Instruções de utilização do
robot de cozinha com
controlo wireless
(KM 2017Wi/KM 2017Wi.18)
via aplicação
(Aplicação para dispositivos iOS e Android™)
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Introdução
Antes de utilizar e controlar o
robot de cozinha através da
aplicação, é obrigatório que
se familiarize com o robot de
cozinha, os seus acessórios
e a sua operação. Utilize a
aplicação apenas quando
já tiver reunido experiência
suficiente com o manuseamento convencional, ou seja,
com a operação do robot de
cozinha no próprio aparelho.
Mesmo quando utiliza o aparelho através da aplicação, é
necessário que respeite todas
as indicações de segurança
e informações incluídas no
manual de instruções do seu
robot de cozinha com função
de cozedura.
As nossas congratulações pelo seu
robot de cozinha com função de
cozedura e função wireless adicional
que, para além da utilização convencional, também pode ser operado
através de aplicação. A aplicação foi
desenvolvida especificamente para
este aparelho e permite, por um lado,
a confeção passo a passo das receitas aí guardadas e, por outro, torna
possível a operação manual, ou seja,
a introdução dos ajustes pretendidos, como, por exemplo, velocidade,
tempo, temperatura, rotação para a
esquerda ou a seleção e iniciação de
programas pré-instalados, etc. através
do seu smartphone/tablet.

Esta inovadora aplicação não só apresenta as receitas e passos de preparação no smartphone ou tablet, mas
também permite efetuar a confeção
diretamente através do dispositivo
móvel, ou seja, realizar os passos de
processamento registados na aplicação ou efetuar os seus próprios
ajustes e iniciar o robot de cozinha.
Tem também a possibilidade de criar
uma lista de favoritos com as suas
receitas preferidas e, até mesmo,
guardar receitas próprias na aplicação, juntamente com os ajustes
efetuados, para as voltar a utilizar
posteriormente.
Todas as receitas do nosso livro de
receitas também estão registadas na
nossa aplicação, podendo assim ser
facilmente preparadas. A lista de ingredientes registada para cada receita
indica-lhe quais os ingredientes necessários e em que quantidades para
a preparação da respetiva receita,
podendo, assim, ser utilizada diretamente como lista de compras quando
vai adquirir os produtos, visto que
pode ser visualizada mesmo quando
o dispositivo móvel não está ligado ao
robot de cozinha.
Experimente esta nova forma de
cozinhar e aproveite as diversas possibilidades de utilização do seu robot
de cozinha, através da utilização da
aplicação, evitando assim o incómo-
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do de ter de procurar em livros de
receitas ou fazer uma longa pesquisa
de receitas na Internet.
Bom apetite!
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Indicações importantes
Indicação: sempre que o robot de
cozinha é ligado, a função wireless
encontra-se inicialmente desligada
e, para que possa ser utilizada, terá
de ser ativada, premindo a tecla
da função wireless. Se o robot de
cozinha for desligado ou se mudar
para o modo de standby, por razões
de segurança (para evitar uma utilização involuntária), será também
desligada a função wireless, ou seja,
uma ligação wireless eventualmente
existente será interrompida.
Certifique-se de que a função wireless do robot de cozinha está desativada quando não a pretende utilizar.
Evita assim que possam ocorrer
ligações ou utilizações involuntárias
da função wireless.
INDICAÇÃO IMPORTANTE: para a utilização da aplicação, é necessário ligar
o seu smartphone ou tablet, através
do wireless, ao robot da cozinha (consultar o Capítulo "Estabelecer a ligação
wireless entre o smartphone/tablet e o
robot de cozinha"). Aqui, não é necessário qualquer acesso à Internet, visto
que o smartphone/tablet está ligado
diretamente ao robot de cozinha. Desta forma, poderá estabelecer a ligação
a qualquer momento, independentemente de estar disponível uma ligação
à Internet ou da qualidade da ligação.
No entanto, deve ter em consideração que, enquanto durar a liga-

