingredientes muito líquidos no recipiente de mistura
em aço inoxidável, não ultrapasse o nível de enchimento

-

-

-

-

de 1,5 l (= marca no 3.º traço a
contar de baixo no recipiente
de mistura) nem selecione um
nível de velocidade superior
ao nível 1.
Cuidado com ingredientes
congelados. Uma vez que
diferenças de temperatura repentinas podem originar tensões no material das lâminas,
recomendamos que aguarde
sempre alguns minutos antes
de iniciar o processamento de
ingredientes congelados após
serem colocados no recipiente de mistura em aço inoxidável. Inicie o processamento a
um baixo nível de velocidade
aumentando-o, se necessário.
Não é recomendada a trituração de cubos de gelo com o
aparelho.
Nunca desmonte o conjunto
de lâminas em partes. Não
retire peças do conjunto de
lâminas, de forma a evitar
perigos decorrentes de uma
montagem incorreta.
ATENÇÃO! Os líquidos não
devem chegar aos contactos
de encaixe do aparelho, nem
mesmo à proximidade destes.
INDICAÇÃO IMPORTANTE:
na preparação de comida
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para bebé, certifique-se sempre de que os ingredientes
possuem a devida qualidade.
Os ingredientes não podem
conter pevides, caules ou

hastes. A carne não pode
ter ossos ou nervos por não
permitirem uma trituração
em pedaços suficientemente
pequenos.

Explicação de símbolos e outras informações
Os símbolos e as palavras de advertência que se seguem são utilizados
neste manual de instruções acerca do aparelho e/ou a embalagem ou
servem de orientação para informações adicionais.
Leia e observe o manual de instruções!
Indicações importantes de avisos estão assinaladas com
este símbolo.
Perigo – refere-se a danos pessoais
Atenção – refere-se a danos materiais
Informações importantes sobre a segurança estão assinaladas
com este símbolo.
Cuidado – Superfície quente
Perigo de queimaduras!
Este símbolo sinaliza normas específicas para a eliminação de
aparelhos usados (ver capítulo "Eliminação").

14

Instalação e montagem
Antes da primeira utilização
Verifique o aparelho após
a abertura da embalagem
em termos de integridade e
eventuais danos de transporte para evitar riscos. No
caso de dúvidas, não utilize
o aparelho e contacte o
nosso serviço de assistência
ao cliente. O endereço da
assistência técnica encontra-se nas condições de
garantia no cartão de
garantia.
O seu aparelho, assim como os acessórios, encontra-se numa embalagem para proteção contra danos de
transporte.
• Retire cuidadosamente o aparelho
da sua embalagem de entrega.
• Retire todas as partes da embalagem.
• Lave o aparelho e todos os seus
acessórios, para lhe retirar quaisquer partículas da embalagem
que tenham aderido a eles de
acordo com as indicações constantes no capítulo "Conservação,
limpeza e manutenção".

Introdução
Antes de nos debruçarmos mais
detalhadamente sobre a utilização do
aparelho, faremos uma abordagem
inicial às funções base, instalação,
montagem e possibilidades de utilização e ajuste do aparelho.
Com os vários acessórios, a função de
aquecimento acionável, o acessório da
panela a vapor e a balança de cozinha
integrada, assim como a função de
rotação para a esquerda, o seu novo
robot de cozinha reúne várias funções,
disponibilizando inúmeras opções de
preparação e utilização. Este aparelho
serve, por exemplo, para bater, misturar, cozinhar, cozinhar a vapor, emulsionar, picar, fazer puré com vários
ingredientes e possibilita um processamento rápido e economizador
de espaço dos seus alimentos, assim
como a confeção de inúmeras receitas
com apenas um aparelho.
É fornecido um livro de receitas
através do qual demonstramos toda a
variedade de possibilidades de utilização, com uma seleção de diversas receitas para aperitivos, sopas, molhos,
refeições principais, massas, sobremesas, etc. Convidamo-lo a experimentar
estas receitas e esperamos poder
inspirá-lo para novas ideias.
Além disso, o aparelho dispõe de
uma função wireless, através da
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qual pode ligar o seu robot de
cozinha diretamente (sem ligação
à Internet) ao seu smartphone ou
tablet. A nossa aplicação associada,
e especificamente desenvolvida
para este aparelho, permite, por
um lado, a preparação das receitas
nela guardadas e, por outro lado, a
operação manual, ou seja, a introdução dos ajustes desejados, como,
por exemplo, de velocidade, tempo,
temperatura, rotação para a esquerda ou seleção de programas pré-instalados, etc. diretamente através do
smartphone/tablet. Todas as receitas
do nosso livro de receitas estão
também guardadas na aplicação podendo, assim, ser consultadas passo
a passo de forma muito simples e
preparadas através do respetivo
dispositivo móvel, sem que tenha de
efetuar ajustes no aparelho. A lista
de ingredientes guardada para cada
receita mostra-lhe que ingredientes
e em que quantidades são necessários para a preparação da respetiva
receita, podendo, assim, ser utilizada
diretamente como lista de compras.
A aplicação está disponível para
download nas plataformas de distribuição convencionais – App Store
(Apple)/Google Play Store (Android™).
O procedimento para a utilização da
ligação wireless, assim como para
transferência/instalação e utilização
da aplicação é descrito no manual de
instruções fornecido em separado.
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Poderá também encontrar informações
sobre a aplicação na nossa página
inicial www.kuechenmaschine-hup.de.
Divirta-se e bom apetite!
Google, Google Play, Android™ e outras marcas são marcas da Google Inc.

Preparação do aparelho
Opere o aparelho exclusivamente com o cabo de rede
fornecido. Ligue sempre
primeiro o cabo de rede ao
aparelho e só depois a uma
tomada com contacto de
segurança corretamente
instalada.
Coloque o aparelho perto de uma
tomada com contacto de segurança.
Nessa altura tenha em atenção que
o aparelho deve ser colocado numa
superfície plana, seca, resistente ao
calor e antiderrapante. A superfície
deve ser resistente à gordura e de fácil limpeza, visto que os salpicos nem
sempre são evitáveis.
Certifique-se sempre que o aparelho
está desligado. O interruptor de ligar/
desligar (B) na parte traseira do aparelho tem de se encontrar na posição "0".
Utilize o cabo de rede fornecido e
ligue-o à ficha do aparelho prevista
para o cabo de rede (A).

Visor (I)
Recomendamos só ligar o aparelho
após o posicionamento correto do recipiente de mistura em aço inoxidável
(E) no aparelho (consulte a pág. 20). O
visor (I) mostra brevemente todos(as)
os/as símbolos/funções e muda, depois, para a vista inicial.
8

9

7
6
15

10

14

11

13
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Símbolo de rotação para a esquerda
(6):
É exibido quando está ativa a função
de rotação para a esquerda (não cortar) para as lâminas em aço inoxidável.
Símbolo de rotação para a direita (7):
É exibido quando está ativa a função
de rotação para a direita (cortar) para
as lâminas em aço inoxidável.
Indicador do nível de velocidade (8):
Indicador do nível de velocidade
selecionado
R
 otação para a direita: Indicador
dos níveis "SL" (nível de mexer) e
1 (lento) a 10 (rápido).

