Cafeteira 2 Way

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
840223500

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
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, chque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:
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 hoteis, moteis e outros ambientes residenciais;
- pousadas e ambientes afins.
3. Não toque em superfícies quentes. utilize luvas e suportes. Cuidado. Queimaduras podem ocorrer ao tocar as partes quentes
ou pelo espirro do líquido quente.
4. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o cabo
ou o conector em água ou outro líquido.
5. É necessário uma supervisão de perto quando qualquer
aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.
6. Este aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
(inclusive crianças) ou com falta de experiência e conhecimento,
a não ser que estejam sob supervisão ou tenham recebido
instruções sobre o funcionamento do aparelho, pela pessoa
responsável pela sua segurança.
7. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não
brinquem com o aparelho.
8. Tire da tomada quando a cafeteira não estiver sendo utilizada
e antes de limpar. Espere esfriar para colocar ou retirar as peças e antes de limpar o aparelho.
9. A Cafeteira deve funcionar em uma superfície plana longe da
borda do balcão para evitar quedas acidentais.
2

10. Não use nenhum aparelho com o 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.
O
11. uso de acessórios conectados não recomendados pelo
fabricante do aparelho pode provocar lesões.
12. Não use em ambientes externos.
13.Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou
toque superfícies quentes, incluindo o fogão.
14. Tenha certeza que a tampa está exncaixada perfeitamento no
local ou ao colocar o café. Não utilize força para encaixar a
tampa na cafeteira
15. Não coloque a Cafeteira em nenhuma superfície que emita
calor, como na boca do fogão ou queimador elétrico ou sobre
forno aquecido.
16. Para desconectar a Cafeteira desligue o aparelho no botão
ON/OFF e remova o plugue da tomada.
17. AVISO! Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico,
não remova a tampa inferior. O aparelho não deve ser consertado pelo usuário. O reparo deve ser feito apenas pelo pessoal do serviço autorizado.
18. Não use o aparelho para outro uso que não seja o pretendido.

Partes e Suas Características

Lado Único

Filtro

Reservatório
Para único

Lado Jarra

Reservatório
Para Jarra

Cesta Sachê
(somente para uso
de sachê)

Cesta Filtro

Filtro

Cesta do Filtro

Painel de Controle
Display
Mantêm Aquecido

Bandeja de
Pingos
Descanso
Nível Multiplo
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Jarra

Para Guardar o Cabo

Como Preparar
Doses Únicas

w CUIDADO Risco de Queimadura
Para evitar contato com o café quente ou a água:
• Utilize no máximo 410ml de água
• Encha o reservatório do Lado único, com a caneca ou xícara que vai utilizar.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
A cafeteira irá desligar automaticamente quando o ciclo estiver completo.
NOTA:
• A cafeteira funciona de um lado
por vez.
• Para evitar transbordamento, utilize um pouco menos de pó quando
preparar café descafeinado ou aromatizado.
• Para café mais quente: Lave a Caneca de viagem com água quente;
recoloque a tampa. Faça o café diretamente na caneca.
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HR

PROG

MIN

OPÇÕES

• Coloque a Xícara ou a Caneca sob o
filtro completamente.
• Este aparelho pode ser usado com sachê
ou pó de café.
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3

Empurre a alavanca para
esquerda para selecionar o Lado
único

4

PARA CANECA COMUM

PARA CANECA COMUM
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Como Preparar Doses Únicas

(cont.)

10g MÁX.

5

6A-1 – CAFÉ EM PÓ
1 sachê

2 sachês

6B-1 – sachês
Para montar a cesta do sachê:
segure o filtro com firmeza. Insira
o lado esquerdo da cesta
primeiro; então encaixe o lado
direito.
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6B-2 – sachês
Para café mais forte, use 2 sachês.
2 sachês são recomendados para
410ml de água - ou se preferir café
mais forte.

Para café normal, use no máximo
2 colheres niveladas de café. Para
evitar transbordamento, use um
pouco menos pó para café
descafeinado ou aromatizado.
Não prepare o café com a cesta
do sachê encaixado.
CUIDADO! Mantenha o nível do
café abaixo do limite máximo para
prevenir transbordamento.

INCORRETO

6A-2 – CAFÉ EM PÓ
O filtro do lado único tem duas
marcas: o nível mais baixo é
para 250ml de café, e o nível
mais alto para 410ml de café.
NÃO ULTRAPASSE o limite máximo, pode ocorrer transbordamento.