ção, não poderá utilizar quaisquer
outras funções de Internet do seu
smartphone ou tablet. Contudo,
pode interromper a ligação ao robot
de cozinha a qualquer momento,
voltando a ativar mais tarde, permitindo utilizar a função de Internet do
seu dispositivo móvel, especialmente nos casos de passos de receita
que demorem muito. Assim que
voltar a estabelecer uma ligação ao
robot de cozinha (e voltar eventualmente a ativar a aplicação), o estado
de processamento atual será transmitido ao seu smartphone/tablet,
podendo continuar com o processamento. No entanto, consoante o tipo
e configurações do seu dispositivo
móvel, poderá eventualmente ter de
realizar os passos referidos no capítulo "Estabelecer ligação wireless
entre o smartphone/tablet e o robot
de cozinha" para efetuar a ligação
ao robot de cozinha.
Na aplicação, estão guardadas imagens relativas às receitas e categorias de receitas.
Estas imagens não mostram
obrigatoriamente a foto da
referida receita, devendo antes ser vistas como propostas
de serviço ou imagens com
exemplos que permitem uma
ligação à respetiva receita
com base em ingredientes,
designação da receita ou
outros pontos.
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Note que as receitas e indicações relativas a quantidades,
temperaturas e tempos de
preparação guardadas na aplicação representam somente
as nossas recomendações para
a confeção dos alimentos e,
portanto, devem ser interpretados como meros valores de
referência. As informações
exatas sobre quantidades e
tempo dependem de diversos
fatores, como, por exemplo, as
propriedades (ex.º: dimensões
ou consistência) dos ingredientes e, não menos importante, do seu próprio gosto
pessoal. Decida, portanto,
como prefere tratar os ingredientes e faça as alterações
que entender nas receitas, se
necessário. Poderá adaptar, a
qualquer momento, os ajustes
predefinidos para a confeção da receita (tomando em
consideração as indicações de
segurança) diretamente através do smartphone/tablet.
Requisitos
Os requisitos mínimos para que a
aplicação possa funcionar em perfeitas condições são, para o sistema iOS,
um iPhone 4s ou iPad 2 com, no mínimo, iOS 8 e, para o sistema Android™
– Android 4.2.2. Certifique-se de que
foram/são efetuadas as necessárias
atualizações do sistema operativo
nos seus dispositivos móveis.

6

Visite o nosso website www.kuechenmaschine-hup.de; aí, poderá encontrar
as hiperligações para a transferência ou instalação da aplicação para
dispositivos iOS, tais como iPhones e
iPads, ou também para dispositivos
Android, tais como Samsung, Huawei
etc. e ainda muitas outras explicações
e informações úteis, como, por exemplo, o manual de instruções, o livro
de receitas e vídeos, etc. assim como
possíveis atualizações da aplicação
que poderão ajudar na utilização do
robot de cozinha.

Descarregar e instalar a aplicação

Visite, com o seu dispositivo móvel (smartphone/tablet), o nosso website
www.kuechenmaschine-hup.de para descarregar a respetiva aplicação. O código de
barras em cima fará o encaminhamento diretamente para o nosso website.
Aí, encontrará descrito o modo de procedimento para transferir e instalar a aplicação;
para o efeito, também poderá proceder como descrito em seguida.
A) Seleção da aplicação para
iPhone e iPad – transferência
através da App Store da Apple

B) Seleção da aplicação para dispositivos Android™ – transferência
através da Play Store da Google

1. Abra a App Store tocando no símbolo App Store no iPhone ou iPad.
2. Procure na App Store a aplicação
do "Robot de cozinha com controlo
wireless".
3. Depois de selecionar a aplicação,
opte por transferi-la.
4. Em seguida, selecione instalar.
5. É então iniciada a transferência e a
instalação.
6. Quando a aplicação estiver instalada, irá surgir no visor do seu dispositivo móvel – toque no símbolo da
aplicação para a abrir.
7. A aplicação poderá demorar alguns
segundos a abrir.