R
 otação para a esquerda:
Indicador do nível "SL" + nível 1 a 2.
Indicador do peso (9):
Indicador do peso.
Indicador de peso de 1 grama até
5000 gramas (passos: 1 g).
Indicador da temperatura atual
(10):
Indicador da temperatura atual no
recipiente de mistura em aço inoxidável.
Indicação em graus Celsius (°C)
Indicador de colocação correta ou
incorreta de recipiente/tampa
(11):
Indica se o recipiente e/ou a tampa
estão colocados corretamente.
Símbolo do recipiente pisca
Recipiente não colocado ou
colocado incorretamente.
Símbolo do recipiente com
ponto de exclamação Tampa
não colocada ou bloqueada
incorretamente.
Símbolo do recipiente aceso de
forma contínua Recipiente e
tampa colocados corretamente.
Indicador do passo do processo
(12):
Em caso de utilização dos programas pré-instalados, é exibido o
atual passo do processo.
No caso da preparação de receitas
através da aplicação, é exibido o
respetivo passo da receita.
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Indicador do programa pré-instalado
ou do número da receita (13):
Em caso de utilização dos programas
pré-instalados, é exibido o respetivo
número do programa (consulte o
capítulo "Programas pré-instalados").
No caso da preparação de receitas
através da aplicação, é exibido o
respetivo número da receita (consulte as Instruções em separado
sobre a utilização da aplicação).
Indicador de tempo (14):
Indicador de tempo entre 1 segundo e 99 minutos.
Indicador da temperatura ajustada
(15):
Indicação da temperatura ajustada
no aparelho (ou por aplicação) e até
à qual o recipiente de mistura em
aço inoxidável deve aquecer.
Nota: em caso de problemas, são
também apresentadas neste campo
as mensagens de erro do aparelho.
Podem ser apresentadas as seguintes
mensagens de erro.
E1: Aparelho com defeito; por favor,
entre em contacto com o nosso serviço de assistência ao cliente.
E2: O recipiente de mistura em aço
inoxidável (E) não foi colocado na base
(C) corretamente.
E3: A tampa (F) não está bem colocada no recipiente de mistura em
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aço inoxidável (E) ou está bloqueada
incorretamente.
E4: Motor bloqueado/Lâmina não
roda. Desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada. Verifique se existem
ingredientes a bloquear a lâmina (ex.º:
alimentos inadequados ou alimentos espessos/duros) e, se necessário,
remova-os. Se não for esta a causa, entre em contacto com o nosso serviço
de assistência ao cliente.

Painel de comando (J)
16

17

18

19

23

22

21

20

27
26
25
24

Botão para a função wireless (16):
Serve para ligar/desligar a função
wireless, de modo a permitir ou desativar a ligação wireless ao smart
phone/tablet e, por conseguinte,
permitir ou desativar a utilização da
aplicação.
Botão para função de pesagem (17):
Se for premido, é ativada a função
de pesagem – no visor surge o indicador do peso (9).
Pode também ser utilizado para a
função de tara (consulte a secção
"Balança de cozinha integrada").
Regulador giratório para ajuste de
velocidade (18):
Seleção do nível de velocidade
- Na rotação para a direita, é possível ajustar entre os níveis "SL"
(nível de mexer) e 1 (lento) a 10
(rápido)

- Na rotação para a esquerda, é
possível ajustar no nível "SL" +
nível 1 a 2.
Regulador giratório para
ajuste de temperatura (19):
Ajuste do nível de temperatura
desejado
- Ajustável em incrementos de 5 °C,
entre 30 °C e 120 °C.
Botão Start (20):
Para iniciar um passo do processo
ou um programa pré-instalado.
Para interromper um passo do
processo ou um programa pré-instalado (pausa).
Para repor ajustes existentes.
Regulador giratório para ajuste de
tempo (21):
Ajuste do tempo de preparação
pretendido.
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-

Ajustável entre 1 segundo e
99 minutos.
O ajuste ocorre até um minuto em
passos de 1 s, até 10 minutos em
passos de 30 s e, depois disso, em
passos de minuto.

Botão para a função TURBO (22):
Pressionando brevemente ativa o
funcionamento breve com potência máxima
- Nível máximo de velocidade
Botão para a rotação para a esquerda (23):
Mudança para o modo de ajuste da
função de rotação para a esquerda.
Botões de programa (24) a (27):
Seleção do respetivo programa
pré-instalado (consulte a secção
"Programas pré-instalados").

Colocação/Remoção do
recipiente de mistura em aço
inoxidável (E)
O aparelho dispõe de um dispositivo de segurança. Apenas
funciona quando o recipiente
de mistura em aço inoxidável
é colocado corretamente no
aparelho e a tampa é colocada
no recipiente de mistura de
acordo com as instruções.
• Para colocar o recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) corretamen-
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te na base (C), segure no mesmo
pela pega e coloque-o na abertura
prevista para o efeito na base (C),
de modo a que a pega fique virada
para o lado direito.
• Carregue, com cuidado, no recipiente de mistura em aço inoxidável (E), de preferência com ambas
as mãos na tampa, para baixo,
até que seja audível e percetível
o seu engate. O recipiente de
mistura em aço inoxidável (E) tem
de ser introduzido na abertura da
base (C) até tocar no encosto e
ser bloqueado, caso contrário, o
aparelho não entrará em funcionamento.
Nota: se o recipiente de mistura em
aço inoxidável (E) não estiver colocado corretamente, no visor é exibida a
mensagem de erro "E2" no indicador
do nível de velocidade (8) e o símbolo
do recipiente do indicador de colocação correta ou incorreta de recipiente/tampa (11) fica intermitente.
• Para retirar o recipiente de mistura em aço inoxidável (E), prima o
botão de desbloqueio (D) na pega
e retire-o da base (C) puxando para
cima.

Colocação/Remoção do
conjunto de lâminas (2)
Proceda com o máximo cuidado quando manusear o
conjunto de lâminas. As lâminas são muito afiadas. Existe
um perigo considerável de
ferimentos Segure no conjunto de lâminas exclusivamente
pela extremidade superior
(fixação para haste misturadora) quando desejar colocar
ou remover o conjunto de
lâminas do recipiente de mistura em aço inoxidável.
Cuidado: depois de soltar a
fixação das lâminas, o conjunto de lâminas deixa de
estar preso à base do recipiente. Por isso, se rodar o
recipiente de mistura em aço
inoxidável, o conjunto de
lâminas pode cair. Existe um
perigo considerável de ferimentos devido às lâminas
afiadas. Por conseguinte,
mantenha o recipiente de
mistura em aço inoxidável
sempre em posição vertical
(abertura de enchimento em
cima) se a fixação das lâminas ou o conjunto de lâminas
ainda não se encontrarem
devidamente fixados.

Remoção do conjunto de lâminas:

5

5

• Pegue no recipiente de mistura em
aço inoxidável (E). A fixação das
lâminas (5) encontra-se na parte
inferior do recipiente de mistura em
aço inoxidável (E).
• Para soltar a fixação das lâminas (5),
rode ligeiramente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e
retire do recipiente.
• Retire agora o conjunto de lâminas
(2) na extremidade superior do recipiente de mistura em aço inoxidável (E).
Colocação do conjunto de lâminas:
Certifique-se de que o anel de
vedação foi colocado corretamente no conjunto de
lâminas antes de voltar a
colocá-lo no recipiente de
mistura em aço inoxidável.
Quando o anel de vedação
não é colocado corretamente
ou não é colocado de todo, os
ingredientes podem sair pela
abertura inferior e danificar
substancialmente o aparelho.
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conjunto de lâminas colocado corretamente.

4

• Certifique-se de que o anel de vedação (4) foi colocado corretamente
até tocar no encosto do conjunto
de lâminas (2).
• Introduza agora o conjunto de
lâminas (2), com a roda dentada à
frente, com precisão, na abertura
da base do recipiente de mistura
em aço inoxidável (E). Saberá como
encaixar as duas partes devido ao
formato da abertura do conjunto de
lâminas (2).
• Volte agora a posicionar a fixação
das lâminas (5) no conjunto de lâminas (2) e fixe rodando no sentido
dos ponteiros do relógio até ao fim.
Certifique-se de que o conjunto de lâminas está fixo
corretamente e de modo seguro ao recipiente de mistura
em aço inoxidável. Perigo de
acidente! O aparelho não
pode ser utilizado sem um
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Colocação/Remoção da
tampa (F)
O aparelho dispõe de um dispositivo de segurança. Apenas
funciona quando o recipiente
de mistura em aço inoxidável
é colocado corretamente no
aparelho e a tampa é colocada
no recipiente de mistura de
acordo com as instruções.
Para colocar a tampa (F) corretamente
no recipiente de mistura em aço inoxidável (E), proceda do seguinte modo:
• A tampa (F) do recipiente de mistura em aço inoxidável (E) apresenta
duas saliências, uma diante da outra.
Numa destas saliências, existe uma
elevação. Coloque a tampa (F) a partir de cima no recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) de modo a que
esta saliência (com a elevação) fique
posicionada à direita, junto à pega
do recipiente de mistura em aço inoxidável e pressione a tampa (F) para
baixo até tocar no encosto. A outra
saliência na área da tampa (F) tem
de ficar posicionada à esquerda, junto ao bico do recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) (visto de cima
e a partir da pega no sentido do
bico), caso contrário, não é possível
fechá-la corretamente.

