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IMPORTANTES SALVAGUARDAS
Seu aparelho Sous-Vide cozinha com eletricidade. Sempre que você usá-lo, você deve seguir 
as precauções básicas de segurança.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• As bancadas de mármore ou sintéticas não suportam o calor gerado pelo aparelho. 
Coloque o recipiente de cozimento em uma superfície diferente para evitar danos.

• Não use cabos de extensão. Nunca use o aparelho com um cabo ou plugue danificado.
Use apenas tomadas elétricas devidamente aterradas.

• Não mergulhe o aparelho em água abaixo das marcações MIN ou MAX da coluna de aço 
inoxidável. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo.
Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças.

• Risco de queimadura - Panelas, parte de aço inoxidável do equipamento e sacos de 
comida esquentam quando em uso. Use luvas de forno ou pinças de forno ao manuseá-los e 
deixe o recipiente ou panela esfriar antes de esvaziar a água.

• Este aparelho é para uso interno. Não use fora. Não o desmonte. Siga todas as etiquetas 
de advertência. Não remova as etiquetas de advertência. Limpe cuidadosamente todas as 
peças antes de usar o aparelho pela primeira vez.

• Fixe o aparelho firmemente segurando-o na lateral da tigela, panela ou recipiente.
Coloque o recipiente em uma superfície plana para evitar derramamentos e tombamento. 
Não coloque a unidade no fogão ou dentro de um forno.

• Não use água desionizada (água DI).

• Antes de ligar o aparelho, verifique se a instalação elétrica da sua casa corresponde à 
etiqueta de classificação do aparelho. Não use este aparelho em qualquer outro sistema 
elétrico que não seja a voltagem: 220V-240V / 50HZ-60HZ.

• Não permita que crianças usem e brinquem com este aparelho. Mantenha o aparelho e o 
cabo fora do alcance das crianças.

• Não utilize o aparelho se tiver um cabo ou ficha danificados, se apresentar avaria ou 
avaria. Leve-o ao centro de serviço autorizado mais próximo para inspeção, reparo ou 
reajuste.

• Não deixe o excesso de fio pendurado na borda da mesa, balcão ou toque em superfícies 
quentes.

• Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar os acessórios ou tocar nas 
peças que se movem durante o uso.
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• Quando ocorre uma perturbação anormal da rede elétrica, o aparelho pode funcionar mal 
ou ter um desempenho reduzido. Desconecte-o da alimentação por um tempo para retomar 
a operação.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas ou sensoriais 
reduzidas, falta de experiência, maturidade ou conhecimentos, exceto quando houver uma 
pessoa responsável pela sua segurança a supervisionar e instruir na utilização do aparelho. 
Este aparelho não é um brinquedo, não permita que crianças o utilizem como tal. No caso 
de uma criança usar o equipamento, ele deve ser supervisionado com muita atenção.

• Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
- Casas e escritórios particulares, para uso pessoal;
- Casas de campo;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes tipo “Bed & Breakfast”.

• Se o aparelho cair acidentalmente no recipiente de água, desligue-o primeiro da tomada 
e, em seguida, retire-o do recipiente, retire a água da superfície do aparelho e coloque-o 
num local seco. Você terá que esperar até que esteja completamente seco antes de usá-lo 
novamente.

CUIDADO: Este aparelho foi projetado para ser usado somente com água. 
Guarde estas instruções para referência futura.

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO
INSTRUÇÕES DE USO DO TERMOCULTADOR
INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI
PROBLEMAS COMUNS E SUAS SOLUÇÕES
LIMPEZA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUáRIO ANTES DE 
UTILIZAR O APARELHO.

IMPORTANTES SALVAGUARDAS
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INSTRUÇÕES DE USO

Etapa 1. Segure a parte superior da garra e coloque a coluna de 
aço no recipiente ou panela.
Etapa 2. Solte a garra quando a coluna de aço estiver ajustada 
para a profundidade adequada. O dispositivo permanecerá fixo no 
recipiente ou pote.
IMPORTANTE: O dispositivo WiFi MC-SV1 deve ser instalado 
em recipientes com pelo menos 180 mm de profundidade.
Etapa 3. Encha o recipiente ou panela com água. O nível da 
água deve estar entre as marcas MAX e MIN. O nível da água 
aumentará quando você mergulhar os alimentos no recipiente. 
Então, por favor, não encha demais desde o início. Você saberá que 
tem a quantidade certa se, ao introduzir o alimento, a água subir 
até chegar perto da marca MAX sem ultrapassá-la.

