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MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS INSTRUÇÕES MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS SEGURANÇA

Quando utilizar um aparelho elétrico, precauções 
básicas de segurança sempre devem ser seguidas, 
incluindo as que seguem:

1. Leia todas as instruções. O uso incorreto do produto 
pode resultar em acidentes.

2. Para evitar risco de choque elétrico, não coloque o 
moedor, o cabo de alimentação ou o plugue, dentro 
da água ou outros líquidos.

3. Este produto não pode ser utilizado por crianças. 
Tome muito cuidado quando usar qualquer aparelho 
elétrico próximo de crianças. Recomenda-se que as 
crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o produto.

4. Retire o plugue da tomada quando o produto não 
estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças 
e antes de limpar. Nunca ligue o moedor sem 
que todos os componentes estejam montados 
corretamente. Deixe o moedor esfriar antes de 
colocar ou retirar peças e antes de limpar.

5. Evite o contato com as partes móveis do produto.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES  
DE SEGURANÇA
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MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS AVISOS DE SEGURANÇA

6. Não opere qualquer aparelho elétrico com o cabo de 
alimentação danificado, após mau funcionamento 
ou após uma queda ou se, de alguma forma, estiver 
danificado. Leve o aparelho à Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos,  
a fim de evitar algum possível risco de acidente.  
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele 
deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar 
riscos de acidentes.

7. O uso de acessórios não recomendados ou não 
vendidos pelo fabricante pode causar incêndio, 
choque elétrico ou ferimentos.

8. Não use o produto em ambientes externos.
9. Não deixe o cabo de alimentação pender da borda 

da mesa ou do balcão. Nunca deixe o cabo de 
alimentação em locais de circulação, pois pode 
derrubar o produto e/ou causar acidentes.

10. Mantenhas as mãos e utensílios longe da lâmina 
durante o processo de moagem, para evitar riscos  
de acidentes ou danificar o moedor. Pode ser 
utilizado um raspador, mas antes de utilizá-lo 
certifique-se de que a lâmina do moedor esteja 
totalmente parada.

11. A lâmina é afiada, manipule-a com cuidado. Tome 
muito cuidado ao esvaziar o copo e durante a 
limpeza do produto.

12. Certifique-se de posicionar e travar corretamente  
a tampa antes de operar o moedor.

13. Não tente anular o mecanismo de intertravamento  
da tampa.

14. Para desligar o moedor pare de pressionar a tampa  
e retire o plugue da tomada.

MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS AVISOS DE SEGURANÇA
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MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS AVISOS DE SEGURANÇA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
Este produto foi desenvolvido somente  

para uso doméstico.

MOEDOR DE CAFÉ E TEMPEROS AVISOS DE SEGURANÇA

Condições elétricas

Tensão: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 170 W

NOTAS: Utilize uma tomada adequada 
ao plugue do seu moedor, se a tomada 
não combinar, consulte um eletricista 
especializado para instalá-la. Não modifique 
o plugue do seu produto. 

Não utilize adaptadores ou T’s. Não utilize 
extensões. Se o cabo de alimentação do 
moedor não alcançar a tomada, consulte 
um eletricista especializado para instalar 
uma tomada próxima do seu produto.

15. Este produto não está destinado para ser utilizado 
por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com 
falta de experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas por um adulto 
responsável pela sua segurança.

16. Não use o aparelho para outros fins além dos 
especificados neste manual.

17. Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, 
removedores, etc.) e nem esponja de aço ou 
escovas, na limpeza do seu moedor. Estes produtos 
podem danificar e deixar odores desagradáveis no 
interior do seu produto. Evite também o contato 
destes produtos com o seu moedor, pois poderão 
danificá-lo.

Risco de Choque Elétrico
Conecte o plugue do produto a 
uma tomada adequada.

Conecte o aterramento do produto 
a um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto. 

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

ADVERTÊNCIA

W10422551C_PTv02.indd   15 4/8/16   4:29 PM



16

PARTES E CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE CAFÉPOR ONDE COMEÇO?

Risco de Choque Elétrico
Conecte o plugue do produto a 
uma tomada adequada.

Conecte o aterramento do produto 
a um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto. 