Nota: por motivos de segurança, a
tampa (F) oferece alguma resistência,
por isso, tem de ser pressionada com
algum vigor até tocar no encosto do
recipiente de mistura em aço inoxidável (E). Deste modo, é assegurado que
o recipiente de mistura em aço inoxidável (E) está bem fechado durante o
funcionamento.
• Rode então a tampa (F) (de preferência, com ambas as mãos) no sentido dos ponteiros do relógio até ao
fim. Certifique-se de que a tampa
fica fixa nas três saliências de fixação no perímetro superior exterior
do recipiente de mistura em aço
inoxidável (E).
Nota: se a tampa (F) for colocada
corretamente e rodada até ao fim, é
acionado um interruptor de segurança, ficando o aparelho pronto a ser
utilizado. Se a tampa (F) não estiver
colocada corretamente, aparece no
visor o indicador de colocação correta
ou incorreta de recipiente/tampa (11)
com um ponto de exclamação e o aparelho não pode ser colocado em funcionamento. Surge ainda a mensagem
de erro "E3" no indicador do nível de
velocidade (8).

Nota: a tampa (F) possui uma abertura
de enchimento. Também é fornecida
uma tampa para a abertura de enchimento (G), a qual pode utilizar também como copo medidor. Assim, pode
introduzir outros ingredientes durante
o funcionamento, bastando retirar a
tampa da abertura de enchimento
(G) da tampa (F). Mas p.f. tenha em
atenção que, com a tampa do orifício
de enchimento (G) aberta, os salpicos
nem sempre são evitáveis. Após introduzir os ingredientes, volte a colocá-la
imediatamente.
De forma a ser possível retirar a tampa da abertura de enchimento (G) da
tampa (F), rode um pouco no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio,
até a conseguir retirar para cima. Para
a colocação correta, posicione a tampa da abertura de enchimento (G) na
respetiva abertura, de modo a que os
pinos no perímetro exterior sejam introduzidos nos espaços livres entre as
fixações no perímetro interior da abertura de enchimento. Bloqueie a tampa
da abertura de enchimento, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio
até ao fim.

• Para voltar a retirar a tampa (F),
rode-a no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até conseguir
retirá-la do recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) puxando-a
para cima.
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Operação
Utilização do robot de cozinha
Certifique-se sempre de que o
recipiente de mistura em aço
inoxidável não é enchido
acima da marca MAX.
Nota: as marcas no recipiente de mistura em aço inoxidável (E) correspondem
às quantidades de enchimento que se
seguem.
1. Marca --> 0,5 litro
2. Marca --> 1,0 litro
3. Marca --> 1,5 litro
(volume de enchimento máximo
para aquecer água ou ingredientes
muito líquidos)
4. Marca MAX --> 2,2 litro
(volume de enchimento máximo)
Sempre que pretenda misturar
sólidos com líquidos no recipiente, coloque em primeiro
lugar os líquidos. De seguida,
acrescente os ingredientes sólidos. Corte sempre os ingredientes sólidos em pedaços antes
de introduzi-los no recipiente
de mistura, (aprox. 2 cm x 2 cm
x 2 cm) de modo a evitar um
encravamento das lâminas.
A quantidade de enchimento e
a velocidade dependem em
grande medida da consistência
dos ingredientes (massa dura e
sólida ou caldo líquido). Por
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isso, adapte sempre a quantidade de enchimento e velocidade aos ingredientes utilizados. Desse modo, evita salpicos
desnecessários e uma eventual
sobrecarga do motor de
acionamento.
Retire a respetiva tampa ou
o acessório apenas quando o
aparelho estiver desligado,
a ficha tiver sido retirada da
tomada e todas as peças se
encontrarem imobilizadas.
Ligue o aparelho à tomada
com contacto de segurança,
quando todas as peças tiverem sido colocadas e encaixadas corretamente e de modo
seguro.
Depois de decorrido o tempo
de processamento ajustado, o
aparelho para de funcionar e o
visor fica intermitente. Após
alguns segundos, são repostos
os ajustes. Se não desligar o
aparelho, este desliga-se
automaticamente passados
alguns minutos ou muda para
o modo de standby. Para poder
voltar a colocá-lo em funcionamento ou preparar os próximos ajustes já durante a
intermitência, rode um dos
reguladores giratórios. O visor
volta a acender-se de forma

contínua e pode efetuar os
ajustes como habitualmente.
Tenha em atenção que a velocidade regulável para a função de
mistura está, por razões de
segurança, limitada ao nível de
velocidade 4, caso os ingredientes no recipiente de mistura em
aço inoxidável excedam uma
temperatura de 60°C. Com uma
temperatura de 60°C ou mais
no recipiente de mistura em
aço inoxidável, o nível de velocidade regulável mais elevado
para a função de mistura é, por
isso, o nível de velocidade 4. Se
aquecer ingredientes a um nível
de velocidade superior, o aparelho reduz o nível de velocidade
automaticamente para o nível 4
assim que tiver sido alcançada
ou excedida uma temperatura
de 60 °C.
O volume de fornecimento
inclui ainda um cesto de
cozinhar. Pode utilizar o cesto
de cozinhar para cozinhar
ingredientes que não devam
ser triturados nem mexidos,
como, por exemplo, batatas,
massas ou arroz, no recipiente
de mistura em aço inoxidável.
O robot de cozinha está
equipado com uma função de
rotação para a esquerda, em
que o conjunto de lâminas

roda no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio. Neste
caso, os alimentos não são
cortados pelas lâminas do
conjunto de lâminas, uma vez
que tal só é possível no sentido
de rotação para a direita. Pode
utilizar a função, por exemplo,
se não pretender que os
ingredientes sejam triturados
mas, no entanto, mexidos,
como na preparação de risoto.
O robot de cozinha está equipado com um nível de mexer
"SL", que corresponde em simultâneo ao nível de velocidade mínimo ajustável para a função de misturadora/batedeira.
Devido ao reduzido número de
rotações, este nível de velocidade permite-lhe uma preparação cuidadosa dos ingredientes, uma vez que os alimentos
são triturados ou processados
menos do que em níveis de
ajuste superiores. Em conjunto
com a função de rotação para a
esquerda, este nível é ideal
para misturar ingredientes que
não devam ser cortados pelas
lâminas do conjunto de lâminas, sendo preparados a uma
velocidade média, portanto,
sem danos por serem misturados vigorosamente. Recomendamos também o nível de velocidade "SL" na preparação de
quantidades maiores de ingre-
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dientes líquidos em conjunto
com a função de aquecimento,
assim como em caso de utilização do cesto de cozinhar ou do
acessório da panela a vapor.