NOTA: Conforme a temperatura da água aumenta, a água começa a evaporar. O aparelho está 
equipado com um alarme que indica se o nível da água desce muito. Se o nível da água cair 
abaixo da marca MIN, o aparelho irá parar de funcionar automaticamente.
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1  Conecte o aparelho na tomada. Você ouvirá um bipe, o botão  e os LEDs de operação 
acenderão por um segundo e depois desligarão (os LEDs de operação são todos azuis).

2  Pressione e segure o botão  por 3 segundos, a tela será desbloqueada e você ouvirá 
um bipe. A temperatura atual piscará e o aparelho entrará em modo de espera.

3  Quando o aparelho está em modo de espera, pressione o botão SET uma vez para definir 
a temperatura. A temperatura exibida começará a piscar. Pressione e segure os botões + ou - 
para definir a temperatura (de 00,0ºC a 90,0ºC) de acordo com a receita. 
Pressione o botão SET novamente para armazenar a temperatura desejada e passar para o 
tempo de cozimento.

4  As horas exibidas piscarão. Pressione os botões + ou - para definir as horas (de 00 a 99).
Pressione o botão SET novamente para armazenar a nova hora e passar para os minutos.

5  Os minutos exibidos piscarão. Pressione os botões + ou - para definir os minutos (de 00 
a 59). Pressione o botão SET novamente para armazenar os novos minutos.

6  O aparelho voltará ao modo standby, onde é exibida a temperatura atual, caso seja 
necessário fazer alguma alteração, basta pressionar SET novamente.

7  Pressione e segure o botão SET por 3 segundos para selecionar Celsius ou Fahrenheit.
A temperatura padrão do aparelho é 60ºC.

8  Se você não tocar nos botões por pelo menos 6 segundos, o aparelho voltará ao modo 
de espera. Quando terminar todas as configurações, pressione o botão   para iniciar a 
operação. Você ouvirá 4 bipes e o aparelho será iniciado. Quando a temperatura atual da 
água atinge a temperatura definida, a contagem regressiva começa. Ao mesmo tempo, o 
alarme soará quatro vezes para indicar que o aparelho está pronto para submergir o saco 
lacrado com os ingredientes de sua cozinha.

9  Quando o cronômetro chegar às 00:00, o aparelho irá parar de aquecer, mas o display 
permanecerá ligado e emitirá um bipe por 3 minutos enquanto a temperatura atual pisca no 
display. Após 3 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

NOTA: Durante a cozedura, se a temperatura da água descer 2 graus ou mais abaixo da 
temperatura definida, o aparelho começará a aquecer novamente e o alarme soará quando a 
temperatura da água for igual à definida na receita.

INSTRUÇÕES DE USO
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NOTA: Durante a operação, pressionar o botão de configuração permite apenas verificar a 
temperatura definida, mas não permite que você faça nenhuma configuração. Se você precisar 
fazer alterações na temperatura ou no tempo, primeiro pressione o botão para parar o aparelho. 
A temperatura começará a piscar e você pode repetir os ajustes de acordo com os passos 
anteriores.

10  Pressione e segure o botão   por 3 segundos para desligar o aparelho.

NOTA: O aparelho tem a função de calibração de temperatura. Pressione e segure o botão 
SET e o botão ON/OFF   por 5 segundos. A temperatura atual começará a piscar. Pressione 
os botões + ou - para calibrar a temperatura e confirme a calibração pressionando o botão 
de configuração. se nenhum botão for pressionado, irá confirmar automaticamente após 5 
segundos.

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI
BAIXE O APLICATIVO “SMART COOk”

A- Connect the MC-SV1 WiFi to your local Wi-Fi network (“Modo AP”)
NOTA: O “Modo AP” é o modo que garante a conexão do equipamento a qualquer roteador 
do mercado que transmita pelo menos uma rede Wi-Fi 2,4 GHz.