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

ADVERTÊNCIA

Rede elétrica da residência
Os fios da rede elétrica devem ser de  
cobre e ter seções mínimas conforme  
ABNT (NBR-5410). Para a proteção 
do produto e da rede elétrica contra 
sobrecorrentes, o circuito onde o produto 
será ligado deve estar conectado a um 
disjuntor termomagnético. Caso não exista 
este disjuntor em sua residência, consulte  
um eletricista especializado para instalá-lo.
Conexão à tomada
O plugue do cabo de alimentação  
do seu Moedor de Café e Especiarias  
é de 3 pinos em formato sextavado, 
conforme ABNT (NBR-14136). A instalação 
elétrica da sua residência deve ter uma 
tomada de força apropriada para este tipo  
de plugue. Se não tiver, providencie  
a instalação de uma por um eletricista 
habilitado. Utilize o tipo de tomada 
adequado ao plugue de seu moedor, 
conforme imagem abaixo:

Antes de ligar seu moedor, verifique  
se a tensão da rede elétrica no local  
de instalação é a mesma indicada na  
etiqueta de dados técnicos do produto.  
Esta mesma informação está indicada  
na etiqueta fixada próxima ao plugue  
do cabo de alimentação de seu moedor.

IMPORTANTE:
• Caso seja necessário ligar o modelo  

do mixer 127V em tensão 220V, utilize  
um estabilizador de 750 VA.

•  Nunca conecte o seu mixer através de 
extensões duplas ou triplas com outro  
eletrodoméstico na mesma tomada.  
Não use extensões. Este tipo de ligação  
pode na rede elétrica, prejudicando  
o funcionamento do seu mixer e  
resultando em acidentes com fogo.  
Use uma tomada exclusiva. 

•  Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
ele deve ser substituído pelo fabricante  
ou pelo agente autorizado ou pessoa  
qualificada, a fim de evitar riscos  
de acidentes.

• Em caso de oscilação na tensão da  
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência  
mínima de 1000 watts, entre o mixer  
e a tomada.
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PARTES E CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE CAFÉ

A

B

D

C

E

A.  Tampa superior com controle  
de pressão para moagem 
Pressione a tampa para iniciar a moagem 
do café e solte para parar a moagem. 
A tampa deve estar posicionada 
corretamente para a operação do 
moedor. Pode ser lavada em lava-louças 
(grade superior).

B. Sistema de chave de segurança dupla 
  O sistema de segurança não permite que 

o moedor de café inicie o funcionamento 
sem que a tampa esteja corretamente 
posicionada sobre as guias laterais no 
compartimento do motor.

C.  Lâmina em inox do moedor de café 
 A lâmina é montada dentro do copo  
de aço inoxidável.

D.  Capacidade do copo em aço 
inoxidável (125 ml) 
O copo possui uma escala com as 
medidas gravadas na parte interna, para 
facilitar a seleção da quantidade de grãos 
necessários para 4, 8, 10 ou 12 xícaras 
de café. Para travá-lo ao compartimento 
do motor, gire-o uma volta no sentido 
horário. O copo pode ser lavado em  
lava-louças (grade superior).

E.  Compartimento do motor para 
trabalhos pesados 
Mantém o moedor estável durante  
a operação.

F.  Cabo de alimentação (não mostrado) 
 Fácil de limpar.F

POR ONDE COMEÇO?

W10422551C_PTv02.indd   17 4/8/16   4:29 PM



18

A

B

I

G

E

F

H

G.  Tampa do copo do moedor de 
especiarias 
Posicione esta tampa sobre o copo do 
moedor de especiarias antes de colocar  
a tampa superior, durante a moagem.

H. Lâmina em inox 
  A lâmina é montada dentro do copo  

de aço inoxidável.

I.  Capacidade do copo em aço 
inoxidável (62 ml) 
 O copo pode ser utilizado para até 62 
ml de especiarias. Veja item “Dicas para 
Bons Resultados” (Dicas para moer 
especiarias) para verificar as quantidades 
sugeridas. O copo pode ser travado no 
compartimento do motor girando-o uma 
volta no sentido horário. O copo pode 
ser lavado em máquina de lavar-louças 
(grade superior).

USANDO O MOEDORPARTES E CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE TEMPEROS  
(APENAS ALGUNS MODELOS)
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USANDO O MOEDOR

Antes do Primeiro Uso 
Lave o copo e a tampa com água morna  
e sabão neutro. Seque com um pano limpo  
e macio. Manuseie a lâmina com cuidado.  
O copo e a tampa também podem ser 
lavados em lava-louças (grade superior). 
Usando o Moedor de Café
1.    Assegure-se de que o moedor de café 

esteja desligado e desconectado da 
tomada. Certifique-se de que o interior 
da tampa esteja livre de grãos ou 
resíduos de café.