Indicações gerais
para a utilização do aparelho
À exceção da função TURBO, a operação do aparelho está configurada
para que sejam primeiro efetuados os
ajustes de tempo, velocidade e, se necessário, temperatura, sendo o procedimento iniciado em seguida premindo
o botão Start (20). Também quando
é utilizada a função de rotação para a
esquerda é necessário selecionar esta
função por acionamento do botão de
rotação para a esquerda (23) antes de
ser iniciado o procedimento.
O mesmo se aplica à utilização dos
programas pré-instalados. Neste caso,
o programa é primeiro selecionado
premindo o respetivo botão de programa e depois iniciado através do botão
Start (20).
Se pretender interromper um procedimento iniciado, prima de novo o botão
Start (20) e o aparelho para o processamento. Se pretender retomar o passo,
volte a premir o botão Start (20).
Caso pretenda repor ajustes já efetuados, prima o botão Start (20) durante
cerca de 3 segundos.
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Balança de cozinha integrada
Nota: a balança de cozinha integrada
adequa-se para um peso total máx. de
5000 g. Não exceda o peso total admissível na pesagem.
Este robot de cozinha possui uma
balança de cozinha integrada que lhe
permite pesar os ingredientes para as
suas receitas diretamente no aparelho.
Para utilizar a balança, proceda do
seguinte modo:
• Ligue o aparelho numa tomada com
contacto de segurança corretamente
instalada.
• Ligue o aparelho no interruptor de
ligar/desligar.
• Prima o botão para a função de
pesagem (17). O indicador do peso
(9) aparece no visor e indica que a
função de pesagem está ativa. O
indicador exibe "0- -0" por breves
instantes, indicando que a balança
está a determinar o ponto zero.
• Assim que o indicador do peso (9)
apresenta "0000", é sinal de que
foi definido o ponto zero e que
pode colocar os ingredientes na
placa de vidro (H) ou no recipiente
previamente selecionado para esse
efeito.
• O peso é indicado em gramas (g).
• Para terminar a função de pesagem,
prima o botão para a função de
pesagem (17) durante cerca de 3
segundos. O indicador do peso (9)
desaparece.

DICA: a balança de cozinha integrada
dispõe também de uma função de
tara. Se pretender pesar os ingredientes num recipiente, pode posicionar o
recipiente vazio sobre a placa de vidro
(H) e, premindo brevemente o botão
para a função de pesagem (17), definir
o ponto zero (incluindo recipiente),
introduzindo, depois, os ingredientes
para pesagem no recipiente. Caso
deseje introduzir vários ingredientes sucessivamente no recipiente e
pesá-los, após a pesagem do primeiro
ingrediente, pode utilizar a função de
tara premindo por breves instantes o
botão para a função de pesagem (17).
A balança volta a definir o ponto zero
no peso do recipiente e do primeiro
ingrediente. Agora, pode introduzir o
segundo ingrediente e pesá-lo.
A função de pesagem pode ser acionada ou utilizada em qualquer altura
durante a preparação dos ingredientes.

Função de rotação para a
esquerda
Em alguns pratos (ex.º: risoto ou arroz
doce, etc.), frequentemente, não se
pretende a trituração dos ingredientes
de todo ou que estes sejam triturados
ao longo de todo o período de preparação. Se for utilizada a função de
rotação para a esquerda, os ingredientes não são triturados, apenas mexidos.
Selecione a função premindo o botão
de rotação para a esquerda (23).

Em caso de utilização da função de
rotação para a esquerda, pode selecionar entre os níveis de velocidade SL,
1, e 2. É possível selecionar livremente
os ajustes de tempo e temperatura, tal
como na utilização com a rotação para
a direita.
Nota: apesar de ter a opção de ajustar primeiro tempo e temperatura e
só depois premir o botão da rotação
para a esquerda (23), selecionando,
assim, a função de rotação para a esquerda, o nível de velocidade só pode
ser ajustado após a seleção da função
de rotação para a esquerda. Se tiver
selecionado um nível de velocidade,
este será reposto a “00” ao selecionar
a função de rotação para a esquerda.
Recomendamos, por isso, que prima o
botão de rotação para a esquerda (23)
antes de efetuar outros ajustes.

Utilização da função
de misturadora/batedeira
(sem aquecimento)
O aparelho possui a chamada
função TURBO, que corresponde a um funcionamento breve
com máxima potência. Para
ativar esta função, prima o
botão para a função TURBO e
mantenha-o premido durante
o período pretendido. Utilize
esta função quando pretender
misturar algo por um curto
período de tempo mas de
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forma intensa (ex.º: espumar
um líquido). Não prima o botão
para a função TURBO durante
mais de 10 segundos, para
evitar sobreaquecimento do
aparelho.
Quando utilizar o aparelho sem a função de aquecimento, pode utilizar as
funções de vários aparelhos de mistura,
picagem e batimento. É por exemplo
adequado para misturar, triturar, picar
(de, por exemplo, ervas aromáticas,
nozes, carne, etc.), fazer puré, amassar/
bater natas e claras de ovos, por exemplo, ou para emulsionar com haste
misturadora (N).
ATENÇÃO: adapte sempre a velocidade à quantidade e características
dos ingredientes a processar e, se
necessário, aos acessórios utilizados.
Recomendamos que comece a uma
velocidade reduzida, aumentando-a
gradualmente conforme as necessidades.
Ao amassar massas mais duras, como,
por exemplo, a massa de pão, lembre-se de que não deve ser ultrapassado
um tempo de processamento de
90 segundos. Depois disso, deixe o
aparelho arrefecer alguns minutos e,
se necessário, repita o procedimento.
Evita, deste modo, sobreaquecimento
do motor de acionamento. Se necessário, adapte a quantidade de massa e o
nível de velocidade à firmeza da massa; quanto mais firme a massa, menos
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quantidade e velocidade devem ser
selecionadas.
Por regra, recomendamos que utilize
um dos dois programas pré-instalados,
"AMASSAR 1" ou "AMASSAR 2", para
amassar massas. Para o efeito, observe
as indicações no capítulo "Programas
pré-instalados".
Nunca utilize a haste misturadora (N)
para amassar massa, uma vez que esta
se adequa apenas para amassar ingredientes com pouco líquido (consulte
a secção sobre a utilização da haste
misturadora).
Para amassar massa, o peso total dos
ingredientes utilizados não deve ultrapassar os 0,8 kg.
Os ingredientes sólidos, como legumes ou carne, devem ser cortados em
pedaços antes de serem adicionados ao
recipiente de mistura em aço inoxidável
(E) (aprox. 2 cm x 2 cm x 2 cm).
Para utilizar esta função, proceda do
seguinte modo:
1. Coloque o recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) corretamente
sobre a base (C).
2. Coloque os ingredientes a processar no recipiente de mistura em aço
inoxidável (E).
3. Em seguida, coloque a tampa (F) e
bloqueie a mesma de acordo com
as instruções. Certifique-se de que

a tampa é colocada corretamente
na abertura de enchimento (G).
4. Ligue o aparelho numa tomada
com contacto de segurança corretamente instalada.
5. Ligue o aparelho no interruptor de
ligar/desligar. É emitido um sinal
sonoro e o visor (I) acende-se.
6. Em seguida, ajuste o tempo desejado para o processamento dos
ingredientes através do regulador
giratório (21).
Nota: se não definir um tempo para
o processamento, o relógio conta a
duração a partir do 0 até concluir o
processamento realizado manualmente.
7. Através do regulador giratório
para ajuste de velocidade (18),
selecione o nível de velocidade
desejado entre os níveis "SL" (nível
de mexer) e 1 (lento) a 10 (rápido).
Em caso de utilização da função
de rotação para a esquerda, os
níveis "SL", 1 ou 2.
8. Inicie o procedimento premindo o
botão Start (20).
9. O aparelho começa a trabalhar.
10. 5 segundos antes do final do tempo de processamento ajustado, é
emitido um sinal sonoro que indica
que o processamento terminará
dentro de poucos instantes.
11. Depois de terminado o tempo
ajustado, o aparelho interrompe
o processamento e os valores são
apresentados no visor a piscar. O

12.
13.
14.
15.

ventilador que assegura o arrefecimento interno do aparelho
continua ainda a funcionar durante
algum tempo por inércia. Se desejar, pode então adicionar e preparar
ainda mais ingredientes.
De seguida, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.
Desbloqueie a tampa (F) e retire-a
do recipiente de mistura em aço
inoxidável (E).
Prima o botão de desbloqueio (D)
e retire o recipiente de mistura em
aço inoxidável (E) da base (C).
Em seguida, retire os ingredientes
processados do recipiente de mistura em aço inoxidável (E).