1. Abra a Play Store da Google, premindo o respetivo símbolo no dispositivo móvel Android.
2. Procure na Play Store a aplicação
"Robot de cozinha com controlo
wireless".
3. Depois de selecionar a aplicação,
prima "Instalar" e, em seguida, em
"Aceitar", para que a aplicação possa
aceder a determinadas funções do
seu smartphones/tablet.
4. É então iniciada a transferência e a
instalação.
5. Quando a aplicação estiver instalada, irá surgir no visor do seu dispositivo móvel – toque no símbolo da
aplicação para a abrir.
6. A aplicação poderá demorar alguns
segundos a abrir.

Google, Google Play, Android™ e outras marcas
são marcas da Google Inc.
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Estabelecer a ligação wireless entre o smartphone/
tablet e o robot de cozinha
Para poder estabelecer uma ligação
wireless entre o seu dispositivo móvel
e o robot de cozinha, deverá, antes de
mais, ativar a função wireless do robot
de cozinha.

• Para o efeito, prima a tecla da função
wireless no painel de comando do
robot de cozinha.

• A tecla da função wireless acende-se
assim que a função wireless estiver
ativa. Se voltar a premir a tecla, a
função wireless é de novo desativada e a luz apaga-se. Através da luz,
consegue saber se a função wireless
está ativa ou desativada.

wireless eventualmente existente será
interrompida.

Indicação: sempre que o aparelho é
ligado, a função wireless encontra-se
desligada e, para que possa ser utilizada, terá de ser ativada, premindo a
tecla da função wireless. Se o robot de
cozinha for desligado ou mudar para
o modo de standby, também a função
wireless será desligada por razões de
segurança (para evitar uma utilização
involuntária), ou seja, uma ligação
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Pegue então no dispositivo móvel no
qual instalou a aplicação para o robot
de cozinha com função de cozedura
e estabeleça, antes de mais, a ligação
wireless ao robot de cozinha. Certifique-se de que a função wireless está
ativada no seu dispositivo móvel.
• Abra o menu das definições tocando
no símbolo correspondente no seu
smartphone/tablet.
• Na área superior, irá agora encontrar
a categoria wireless.
• Ative o menu wireless do seu dispositivo móvel. Ser-lhe-ão apresenta-

das então todas as ligações de rede
visíveis.
• Selecione a rede
"KM2017Wi-xxxxxx" (onde xxxxxx
poderá assumir valores que vão de
000001 até 999999).
• O processo é concluído através
do botão "Ligar". Nesta ocasião,
será possivelmente chamada a sua
atenção para o facto de não se tratar
de uma ligação à Internet. Isso não
representa qualquer problema e
pode ser confirmado.
DICA: na medida do possível, recomendamos que configure o seu dispositivo
móvel para que inicie uma ligação automática com o robot de cozinha assim
que a função wireless tiver sido ativada.
Também poderá desativar em qualquer
altura a função wireless do robot de
cozinha através da nossa aplicação,
interrompendo assim a ligação.
Indicação: caso haja problemas com
a ligação WLAN, desative a escolha de
rede inteligente ou a opção de notificação de rede no menu da WLAN.

tarde, permitindo utilizar a função
de Internet do seu dispositivo móvel,
especialmente nos casos de passos
de receita que demorem muito. Assim
que voltar a estabelecer uma ligação
(tal como descrito anteriormente) ao
robot de cozinha, o estado de processamento atual será transmitido ao seu
smartphone/tablet, podendo continuar com o processamento. Se tiver
fechado a aplicação por completo e
não a tiver apenas ocultado, terá eventualmente de navegar até ao passo de
receita relevante ou até à última vista
utilizada de modo a prosseguir com o
processamento.
INDICAÇÃO IMPORTANTE: poderá
desativar a função wireless do robot
de cozinha a qualquer momento com
auxílio da aplicação através do seu
smartphone/tablet. Por razões de
segurança, a função wireless do robot
de cozinha não pode nem deve ser
ativada através da aplicação. A função
wireless tem de ser sempre ligada no
robot de cozinha.

