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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
Tampa

Unidade de infusão

Pega do filtro de café

Pega da unidade
de infusão
Grelha do filtro de café

Tubo do sifão
em aço inoxidável
Jarro

Pega do jarro

Interruptor On/Off
com indicador LED
Filtro de tecido
(opcional)

Base com cabo
de alimentação
Compartimento para
o cabo de alimentação
(localizado na parte
inferior da base)

Colher medidora

Escova de
limpeza angular
Suporte da unidade de infusão
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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 significam:

PERIGO

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

AVISO

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.

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. A utilização incorreta do
aparelho poderá originar ferimentos pessoais.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
3. Para se proteger do risco de choque elétrico,
não coloque o aparelho nem o respetivo cabo de
alimentação e ficha em água ou qualquer outro líquido.
4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade
igual ou superior a 8 anos sob a supervisão de um
adulto desde que lhes sejam fornecidas instruções
sobre como utilizar o aparelho de forma segura
e informadas sobre os perigos envolvidos. A limpeza
e manutenção do aparelho não pode ser efetuada por
crianças a menos que estas tenham uma idade superior
a 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
5. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos.
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6. Este dispositivo não pode ser utilizado por crianças
como um brinquedo.
7. Desligue a Cafeteira de Sifão da tomada quando esta
não estiver a ser utilizada e durante as operações de
limpeza. Deixe o aparelho arrefecer antes de colocar
ou remover peças.
8. 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.
9. A utilização de acessórios não recomendados pelo
fabricante do aparelho pode provocar incêndios,
choque elétrico ou ferimentos pessoais.
10. Não utilize o aparelho ao ar livre.
11. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda da mesa
ou da bancada, nem encostado a superfícies quentes.
12. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um radiador,
de um fogão elétrico ou a gás, de um forno ligado ou
de uma chama acesa.
13. Não utilize este aparelho para outra finalidade que
não aquela para a qual foi concebido.
14. Não utiize o aparelho sem que a tampa esteja
corretamente colocada no recipiente (jarro ou
unidade de infusão).
15. Não encha demasiado o recipiente (jarro).
16. O recipiente (jarro ou unidade de infusão) foi concebido
para utilização com este aparelho. Não pode ser
utilizado num fogão ou micro-ondas.
17. Não coloque o recipiente (jarro ou unidade de infusão)
quente numa superfície molhada ou fria.
18. Não utilize o recipiente (jarro ou unidade de infusão)
se estiver rachado ou se a pega estiver solta
ou enfraquecida.
19. Não limpe o recipiente (jarro ou unidade de infusão)
com produtos de limpeza abrasivos, palha de aço
ou outros materiais abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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REQUISITOS ELÉTRICOS

AVISO

Tensão: 220-240 VCA
Frequência: 50/60 Hertz
Potência: 1440 Watts

Perigo de choque elétrico
Ligue a uma tomada com ligação
à terra.
Não retire o contacto de ligação
à terra.
Não utilize um adaptador.

NOTA: A Cafeteira de Sifão está equipada
com 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.