Exemplos:
Moagem de 150 g de café em grão
30 segundos no nível de velocidade 10,
em seguida, separar homogeneamente
o café em pó agitando ligeiramente o
recipiente de mistura em aço inoxidável e processar no nível de velocidade
10 durante mais 10 segundos.
Nota: utilize o café moído com este
aparelho exclusivamente em máquinas de café com filtro ou cafeteiras de
pressão. O café moído não se adequa
a máquinas Expresso ou aparelhos
semelhantes.
Picar 200 g de cebola
Corte as cebolas previamente em pedaços (aprox. 2 cm x 2 cm x 2 cm). Tempo
de processamento: 10 segundos, nível
de velocidade 4
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Utilização da
haste misturadora (N)
A haste misturadora fornecida (N) é especialmente adequada para bater natas,
claras de ovo ou para emulsionar, como,
por exemplo, na preparação de maionese ou produtos semelhantes. Certifique-se de que os ingredientes não estão
demasiados sólidos e não os processe
em grandes quantidades. Utilize a haste
misturadora (N) exclusivamente com
baixos níveis de velocidade.
Nota: a haste misturadora não é adequada para amassar massas.
Colocação da haste misturadora (N)
no recipiente de mistura em aço
inoxidável (E):
N

3

• Pegue na haste misturadora (N) a
partir da ponta esférica fixada a meio
da haste.
• Em seguida, coloque-a a partir de
cima no conjunto de lâminas (2) aplicado no recipiente de mistura em aço
inoxidável (E). Existe uma elevação
metálica no centro que sinaliza a
fixação para a haste misturadora (3).
Coloque a haste fixadora (N) na fixa-
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ção (3) e pressione-a para baixo até
ouvir e sentir o encaixe. Confirme o
ajuste correto.
• Para retirar a haste misturadora (N),
puxe pela ponta esférica para cima a
partir da fixação (3).
Exemplos:
Bater 600 g de natas
Tempo de processamento:
aprox. 5-6 minutos
Nível de velocidade: 2
DICA: quando bater natas, certifique-se
de que estas se encontram à temperatura de frigorífico. Se as natas estiverem
demasiado quentes, não serão devidamente processadas.
Bater 300 g de claras de ovos
Tempo de processamento:
aprox. 5 minutos
Nível de velocidade: 3
DICA: quando bater claras de ovos,
certifique-se de que o recipiente de mistura em aço inoxidável (E), o conjunto
de lâminas (2) e a haste misturadora (N)
se encontram perfeitamente limpos e
sem resíduos de gordura. Se existirem
resíduos de gordura, as claras de ovos
não ficarão em castelo.

Utilização do aparelho com
função de aquecimento
integrada
Cuidado! Quando utiliza a
função de aquecimento, pode
escapar vapor. Perigo de
queimadura!
Ao levantar a tampa, o vapor
quente escapa. Perigo de
queimadura!
O recipiente de mistura em
aço inoxidável e as duas
tampas podem aquecer muito
durante a utilização da função
de aquecimento e permanecerem muito quentes após o
aparelho ser desligado. Perigo
de ferimentos.
O seu robot de cozinha possui uma
função de aquecimento que lhe
permite cozinhar ou aquecer os
ingredientes em combinação com a
função de mistura/batimento. Observe
as seguintes características do aparelho em combinação com a função de
aquecimento.
Nota: uma vez que, em função da pressão do ar, a água se evapora a cerca de
100 °C, a temperatura no recipiente de
mistura em aço inoxidável não pode
ultrapassar muito estes 100 °C, se o
recipiente estiver cheio com água ou
outros ingredientes líquidos. Por razões
físicas, nem um ajuste para 120 °C pode

fazer qualquer diferença neste caso.
Quando é fervida água, o indicador
da temperatura atual no recipiente de
mistura em aço inoxidável não irá, por
isso, exceder ou exceder significativamente os 100 °C.
O aparelho dispõe de uma
função de aquecimento rápido e, por isso, de um tempo
de aquecimento relativamente curto. Esta função de aquecimento foi otimizada especialmente para quantidades
de enchimento médias a
elevadas. Consoante as características dos respetivos ingredientes e, sobretudo, da
quantidade, no caso de quantidades de enchimento relativamente reduzidas, durante o
processo de aquecimento, a
base do recipiente de mistura
em aço inoxidável pode eventualmente atingir uma temperatura um pouco superior à
ajustada. Em caso de ingredientes sensíveis ou com
ligeira tendência para pegar
ou talhar, recomendamos selecionar primeiro um ajuste de
temperatura mais baixo,
adaptando-o posteriormente,
se necessário. Deste modo,
evita que ingredientes sensíveis peguem ou se danifiquem. O indicador da temperatura atual no recipiente de
mistura em aço inoxidável
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pode ajudar a detetar desvios
eventualmente emergentes e
efetuar adaptações necessárias.
• Através do regulador giratório para
ajuste de temperatura (21), pode
ajustar uma temperatura de 30 °C
– 120 °C em incrementos de 5 °C. A
temperatura selecionada é apresentada continuamente no visor
(I) do indicador da temperatura
ajustada (15). Pode ler a atual temperatura no recipiente de mistura
no indicador da temperatura atual
(10). Este valor aumenta durante
o procedimento de aquecimento
e pode exceder o valor ajustado
ligeiramente durante breves instantes em função da quantidade
utilizada e da consistência dos
ingredientes. Devido aos ciclos de
aquecimento decorrente, é também totalmente normal que ocorra
uma ligeira oscilação do valor, a
qual não constitui motivo para
preocupação.
• Quando utiliza a função de aquecimento, o nível de velocidade
máximo ajustável para a função de
mistura/batimento é o nível 4.
• Não é possível utilizar a função
de aquecimento sem a função de
misturadora/batedeira. No mínimo,
tem de ser selecionado o nível de
velocidade "SL".
Instrução importante relativa à
preparação de comida para bebé:
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Na preparação de comida para bebé,
certifique-se sempre de que os ingredientes possuem a devida qualidade.
Os ingredientes não podem conter
pevides, caules ou hastes. A carne não
pode ter ossos ou nervos por não permitirem uma trituração em pedaços
suficientemente pequenos. Primeiro,
triture os ingredientes sólidos que pretende utilizar para a comida de bebé
durante cerca de 20-30 segundos com
o nível de velocidade 9, antes de utilizar a função de aquecimento para os
preparar.
DICA: no caso de alguns ingredientes,
antes do processamento seguinte
com a função de aquecimento, pode
ser necessário raspar a massa triturada do rebordo do recipiente de mistura em aço inoxidável (E) com ajuda da
espátula (M).
Para utilizar o aparelho com a função
de aquecimento, proceda do seguinte
modo:
1. Coloque o recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) corretamente sobre a base (C).
2. Coloque os ingredientes a processar no recipiente de mistura em
aço inoxidável (E).
3. Em seguida, coloque a tampa (F)
e bloqueie a mesma de acordo
com as instruções. Certifique-se de que a tampa é colocada
corretamente na abertura de
enchimento (G).

4. Ligue o aparelho numa tomada
com contacto de segurança corretamente instalada.
5. Ligue o aparelho no interruptor de
ligar/desligar. É emitido um sinal
sonoro e o visor (I) acende-se.
6. Com auxílio dos reguladores
giratórios para ajuste de velocidade (18), temperatura (19) e tempo
(21), efetue os ajustes pretendidos
e inicie o procedimento premindo
o botão Start (20).
		