Como Preparar Doses Únicas (cont.)
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HR

PROG

MIN

OPÇÕES
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Doses de café
DOSE

ÁGUA

1

250 ml ou menos

2

410 ml ou menos

NOTA : Se dois sachês forem usados com 250ml ou menor quantidade
de água, o resultado será um café mais forte.

Pressione o botão I/O para iniciar o
ciclo do café.
A máquina irá desligar automaticamente quando o ciclo estiver completo. Para parar o ciclo no meio,
pressione o botão I/O (ON/OFF).
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Como Usar o Lado Jarra
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:
A cafeteira irá desligar automaticamente 2 horas após o término do
ciclo.

HR

PROG

MIN

OPÇÕES

NOTA: O aparelho irá funcionar um
lado por vez.

1

2

3

Empurre a alavanca para a direita
para selecionar a jarra.

4

5

Levante a tampa e encha o reserva- Coloque a jarra, com a tampa, sobre
tório de água com a medida da jarra. o suporte para manter aquecido.
NOTA: Não ultrapasse a medida de
1,8 L.
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7
Coloque o filtro na Cesta. Um filtro
permanente também pode ser
usado.

Como Usar o Lado Jarra

8
Para cada xícara de café,
coloque uma colher de café em
pó (max 50g em total) dentro do
filtro.

(cont.)

9
Coloque a Cesta Filtro no local.
Tenha certeza que a cesta esteja
encaixada corretamente.

HR

PROG

HR

PROG

MIN

OPÇÕES

MIN

OPÇÕES

10
Para intensificar o sabor do café,
pressione no painel o botão
Opções até que a opção
BOLD
apareça.

11
Pressione o botão I/O (ON/OFF)
para começar. Pressione novamente para desligar.
NOTA : Se a máquina não for desligada manualmente, ela desligará
automaticamente em 2 horas.

NOTA : quando utilizar a opção BOLD , será necessário mais tempo
para completar o ciclo. Se Opções não for selecionada, a
cafeteira irá funcionar no modo padrão.
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Programando

(Tanto para o modo único OU Jarra)

NOTA: A unidade vai funcionar somente de um lado por vez.
HR

PROG

MI

OP

PROG
HR

ÇÕES

N

PROG
ES

HR

PROG

MIN

ÕES

HR
MIN

1

2

Pressione HR (HORA) e depois
Segure a tecla PROG até que o
MIN (Minuto) para ajustar o relógio. relógio comece a piscar.

3
Continue segurando a tecla PROG,
pressione HR e depois MIN até
atingir a hora de início desejada,
depois solte o botão PROG.

4
Pressione a tecla PROG para para
ativar a programação. A luz verde
de LED irá acender para indicar que
o programa está ligado.

Dicas para um Café Mais Saboroso

• Todo café é produzido com grãos arábicos ou robustos, ou uma
combinação entre eles. A qualidade Arábica é um pouco mais cara, mas
produz um café mais saboroso.
• O pó de café envelhece mais rápido que o grão. Se comprar café em pó verifique a data de validade e compre sempre quantidades menores.
• Se for moer o grão, escolha moagem fina/média. Use grãos frescos.
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• Utilize água do filtro, filtrada ou mineral para obter melhor sabor do café.
• Utilize aproximadamente 1 colher de café em pó para cada xícara. Para
evitar transbordamento, diminua a quantidade máxima de pó (50g)
quando for descafeinado ou aromatizado. Lembre também que o
pó de café muito fino pode causar transbordamento no filtro.
• Tenha certeza que a cafeteira está limpa. Veja "Cuidado e Limpeza".

Cuidado e Limpeza - Lado Único
Toda cafeteira deve ser limpa pelo menos uma vez ao mês (uma vez por semana em locais com dureza da água alta).

1

HR

PROG

HR

PROG

MIN

OPÇÕES

MIN

OPÇÕES

2

3

4
Pressione o botão I (ligar). Pressione o botão O (desligar) após 30 segundos e espere por 30 minutos.
Pressione o botão I (ligar). Pressione o botão O (desligar) quando terminar.

Coloque 125 ml de vinagre branco e 125 ml de água fria
dentro do reservatório - Lado Único.