Não utilize uma extensão.
A não observação destas instruções
pode resultar em morte, incêndio ou
choque elétrico.
NOTA: Em conformidade com diretrizes dos fabricantes de dispositivos médicos, tal como
acontece com outros produtos equipados com ímanes, é recomendado que pessoas
portadoras de pacemakers/desfibrilhadores implantados exerçam cuidado ao utilizar
a Cafeteira de Sifão e mantenham o dispositivo mais de 30 cm da Cafeteira de Sifão.
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UTILIZAR A CAFETEIRA DE SIFÃO
A DIFERENÇA DO CAFÉ DE SIFÃO
O café de sifão, também conhecido
como café a vácuo, utiliza a pressão do
vapor para empurrar a água quente do
jarro para a câmara superior de infusão.
Após a conclusão do processo de infusão,
o café acabado de fazer é vertido de volta
para o jarro.
Este método de infusão satura
uniformemente as borras de café com
água quente, realçando o sabor rico
e intenso do seu café moído favorito.
O aroma do café é contido na cafeteira,
resultando num café mais saboroso
e vibrante do que aquele produzido
em cafeteiras tradicionais.
Método tradicional de preparação
de café de sifão
O método de preparação de café de sifão
passa por uma infusão artesanal, sendo
tradicionalmente um processo complicado
que requer atenção constante, um tempo
de infusão preciso e ajustes de temperatura
constantes. As cafeteiras de sifão tradicionais
requerem muitas vezes um fogão ou uma
chama acesa. Devido à complexidade
e inconveniência desde processo, os
amantes do café comprometem muitas
vezes a qualidade do café optando por
uma cafeteira tradicional.
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A Cafeteira de Sifão da KitchenAid
A Cafeteira de Sifão da KitchenAid combina
o aroma incrível do café de sifão com uma
operação fácil, eliminando a necessidade
de uma chama acesa. Com a Cafeteira de
Sifão, basta virar um interruptor para obter
um café excecionalmente límpido e vibrante
sem necessitar de efetuar quaisquer ajustes.
Basta encher o jarro com a quantidade de
água desejada, adicionar o seu café moído
favorito à unidade de infusão e deixar
a Cafeteira de Sifão fazer tudo por si!
Graças a esta excitante técnica de infusão,
tanto você como os seus convidados
apreciarão tanto o processo de infusão
como o sabor excecional do café resultante.

GUIA DE DOSEAMENTO
Para obter os melhores resultados, utilize uma balança de cozinha e a tabela abaixo
apresentada para encher a unidade de infusão com café moído. Como parâmetro geral,
deverá utilizar café de moagem média (consulte a fotografia apresentada à esquerda).
Utilize uma moagem mais grossa ou mais fina de acordo com as suas preferências.

CAFÉ (g)

NÚMERO
APROX. DE
COLHERES

296

19

3

CHÁVENAS* MOAGEM ÁGUA (g)
2
3
4
5

Moagem
média
(consulte
o exemplo
de moagem
à esquerda)

444

28

4,5

592

37

6,5

739

47

8
9,5

6

887

56

7

1035

65

11

8

1183

74

12,5

*Utilize as medidas existentes na parte lateral do jarro.

PREPARAR A CAFETEIRA DE SIFÃO PARA UTILIZAÇÃO

AVISO

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.

Antes da primeira utilização
Antes de utilizar a Cafeteira de Sifão pela
primeira vez, lave o jarro, a unidade de
infusão, o suporte da unidade de infusão,
o filtro e a tampa em água morna com
detergente líquido e, em seguida, enxague
e seque cuidadosamente. Para evitar
danos, não mergulhe o jarro em água
e não utilize produtos de limpeza abrasivos
ou qualquer tipo de esfregões.
NOTA: A Cafeteira de Sifão só pode
ser lavada manualmente. Para evitar
danos, não lave qualquer peça do jarro,
a unidade de infusão, o suporte da
unidade de infusão ou a base com o cabo
de alimentação na máquina de lavar loiça.
Se utilizar o filtro de tecido opcional:
Antes de utilizar filtro de tecido pela
primeira vez, ferva-o em água limpa
durante 5 minutos para o pré-encolher.
O filtro de tecido continuará a encolher
ligeiramente durante as utilizações
seguintes, melhorando a qualidade
do café produzido.
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1

Coloque a base com o cabo de
alimentação numa superfície plana
e resistente e ligue-a a uma tomada
com ligação à terra. Se o desejar,
poderá enrolar o excesso de cabo
à volta do compartimento para
o cabo de alimentação, localizado
na parte inferior da base.

2

Coloque o suporte da unidade de
infusão numa superfície plana e
resistente. Insira o tubo do sifão
em aço inoxidável no suporte da
unidade de infusão.

UTILIZAR O FILTRO DE TECIDO (OPCIONAL)

1

Coloque o filtro de tecido em redor
do disco do filtro em aço inoxidável
e, em seguida, utilize os cordões
para apertar o filtro corretamente.
Insira o disco do filtro na unidade
de infusão.