Nota: durante a utilização da função de aquecimento (ou quando
os ingredientes no recipiente de
mistura em aço inoxidável excederem uma temperatura de 60 °C),
o ajuste de velocidade está, por
motivos de segurança, limitado ao
nível 4.
7. O aparelho começa a trabalhar.
8. 5 segundos antes do final do tempo de processamento ajustado, é
emitido um sinal sonoro que indica que o processamento terminará
dentro de poucos instantes.
9. Depois de terminado o tempo
ajustado, o aparelho interrompe
o processamento e os valores são
apresentados no visor a piscar.
O ventilador que assegura o
arrefecimento interno do aparelho continua ainda a funcionar
durante algum tempo por inércia.
Se desejar, pode então adicionar e
preparar ainda mais ingredientes.
10. De seguida, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.

11. Desbloqueie a tampa (F) e retire-a
do recipiente de mistura em aço
inoxidável (E).
12. Prima o botão de desbloqueio (D)
e retire o recipiente de mistura em
aço inoxidável (E) com cuidado da
base (C). Atente que, em caso de
remoção repentina do recipiente
de mistura em aço inoxidável (E),
existe o perigo de ingredientes
quentes transbordarem do bordo
do recipiente. Perigo de queimadura!
13. Em seguida, retire os ingredientes processados do recipiente de
mistura em aço inoxidável (E).
Proceda com cuidado, pois
o recipiente de mistura em
aço inoxidável e os ingredientes podem estar muito
quentes. Perigo de ferimentos!

Utilização do acessório da
panela a vapor (K)
A função de aquecimento não se destina apenas à preparação de refeições no
recipiente de mistura em aço inoxidável (E), mas também à vaporização cuidadosa através do acessório da panela
a vapor (K) fornecido.
Cuidado! Durante o funcionamento, escapa vapor quente
das saídas de vapor da tampa.
Perigo de queimadura!
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Ao levantar a tampa,
o vapor quente escapa.
Perigo de queimadura!
Certifique-se de que
coloca o acessório da
panela a vapor corretamente no recipiente de
mistura. Para além disso,
certifique-se de que não
tapa todas as saídas de
vapor na base da panela a
vapor, taça de vaporização
ou tampa com alimentos.
O vapor deve poder sair
livremente através das
aberturas. Desse modo,
evitará que o vapor saia de
forma descontrolada do
aparelho!
Não utilize o acessório da
panela a vapor quando não
tiver enchido o recipiente
de mistura em aço inoxidável com água (ou caldo)
suficiente.
O acessório da panela a vapor
adequa-se especialmente à vaporização de legumes, peixe, marisco, carne,
etc. Atente nas seguintes instruções
para utilização do acessório da panela
a vapor.
• O acessório da panela a vapor (K)
é composto por 3 partes: a tampa
(28), a taça de vaporização (29) e a
panela a vapor (30).
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28
29

30

• De acordo com a quantidade e o
tipo de ingredientes, pode selecionar se os coloca na panela a vapor
(30) ou na taça de vaporização (29)
para a preparação. Lembre-se de
que, ao encher ambas as partes,
em certas situações, o líquido (ex.º:
molho da carne) dos ingredientes que se encontram na taça de
vaporização (29) pode pingar para
os ingredientes da panela a vapor
(30).
• De preferência, adicione os ingredientes à panela a vapor (30)
após um tempo de cozedura mais
longo.
• Em vez de utilizar apenas água no
processo de vaporização, pode
também utilizar caldo no recipiente de mistura em aço inoxidável (E)
para vaporização dos ingredientes.
No entanto, nesse caso, certifique-se de que adiciona líquido suficiente ao recipiente de mistura em
aço inoxidável (E). Como valor de
orientação, consideramos suficiente aprox. 0,5 litros de líquido (água
ou caldo) para aprox. 30 minutos
de vapor. Recomendamos sempre

que adicione mais um pouco, para
evitar um eventual funcionamento
a seco.
Para utilizar o aparelho com o acessório da panela a vapor (K), proceda do
seguinte modo:
1. Coloque o recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) corretamente
sobre a base (C).
2. Adicione a quantidade de líquido
suficiente para cozer a vapor no
recipiente de mistura em aço inoxidável (E).
3. Em seguida, coloque a tampa (F) e
bloqueie a mesma de acordo com
as instruções.
Atenção: a tampa da abertura de
enchimento (G) não pode ser colocada na tampa (F) quando utilizar
o acessório da panela a vapor (K),
caso contrário o acessório da panela
a vapor (K) não poderá ser aplicado
corretamente e o vapor não sairá
para a panela a vapor (30) através da
abertura da tampa.
4. Em seguida, coloque a panela a
vapor (30) na tampa (F) do recipiente de mistura em aço inoxidável
(E) e introduza, eventualmente, os
ingredientes no mesmo.
5. Coloque então a taça de vaporização (29) sobre a panela a vapor (30).
Se desejar, pode adicionar neste
momento outros ingredientes à
taça de vaporização (29).

6. Em seguida, coloque a tampa
(28) sobre a taça de vaporização
(29).
28
29
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7. Ligue o aparelho numa tomada
com contacto de segurança corretamente instalada.
8. Ligue o aparelho no interruptor de
ligar/desligar (B). É emitido um sinal
sonoro e o visor (I) acende-se.
9. Através do regulador giratório para
ajuste de temperatura (14), selecione a temperatura desejada. Para
cozer a vapor, recomendamos que
ajuste para 120°C. A temperatura
selecionada deve ser, no mínimo,
de 100°C.
Nota: uma vez que, em função da
pressão do ar, a água se evapora
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aprox. de 100 °C, a temperatura no
recipiente de mistura em aço inoxidável não pode ultrapassar muito estes
100 °C, se o recipiente estiver cheio
com água ou outros ingredientes
líquidos. Por razões físicas, nem um
ajuste para 120 °C pode fazer qualquer
diferença neste caso. Recomendamos,
ainda assim, que ajuste uma temperatura de 120 °C, uma vez que a água
assim ferve com mais intensidade e
evapora mais rapidamente, sendo
os ingredientes, por isso, cozinhados
em menos tempo e de modo mais
uniforme.
10. Em seguida, ajuste o tempo desejado para o processamento dos
ingredientes através do regulador
giratório (21).
11. Ajuste o nível de velocidade "SL" no
regulador giratório para ajuste de
velocidade (18).
12. O aparelho começa a trabalhar.
13. 5 segundos antes do final do tempo de processamento ajustado, é
emitido um sinal sonoro que indica
que o processamento terminará
dentro de poucos instantes.
14. Depois de terminado o tempo
ajustado, o aparelho interrompe
o processamento e os valores são
apresentados no visor a piscar. O
ventilador que assegura o arrefecimento interno do aparelho
continua ainda a funcionar durante
algum tempo por inércia.
15. De seguida, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.
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Os acessórios ficam quentes após a cozedura a
vapor, mesmo depois do
aparelho ser desligado.
Para além disso, existe o
perigo de queimadura
devido a vapor quente ou
água condensada quente.
Utilize para tal as pegas
existentes e use sempre
luvas de cozinha isolantes
de calor.
16. Com cuidado, retire o acessório da
panela a vapor (K) da tampa (F) do
recipiente de mistura em aço inoxidável (E). Coloque o acessório da
panela a vapor (K) numa superfície
adequada.
17. Retire a tampa (28) do acessório da
panela a vapor (K).
18. Com cuidado, retire os alimentos
da taça de vaporização (29) e da
panela a vapor (30).
19. Aguarde antes de retirar outros
acessórios até que estes atinjam a
temperatura ambiente.

Programas pré-instalados
O robot de cozinha dispõe de cinco
programas pré-instalados, que pode
selecionar através dos botões de programa (COMPOTA (27); COZINHAR A
VAPOR (26); SOPA (25) e AMASSAR 1/2
(24)). Observe as indicações a seguir
apresentadas relativamente aos programas pré-instalados.