2.    Fixe o copo no compartimento do 
motor posicionando-o na parte superior, 
girando-o no sentido horário para travar 
no lugar.

3.    O copo possui uma escala com as 
medidas gravadas na parte interna, 
para facilitar a seleção da quantidade 
necessária de grãos para 4, 8, 10 ou 
12 xícaras de café. Coloque no copo  
a quantidade necessária de grãos para  
a quantidade de xícaras de café desejada 
(4 xícaras no mínimo e 12 no máximo). 
A mistura dos grãos e a variedade  
no tamanho dos grãos de café podem 
causar diferença no volume e no tempo 
de moagem.

4.    Posicione a tampa sobre o copo de 
maneira que fique alinhada sobre as guias 
laterais no compartimento do motor.

NOTA: Certifique-se de que a tampa e o  
copo estejam posicionados corretamente,  
ou o moedor não vai iniciar ofuncionamento.
5.    Conecte o moedor a uma tomada 

adequada.

6.    Pressione a tampa para iniciar o 
processo. Para obter resultados ideais 
de moagem, não pulse a tampa superior. 
Continue a moagem até que todos os 
grãos sejam moídos na consistência 
desejada ou veja o item “Dicas para  
Bons Resultados” (Quadro de Sugestão 
de Moagem).

11.  Retire o café moído.

7.    Para parar o processo, libere a pressão 
sobre a tampa.

8.    Desconecte o moedor da tomada.
9.    Aguarde até que a lâmina do moedor 

esteja totalmente parada e retire  
a tampa.

10.  Desencaixe o copo girando-o uma volta 
no sentido anti-horário. Remova o copo 
do compartimento do motor.

PARTES E CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE TEMPEROS  
(APENAS ALGUNS MODELOS)
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UTILIZANDO O MOEDOR DE TEMPEROS (OPCIONAL)

1.    Remova o copo de café da base  
do moedor.

3.    Posicione o copo de especiarias na base 
do moedor e gire-o no sentido horário 
para fixá-lo à base. 

2.    Preencha o moedor de especiarias  
com a especiaria desejada e em seguida, 
coloque a tampa.

5.    Após o processo, remova a tampa do 
moedor de café e a tampa do moedor 
de especiarias. Em seguida retire suas 
especiarias recém moídas. 

4.    Coloque a tampa do moedor de café 
sobre a tampa do moedor de especiarias, 
de maneira que fique alinhada sobre 
as guias laterais no compartimento do 
motor. Em seguida, pressione a tampa 
para iniciar o processo de moagem das 
especiarias até a consistência desejada. 
Para obter resultados ideais de moagem, 
não pulse a tampa superior.

DICAS PARA BONS RESULTADOS
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UTILIZANDO O MOEDOR DE TEMPEROS (OPCIONAL) DICAS PARA BONS RESULTADOS

Quadro de Sugestão de Moagem

Para cafeteiras automáticas e Prensas Francesas (*)

Para obter (xícaras) Quantidade máxima 
(colheres de sopa)

Sugestão de tempo  
de moagem (segundos)

12 14 21

10 12 19

8 9 17

4 5 14

(*) Prensas Francesas requerem pó de café com uma consistência mais grossa. Para 
obter resultados ideais de moagem, mantenha um processo contínuo de moagem até 
alcançar a consistência desejada do pó de café.

1.  Faça a moagem apenas dos grãos que 
você irá usar imediatamente, para 
degustar sempre um café fresco.

2.  Ajuste a quantidade de grãos de café e 
o tempo de moagem para atender o seu 
gosto pessoal. Um tempo mais curto 
de moagem resultará em um pó de café 
com uma consistência mais grossa. Um 
tempo mais longo de moagem resultará 
em um pó de café com uma consistência 
mais fina, mas poderá ocorrer o 
superaquecimento dos grãos, alterando o 
sabor do café. Para obter resultados ideais 
de moagem, não pulse a tampa superior.

3.  A KitchenAid não recomenda o uso deste 
moedor, para moer grãos de café para 
máquinas do tipo expresso.

4.  O “Quadro de Sugestão de Moagem” 
mostra tempos de moagem 
recomendados em diferentes níveis, 
para cafeteiras automáticas e Prensas 
Francesas.