PARA INICIAR A CONEXÃO NO “MODO AP”, PROCEDA DA SEGUINTE 
FORMA:
1  O smartphone deve estar conectado previamente a uma rede WI-FI de 2,4 GHz. 

Se você estiver conectado a uma rede com um nome terminado em “_PLUS” ou “_5G”, 
desconecte-se porque são nomes bem conhecidos de redes de 5 GHz e o MC-SV1 WiFi 
não pode se conectar a esses tipos de rede.

Embora o MC-SV1 WiFi possa ser usado manualmente através 
de seus controles de toque, é possível operá-lo remotamente 
de um smartphone ou tablet, para isso temos o aplicativo 
oficial MakeCuisine Smart Cook onde você tem uma extensa 
variedade de receitas automáticas na nuvem que pode ser 
cozinhado literalmente com “apenas um toque”.

O aplicativo “Smart Cook” da MakeCuisine pode ser baixado da app store ou digitalizando o 
QR ao lado.

O aplicativo pode ser usado sem registro, mas recomendamos que você se registre para 
aproveitar ao máximo seus recursos.

INSTRUÇÕES DE USO
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2   Para adicionar o primeiro dispositivo, pressione o botão 
Adicionar dispositivo . Se você já tem algum dispositivo 

adicionado, você precisará usar o ícone +  na parte superior 
direita da tela principal do aplicativo para adicionar o novo.
Clique no tipo de produto “MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi ”. A janela será alterada, mostrando o nome da 
rede Wi-Fi à qual seu smartphone está conectado (no iOS, você 
pode precisar escrever manualmente o nome SSID da rede) e 
solicitando que você insira a senha dessa rede para se registrar 
o MC-SV1 WiFi contra ele.
NOTA: No iOS, se você não conceder permissão de localização, 
você também terá que inserir o nome da rede.

3   Após inserir a senha da rede Wi-Fi e clicar em Avançar, uma 
tela aparecerá indicando “Reinicializar o dispositivo”.
Nesta tela, clique no texto “Modo EZ” no canto superior direito 
e selecione pressionando a opção “Modo AP”.

4   Siga as instruções que aparecerão na tela do celular para 
redefinir o WiFi MC-SV1 e colocá-lo no modo “Modo AP” (1 
piscar por segundo).

5   Quando o ícone de Wi-Fi na tela do aparelho estiver 
piscando lentamente (1 piscada por segundo), siga as instruções
do telefone móvel para conectar o smartphone ao Rede Wi-Fi 
gerada pelo próprio MC-SV1 WiFi (“SmartLife-XXXX”).

6  Quando o smartphone estiver conectado à rede Wi-Fi do 
próprio MC-SV1 WiFi (um aviso aparecerá informando que a 
rede Wi-Fi não tem uma conexão com a Internet, ignore-o), 
pressione o botão “voltar” no smartphone ( Android) ou volte 
para iniciar novamente o aplicativo “Smart Cook” (iOS).

7   O aplicativo continuará o processo automaticamente 
e, quando terminar, permitirá que você altere o nome do 
dispositivo antes de adicioná-lo à tela principal.

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI
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B- Conecte o MC-SV1 WiFi à sua rede Wi-Fi local (“Modo EZ”)
NOTA: “Modo EZ” não é compatível com todos os roteadores do mercado. Se você não 
pode adicionar o dispositivo à sua rede Wi-Fi com “Modo EZ”, use o “Modo AP”.

PARA INICIAR A CONEXÃO NO “MODO EZ”, PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:
1  O smartphone deve estar conectado previamente a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Se você 

estiver conectado a uma rede com um nome terminado em “_PLUS” ou “_5G”, desconecte-
se porque são nomes bem conhecidos de redes de 5 GHz e o MC-SV1 WiFi não pode se 
conectar a esses tipos de rede.
2  Para adicionar o primeiro dispositivo, pressione o botão 
Adicionar dispositivo . Se você já tem algum dispositivo 

adicionado, você precisará usar o ícone +  na parte superior 
direita da tela principal do aplicativo para adicionar o novo.