5
Repita a operação de 2 - 3 vezes
com ÁGUA LIMPA somente. Espere o aparelho esfriar entre os ciclos.

6

LAVÁVEL NA
LAVA-LOUÇA
NÃO USE a tecla "SANI" da lava-louça. Este ciclo pode danificar seu
produto.
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Cuidado e Limpeza - Lado Jarra
Toda cafeteira deve ser limpa pelo menos uma vez ao mês (uma vez por semana em locais com dureza da água alta).

1

2

HR

PROG

HR

PROG

MIN

OPÇÕES

MIN

OPÇÕES

3

4

Coloque 500 ml de vinagre branco
dentro do reservatório - Lado Jarra.

5
Repita a operação de 2 - 3 vezes
com ÁGUA LIMPA somente. Espere o aparelho esfriar entre os ciclos.
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Pressione o botão I (ligar). Pressione o botão O (desligar) após 30 segundos e espere por 30 minutos.
Pressione o botão I (ligar). Pressione o botão O (desligar) quando terminar.

6

LAVÁVEL NA
LAVA-LOUÇA
NÃO USE a tecla "SANI" da lava-louça. Este ciclo pode danificar seu
produto.

Solução de Problemas (Lado Único)
PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

Café Fraco

• Não foi utilizado café em pó suficiente. Se estiver utilizando sachês, verifique se a cesta de sachê
e/ou filtro estão centralizadas e utilize dois sachês. Veja "Como preparar Dose Única".

O café transborda do filtro, • Excesso de água no reservatorio. Utilize a caneca para saber a quantidade de água correta para ser
ou da caneca.
colocada no reservatório.
• Diminua a quantidade do café em pó quando utilizar café descafeinado ou aromatizado.
• Ajuste a moagem, deixe em moagem automática.
O gosto do café está
ruim.

• A cafeteira precisa ser limpa.
• Os grãos foram moídos muito grossos ou finos. Ajuste para moagem automática.
• Café de qualidade baixa ou verifique prazo de validade.
• Água utilizada de baixa qualidade (Use água filtrada ou mineral)
• ADD WATER acende se o usuário clica no botão Liga/Desliga e não há água no reservatório.
Coloque agua.
• CLEAN acende se o tempo de preparação do café for acima do normal. A cafeteira precisa
ser limpa. O ícone se apaga ao pressionar no botão Liga/Desliga novamente. Todavia, ele
reacenderá se o tempo de preparação for longo novamente.
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Solução de Problemas (Lado Jarra)
PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

O café transborda do filtro
ou está muito lento.

• Quantidade de café em pó em excesso.
• Café descafeinado ou o pó muito fino pode causar transbordamento. Ajuste para moagem automática
e diminua a quantidade de grãos.
• A cafeteira precisa ser limpa.

O café vaza pela base

• A jarra foi removida por mais de 20 segundos durante o ciclo.

O gosto do café está
ruim.

• A cafeteira precisa ser limpa.
• Os grãos foram moídos muito grossos ou finos. Ajuste para moagem automática.
• A quantidade de água-café está desbalanceada. Ajuste de acordo com seu gosto pessoal.
• Café de qualidade baixa ou verifique o prazo de validade.
• Água utilizada de baixa qualidade (use água filtrada ou mineral).
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Solução de Problemas (Lado Jarra)(Cont.)
PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

O pó de café sedimentou
no fundo da xí cara.

• Utilize um filtro de papel de boa qualidade ao invés do filtro permanente.

A cafeteira não faz o café
ou não funciona

• A jarra não está posicionada corretamente ou fora da base térmica.
• O reservatório de água está vazio
• O aparelho está desconectado da tomada.
• Sem energia elétrica no local.
• Queda e oscilação de energia. Desconecte da tomada e conecte novamente.
• O relógio precisa ser ajustado após oscilação ou queda de energia elétrica.

O café demora muito para
terminar o ciclo.

• Depósitos minerais podem ter se formado na bomba da cafeteira. Limpeza periódica dentro da cafeteira é recomendada. Talvez seja necessário aumentar a frequencia de limpeza, dependendo da dureza da água. Veja "Cuidado e Limpeza - Lado Jarra".
NOTA : Não desmonte o aparelho.
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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) três anos,

contando a partir da sua data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui
discriminadas.
Esta garantia contratual é dada ao produto identificado e 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 o novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.
EXCLUSÃO DE GARANTIA
A garantia não abragerá, 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 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 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
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