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PEÇAS E CARACTERÍSTICAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Jarro de infusão 
em vidro

Filtro de infusão 
em aço inoxidável

Tampa do filtro 
de infusão

Tampa 
exterior

Pega do filtro 
de infusão

Pega do jarro 
de infusão

Torneira de doseamento

Vista inferior 
(com a tampa inferior removida)

Tampa inferior

Rebordo

Linha de 
capacidade 
para café
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SEGURANÇA DA CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de aparelhos 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. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência 
e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou 
tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho 
por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir 
que não brincam com o aparelho.

4. Não utilize qualquer aparelho se este estiver avariado 
ou danificado. Devolva o aparelho ao Centro de 
Assistência Autorizada mais próximo para controlo, 
reparação ou regulação.

5. Não utilize o aparelho ao ar livre.
6. Não utilize o aparelho sobre ou perto de um fogão 

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

não aquela para a qual foi concebido.
8. Não utilize a Cafeteira sem que a tampa esteja 

corretamente fechada.
9. Não utilize a Cafeteira se a pega estiver solta 

ou enfraquecida.
10. Não limpe a Cafeteira com produtos de limpeza 

abrasivos, palha de aço ou outros materiais abrasivos.
11.  Este produto foi concebido apenas para utilização 

doméstica interior. Este produto não foi concebido 
para utilização profissional.

12. Não encha demasiado a Cafeteira.
13. Utilize apenas café de moagem grossa.
14. Coloque a Cafeteira numa superfície que não deslize.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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CAFÉ PREPARADO ATRAVÉS DO MÉTODO DE INFUSÃO A FRIO

O método clássico de infusão a frio utiliza café de moagem 
grossa infundido em água fria durante um período de 
12-24 horas� Este método de infusão sem aquecimento 
produz um aroma suave, equilibrado e ligeiramente 
menos amargo�
A Cafeteira de Infusão a Frio KitchenAid permite preparar 
aproximadamente 840 ml de concentrado de café� 
Para servir a bebida de infusão a frio, recomendamos que 
utilize uma relação de café para água de 1:3� Tal significa 
que deve adicionar 1 parte de concentrado de café para 
3 partes de água ou leite� 

Exemplo da moagem de café 
recomendada (moagem grossa)�

INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE INFUSÃO A FRIO

CHÁ PREPARADO ATRAVÉS DO MÉTODO DE INFUSÃO A FRIO

A Cafeteira de Infusão a Frio também pode ser utilizada para preparar concentrado 
de chá (aproximadamente 960-1020 ml)� O chá preparado através do método de 
infusão a frio é infundido em água fria durante um período de 6-12 horas� 
Para servir a bebida de chá, recomendamos que utilize uma relação de chá para água 
de 1:7� Tal significa que deve adicionar 1 parte de concentrado de chá para 7 partes 
de água� 
Adicione gelo, leite ou adoçantes a gosto e desfrute da sua bebida de chá da sua 
forma preferida�
SUGESTÃO: Quanto mais longo for o período de infusão e quanto mais chá utilizar, 
mais amargo será o aroma do chá�

RECEITAS COM CONCENTRADO DE CAFÉ

60 ml de 
concentrado de café +

Café frio: 180 ml de água fria ou leite, 
adicionar gelo/adoçante a gosto

Café quente: 180 ml de água quente, 
adicionar leite/adoçante a gosto1

2

3

4

Concentrado

Água ou 
leite

Ajuste a quantidade de concentrado de café para obter 
o aroma desejado�

RECEITAS COM CONCENTRADO DE CHÁ

30 ml de 
concentrado de chá +

Chá frio: 210 ml de água fria, 
adicionar gelo/adoçante a gosto

Chá quente: 210 ml de água quente, 
adicionar leite/adoçante a gosto

1
2
3
4
5
6
7
8

Concentrado

Água

Ajuste a quantidade de concentrado de chá para obter 
o aroma desejado�

W11027079A_07_PT_v03.indd   80 2/15/17   1:50 PM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO  |  81

UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

IMPORTANTE: Antes de utilizar a Cafeteira, lave todas as peças manualmente em 
água tépida com detergente líquido, certificando-se de que enxagua e esvazia o tubo 
de café antes de utilizar o aparelho� Seque cuidadosamente� Para evitar danos, não 
deve lavar o aparelho na máquina de lavar loiça�

UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

NOTA: A altura do café moído em relação à linha de capacidade varia consoante 
a torragem do café� 250 g de café de torragem clara poderão ficar um pouco abaixo 
da linha, enquanto que uma torragem mais escura poderá ficar acima da linha�

SUGESTÃO: Ao preparar chá, utilize uma colher para colocar 120 g de chá solto no filtro 
de infusão�

NOTA: A parte do processo de infusão 
em a água toca nos grãos de café 
e os gases existentes no café são 
libertados é muitas vezes referida 
como “impregnação”, fazendo com 
que os grãos cresçam e subam� 

1

Para montar a Cafeteira: Coloque 
a tampa exterior no jarro de infusão 
e, em seguida, introduza o filtro de 
infusão� Certifique-se de que a pega 
do filtro de infusão está posicionada 
de forma plana�

2

Com a ajuda de uma colher, coloque 
250 g de café de moagem grossa no 
filtro de infusão� O café moído deve 
aproximar-se da linha de capacidade 
existente no filtro de infusão� 

3
Certifique-se de que a torneira 
do jarro de infusão se encontra 
na posição fechada�

4

Verta aproximadamente 1 L de água 
fria sobre o café moído, utilizando 
movimentos circulares e certificando-
se de que o café fica totalmente 
revestido de água� Interrompa 
o processo durante 1 minuto para 
que o café seja impregnado�
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UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

6

Utilize uma colher para premir o café 
moído contra a água, assegurando-
se de que todos os grãos estão 
totalmente saturados� Não deverão 
existir grãos secos� 

7

Coloque a tampa no filtro de infusão 
e deixe o café infundir durante 
12-24 horas� O processo de infusão 
deve ser efetuado à temperatura 
ambiente ou no frigorífico�

5
Após a impregnação do café, 
verta 1/4 L de água adicional 
sobre o café moído� 

Quando estiver familiarizado com 
o processo poderá utilizar o rebordo 
como um guia visual para o vertimento 
de água� No primeiro vertimento, 
encha o jarro até que o nível da água 
esteja a cerca de 2,5 cm do rebordo� 
Deixe que o café seja impregnado e, 
em seguida, adicione água até que 
o nível da água toque na parte inferior 
do rebordo�
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UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO
PREPARAR CAFÉ ATRAVÉS DO MÉTODO DE INFUSÃO A FRIO

1
Após um período de infusão de 
12-24 horas, remova a tampa to 
filtro de infusão� 

2

Utilizando a pega do filtro de 
infusão, levante o filtro de infusão 
acima do jarro de infusão� Deixe 
o filtro de infusão repousar sobre 
o jarro de infusão ligeiramente 
inclinado durante 3 minutos 
e, em seguida, altere o ângulo 
de repouso do filtro de infusão 
e deixe escorrer durante mais 
2 minutos� 

3

Puxe o filtro de infusão para fora do 
jarro de infusão e elimine as borras 
(ou utilize-as como fertilizante)� Lave 
o filtro de infusão de acordo com 
as instruções existentes na secção 
“Manutenção e limpeza”�

4
Volte a colocar a tampa do filtro 
de infusão no jarro de infusão 
e armazene o concentrado de 
café no frigorífico�

NOTA: O concentrado de café pode 
ser armazenado no frigorífico durante 
um período máximo de 2 semanas, 
mantendo-se fresco�
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UTILIZAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

NOTA: Devido ao seu design compacto, 
este aparelho pode ser colocado no 
frigorífico onde pretendido, na prateleira 
ou na porta� 

NOTA: Não misture ingredientes no jarro 
de infusão� Verta o concentrado num copo 
e, em seguida, adicione água ou leite� 