NOTA: Certifique-se de que os cordões
estão firmemente atados, mas deixe
folga suficiente para permitir a remoção
do filtro quando terminar a preparação
do café.
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2

Após ter preparado o café, desate
os cordões, remova o filtro de tecido
do disco do filtro em aço inoxidável
e enxague-o cuidadosamente
em água corrente para remover
quaisquer resíduos.

NOTA: É natural que o filtro de tecido
crie manchas. Isto é normal.

PREPARAR CAFÉ

1

Segure na pega da unidade de infusão
para a manter estável e utilize a pega
do filtro de café para colocar o filtro
de café na parte inferior da unidade
de infusão. Vire a pega do filtro de
café para a direita até o filtro encaixar
corretamente.

2

Com a ajuda da colher medidora,
coloque a quantidade de café
desejada na unidade de infusão
e, em seguida, coloque a tampa
na unidade de infusão. Para mais
informações, consulte o "Guia de
doseamento" existente na página 11.

3

Encha o jarro com água filtrada até
ao nível correspondente ao número
de chávenas desejadas, tal como
indicado na parte lateral do jarro.
Não encha demasiado o jarro, de
forma a evitar derrames na bancada.

4

Coloque o jarro na base.

NOTA: As medidas existentes na parte
lateral do jarro representam chávenas
de 148 ml.
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5

Remova a unidade de infusão do
suporte da unidade de infusão
e coloque-a no jarro com a pega
virada para a esquerda ou para
a direita da pega do jarro. Vire
a pega da unidade de infusão até
que esta fique alinhada com a pega
do jarro, encaixando corretamente.

NOTA: A Cafeteira de Sifão está
equipada com um sistema de bloqueio
duplo que encaixa corretamente a
unidade de infusão de forma mecânica e
magnética.

7

Quando deixar de escorrer café para
o jarro, remova a unidade de infusão
do jarro e coloque-a no suporte da
unidade de infusão.

NOTA: A quantidade de café preparada
pode ser ligeiramente menos do que
a quantidade de água inserida no jarro,
devido à evaporação natural ocorrida
durante o processo de preparação do
café. Isto é normal.
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6

Prima o interruptor On/Off para
iniciar o ciclo de preparação de café.
O indicador LED acender-se-á
e a água começará a aquecer.

NOTA: O interruptor desligar-se-á
automaticamente durante o ciclo de
preparação de café. Quando tal acontecer
não remova a unidade de infusão, já que
o ciclo ainda não estará concluído. Deixe
que o café acabe de verter para o jarro.

8

Remova a tampa da unidade
de infusão, coloque-a no jarro
e vire-a para a direita para a fechar
corretamente. O café está agora
pronto para ser servido.

IMPORTANTE: Para obter o melhor
sabor e qualidade, recomendamos que
o café seja devido até 30 minutos após
a sua preparação. Para evitar danos na
unidade de infusão, não reaqueça café
previamente preparado no jarro.

LIMPAR A CAFETEIRA DE SIFÃO E OS RESPETIVOS ACESSÓRIOS
Se utilizar o filtro de tecido opcional:
Enxague o filtro com água quente após a sua utilização. Esprema o excesso de água
e deixe-o estendido para que seque totalmente entre utilizações.
NOTA: Para desinfetar o filtro ocasionalmente ou quando necessário: ferva o filtro
de tecido durante 5 minutos e deixe secar.
Substitua o filtro de tecido quando a riqueza do café preparado começar a diminuir.

1

Deixe a Cafeteira de Sifão arrefecer.
Em seguida, descarte as borras
de café no caixote do lixo. Bata
ligeiramente na unidade de
infusão com a palma da mão para
remover quaisquer borras de café
remanescentes na unidade de infusão.

3

Tape a parte inferior do tubo do
sifão em aço inoxidável com a palma
da mão. Encha a unidade de infusão
com água morna, movendo-a em
movimentos circulares para eliminar
quaisquer resíduos de borras.