5.  O copo possui uma escala com as 
medidas gravadas na part interna, 
para facilitar a seleção da quantidade 
necessária de grãos para 4, 8, 10 ou  
12 xícaras de café. Coloque no copo  
a quantidade necessária de grãos para  
a quantidade de xícaras de café desejada 
(4 xícaras no mínimo e 12 no máximo).  
A mistura dos grãos e a variedade  
no tamanho dos grãos de café podem  
causar diferença no volume e no  
tempo de moagem.

Dicas para moer café

Dicas para moer especiarias

Quadro de Sugestão de Moagem

Especiaria/Sementes Quantidade máxima (ml) Sugestão de tempo  
de moagem (segundos)

Pimenta preta 62 25

Sementes de cominho 62 30

Pimenta da Jamaica 46,5 25

Pimenta Szechuan 31 30

Sementes de coentro 15,5 10
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CUIDADOS E LIMPEZA

1.  Desligue o moedor (pare de pressionar a 
tampa) e retire o plugue da tomada antes 
de fazer a limpeza.

2.  Remova o copo e a tampa. Lave com água 
morna e sabão neutro, enxágue e seque 
com um pano limpo e macio. O copo  
e a tampa também podem ser lavados em 
lava-louças (grade superior). Após retirar 
as peças da lava-louças, deixa-as esfriar 
antes de montá-las novamente.

3.  Limpe o compartimento do motor  
com um pano úmido, limpo e macio.

NOTA: Nunca utilize produtos tóxicos 
(amoníaco, álcool, removedores, etc.)  
e nem esponja de aço ou escovas, na  
limpeza do seu moedor.
Estes produtos podem danificar e deixar 
odores desagradáveis no interior do seu 
produto. Evite também o contato destes 
produtos com o seu moedor, pois poderão 
danificá-lo.
Para evitar danos ao produto ou choque 
elétrico, não mergulhe o motor, o cabo  
de alimentação ou o plugue dentro  
de água ou outros líquidos.

4.  Limpe o cabo de alimentação com água 
morna e sabão neutro, enxágue e seque 
com um pano limpo e macio.

5.  Após a limpeza, monte novamente  
o moedor.

DADOS TÉCNICOS

QUESTÕES AMBIENTAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Risco de Choque Elétrico
Desligue o moedor (pare de 
pressionar a tampa) e retire o
plugue da tomada antes de
efetuar qualquer manutenção ou
limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes 
antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções
pode trazer risco de morte,
incêndio ou choque elétrico.

ADVERTÊNCIA

Perigo de Corte

A lâmina é a�ada, manipule-a
com cuidado.

Mantenha fora do alcance de
crianças.

Mantenha longe das crianças.
O não cumprimento destas
instruções pode resultar em
amputação ou cortes.

ADVERTÊNCIA
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CUIDADOS E LIMPEZA DADOS TÉCNICOS

Modelo        KJB22A

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm) 222 x 95 x 95

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 248 x 203 x 121

Tensão/Voltagem (V) 127

Frequência (Hz) 60

Potência (W) 170

Corrente (A) 1,3

Volume (litros) 12

Peso líquido (kg) 0,9

Peso bruto (kg) 1,8

QUESTÕES AMBIENTAIS

1.  Embalagem  
A KitchenAid procura usar embalagens 
cujas partes sejam de fácil separação, bem 
como de materiais recicláveis. Portanto, 
as peças das embalagens (calços de isopor, 
sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, 
sendo destinados, preferencialmente,  
a recicladores.

2.  Produto  
Este produto foi construído com  
materiais que podem ser reciclados  
e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer 
deste produto, procure companhias 
especializadas em desmontá-lo 
corretamente.

3.  Descarte  
Ao descartar este produto, no final de sua 
vida útil, solicitamos que seja observada 
a legislação local existente e vigente em 
sua região, fazendo o descarte da forma 
maiscorreta possível.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas  
no produto, entre em contato com  
a Central de Relacionamento
KitchenAid.
Ao ligar, tenha em mãos o número do 
modelo e o número de série do seu 
Moedor de Café e Especiarias.

Entre em contato com a Central de 
Relacionamento KitchenAid através 
dos números de telefone abaixo ou 
acesse o nosso site.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 
4004-1759
Demais Regiões: 0800-722-1759
www.kitchenaid.com.br
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Specifications subject to change without notice.
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