Observe todas as indicações de
segurança, mesmo na utilização dos
programas pré-instalados.
COMPOTA
Este programa destina-se à preparação
de compota a partir de cerca de 500
g de fruta e a respetiva quantidade
de açúcar gelificante (recomendamos
uma relação de 2:1 para a quantidade de frutas e açúcar gelificante). O
programa tem uma duração de cerca
de 10 minutos e 17 segundos, sendo os
ingredientes primeiro triturados e depois cozinhados e mexidos. Assim que
o programa estiver a trabalhar no nível
de mexer "SL", pode também alterar a
temperatura conforme desejar.
Dependendo da quantidade de ingredientes, pode adaptar o tempo de processamento após o início do respetivo
passo do programa.
Para utilizar o programa, introduza
os seus ingredientes no recipiente de
mistura em aço inoxidável (E), feche as
tampas (F) + (G) e selecione o programa premindo o botão de programa
"COMPOTA" (27).
Assim que tiver sido selecionado o
programa, no indicador do programa
pré-instalado no visor aparecem o valor
"P1" e os respetivos ajustes para velocidade, tempo, temperatura, etc.
Inicie o programa com auxílio do botão
Start (20).

Decorrido o tempo, o aparelho termina o processamento.
COZINHAR A VAPOR
Observe as indicações na secção
"Utilização do acessório da panela a
vapor (K)".
O programa "COZINHAR A VAPOR"
está previsto para uma quantidade
de 500-600 ml de líquido (água ou
caldo), com a qual pode cozer a vapor os ingredientes no acessório da
panela a vapor. Neste programa, estão pré-ajustados o nível de velocidade "SL", o nível de temperatura de
120 °C e uma duração de 17 minutos. A qualquer altura, pode adaptar
a duração às suas necessidades e às
quantidades dos ingredientes.
Para utilizar o programa, introduza
o líquido no recipiente de mistura
em aço inoxidável (E), feche a tampa
(F) e coloque o acessório da panela
a vapor (K), com os ingredientes, sobre o recipiente de mistura em aço
inoxidável (E); selecione o programa
premindo o botão de programa
"COZINHAR A VAPOR" (26). Inicie-o,
então, com auxílio do botão Start
(20).
Assim que tiver sido selecionado o
programa, no indicador do programa pré-instalado (13) no visor
aparecem o valor "P2" e os respetivos ajustes para velocidade, tempo,
temperatura, etc.
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Inicie, então, o programa, com auxílio
do botão Start (20).

Decorrido o tempo, o aparelho termina o processamento.

Decorrido o tempo, o aparelho termina
o processamento.

AMASSAR 1/2
No botão de programa "AMASSAR"
(24), estão memorizados dois programas: o programa "AMASSAR 1" e o
programa "AMASSAR 2".

SOPA
Este programa destina-se a uma
quantidade de cerca de um litro de
sopa de legumes. Aqui, deverá utilizar
uma quantidade de cerca de 500
ml de água e 400-500 g de legumes
para a sopa. A quantidade total não
deverá exceder um litro. Adicione os
condimentos como sal e pimenta, etc.
a gosto.
A duração do programa é de 30
minutos e 04 segundos. Está definida
uma sequência fixa (incluindo função
de rotação para a esquerda, diferentes níveis de velocidade e ajuste de
temperatura a 100 °C) que não pode
ser alterada.
Para utilizar o programa, introduza
os seus ingredientes no recipiente de
mistura em aço inoxidável (E), feche a
tampa e selecione o programa premindo o botão de programa "SOPA" (25).
Assim que tiver sido selecionado o
programa, no indicador do programa
pré-instalado (13) no visor aparecem o
valor "P3" e os respetivos ajustes para
velocidade, tempo, temperatura, etc.
Inicie, então, o programa, com auxílio
do botão Start (20).
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O programa "AMASSAR 1" adequa-se a amassar massas mais duras.
A quantidade de ingredientes não
deverá exceder 800 g.
O programa "AMASSAR 2" adequa-se
para amassar massas menos duras
ou em menores quantidades. Neste
caso, não devem ser excedidos os
500 g.
Ambos os programas são executados
alternadamente com rotação para
a direita e para a esquerda, assim
como com breves interrupções
durante o processamento. Os ajustes
não podem ser alterados.
Para a utilização do programa
"AMASSAR 1", após a adição dos ingredientes no recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) e a colocação
correta das tampas (F) + (G), prima uma vez o botão de programa
"AMASSAR 1/2". O indicador do programa pré-instalado (13) apresenta
o valor "P4-1" e os respetivos ajustes
para velocidade e tempo, etc. aparecem no visor. Para iniciar o programa,
prima o botão Start (20).

Para a utilização do programa
"AMASSAR 2", após a adição dos ingredientes no recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) e a colocação
correta das tampas (F) + (G), prima
duas vezes o botão de programa
"AMASSAR 1/2". O indicador do programa pré-instalado (13) apresenta
o valor "P4-2" e os respetivos ajustes
para velocidade e tempo, etc. aparecem no visor. Para iniciar o programa,
prima o botão Start (20).
Decorrido o tempo, o aparelho termina o processamento.

Utilização do
cesto de cozinhar (P)
O cesto de cozinhar e a
respetiva pega podem ficar
muito quentes durante a
utilização e permanecer
quentes durante algum
tempo após a utilização.
Perigo de ferimentos! Para a
remoção ou o manuseamento do cesto de cozinhar,
utilize os devidos meios de
proteção, como, por exemplo, luvas de cozinha isolantes de calor.
Tenha máximo cuidado ao
colocar o cesto de cozinhar
no recipiente de mistura em
aço inoxidável já aquecido.
Existe perigo de ferimentos

devido ao recipiente quente
e/ou a ingredientes quentes
que se encontrem no recipiente.
Retire sempre primeiro o
cesto de cozinhar, antes de
escorrer ingredientes quentes do recipiente de mistura
em aço inoxidável. Perigo de
queimadura.
Na utilização do cesto de
cozinhar, preste atenção à
seleção correta dos ingredientes e respetivas quantidades. Ingredientes sólidos
ou espessos não podem
passar através do cesto de
cozinhar. As quantidades de
enchimento máximas não
podem ser excedidas após a
colocação e o enchimento do
cesto de cozinhar.
Não utilize o cesto de cozinhar se não tiver enchido o
recipiente de mistura em aço
inoxidável com água (ou
eventualmente caldo, suco
da carne, etc.) suficiente para
evitar um funcionamento a
seco.
Quando é utilizado o cesto
de cozinhar, o aparelho só
pode ser operado com o nível
de velocidade mais baixo
("SL").
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O cesto de cozinhar permite-lhe cozinhar ingredientes que
não devam ser triturados nem
mexidos no recipiente de
mistura em aço inoxidável. Por
isso, é especialmente adequado para a preparação de acompanhamentos, como massas,
batatas ou legumes. Através
da quantidade de líquido
enchida, pode decidir se os
ingredientes devem ser
cozinhados a vapor ou
totalmente cobertos por
líquido, como, por exemplo,
quando se cozinha massa. O
cesto de cozinhar permite
também preparar na perfeição
ingredientes como carne ou
almôndegas, que, durante o
processo de cozedura, são
cozinhados na respetiva sopa
ou molho, etc. não devendo,
porém, entrar em contacto
com o conjunto de lâminas em
movimento. Isto permite-lhe
também a preparação simultânea de ingredientes que
podem ser triturados durante
o processo de cozedura e de
ingredientes que são cozinhados inteiros. Importante é a
seleção certa dos ingredientes
e, sobretudo, da quantidade
(nunca utilize uma quantidade
excessiva de ingredientes), a
existência de suficiente líquido
no recipiente de mistura em
aço inoxidável e a operação do
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aparelho ao nível de velocidade mais baixo.
DICA: o cesto de cozinhar (P) pode
também ser utilizado como coador.
Além disso, os pequenos pés de apoio,
na parte inferior do cesto de cozinhar (P), permitem que ingredientes
como arroz ou massas possam escorrer
sobre uma base adequada, após a
remoção e o posicionamento do cesto
de cozinhar (P).
Para a utilização do cesto de cozinhar,
coloque-o no recipiente de mistura em
aço inoxidável (E), de modo a que as
aberturas de coar na parte superior do
cesto de cozinhar (P) apontem no sentido do bico do recipiente de mistura em
aço inoxidável (E). Assegure-se de que
o cesto de cozinhar (P) está posicionado de forma correta e direito.
DICA: ao cozinhar ou reduzir pratos
mais espessos, sopas ou molhos em
maiores quantidades, recomendamos
que retire a tampa da abertura de enchimento (G) e que coloque o cesto de
cozinhar (P) sobre a abertura de enchimento, como proteção contra salpicos.
Pode assim escapar vapor suficiente,
sem que sejam projetados ou saiam
líquidos ou ingredientes.