Indicação: assim que o seu dispositivo
móvel estiver ligado ao robot de cozinha através da função wireless, não
poderá ser ligado qualquer outro dispositivo móvel ao mesmo. Tenha em
consideração que, enquanto durar a
ligação, não poderá utilizar outras funções de Internet do seu smartphone
ou tablet. Contudo, pode interromper
a ligação ao robot de cozinha a qualquer momento, voltando a ativar mais

9

Ligação wireless ativa/não ativa.
Se o seu dispositivo móvel estiver
ligado via wireless ao robot de
cozinha, na zona superior direita do
ecrã surge o símbolo de balança.

Se a ligação wireless estiver
interrompida, será apresentado aí
um símbolo wireless intermitente.

Além disso, pode
identificar uma ligação
wireless não ativa
através da indicação
do estado da vista de
processamento, por meio
de um outro símbolo
wireless intermitente
e uma indicação
correspondente. Para
mais, os campos de
introdução da vista de
processamento têm uma
cor acinzentada.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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A aplicação
Toque no símbolo da aplicação para o robot de cozinha com controlo de wireless no
seu smartphone/tablet, de modo a abri-la. Poderá demorar alguns segundos até a
aplicação ser aberta; em seguida, irá aparecer a respetiva página inicial.
Em muitas vistas da aplicação, movendo para cima e para baixo (scroll), é possível
visualizar outras informações e campos de aplicação no seu dispositivo móvel.
Para a navegação básica, recomendamos a utilização dos símbolos na zona superior
esquerda.

Abertura do menu de comando
(consultar o capítulo Menu de
comando)

Nalgumas vistas, o
símbolo de seta serve para mudar
para o nível anterior.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Página inicial

Abertura do
menu de comando
(consultar o capítulo
Menu de comando)

Ativação da função
de pesagem
(consultar o capítulo
Função de pesagem)

Categorias
de receita –
toque numa das
categorias para
chegar às receitas
guardadas.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Menu de comando

Através do menu de comando, poderá selecionar a vista selecionada (página inicial,
favoritos, preparado por si ou receitas próprias). Além disso, no ponto Ajuda, poderá
ainda consultar algumas dicas relativas à aplicação e, através do botão "Desligar wireless", poderá interromper a qualquer momento a ligação wireless entre o seu dispositivo móvel e o robot de cozinha.

Pode abrir o menu de comando tocando no respetivo campo (consultar "Página inicial"), ou deslizando o seu dedo, desde o bordo esquerdo do visor para a direita.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Função de pesagem
Também pode utilizar a função de pesagem do aparelho através da
aplicação, visualizando assim no seu dispositivo móvel o peso determinado
pelo robot de cozinha, podendo também utilizar a função de tara e colocar
os valores a "0".
Indicação: a função de pesagem encontra-se disponível em todas as vistas e pode
ser aberta e utilizada a qualquer momento tocando no símbolo de balança.

Botão para
a função
de tara

Ativar a função de
pesagem

Utilizar a função de pesagem/
função de tara

Para terminar a função de pesagem, toque no visor do seu dispositivo móvel.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Preparar receitas pré-instaladas

Selecionar categoria de receita

Selecionar e abrir receita

Vista de receita

Abrir lista de
ingredientes

Abrir listagem
dos passos de
processamento

Mudar para a vista de confeção
Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Vista de confeção

Tenha também em consideração que nem todos os passos de receita têm de ser
processados pelo robot de cozinha (ex.º: ir ao forno). Nesse tipo de passos de receita,
todos os ajustes do robot de cozinha estão colocados a zero.

Parte 1 da vista

Indicação do respetivo passo de
receita. Deslizando o dedo para a
esquerda, chega ao próximo passo de receita (deslizando o dedo
para a direita, volta eventualmente ao passo anterior).

Também nesta
vista pode
abrir a qualquer momento a lista de
ingredientes.

Botão "Assumir ajustes":
É, assim, possível voltar a assumir
os valores originais do passo da
receita se, por exemplo:
- os valores tiverem sido alterados;
- os valores tiverem sido repostos;
- tiver sido selecionado um outro
passo de receita durante o processamento;
- etc.

