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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Peças e Características

Este equipamento é destinado apenas para uso 
doméstico. Quando utilizar eletrodomésticos, 
precauções básicas de segurança devem ser 
seguidas para reduzir o risco de incêndios, 
choques elétricos e/ou lesões a pessoas, 
incluindo as seguintes:

ANTES DO PRIMEIRO USO: Lave todas 
as peças removíveis com detergente e água 
quente. Enxágue e seque. Faça um ciclo com 
água em cada compartimento e descarte a 
água.

Abaixe a tampa. Pressione I/ (liga/desliga) 
para aquecer a água. O botão se ilumina na 
cor azul, observe se o ícone de água quente 
ficou aceso (ON) no visor de controle, e então 
a água começará a ser aquecida. Quando a 
água chegar na temperatura, acende-se a luz 
PRONTO na cor verde. A água se mantém quente 
por 2 horas e então o equipamento é desligado 
automaticamente. Para servir-se empurre a xícara, 
caneca ou jarra contra a alavanca de água quente.

1. Leia todas as instruções.
2. O aparelho foi projetado para uso 

doméstico e pode ser utilizado em locais 
como: área da copa em lojas, escritórios 
e outros ambientes de trabalho; casa de 
campo; por clientes em hotéis, motéis e 
outros ambientes residenciais; pousadas e 
ambientes afins.

3. O uso deste equipamento não é 
recomendado para pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, mental 
ou sensorial reduzidas, ou com falta de 
experiência e conhecimento, exceto quando 
supervisionadas e instruídas sobre a sua 
utilização por uma pessoa responsável pela 
sua segurança.

4. É necessária supervisão atenciosa quando 
qualquer eletrodoméstico é utilizado 
por crianças. As crianças devem ser 
supervisionadas para garantir que não 
brinquem com o equipamento. A limpeza 
e a manutenção não devem ser feitas por 
crianças sem supervisão.

5. Não toque nas superfícies quentes. Utilize 
alças ou acessórios. Deve ser tomado 
cuidado, pois podem ocorrer queimaduras 
se as partes quentes forem tocadas, ou pelo 
derramamento de líquidos quentes.

6. Para se proteger contra choques elétricos, 
não coloque o cabo, o plugue ou a cafeteira 
na água ou em outros líquidos.

7. Retire o plugue da tomada antes da 
limpeza e quando a cafeteira e o relógio 
não estiverem sendo utilizados. Espere 
esfriar antes de remover ou inserir peças do 
equipamento ou de limpá-lo.

8. A cafeteira deve ser utilizada em uma 
superfície plana e longe das beiradas do 
balcão, para evitar quedas acidentais.

9. Não utilize nenhum eletrodoméstico com 
o cabo elétrico ou com plugue danificado, 
depois de apresentar defeitos ou após ter 
sido derrubado ou danificado de qualquer 
maneira. A reposição ou conserto do cabo 
elétrico deve ser realizado pelo fabricante, 
seus agentes autorizados, ou pessoas 
igualmente qualificadas, para evitar riscos. 
Ligue para o serviço autorizado oferecido 
para obter informações sobre testes, 
reparos ou ajustes.

10. A utilização de acessórios não 
recomendados pelo fabricante pode causar 
danos.

11. Não utilize o produto ao ar livre.
12.  Não coloque o aparelho sobre ou próximo 

de um fogão elétrico ou a gás, ou sobre um 
forno aquecido.

13. AVISO! Não utilize uma jarra trincada, com 
alça quebrada ou solta.

14.  Não limpe a jarra de vidro com raspadores, 
lãs de aço ou outros materiais abrasivos.

15.  Certifique-se de que a tampa esteja 
perfeitamente encaixada quando o café 
estiver passando. Não utilize força extra 
para colocar a tampa na jarra.

Outras informações de segurança 
ao consumidor

Pressione o botão I/ (liga/desliga) para 
desligar o dispensador de água quente.

Ícones do Visor

Como Utilizar a Função de Água 
Quente

Como Programar o Dispensador  
de Água Quente

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

Cafeteira Multi - 
Chá e Café

16.  Para desconectar a cafeteira, aperte o 
botão OFF () e então remova o plugue da 
tomada.

17.  Não utilize o equipamento para nenhum 
outro uso, se não o pretendido.

18. CUIDADO: Para reduzir o risco de 
choques elétricos não remova a capa 
protetora. Não há nenhum acessório 
utilizável dentro. Reparos devem ser 
feitos unicamente por pessoas do serviço 
autorizado.