5
Para dispensar concentrado, rode 
a torneira um quarto de volta para 
a esquerda�

6

Para servir o café preparado através 
do método de infusão a frio, 
utilize uma parte de concentrado 
de café para 3 partes de água 
ou leite/bebida sem lactose da 
sua preferência� Adicione gelo 
e adoce a gosto�

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
LIMPAR A CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO

IMPORTANTE: É necessário efetuar uma limpeza cuidadosa da Cafeteira após cada 
utilização� Para evitar danos, não deve lavar o aparelho na máquina de lavar loiça� 
O aroma do café pode ser afetado se o jarro de infusão e o filtro infusão não forem 
cuidadosamente limpos após cada utilização, removendo todas as borras de café, 
resíduos de óleo e detergente� 

1

Todas as peças da Cafeteira devem 
ser lavadas manualmente� Enxague 
quaisquer resíduos de café existentes 
em cada peça� Lave com água tépida 
com detergente líquido e, em seguida, 
abra a torneira e enxague o tubo 
e a torneira em água corrente até 
ambos estarem vazios� Seque cada 
peça com um pano seco e macio�

2

Para efetuar uma limpeza profunda 
ocasional: Comece por empurrar 
o gancho para libertar a porta 
localizada na parte inferior do 
jarro de infusão�
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3
Em seguida, desaperte ligeiramente 
os bocais da mangueira em ambas 
as extremidades para a remover�

4
Em seguida, rode a porca/chave que 
fixa o orifício de drenagem de café 
e remova ambas as peças� 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

5
Finalmente, utilizando a porca/
chave como ferramenta, desaperte 
a torneira e remova-a� 

6

Lave todas as peças em água tépida 
com detergente líquido� Seque 
cuidadosamente todas as peças 
e volte a montá-las� Assegure-se 
que a anilha de vedação do orifício 
de drenagem de café se encontra 
corretamente posicionada� 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a Cafeteira de Infusão a Frio não 
funcionar como esperado, verifique 
o seguinte:

-  Se o café estiver demasiado forte: Efetue 
uma moagem mais grossa do café ou 
diminua o tempo de infusão� A Cafeteira 
produz concentrado de café� Para servir 
o café com uma intensidade adequada, 
dilua o concentrado de café em água, 
leite ou qualquer outra bebida sem 
lactose da sua preferência�

-  Se o café estiver demasiado fraco: 
Efetue uma moagem mais fina do 
café ou aumente o tempo de infusão� 
O café preparado através do método 
de infusão a frio utiliza mais café do 
que os outros métodos� Certifique-se 
de que utiliza 250 g de café�

-  Se o café apresentar um aroma amargo 
ou desagradável: O aroma do café 
pode ser afetado se a Cafeteira não for 
cuidadosamente limpa� Certifique-se 
que enxagua quaisquer resíduos de 
detergente, borras de café e óleo das 
peças do aparelho após cada utilização� 
Para mais informações, consulte a secção 
“Manutenção e limpeza”�

Se o problema não for provocado por 
nenhum dos pontos referidos anteriormente, 
consulte o capítulo “Serviço de assistência” 
da secção “Garantia e assistência”�

Não entregue a Cafeteira ao revendedor, 
este não fornece assistência�

W11027079A_07_PT_v03.indd   86 2/15/17   1:50 PM



P
O

R
TU

G
U

Ê
S

GARANTIA E ASSISTÊNCIA  |  87

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

CENTROS DE ASSISTÊNCIA

GARANTIA DA CAFETEIRA DE INFUSÃO A FRIO KITCHENAID

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS.

Duração 
da Garantia: A KitchenAid Pagará: A KitchenAid Não Pagará:

Europa, Médio 
Oriente e África: 
5KCM4212SX
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 quando 
a Cafeteira de Infusão 
a Frio foi utilizada para 
operações além das 
normais na preparação 
de bebidas em casa.

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

©2017 Todos os direitos reservados� 
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio�

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

Estas instruções também se encontram disponíveis no Web site: 
www.kitchenaid.eu

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

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
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