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segurança da CafeteIra

A sua segurança e a dos outros é muito importante.
Este manual e o eletrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. 
Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte 
ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso 
de segurança e às palavras “PERIGO” OU “AVISO”. Estas palavras signi�cam:

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir imediatamente as instruções.

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar 
a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

PERIGO

AVISO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
A utilização de aparelhos elétricos exige que 
sejam sempre respeitadas precauções básicas 
de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita 

a calor residual após a utilização. Não toque nas 
superfícies quentes. Utilize as pegas.

3. Para se proteger do risco de choque elétrico, 
não coloque a Cafeteira nem o respetivo cabo de 
alimentação e ficha em água ou qualquer outro líquido.

4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir 
dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência 
e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou 
tenham recebido instruções sobre a utilização segura 
do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. 
A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas 
por crianças, a menos que estas tenham 8 anos ou 
mais e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho 
e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com 
menos de 8 anos.
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segurança da CafeteIra

5. Desligue a Cafeteira da tomada quando esta não 
estiver a ser utilizada e durante as operações de 
limpeza. Deixe o aparelho arrefecer antes de colocar 
ou retirar peças e antes de proceder à sua limpeza.

6. Não utilize qualquer aparelho se o cabo elétrico ou 
a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver 
avariado ou se este tiver caído ou estiver danificado. 
Devolva o aparelho ao Centro de Assistência Autorizada 
mais próximo para controlo, reparação ou regulação 
mecânica ou elétrica.

7. A utilização de acessórios não recomendados pelo 
fabricante do aparelho pode causar ferimentos.

8. Não utilize o aparelho ao ar livre.
9. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda da mesa 

ou da bancada, nem encostado a superfícies quentes.
10. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão 

elétrico ou a gás ou de um forno ligado.
11. Não utilize este aparelho para outra finalidade que não 

aquela para a qual foi concebido. A utilização incorreta 
do aparelho poderá originar ferimentos pessoais.

12. Não utilize o aparelho sem que a tampa esteja 
corretamente colocada no recipiente (jarro).

13. O recipiente (jarro) foi concebido para utilização 
com este aparelho. Não pode ser utilizado num 
fogão ou micro-ondas.

14. Não coloque o recipiente (jarro) quente numa 
superfície molhada ou fria.

15. Não utilize o recipiente (jarro) se estiver rachado 
ou se a pega estiver solta ou enfraquecida.

16. Não limpe o recipiente (jarro) com produtos de limpeza 
abrasivos, palha de aço ou outros materiais abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
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segurança da CafeteIra

Tensão: 220-240 Volts CA
Frequência: 50/60 Hertz
Potência: 1250 Watts

nota: A Cafeteira tem uma ficha com 
ligação à terra� Para reduzir o risco de choque 
elétrico, esta ficha só encaixa na tomada 
numa posição� Se a ficha não encaixar na 
tomada, contacte um eletricista qualificado� 
Não efetue qualquer modificação à ficha�

Não utilize uma extensão� Se o cabo elétrico 
for demasiado curto, peça a um eletricista 
qualificado ou a um técnico dos serviços de 
assistência para instalar uma tomada perto 
do aparelho�

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.

AVISO

requisitos elétricos

eliminação de equipamentos elétricos

eliminar o material de embalagem 
O material de embalagem é 100% reciclável 
e devidamente rotulado com o símbolo 
de reciclagem � Consequentemente, 
os vários componentes da embalagem 
devem ser eliminados de forma responsável 
e de acordo com os regulamentos locais 
para a eliminação de desperdícios� 
eliminação do produto 
-		Este	aparelho	está	classificado	de	acordo	
com	a	Diretiva	Europeia	2012/19/EU	sobre	
destruição de Equipamentos Elétricos 
e Eletrónicos (REEE)� 

-  Ao garantir a eliminação adequada deste 
produto, estará a ajudar a evitar potenciais 
consequências negativas para o ambiente 
e para a saúde pública, que poderiam derivar 
de um manuseamento de desperdícios 
inadequado deste produto� 

-  O símbolo  no produto ou nos 
documentos que acompanham o produto, 
indica que este aparelho não deve receber 
um tratamento semelhante ao de um 
desperdício doméstico, devendo sim ser 
depositado no centro de recolha adequado 
para a reciclagem de equipamentos 
elétricos e eletrónicos� 

