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Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

 Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras. 

 Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a voltagem do aparelho é 

compatível com a voltagem de sua residência. 

 Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.  

 Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao 

produto, choque elétrico ou ferimentos. 

 Não utilize o aparelho sem água no reservatório. 

 O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia. 

 O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode causar ferimentos. Leia as instruções de uso. 

 Não exponha o aparelho nem o seu fio à água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico. 

 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente 

autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

 Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes. 

 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, 

a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.  

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 

com o aparelho. 

 Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. 

 O aparelho não pode ser imerso na água para a limpeza. 

 Permita que o aparelho esfrie o suficiente entre cada uso, evitando assim o superaquecimento.  

 Antes de guardar o aparelho, certifique-se de que o mesmo esteja frio. 

 Não toque na placa de aquecimento durante e logo após o uso. Risco de queimaduras. 

 Tenha cuidado ao abrir a tampa do aparelho, pois ocorre à saída de vapor quente.   

 A jarra de vidro esquenta e pode causar queimaduras. Cuidado ao manuseá-la. 

 A jarra de vidro não pode ser levada ao micro-ondas. 

 Não utilize adaptadores e benjamins, ligue sempre o produto direto a uma tomada com o padrão 

NBR5410 que esteja dimensionada para o produto, instalada por um eletricista habilitado.  

 Não coloque a jarra em superfícies frias e nunca lave-a enquanto quente, pois esta pode rachar 

ou quebrar devido ao choque térmico. 

 Não utilize a jarra caso a mesma tenha sinais de rachaduras. 

 Não utilize a cafeteira próxima de materiais inflamáveis, cortinas, papel, madeira e etc. 

 O elemento de aquecimento está sujeito a um aquecimento residual após o uso 
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COMPONENTES 

 

 

 

 

1. Filtro Permanente  5. Tampa do reservatório de água 

2. Porta filtro removível  6. Reservatório de água  

3. Jarra de vidro 7. Botão luminoso Liga/Desliga 

4. Colher Medidora 8. Placa de aquecimento 
 

 

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, sugerimos que se faça uma vez o procedimento de 

preparo descrito a seguir, utilizando-se somente água, ou seja, sem a colocação do pó de café. 

 

1.  
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COMO UTILIZAR A CAFETEIRA 

1. Conecte o plugue na tomada. 

2. Abra a tampa do aparelho e ponha água filtrada no reservatório de água. Ponha a quantidade 

desejada de água, mas respeite a quantidade máxima permitida indicada no reservatório. 

 

Nota: O indicador “Max” localizado no interior do reservatório indica a quantidade máxima de água que 

pode ser inserida no reservatório. Nunca exceda esse limite, caso contrario a água transbordará pelo 

ladrão localizado na parte traseira da cafeteira. 

 Nunca utilize água quente e não utilize qualquer outro líquido no tanque que não seja água. 

 

3. Abra o porta filtro e certifique-se de que o porta-filtro removível está corretamente encaixado. Em 

seguida encaixe o filtro*.  

* Obs.: Você pode utilizar o filtro permanente removível ou se preferir use filtro de papel. 

 

4. Utilize a colher dosadora para colocar pó de café no filtro e feche a tampa.  

Sugestão de medida para o pó: Utilize 1 colher dosadora para cada 2 ou 3 cafezinhos, porém 

esta quantidade varia de acordo com o gosto pessoal. 

 

5. Feche a tampa do reservatório de água, coloque a jarra sobre a placa de aquecimento e ligue o 

aparelho através do Botão Liga/Desliga. 

Nota: A luz piloto se acenderá, indicando que a cafeteira está em funcionamento. 

6. O preparo do café continuará até que o reservatório de água fique vazio. Em seguida o aparelho 

entrará em modo de manutenção do café aquecido. 

 

Nota: Recomendamos não retirar a jarra da cafeteira até que o café esteja totalmente pronto. Porém, 

caso seja necessário remover a jarra da cafeteira durante o preparo do café, recomendamos que se 

faça em um curto período de tempo.  

 Não coloque a jarra em superfícies frias e também não lave-a enquanto quente, caso contrário ela 

pode rachar ou quebrar devido ao choque térmico (esse tipo de dano se caracteriza como mal uso, não 

sendo coberto pela garantia). 

 A placa de aquecimento e a jarra podem causar queimaduras. Tenha cuidado no manuseio. 

 O dispositivo corta-pingo permite que a jarra seja retirada por um curto período de tempo durante o 

preparo do café. 

 

 



    

 5 

LIMPANDO A CAFETEIRA 

1. Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar. 

2. Utilize apenas um pano macio levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho. 

3. Retire o filtro removível e o porta-filtro e lave-os com água e sabão. 

4. Aguarde a jarra esfriar e lave-a normalmente com água e sabão. 

5. Seque todas as partes da cafeteira com um pano seco antes de guardá-la. 

 Não exponha o aparelho nem o seu fio à água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico. 

 Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou produtos abrasivos como álcool, polidores, 

solventes e etc. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Potência: 550 W 

Consumo: 0,55 kWh 

Capacidade máxima: 15 cafés (aprox. 40ml) 

 

 

 

 