Alavanca  
para água 
quente

Tampão da  
água quente

Cobertura da  
bandeja coletora

Reservatório  
de água

Jarra

Visor

Bandeja coletora

Tampa do reservatório  
de água quente

Reservatório de água

Tampa do  
lado da cafeteira

Suporte  
do filtro

Painel de  
controle da  
cafeteira

Painel de  
controle do 
dispensador  
de água quente

Botão I/ (liga/
desliga) (liga e 

desliga a unidade)

Painel de controle  
do dispensador de  

água quente

Botão PROGRAMA  
(utiliza-se para configurar a hora de 

início automático)

Café normal

Café forte

Compartimento da água 
quente ligado (ON)

Compartimento da cafeteira 
ligado (ON)

1–4 copos americanos ou  
3–12 xícaras

Se o ícone da água quente está 
aceso, então deve-se colocar 
água no compartimento da 
água quente.
O ícone pisca quando o 
aquecedor é ligado ou quando 
se programa o início tardio.
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Abra a tampa do reservatório de água. 
Encha o reservatório com água até a linha 
de enchimento MAX. O enchimento inicial irá 
requerer 1,4 litros.
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Enquanto pressiona o botão PROG do 
compartimento do dispensador de água quente, 
pressione H e M do compartimento da cafeteira 
até encontrar a hora de início desejada (AM para 
manhã e PM para tarde/noite).
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Pressione o botão PROG do compartimento 
de água quente, para configurar o aquecedor 
de água para iniciar de forma automática na 
hora desejada. O botão PROG se iluminará na 
cor verde após o programa estar configurado. 
Pressione o botão PROG de novo para cancelar 
a função de programar. 

Depois de encontrada a hora de início desejada, 
solte o botão PROG e a hora atual será exibida.

Notas:

•  Você pode programar o dispensador 
de água quente e a cafeteira de forma 
independente. 

•  Para ver a hora programada, pressione e 
solte o botão PROG uma vez. Pressione 
novamente para voltar a ativar o 
programa. 

2

3

Coloque o filtro de papel dentro do suporte 
do filtro. Também pode ser usado um filtro 
permanente.
Para cada xícara de café que deseja preparar, 
coloque no filtro 4 g de pó de café.

O comprimento do cabo utilizado neste 
equipamento foi selecionado para reduzir os 
riscos de tropeços ou de ficar emaranhado. 
Se um cabo maior for necessário, uma 
extensão aprovada pode ser utilizada. As 
condições elétricas da extensão devem ser 
iguais ou melhores do que as condições 
elétricas do equipamento. Deve ser tomado 
cuidado para arrumar a extensão, para que 
ela não caia pelas beiradas do balcão ou da 
mesa, onde pode ser puxada por crianças 
ou ocasionar tropeços acidentais.  
Para evitar sobrecarga do circuito elétrico, não 
utilize outro equipamento de alta potência no 
mesmo circuito que este equipamento.

Como Esvaziar o Depósito de Água 
Quente

Para Preparar o Café

Para abrir a tampa, levante-a.

Tire a cafeteira da tomada e deixe esfriar por 
completo. O reservatório de água quente deve ser 
esvaziado, caso o equipamento seja armazenado 
ou se não for utilizar por mais de uma semana. 
Coloque a cafeteira sobre uma pia e tire o tampão 
de água quente para tirar toda a água. Depois de 
esvaziar o reservatório, coloque de volta o tampão 
de água quente.

1

Tampão da  
água quente

Parte inferior do dispensador 
de água quente
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Botão I/ (liga/desliga)  
(liga e desliga a unidade)

Painel de controle  
da cafeteira

Botão OPÇÕES DE PREPARO 
(utiliza-se para selecionar o tipo: 

café normal ou forte)
Botões TEMPO  

(utilizam-se para 
configurar o relógio)

Botão PROGRAMA  
(utiliza-se para configurar a 

hora de início automático)



TERMO DE GARANTIA

PRAZO DE GARANTIA
O produto neste manual identificado, 
devidamente lacrado, é garantido pelo 
seu fabricante e/ou importador, pelo prazo 
de (3) anos, contando a partir da data 
de aquisição pelo primeiro consumidor, 
desde que 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 
impróprio 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 valerá 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 ou 
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 devem 
ser efetuados 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 
em um Centro de Assistência Técnica 
Autorizada indicado pelo revendedor/
importador, o risco do transporte 
será coberto pelo cliente, caso o faça 
diretamente, ou pelo Centro de Assistência 
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
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Chegando na hora desejada de preparação do 
café, solte o botão PROG e a hora atual será 
exibida no visor. 