Para obter informações mais detalhadas sobre 
o tratamento, a recuperação e a reciclagem 
deste produto, contacte a Câmara Municipal, 
o serviço de eliminação de desperdícios 
domésticos ou a loja onde adquiriu o produto� 
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segurança da CafeteIra Peças e CaraCterÍstICas

visualizador 
de chávenas 
de café/água

Peças e acessórios

Jarro de vidro

Cesto de filtro

filtro de papel 
(cónico) de 

tamanho 4 no 
cesto de filtro

Painel de 
controlo

Placa de aquecimento

Mostrador 
programável

Cabeça de tiragem

tampa do depósito 
de água depósito de Água

Compartimento 
para o cabo 

de alimentação 
(não ilustrado)

fixador 
de filtro
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Peças e CaraCterÍstICas

Características do mostrador e painel de controlo

botão Preparar Café (breW)

botão de “- e +”

botão Menu (Menu)

Botão Configurar (SET)

Indicador do número 
de chávenas de café 

selecionadas

Mostrador 
do relógio

Indicador de temperatura

Indicador de limpeza

Indicadores de torragem 
Média/escura

Indicator de demolhaIndicador de 
aquecimento

Indicador de 
vertimento Indicador do fim 

da preparação

Indicador delay start (auto)
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Peças e CaraCterÍstICas

a diferença do método "pour over"

Os métodos tradicionais de preparação de 
café não extraem o máximo de sabor dos 
grãos de café� Muitas vezes, para poupar 
tempo ou até por conveniência, acabamos 
por nos contentar com cafeteiras tradicionais�
O método "pour over" consiste em verter 
água lentamente sobre os grãos de café, 
de forma a extrair o máximo de sabor 
possível� Por mais saboroso que o café 
preparado com o método "pour over" seja, 
normalmente não temos tempo para este 
demorado ritual�
A	Cafeteira	Profissional	"Pour	Over"	
da KitchenAid combina o sabor puro 
e complexo de um café preparado com 
o método "pour over", com a comodidade 
de uma máquina automática�
Em	vez	de	inundar	o	cesto	de	filtro	com	
água	continuamente,	a	Cafeteira	Profissional	
"Pour	Over"	restringe	o	fluxo	de	água	em	
impulsos de forma a controlar a extração 
de café de forma precisa e produzir um 
resultado intenso� 

A	Cafeteira	Profissional	"Pour	Over"	também	
aquece toda a água simultaneamente até 
à temperatura ideal para a preparação de café�
Irá notar a diferença nos tons dourados 
do café e na complexidade do seu sabor� 

A	engrenagem	existente	na	Cafeteira	Profissional	"Pour	Over"	
controla	o	fluxo	de	água	de	forma	precisa,	permitindo	uma	
extração de sabor ideal� 

Controlador preciso 
do fluxo de água
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Montar a CafeteIra

antes da primeira utilização
Antes de utilizar a Cafeteira pela primeira vez, lave o cesto de filtro, o fixador de filtro e o jarro 
em água tépida com detergente líquido e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente� 

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregões�

nota: Estas peças também podem ser lavadas no tabuleiro superior de uma máquina 
de lavar loiça�

Preparar a Cafeteira para utilização

1 Ligue a Cafeteira a uma tomada com 
ligação à terra� Se o desejar, poderá 
enrolar o excesso de cabo à volta do 
suporte para o cabo de alimentação, 
localizado na parte posterior da Cafeteira�

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.

AVISO
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utIlIzar a CafeteIra

Programar o relógio

2 Quando o indicador de hora começar 
a piscar, utiliza o botão “+” ou “-” para 
selecionar a definição de hora correta� 
Em seguida, prima SET para confirmar 
a sua seleção�

1 Quando a Cafeteira estiver ligada 
à tomada, o mostrador do relógio 
começará a piscar�  
 

3 O indicador de minutos do mostrador 
começará	a	piscar.	Utilize	o	botão	“+”	
ou “-” para selecionar a definição de 
minutos correta e, em seguida, prima 
SET para confirmar a sua seleção� 