3  A janela será alterada, mostrando o nome da rede Wi-Fi à 
qual seu smartphone está conectado e solicitando que você 
insira a senha para que possa ser enviada ao MC-SV1 WiFi. 
Clique em Avançar para salvar a senha.

4  Siga as instruções na tela para redefinir o MC-SV1 WiFi e 
confirme se o LED Wi-Fi está piscando rapidamente (2 vezes 
por segundo).

5  A tela mostrará o restante do processo, que será 
automático, e ao finalizar o dispositivo aparecerá no menu 
principal do aplicativo.
Se o tempo acabar e o dispositivo ainda não se registrar em 
sua rede Wi-Fi, o aplicativo mostrará uma tela onde você pode 
pressionar o botão “Alterar modo de emparelhamento” para 
tentar o modo “Modo AP”.

CAUSAS TÍPICAS DE PROBLEMAS AO LIGAR AO WI-FI LOCAL
1. Verifique se o led Wi-Fi está piscando no modo correto: Se o led não piscar corretamente, 
não será possível conectá-lo à sua rede WI-FI.
 Rápido - 2 piscadas/segundo → conexão de Modo EZ
 Lento - 1 piscada/segundo → conexão de Modo AP

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI
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2. Verifique se você está conectando a unidade a uma rede WI-FI de 2,4 GHz e se o
O MC-SV1 WiFi está em um local com boa cobertura.
NOTA: Alguns roteadores com Wi-Fi 802.11AC (como dispositivos Mitrastar da Movistar) têm 
configurações incompatíveis com o modo “Modo EZ”. Você precisará usar o “Modo AP” em vez 
ou desabilitar temporariamente a rede Wi-Fi de 5 Ghz do roteador (normalmente tem seu nome 
terminando em “_PLUS” ou “_5G”). Assim que o MC-SV1 WiFi estiver emparelhado, você pode 
reativar sua rede WI-FI de 5 GHz.

3. Certifique-se de ter sua senha WI-FI em mãos e por escrito. É muito fácil digitar uma 
senha errada quando é complicado. O ícone de olho no final do campo revela a senha.

4.  Se o processo de registro do dispositivo demorar muito (ou for deixado sem 
supervisão), o dispositivo retornará ao modo de hibernação (com todos os LEDs desligados) 
automaticamente após 3 minutos.
Para retomar o processo de registro, pressione o botão Wi-Fi no MC-SV1 WiFi por 3 
segundos para reativá-lo (ele será iniciado no “Modo EZ” por padrão, você terá que 
pressionar o botão novamente por mais 3 segundos para mudança no “Modo AP”).

QUANDO O DISPOSITIVO Já ESTá REGISTRADO NO APLICATIVO
Assim que o dispositivo estiver registrado, toque no nome do aparelho na tela principal do 
aplicativo para abrir seu menu, a tela inicial correspondente ao 
modo “Modo Manual” será exibida, em seguida, pressione o 
botão  no canto inferior esquerdo para ligar o equipamento 
e ser capaz de usá-lo.
No “Modo Manual” você pode definir seus próprios valores e 
começar a cozinhar pressionando o botão “COMEÇAR”.
Quando a água atinge a temperatura, o aparelho emite quatro 
tons e o cronómetro inicia a contagem decrescente. 
É hora de apresentar o alimento embalado.
Ao terminar o cozimento, o equipamento emitirá um tom 
intermitente até que seja desligado ou até que se passem 3 
minutos, quando então se desligará.
Se, por outro lado, deseja fazer alguma das receitas 
previamente carregadas no aplicativo, você as encontrará na 
Barra de Receitas, na opção “Receita da Nuvem”. Ao selecionar 
“Receita da Nuvem”, aparecerão as diferentes categorias nas 
quais as receitas estão organizadas.

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI



PT

70

Basta selecionar a categoria que mais nos interessa e dentro 
dela a receita que mais gostamos.
Para fazer a receita, basta seguir as instruções.
Se desejar selecionar outra receita, navegue pelo menu da tela 
até a nova receita, pressione “COMENÇAR” para executá-la ou 
volte para “Barra de receitas” → “Modo Manual” para desligar 
o aparelho.