Pressione PROG para ajustar a cafeteira para 
que se ligue automaticamente na hora desejada. 
O botão PROG ficará iluminado na cor verde 
quando o programa estiver configurado. 
Pressione o botão PROG novamente se deseja 
cancelar a preparação automática.

Coloque meio litro de vinagre no reservatório de 
água.

APENAS NA BANDEJA SUPERIOR – Não utilize a 
função “SANI” quando lavar na lava-louças.  
A temperatura do ciclo “SANI” pode danificar o 
seu produto.

Limpe a parte externa com um pano macio e 
levemente umedecido.Coloque a jarra na placa de aquecimento.

Não encha a jarra acima da marca de 12 copos 
americanos, que é o equivalente à 35 xícaras.
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Para evitar transbordamento de café através 
do suporte do filtro:

     AVISO Perigo de queimadura.

Pressione o botão Opções de Preparo até 
selecionar a opção desejada: (normal), 

(forte), ou  (serve para 1-4 copos 
americanos ou 3-12 xícaras).

•  Quando utilizar café descafeinado, não 
exceder a porção recomendada pelo 
fabricante do café.

•  Se ocorrer transbordamento de café, 
desligue a cafeteira e espere o café no 
suporte do filtro esfriar antes de retirá-lo.
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Pressione o botão I/ (LIGA/DESLIGA) para 
iniciar. Uma luz azul será acesa ao redor do botão. 

Ao finalizar, pressione o botão I/ (LIGA/
DESLIGA) uma vez.  
NOTA: se a cafeteira não for desligada 
manualmente, ela se desligará automaticamente 
após 2 horas.
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Cuidado e Limpeza
Solução de Problemas

PARA CONFIGURAR A HORA ATUAL: Pressione 
o botão H (hora) até visualizar a hora atual (AM 
para manhã e PM para tarde/noite). Depois, 
pressione o botão M (minuto) até visualizar os 
minutos atuais.

Enquanto pressiona o botão PROG (programa) 
pressione os botões H e M até chegar na hora 
desejada de preparação do café.

Como Configurar a Hora e 
Programar

1

2

3
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Não insira o cabo, o plugue ou a base em 
qualquer líquido.

Todas as cafeteiras devem ser limpas pelo 
menos uma vez por mês (uma vez por 
semana em áreas de água com muitos sais 
minerais).

     AVISO Perigo de Choque Elétrico.

1
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Pressione o botão I/ (LIGA). Aguarde 30 
segundos e pressione novamente o botão I/ 
para desligar. Depois de 30 minutos, aperte 
o botão I/ (LIGA) e deixe o equipamento 
terminar o ciclo. Pressione o botão I/ para 
desligar. Faça mais 2 a 3 ciclos de preparação 
apenas com ÁGUA LIMPA, deixando esfriar 
completamente entre os ciclos.

RESISTENTE A  
LAVA-LOUÇAS
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PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL/SOLUÇÃO

O suporte 
transborda ou  
o café passa 
muito  
vagarosamente.

•  Quantidade excessiva de pó 
de café.

 •  Café descafeinado ou café 
moído muito fino podem 
causar transbordamento. 
Utilize menos café quando 
estiver passando café 
descafeinado, aromatizado ou 
moagens muito finas. Utilize 
cafés com moagem média.

• Cafeteira necessita de limpeza.

Se estiver utilizando filtro de 
papel:

•  Existe pó de café entre o filtro 
de papel e o suporte do filtro.

•  O filtro de papel não está 
aberto ou na posição correta.

•  Enxágue o suporte antes de 
inserir o filtro de papel para que 
as faces fiquem pressionadas 
contra os lados do suporte.

•  Filtros de papel de baixa 
qualidade.

O café tem gosto 
ruim.

•  A cafeteira necessita de 
limpeza.

•  Moagem do café muito grossa 
ou muito fina. Utilize moagem 
média.

•  A proporção de café/água está 
incorreta. Ajuste ao seu gosto.

•  Qualidade e frescor do café de 
baixa qualidade.

•  Qualidade baixa da água (utilize 
água filtrada ou mineral).

O café não está 
passando ou o 
equipamento 
não liga.

•  Reservatório da água está 
vazio.

•  O equipamento está desligado.

•  Falta de energia.

•  Oscilação de energia. Desligue 
e ligue novamente.

•  Após falta de energia, é 
necessário resetar o relógio.

Aparece no visor 
FIL H2O e o 
ícone de água 
quente (  ). 

•  Não há água no reservatório de 
água quente. Coloque água no 
reservatório.
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