Indicação: após cada utilização, o
aparelho deve ser desligado e a ficha
retirada da tomada. Antes de limpar
ou arrumar, deixe o aparelho e todos
os acessórios arrefecerem completamente.
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Resolução de possíveis avarias
Avaria:

Causa:

Solução:

O aparelho
não funciona.
Não é possível colocar
o aparelho
em funcionamento.

A ficha de rede não está ligada à
tomada de contacto de segurança.

Ligue a ficha de rede à tomada
de contacto de segurança.

O interruptor de ligar/desligar na
parte traseira não está ligado.

Ligue o interruptor de ligar/
desligar.

Aparece a mensagem de erro E1
no visor.

Contacte o nosso serviço de
assistência ao cliente.

O recipiente de mistura em aço
inoxidável não foi colocado na
base corretamente (mensagem de
erro "E2"). Adicionalmente, o respetivo indicador está intermitente.

Coloque o recipiente de mistura
em aço inoxidável na base
de acordo com as instruções
presentes neste manual de
instruções.

A tampa não foi colocada no recipiente de mistura em aço inoxidável corretamente (mensagem de
erro "E3"). O respetivo indicador
surge com um ponto de exclamação no visor.

Coloque a tampa no recipiente
de mistura em aço inoxidável
corretamente. Consulte a secção
"Colocação/Remoção da tampa".

Motor bloqueado/Lâmina não
roda (mensagem de erro "E4").

Desligue o aparelho e retire a
ficha da tomada. Verifique se
existem ingredientes a bloquear
a lâmina (ex.º: alimentos inadequados ou alimentos espessos/
duros) e, se necessário, remova-os. Se não for esta a causa,
entre em contacto com o nosso
serviço de assistência ao cliente.

No caso de avarias não mencionadas, contacte o nosso serviço de assistência ao cliente.
Os nossos assistentes estão à sua disposição para o ajudar. O endereço da assistência
técnica encontra-se nas condições de garantia, no cartão de garantia que vai em separado. O manual de instruções pode ser solicitado em formato PDF junto do nosso serviço
de assistência ao cliente. Poderá encontrar mais informações na nossa página inicial
www.kuechenmaschine-hup.de
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Conservação, limpeza e manutenção
Antes de limpar ou arrumar,
retire sempre a ficha de
alimentação e deixe o aparelho e todos os acessórios
arrefecer completamente!
Perigo de choque elétrico!
Tenha atenção para que não
entre líquido para o interior
da base. Nunca mergulhe a
base em água. Perigo de
choque elétrico!
Para a limpeza não utilize
detergentes agressivos ou
abrasivos.
• Para limpar o exterior do aparelho
(base (C)) e a área exterior do recipiente de mistura em aço inoxidável
(E), utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido e bem torcido.
• Em seguida, esfregue, secando bem.

Limpeza do recipiente de
mistura em aço inoxidável (E)
Proceda com o máximo
cuidado quando manusear o
conjunto de lâminas. As
lâminas são muito afiadas.
Não toque nelas com as mãos
desprotegidas. Existe perigo
de ferimentos!
Nunca mergulhe o recipiente
de mistura em aço inoxidável
em água nem em qualquer
outro líquido. Não permita
que entrem quaisquer
líquidos na área inferior do
recipiente de mistura em aço
inoxidável, pois podem entrar
em contacto com o elemento
de aquecimento e outros
componentes eletrónicos. Por
esse mesmo motivo, não o
lave na máquina de lavar
louça. Perigo de choque
elétrico!
• Para limpar o recipiente de mistura
em aço inoxidável (E), recomendamos que adicione água morna com
detergente ao recipiente e que o
limpe com uma escova da louça.
• No fim passar por água limpa e deixar secar completamente.
DICA: para assegurar uma limpeza mais
fácil do recipiente de mistura em aço
inoxidável (E), recomendamos que,

43

depois de utilizar, deite um pouco de
água quente com detergente dentro
do mesmo e acione várias vezes por
breves instantes o botão Turbo no
aparelho. Depois disso, enxague o recipiente de mistura em aço inoxidável (E)
com água limpa. Se necessário, repita o
procedimento.
• Para sujidade mais difícil, recomendamos que retire o conjunto de
lâminas (2) do recipiente de mistura
em aço inoxidável (E). Para isso, siga
as indicações da secção "Colocação/
Remoção do conjunto de lâminas"
e limpe o interior do recipiente de
mistura em aço inoxidável (E) e o
conjunto de lâminas (2) separadamente. Cuidado! As lâminas são
muito afiadas.
• Limpe as peças com água limpa e
deixe-as secar completamente.
• Fixe novamente o conjunto de
lâminas (2) ao recipiente de mistura
em aço inoxidável (E) de acordo
com as instruções da secção "Colocação/Remoção do conjunto de
lâminas".

Limpeza de outros acessórios
• A espátula (M), a haste misturadora
(N), as peças individuais do acessório
da panela a vapor (K), assim como a
tampa (F), a tampa da abertura de
enchimento (G) e o cesto de cozinhar (P) devem ser lavados em água
morna com detergente.
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• No fim passar por água limpa e deixar secar completamente.
• Em alternativa, pode também lavar
os acessórios na máquina de lavar
louça (sem anel de vedação).
Nota: o anel de vedação da tampa
(F) para o recipiente de mistura em
aço inoxidável (E) pode ser removido
para efetuar uma limpeza profunda.
Se pretender, retire o anel de vedação
da tampa (F) e lave-o em água quente
com detergente, passando de seguida por água limpa e deixando depois
secar bem. Quando voltar a colocar o
anel de vedação, certifique-se impreterivelmente de que assenta corretamente na tampa (F).

Armazenamento
Se o aparelho não for utilizado durante
um longo período, deverá limpar o
robot de cozinha e todas as peças minuciosamente e deixá-los secar. Recomendamos não fechar o recipiente de
mistura completamente com a tampa.

Dados técnicos
Tensão nominal:

220-240 V~

Frequência nominal: 50 Hz
Classe de proteção:

I

Potência:

Módulo wireless:
Frequência emissora: 2,400 GHz2,4835 GHz
Potência de
transmissão:

16 +/-2 dBm
V 1.0

Motor:

800 W

Versão de software:

MAX:

1200 W

Versão de hardware: XC-QIC120

Área de pesagem:

1g - máx. 5000 g

Eliminação
A embalagem do produto é
constituída por materiais recicláveis. O material de embalagem pode ser entregue em
pontos públicos de recolha para
ser reutilizado.

Os aparelhos usados não
devem ser depositados no lixo
doméstico!
De acordo com as normas
legais, o aparelho usado tem de
ser eliminado adequadamente após o fim da sua vida útil.
Assim sendo, os materiais recicláveis incluídos no aparelho
usado são reutilizados e o meio
ambiente é conservado. Para
mais informações, a autoridade
administrativa do concelho ou
a sua empresa de eliminação
local estarão ao seu dispor.
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SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
+351-308 802 440
Taxas de rede fixa sem custos adicionais

E-mail: hup-service@
glodg.net
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