1. O APARELHO NãO LIGA - Certifique-se de que o aparelho esteja devidamente 
conectado a uma tomada aterrada. Verifique se o cabo de alimentação não está rasgado ou 
gasto e se há energia na tomada. O display deve ligar e mostrar informações.

2. UM ERRO APARECE NA TELA:

E01: Circuito aberto → Contactar o Suporte Pós-Venda.
E02: Curto-circuito no aparelho → Entre em contato com o Suporte Pós-Venda.
E03: Nível de água baixo → O aparelho emitirá um alarme quando o nível de água cair 
abaixo o nível MIN, seja devido à evaporação ou porque o aparelho foi desalojado ou 
deslocada de sua posição. Adicione mais água ao recipiente ou coloque o aparelho bem 
dentro a água e começará a funcionar automaticamente.
E04: Problema com bomba d’água → Entrar em contato com o Suporte Pós-Venda.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1  Coloque o aparelho em uma panela e 
encha-a com água até o nível “Máximo” 
indicado no aparelho.

2  Defina a temperatura do aparelho para 
70ºC ou 158ºF.

3  Adicione 5g de ácido cítrico em pó (grau 
alimentício) para cada litro de água na panela.

LIMPEZA Se você usa o aparelho com frequência, a descalcificação deve ser feita 
todos os meses ou com mais frequência em regiões com água dura.

4  Deixe a água circular por 20 minutos 
após atingir a temperatura de 70ºC ou 
158ºF.

5  Desligue e desconecte o aparelho.

6  Quando o aparelho estiver frio, 
enxágue o fundo com água fria e seque-o 
antes de guardar.

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO WIFI
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GARANTIA

CUIDADO

• O aparelho de uso doméstico coberto por esta garantia foi fabricado de acordo com as normas de 
qualidade, tendo passado nos respectivos testes de aprovação.
• O aparelho tem garantia legal de 2 anos a partir da data de entrega. Em caso de avaria ou defeito 
de fabrico durante o referido período, poderá exercer, nas condições e prazos fixados para tal pelas 
Leis de Garantia na venda de bens de consumo no seu país, o direito de reparar ou substituir o 
dispositivo. Para isso você deve guardar a nota fiscal ou comprovante de entrega do dispositivo. 
Em qualquer caso, os termos e direitos mencionados nesta seção serão regulados pela legislação 
vigente aplicável em todos os momentos em seu país.
• A substituição devido a falha do dispositivo ou de qualquer parte dele não implicará na extensão 
da garantia.
• Este produto é apenas para uso doméstico. Se usado em um ambiente comercial ou industrial (por 
exemplo, mas não limitado a: bares, restaurantes, etc ...) a garantia será anulada.
• No caso de fornecimento por meio de contrato específico, a garantia será aplicada com base no 
contrato principal.
• Esta garantia não pode ser reemitida.
• Excluem-se as avarias produzidas no aparelho como resultado da má utilização ou tratamento 
inadequado.
• Falhas causadas por causas catastróficas (incêndio, inundações ...), atmosféricas, pancadas e 
quedas também estão excluídas da garantia.

O fabricante e o vendedor expressamente se isentam de qualquer responsabilidade por danos pessoais, 
danos à propriedade ou perda, seja direta, indireta ou incidental, como resultado de conexão inadequada, 
uso indevido, manutenção inadequada ou negligência deste produto.

Precisa de ajuda com algum assunto relacionado ao seu produto ?
Enviar um email: customerservice@makecuisine.com

Performance do produto Pedidos em nossa Loja Online Serviço técnico e extensão de garantia

Conformidade CE
Este produto foi produzido de acordo com os regulamentos atuais e foi construído com os mais 
recentes padrões de segurança.
A marca CE certifica que este produto está em conformidade com todos os regulamentos 
relacionados a ele.
- Diretiva de compatibilidade eletromagnética EMC 2014/30 / EU
- Diretiva de baixa tensão LVD 2014/35 / UE
- Diretiva RoHS 2011/65 / EU
- Padrões WIFI

O símbolo do recipiente com a cruz, presente no aparelho, significa que quando o aparelho chegar ao fim da sua vida útil 
deve ser encaminhado para os centros de recolha designados, devendo o seu tratamento ser separado do lixo urbano.

APOIO PÓS-VENDA
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