
Moedor ajustável 

LEIA ANTES DE USAR

Visite o site www.
hamiltonbeach.com.br para 
conhecer a nossa linha de 
produtos completa.

Dúvidas ? 
Por Favor, ligue – nossos 
associados estão prontos 
para ajudar.
SAC: 0800-2412411
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

 1. Leia todas as instruções.
 2. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o cabo, 

o conector ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
 3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluso 

crianças) com capacidade mental, física ou sensorial 
reduzida, ou sem conhecimento, experiência, a não ser que 
tenha sido instruída, sobre seu uso pelo responsável pela sua 
segurança.

 4.  É necessário uma supervisão de perto quando qualquer 
aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.

 5. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir para que 
não brinquem com o aparalho.

 6. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, 
ou depois de mal funcionamento do aparelho, ou se o 
aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o 
cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído 
pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional 
devidamente qualificado para evitar acidentes. Envie o 
aparelho para a assistência técnica mais próxima para exame, 
conserto ou ajuste.

 7. Evite contato com partes em movimento.
 8. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo 

fabricante do aparelho pode provocar lesões.
 9.  Não use em ambientes externos.
10. TIRE DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO o 

aparelho, antes de colocar e tirar os acessórios, e antes da 
limpeza. 

11. Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou 
toque superfícies quentes, incluindo o fogão.

12. Verifique se há corpos estranhos dentro da câmera do moedor 
antes de usar.

13. Não use o aparelho para outro fim que não seja o previsto.
14. Não remover a tampa até a lâmina parar de girar 

completamente.

Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem 
sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!
O comprimento do cabo usado neste aparelho foi selecionado 
para reduzir os perigos de enrolamento ou causar tropeço, que 
pode ocorrer com um cabo mais longo. Se for necessário usar 
um cabo mais longo, poderá usar um fio de extensão aprovado. 
A classificação do fio de extensão deve ser igual ou superior 

à classificação do aparelho. Tome cuidado ao ajeitar o fio de 
extensão, de forma que não fique pendurado sobre o balcão ou 
tampo da mesa, onde poderá ser puxado por crianças, ou causar 
tropeço.
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Partes e Características

Tampa

Botão de 
acionamento

Recipiente 
de moer 
removível

Seletor de número 
de xícaras

Regulador 
de moagem

Cabo retrátil

Colher para grãos 
de café

Pincel de limpeza

Base 
moedora
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Uso do Moedor Ajustável 

2 4

ON / OFF

7

1 3

ON / OFF

6 85

OBS: Limpe o moedor ajustável antes de usar pela primeira vez. 
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Uso do Moedor Ajustável (cont.)

9

OBS: Ao moer especiarias, 
sempre coloque o Seletor de 
Número de Xícaras em 15–41 
Xícaras e o Regulador em 
Espresso, para maximizar o 
tempo de moagem. Ao atingir 
a fineza desejada, aperte ON/
OFF para desligar o moedor.

SE ESTIVER 
MOENDO . . .

USE . . .

Grão de pimenta até 4 colheres de sopa

Pau de canela
(divididas em terços)

até 3 colheres de sopa 

Cravos inteiros até 4 colheres de sopa

Sementes de coentro até 4 colheres de sopa

Semente de linhaça até 4 colheres de sopa

SELECIONE

4 1–4 1–11

8 5–8 12–23

12 9–12 24–35

15 (Máx) 13–15 36–41

Para Café Para Especiarias

840240400 PTV03.indd   5840240400 PTV03.indd   5 5/21/14   7:08 AM5/21/14   7:08 AM



6

Limpeza do Moedor Ajustável

21 3

         Risco de Choque Elétrico. 
Desligue da tomada antes de limpar. Não submergir o 
cabo, tomada ou base em qualquer líquido. 

w ADVERTÊNCIA

Recipiente de moer

Tampa
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Dicas de Uso
OBS: A tampa ficará com aparência nebulosa, com uso.
•  Para obter o melhor sabor possível, guarde os grãos de café 

em um recipiente hermético. 
• Moer os grãos imediatamente antes de coar o café.
 •  O tempo de moagem variará de acordo com a quantidade e 

regulagem de fineza. 
•  Para garantir o melhor desempenho de moagem possível, 

deixe o moedor esfriar durante pelo menos um minuto entre 
usos. 

•  O sabor e intensidade do café é uma questão de preferência. 
Varie os tipos de grãos e quantidade de café e fineza de 
moagem para achar seu sabor predileto.

•  Para moer sementes de linhaça, temperos, ervas, alho e 
castanhas: coloque uma a quatro colheres de sopa do alimento 
na câmara de moagem. Selecione a regulagem “Espresso” e 
15–41 xícaras, o maior tempo de moagem. Aperte o botão de 
acionamento para ligar o moedor. Ao atingir a fineza desejada, 
aperte o botão de acionamento para desligar o moedor. 

ESCOLHER: 
GROSSO (PRENSA) 
 Para grãos mais grossos (à francesa ou percoladores)
MÉDIO (TRADICIONAL)
 Para grãos médios (cafeteiras automáticas de gotas)
FINO (ESPRESSO) 
 Para grãos finos (máquinas de espresso a vapor ou bomba, 
       temperos) 
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PRAZO DE GARANTIA
O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, 
contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui 
discriminadas.
Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem improprio ou inadequado ao uso regular.
Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou 
outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia 
entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito 
irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do 
novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA
A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, 
imperícia e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;
Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, 
ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as 
operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA
Os consertos em garantia somente dever ser efetuadis por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou 
importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.
Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/
Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistencia Técnica, caso este efetue 
o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411

Termo de Garantia
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