Repor os ajustes
Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Parte 2 da vista

Apresentação dos ajustes relativos ao respetivo passo de receita.
Os ajustes estão pré-programados;
no entanto, podem ser alterados.
Para o efeito, consulte "Alterar
ajustes predefinidos".

A quantidade de
pontos indica
a quantidade
de passos de
receita. O ponto realçado
indica o passo
de receita que
atualmente
está a ser
visualizado.

Iniciar o processamento

Iniciar o processamento

Iniciar o
processamento

Interromper o
processamento
(pausa)

Prosseguir ou interromper o processamento (os valores
são repostos).

Depois de concluir um passo de receita, o visor do robot de cozinha fica intermitente
durante alguns segundos. Entretanto, poderá realizar os passos necessários no aparelho, como, por exemplo, retirar ingredientes ou acrescentar outros. Assim que o visor
se acender de forma contínua, poderá ser selecionado e iniciado o próximo passo de
receita.
DICA: toque no símbolo de pausa da aplicação para terminar antecipadamente a
intermitência e passar de imediato para o próximo passo de receita.
O respetivo número da receita (= número de categoria (Entradas = 1, Sopas = 2
etc.) + Número da receita desta categoria, ou seja, por exemplo, 2-04 para a
quarta receita da categoria 2), assim como o passo atual de receita são apresentados no visor do robot de cozinha, na indicação "Programa ou número da
receita pré-instalado" ou na indicação "Passo de processamento".

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Alterar ajustes predefinidos
Os ajustes podem ser alterados a qualquer momento.
Em relação a este assunto, observe as indicações apresentadas em seguida.

Tocando na respetiva área, pode abrir a vista de processamento do respetivo
parâmetro e, eventualmente, adaptar aí os valores.

Alterar o nível de
velocidade

Alterar o ajuste de
temperatura

Alterar o ajuste de
tempo

O modo de procedimento para alterar os parâmetros é descrito de forma mais
pormenorizada ao descrever a vista "Preparado por si".

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Vista "Preparado por si"
Nesta vista, tem a possibilidade de efetuar todos os ajustes relativos a tempo, temperatura, nível de velocidade, rotação para a direita/esquerda no seu dispositivo móvel e
de iniciar o processamento.
No menu de comando, selecione a vista "Preparado por si", tocando no respetivo
botão.

Indicação! Para evitar uma alteração inadvertida dos ajustes efetuados, recomendamos que, para se mover (scroll) na vista "Preparado por si", utilize o bordo exterior
direito ou esquerdo do visor, em função do tamanho do visor. Em qualquer caso, evite
sempre a área interior azul do campo de introdução.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Observe as seguintes indicações relativas ao campo de introdução ou à introdução
dos ajustes por si desejados.
Zona para seleção
rápida

Campos de introdução
para o nível de
velocidade
Áreas de introdução para
o ajuste de temperatura
Áreas de introdução
para o ajuste de tempo

Botões para
ajuste de precisão
(progressivamente)
Zona para seleção
rápida
Botões para
ajuste de precisão
(progressivamente)
Zona para seleção
rápida
Botões para ajuste de
precisão

Nos ajustes de velocidade e temperatura, poderá efetuar um pré-ajuste aproximado
tocando na zona de seleção rápida, efetuando em seguida eventuais adaptações com
os botões de ajuste de precisão.
Também no ajuste de tempo, tem a possibilidade de efetuar, antes de mais, ajustes
aproximados dos segundos ou minutos, colocando o dedo sobre o pequeno círculo
e movendo-o ao longo da linha contínua até à posição pretendida. Com os botões de
ajuste de precisão, poderá efetuar eventuais adaptações necessárias.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Rotação para a esquerda: caso pretenda executar um passo de processamento utilizando a função de rotação para a esquerda, toque primeiro no botão de rotação para
a esquerda e efetue, em seguida, o ajuste do nível de velocidade pretendido.
Depois de ter efetuado os seus ajustes, inicie o processamento premindo o botão de
iniciar. Este botão encontra-se por baixo do campo de introdução.

Iniciar o
processamento

Interromper o
processamento
(pausa)

Prosseguir ou
interromper o
processamento
(os valores são
repostos).