2

Para desbloquear e remover o filtro
de café, vire a pega do filtro de café
para a esquerda. Em seguida, lave
o filtro de café em água corrente
morna. Deixe secar.

4

Segure no tubo do sifão em aço
inoxidável por cima de um lavaloiças e retire a palma da mão do
tubo de forma a esvaziar as borras
da unidade de infusão. Repita os
passos 3 e 4 conforme necessário.
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5

Utilize a escova angular e água
morna com detergente líquido para
terminar a limpeza da unidade de
infusão; em seguida, enxague com
água limpa. Deixe secar sem a tampa
ou seque com um pano macio.

6

Utilize a escova angular e água
morna com detergente líquido para
limpar o jarro; em seguida, enxague
com água limpa. Deixe secar sem
a tampa ou seque o interior do jarro
cuidadosamente com um pano macio.

IMPORTANTE: Para evitar danos,
não mergulhe o jarro em água.

7

Enxague a parte interior da tampa
em água corrente após cada
utilização. Coloque a tampa de lado
para permitir que seque totalmente.
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8

Enxague o interior da unidade
de infusão com água após cada
utilização. Deixe secar.

AVISO

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.

1. Se o indicador LED não estiver iluminado:
• Verifique se a Cafeteira de Sifão está
ligada a uma tomada com ligação
à terra. Se estiver, verifique o fusível
ou o disjuntor do circuito elétrico ao
qual a Cafeteira de Sifão está ligada
e certifique-se de que o circuito
está fechado.
Se o problema não ficar resolvido:
Consulte a secção “Garantia e assistência”.
Não entregue a Cafeteira de Sifão ao
revendedor, este não fornece assistência.

2. Se a água não afluir do jarro para

a unidade de infusão...
• Verifique se adicionou água ao jarro.
• Certifique-se de que o interruptor
On/Off está virado para a posição On
com o indicador LED iluminado.
• Certifique-se de que o cabo de
alimentação está ligado à corrente.
• Certifique-se de que a unidade de
infusão está corretamente colocada
no jarro e de que a pega da unidade
de infusão está alinhada com a pega
do jarro.
3. Se encontrar borras de café no jarro...
• Certifique-se de que o filtro de café
está corretamente encaixado.
4. Se o café não verter da unidade
de infusão para o jarro...
• A moagem utilizada poderá ser
demasiado fina, o que pode causar
o entupimento do filtro.
• Certifique-se de que a unidade de
infusão está corretamente colocada
no jarro e de que a pega da unidade
de infusão está alinhada com a pega
do jarro.
5. Se durante o processo de preparação
de café for derramado um pouco de
café no topo da unidade de infusão...
• Certifique-se de que não encheu
demasiado o jarro. Certifique‑se
de que não ultrapassa a linha
de capacidade "8cups/max"
(8 chávenas/máximo).
• Não volte a ferver um jarro de café
previamente preparado. Voltar
a ferver o café poderá causar
o transbordo da unidade de infusão.
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA
GARANTIA DA CAFETEIRA DE SIFÃO DA KITCHENID
Duração
da Garantia:

A KitchenAid Pagará:

Europa, Médio
Oriente e África:
5KCM0812
Dois anos de
garantia total
a partir da data
de aquisição.

A KitchenAid Não Pagará:

A.	Reparações quando
As peças de substituição
a Cafeteira de Sifão foi
e os custos de mão-deutilizada para operações além
obra relacionados com
das normais na preparação
a reparação de defeitos
de bebidas em casa.
de materiais ou fabrico.
A assistência tem de ser
B.	Danos resultantes de
fornecida por um Centro
acidentes, alterações,
de Assistência Autorizada
mau uso, abuso ou
da KitchenAid.
instalação/funcionamento
em discordância com
o regulamento elétrico local.

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE
POR DANOS INDIRETOS.

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

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
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

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.KitchenAid.eu
© 2015. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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