4 Finalmente, o indicador AM/PM do 
mostrador	começará	a	piscar.	Utilize	
o botão “+” ou “-” para selecionar 
a definição AM/PM correta e, 
em seguida, prima SET para voltar 
ao menu de programação�

nota: Para ir diretamente para o menu do relógio com a Cafeteira ligada, 
prima	o	botão	MENU	quatro	vezes,	até	o	indicador	de	hora	começar	a	piscar.
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utIlIzar a CafeteIra

selecionar a intensidade do café

1 Para configurar a Cafeteira para preparar 
café de tostagem média ou clara, prima 
o	botão	MENU	até	o	indicador	de	
torragem Médio localizado no mostrador 
começar a piscar� Em seguida, prima 
SET� A torragem média é o nível de 
tostagem predefinido�

2 Para selecionar uma torragem escura, 
utilize o botão “+” ou “-” para alterar 
a configuração� Quando Torragem 
Escura começar a piscar, prima SET� 
 
 

sugestão ÚtIl: Para preparar café de acordo com os fundamentos do European 
Coffee Brewing Centre, utilize a definição de torragem média (também ideal para café 
torrado)� A definição de torragem Médio utiliza uma temperatura ligeiramente mais alta 
para preparar café do que a definição de torragem escura - permitindo uma extração de 
sabor ideal para cada tipo de torragem�

selecionar o número de chávenas de café

1 A partir do menu principal, utilize 
o botão “+” ou “-” para selecionar 
o número de chávenas de café que 
pretende preparar, de 2 a 8 (0,15 L 
por chávena)� Quando o número de 
chávenas desejado for apresentado, 
está pronto para preparar o seu café�

nota: 8 chávenas é o número de 
chávenas de café predefinido�

nota: Se a água contida no depósito já 
não estiver totalmente fresca e pretender 
utilizar água nova, selecione 8 chávenas 
e prima o botão BREW sem colocar 
café no cesto de filtro� Este processo 
irá eliminar a água presente no depósito�
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utIlIzar a CafeteIra

3 Após premir SET para selecionar AM 
ou PM na hora de início do programa 
Delay	start,	serão	emitidos	2	sinais	
sonoros e o mostrador irá regressar 
ao menu de programação� O programa 
Delay	start	está	pronto	a	utilizar. 

nota:	Sempre	que	pretender	ativar	a	funcionalidade	Delay	start	terá	de	completar	
o passo 4�

Configurar a funcionalidade Delay start

2 Utilize	o	botão	“+”	ou	“-”	para	selecionar	
a hora a que pretende que o café seja 
preparado e, em seguida, prima SET� 
Em seguida, repita o processo para 
o número de minutos e AM/PM�

1 Para	configurar	a	funcionalidade	Delay	
start,	prima	o	botão	MENU	duas	vezes,	
até o indicador Auto localizado no 
mostrador começar a piscar� 

4 Para voltar a utilizar a mesma hora de 
início	do	programa	Delay,	prima	o	botão	
de menu duas vezes e, em seguida, 
prima SET três vezes� Para cancelar 
a	funcionalidade	Delay	start	a	qualquer	
momento, prima o botão BREW 
duas vezes�
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utIlIzar a CafeteIra

encher o depósito de água

O depósito de água tem capacidade para entre 
2 e 8 chávenas de água (0,15 L cada)� Já que 
pode selecionar o número de chávenas de 
café que pretende preparar, não necessita de 
encher o depósito de água com a quantidade 
exata de água a cada preparação� A Cafeteira 
utilizará a quantidade de água necessária para 
o número de chávenas de café que selecionar� 
 
 

1 Faça deslizar a tampa do depósito de 
água e, em seguida, encha o depósito 
com água fresca até ao nível indicado 
para o número de chávenas que 
pretende	preparar.	Devido	ao	formato	
da Cafeteira, é possível que não consiga 
ver a quantidade de água imediatamente 
após começar a encher o depósito, 
já que demora um pouco para a água 
atingir o visualizador de água� Feche 
a tampa do depósito de água�

nota: Se a água contida no depósito já não estiver totalmente fresca e pretender utilizar 
água nova, selecione 8 chávenas e prima o botão BREW sem colocar café no cesto de filtro� 
Este processo irá eliminar a água presente no depósito�

sugestão ÚtIl: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que o depósito de 
água contém água suficiente para o número de chávenas de café que pretende preparar�

Encher o cesto de filtro

2 Utilizando	a	recomendação	de	
doseamento indicada no fixador de 
filtro (ou consultando o “Guia de 
doseamento” para obter uma tabela 
de conversão), encha o filtro de papel 
com a quantidade de café desejada� 
Em seguida, feche a tampa do cesto 
de filtro�

1 Levante o fixador de filtro e coloque 
um filtro de café de papel de tamanho 
4 no cesto de filtro� Prima o filtro 
de café contra os lados do cesto de 
filtro e fixe-o com o fixador de filtro� 
Poderá desencaixar o fixador de filtro 
facilmente, se não o pretender utilizar 
na preparação do café�

nota: Não é necessário molhar o filtro 
antes de colocar o café�
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guia de doseamento 

Chávenas Moagem n.º de l  
(água)

n.º de gramas 
(café)

2 Ligeiramente 
mais	fino	do	
que moagem 

média 
(consulte 

o exemplo 
de moagem 
à esquerda)

0,3 17

3 0,44 25,5

4 0,6 34

5 0,74 42,5

6 0,89 51

7 1,03 59,5

8 1,18 68

Para	obter	os	melhores	resultados,	ao	encher	o	cesto	de	filtro	
com	café,	utilize	uma	moagem	mais	fina	do	que	a	típica	moagem	
média� Se tiver uma balança de cozinha, poderá utilizar a tabela 
abaixo apresentada para determinar a quantidade de café a utilizar 
para o número de chávenas de café que pretende preparar� 
Alternativamente,	poderá	utilizar	os	indicadores	existentes	no	fixador	
de	filtro	(consulte	a	imagem	à	esquerda)	como	um	guia	geral.

utIlIzar a CafeteIra

nota: As doses recomendadas no indicador do fixador de filtro 
são baseadas em café de torragem e moagem média� 

8

6

4

2
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utIlIzar a CafeteIra

Preparar café

2 A Cafeteira aquecerá a água necessária 
à preparação do café no início do ciclo� 
O Indicador de aquecimento acender-
se-á durante este segmento do ciclo� 
Este processo dura certa de 6 minutos 
para 8 chávenas de café (menos de 
2 minutos para 2 chávenas)*�

1 Após selecionar o número de chávenas 
de café que pretende preparar, 
bem como a intensidade desejada, 
prima o botão BREW� 
 
 

3 Quando a água estiver aquecida, 
a Cafeteira começará a salpicar os 
grãos de café com água, deixando 
o café demolhar lentamente� Este 
processo é realizado por fases até 
o ciclo terminar� Os indicadores de 
Vertimento	e	Demolha	acender-se-ão	
alternadamente durante este segmento 
do ciclo� 

4 Quando o ciclo terminar, o indicador 
do fim da preparação acender-se-á 
e o aparelho emitirá 3 sinais sonoros� 
Nesta fase, a placa de aquecimento 
já pré-aqueceu o jarro� A placa 
de aquecimento manterá o café 
à temperatura ideal até 30 minutos 
após a sua preparação� Para cancelar 
o Ciclo de aquecimento a qualquer 
momento, prima o botão BREW�

nota: Para cancelar o Ciclo de preparação 
de café a qualquer momento, prima 
o botão BREW�

*  Para visualizar uma tabela de conversão, 
consulte o “Guia de doseamento”

sugestão ÚtIl: Recomendamos que experimente o café apenas após o ciclo de preparação 
terminar, de forma permitir a extração máxima de sabor do método "pour over"�
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Manutenção e lIMPeza

limpar a Cafeteira

Descalcificar a Cafeteira
Depósitos	de	cálcio	(calcário)	provenientes	da	água	acumular-se-ão	na	Cafeteira	ao	longo	do	
tempo e podem prejudicar a qualidade do café e o desempenho do aparelho� Se a Cafeteira 
estiver a demorar mais tempo a preparar café do que o habitual ou se estiver a produzir 
ruídos incomuns, necessita de descalcificar o aparelho� O Indicador de limpeza ( ) irá piscar 
quando a Cafeteira tiver produzido 100 chávenas de café ou quando detetar a acumulação 
de calcário� A descalcificação da Cafeteira deverá ser realizada logo que possível, de forma 
a preservar o desempenho e duração do aparelho�

nota:	A	Cafeteira	pode	ser	descalcificada	
utilizando	um	agente	descalcificante	(facilmente	
encontrado em várias lojas ou na Web)�
Utilize	as	proporções	de	agente	descalcificador	
e água indicadas na embalagem�
Deverá	correr	um	Ciclo	de	limpeza	completo	
utilizando um depósito inteiro de solução 
de	descalcificação.
nota: Se pretender, pode correr Ciclos de 
limpeza a intervalos regulares, mesmo que 
o Indicador de limpeza ( ) não esteja aceso� 
Para ativar o Ciclo de limpeza manualmente 
siga	o	passo	1,	prima	MENU	três	vezes	e,	
em seguida, prima SET�

1 Antes de proceder à descalcificação, 
certifique-se de que o cesto de filtro está 
livre de café e filtros e encha o depósito 
de água até à linha de enchimento 
para 8 chávenas� Em seguida, adicione 
o agente descalcificante�

2 Quando o Indicador de limpeza ( ) 
começar a piscar: Prima o botão SET� 
O Indicador de limpeza acender-se-á 
durante o ciclo� Em Modo de limpeza 
a Cafeteira irá esvaziar o depósito 
de água, independentemente do 
número de chávenas anteriormente 
selecionado� Quando o Ciclo de limpeza 
tiver terminado (cerca de 9 minutos), 
o Indicador de limpeza apagar-se-á� 
A Cafeteira está novamente pronta 
para utilização�

3 Lave o cesto de filtro, o jarro e o fixador 
de filtro no tabuleiro superior da 
máquina de lavar loiça� Para lavar as 
peças manualmente, utilize água tépida 
com detergente líquido e, em seguida, 
enxague e seque cuidadosamente� 
Seque todas as peças cuidadosamente 
antes de voltar a montar a Cafeteira� 
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•		Certifique-se	de	que	a	Cafeteira	está	ligada	
a uma tomada com ligação à terra� Se 
estiver,	verifique	o	fusível	ou	o	disjuntor	
do circuito elétrico ao qual a Cafeteira 
está	ligada	e	certifique-se	de	que	o	circuito	
está fechado�

Perigo de choque elétrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque elétrico.

AVISO  se o mostrador não acender

 Se o problema não ficar resolvido

se todos os indicadores do 
mostrador estiverem a piscar

 se apenas uma porção da 
água adicionada à Cafeteira 
produzir café

•		A	Cafeteira	necessita	de	descalcificação	
imediata.	Consulte	“Descalcificar	a	Cafeteira”	
na secção “Manutenção e limpeza”�

•		O	depósito	de	água	está	vazio.	Prima	BREW	
para que o indicador pare de piscar e deixe 
a Cafeteira arrefecer durante cerca de 
10 minutos� Encha o depósito de água com 
água	fresca	suficiente	para	a	quantidade	
de café desejada e continue o ciclo de 
preparação de café como indicado na 
secção "Preparar café"�

•		Consulte	a	secção	"Garantia	e	assistência".	
Não entregue a Cafeteira ao revendedor; 
este não fornece assistência�
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resolução de ProbleMas garantIa e assIstênCIa

garantia da Cafeteira Kitchenaid

duração da garantia: a Kitchenaid Pagará: a Kitchenaid não Pagará:

europa, Médio oriente 
e África:
Para o Modelo 
5KCM0802: 
dois anos de garantia 
total a partir da data 
de aquisição.

as peças de substituição 
e os custos de mão-
de-obra relacionados 
com a reparação de 
defeitos de materiais 
ou fabrico. a assistência 
tem de ser fornecida 
por um Centro de 
assistência autorizada 
da Kitchenaid.

a.  reparações no caso da 
Cafeteira ter sido utilizada 
para outros fins que não 
a preparação de café 
em casa.

b.  danos resultantes de 
acidentes, alterações, 
mau uso, abuso ou 
instalação/funcionamento 
em discordância 
com o regulamento 
elétrico local.

a KItCHenaId não assuMe QualQuer resPonsabIlIdade 
Por danos IndIretos.

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.Kitchenaid.eu

© 2014� Todos os direitos reservados� 
Especificações	sujeitas	a	alteração	sem	aviso	prévio.

serviço de assistência

Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada 
localmente por um Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid� Contacte 
o revendedor onde adquiriu o aparelho 
para obter o nome do Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid mais perto da 
sua residência�

em Portugal:
LUSOMAX	LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502	SÃO	DOMINGOS	DE	RANA
Tel�: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax�pt

em Portugal:
LUSOMAX	LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502	SÃO	DOMINGOS	DE	RANA
Tel�: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax�pt