Depois de concluído o processamento, o visor do robot de cozinha fica intermitente
durante alguns segundos. Entretanto, poderá realizar os passos necessários no aparelho, como, por exemplo, retirar ingredientes ou acrescentar outros. Assim que o visor
se acender de forma contínua, poderão ser efetuados e iniciados outros ajustes.
DICA: toque no símbolo de pausa da aplicação para terminar antecipadamente a
intermitência e poder efetuar de imediato outros ajustes.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Além disso, na vista "Preparado por si" pode ainda encontrar os botões para a seleção dos programas pré-instalados (compota, cozinhar a vapor, sopa e amassar). Para
selecionar um programa, basta tocar no respetivo botão. No botão "Amassar" estão
registados dois programas. Antes de mais, abra a vista em ambos os programas, tocando no botão "Amassar"; abre mais um campo onde poderá selecionar o programa
"Amassar 1" ou o programa "Amassar 2".
Indicação: é obrigatório que respeite as indicações referentes aos programas préinstalados no nosso manual de instruções referente ao robot de cozinha.
Inicie o respetivo programa tocando no botão de iniciar.

Abrir
"Amassar"

Selecionar
programa

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Iniciar execução do
programa

Vista "Receitas próprias"
A aplicação também lhe oferece a possibilidade de criar, guardar e de confecionar posteriormente receitas próprias, do mesmo modo que o processamento de receitas já pré-instaladas na aplicação.
No menu de comando, selecione a vista "Receitas próprias", tocando no respetivo
botão.

Abrir "Receitas próprias"

Selecionar "Criar receita nova"

Introdução do nome da receita
Possibilidade de adicionar uma foto da receita
Criar lista de ingredientes
Inserir passos de processamento
Vista de criação
Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Passos para a criação de uma receita

Introduzir nome da
receita

Adicionar foto.
Receber imagem da
memória do aparelho
(galeria) ou tirar uma
foto

Foto adicionada

Abrir máscara
de introdução
"Ingredientes"
Abrir máscara
de introdução
"Confeção"

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Introduzir ingredientes – confirmar cada ingrediente com um
símbolo de visto. Quando tiverem
sido introduzidos todos os ingredientes, deve fechar-se a máscara
de introdução através do botão X

Descrição de Introduzir passo de
receita

Abrir vista de processamento e
ajustar os parâmetros.
Indicação: também poderá efetuar
os ajustes diretamente no robot
de cozinha.

Confirmar
ajustes
Assumir ajustes
(em alternativa também
poderá utilizar o botão
"Assumir ajustes")

Os valores assumidos para o
respetivo o passo de receita são
apresentados numa tabela.

Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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A receita pode ser guardada depois de
todos os passos de receita necessários
terem sido introduzidos. Para o efeito,
toque no botão "Guardar receita".

As receitas na lista "Receitas
próprias" também podem ser
alteradas ou apagadas a qualquer
momento.

A receita foi agora assumida na
lista "Receitas próprias" e pode ser
confecionada do mesmo modo
que as receitas pré-instaladas.
Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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Mais informações
Indicação do estado
- Indicação se o aparelho está operacional
- Apresentação de possíveis mensagens de erro, exº:
recipiente defeituoso;
recipiente não aplicado ou não aplicado corretamente;
tampa não colocada ou não trancada corretamente;
motor de acionamento bloqueado.
(Em relação a este assunto, observe as indicações no
manual de instruções do robot de cozinha)
- Indicação de ligação wireless não ativa

Lista de favoritos
Tanto na vista das receitas pré-instaladas como na vista
"Receitas próprias", tem a possibilidade de adicionar as
suas receitas favoritas à lista de favoritos. Para o efeito,
toque simplesmente no botão "Favoritos" e a receita é
assumida na lista de favoritos. Se pretende remover da
lista de favoritos uma receita já adicionada, então volte
a tocar no botão "Favoritos".

A receita selecionada é
adicionada à lista de favoritos
e pode agora ser chamada
e confecionada tal como
habitualmente.
Reservado o direito a alterações a nível técnico e visual.
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