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A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de
segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança. 
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco 
a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. 
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de  
alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou 
“ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de 
ocorrerem danos graves se as instruções 
não forem seguidas imediatamente.
Existe risco de você perder a vida ou de 
ocorrerem danos graves se as instruções 
não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em
potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer
se as instruções não forem seguidas.

Avisos de Segurança

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

  2. Nunca toque nas partes quentes. Use os pegadores e 
puxadores.

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

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA

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

4
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Tampa

Alça da 
unidade de 
infusão

Alça da jarra

Interruptor 
liga/desliga 
com luz de 
led indicativa

Base com 
cabo de 
alimentação

Colher-medida 
de café

Peças e Acessórios da Cafeteira Sifão
Acessórios da cafeteira

Unidade de 
infusão

Alça do filtro

Filtro de aço

Tubo do sifão 
de aço 

inoxidável

Filtro de tecido

Suporte para infusor

Jarra

8

Cabo de alimentação 
(no fundo da base)

Escova de 
limpeza 
angulada
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Avisos de Segurança

  5. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

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

 Deixe a cafeteira esfriar antes de colocar ou retirar peças e 
antes de limpar.

  7. Se o cordão de alimentação estiver danificado, o mesmo 
precisa ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviços 
ou pessoas qualificadas, a fim de evitar risco de segurança.

 

 

  8. O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos 
pela KitchenAid pode causar incêndio, choque elétrico ou 
ferimentos.

  9. Não use o produto em ambientes externos.

10. 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.

5
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  4. Este portátil não é adequado para uso por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades física, sensorial 
ou mental reduzidas, ou ainda por pessoas que não 
tenham experiência ou conhecimento, a menos que 
estejam recebendo supervisão ou instrução a respeito 
de seu uso por uma pessoa responsável por sua segurança. 
Crianças precisam ser supervisionadas a fim de que se 
garanta que as mesmas não estão utilizando este portátil 
como brinquedo. 

Avisos de Segurança

16. Não coloque a jarra, quando estiver quente, em uma 
superfície úmida, molhada ou gelada, pois pode danificar 
o seu aparelho, principalmente por se tratar de vidro.

17. Não use um recipiente rachado (jarra ou unidade de 
infusão) ou um recipiente com a alça solta ou frouxa.

18. Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, 
removedores, etc.) e nem esponja de aço ou escovas,

 na limpeza da sua cafeteira. Estes produtos podem 
danificar e deixar odores desagradáveis no interior da sua 
cafeteira. Evite também o contato destes produtos com a 
sua cafeteira, pois poderão danificá-la.

19. Este produto foi desenvolvido somente para uso 
doméstico.

 20. A superfície do produto está sujeito ao calor residual
depois do uso. 

      

 
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

6
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11. Não coloque a cafeteira sobre ou próximo de um fogão a 
gás ou elétrico, ou dentro de um forno aquecido.

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

13. Não utilize o aparelho sem que a tampa esteja 
seguramente travada na unidade de infusão.

14. Não encha a jarra além do indicado no produto e neste 
manual.

15. A jarra foi projetada para ser utilizada somente na 
cafeteira. Nunca utilize-a em um fogão ou em um forno de 
micro-ondas.
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11. Não coloque a cafeteira sobre ou próximo de um fogão a 
gás ou elétrico, ou dentro de um forno aquecido.

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

13. Não utilize o aparelho sem que a tampa esteja 
seguramente travada na unidade de infusão.

14. Não encha a jarra além do indicado no produto e neste 
manual.

15. A jarra foi projetada para ser utilizada somente na 
cafeteira. Nunca utilize-a em um fogão ou em um forno de 
micro-ondas.

 Este portátil é destinado exclusivamente ao uso doméstico.
Este portátil pode ser utilizado apenas com o suporte fornecido.
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Antes de ligar sua cafeteira, 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 sua cafeteira.

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 da 
sua cafeteira 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 sua cafeteira, conforme imagem 
abaixo:

• Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência 
mínima de 1500 Watts, entre a 
cafeteira e a tomada.

• Se o cabo de alimentação estiver
 danificado, ele deve ser substituído 

pelo fabricante ou agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a 
fim de evitar acidentes.

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo 
da cafeteira 127 V em tensão 220 V, 
utilize um estabilizador bivolt 1500 VA 
com saída 127 V.

• Nunca conecte a sua cafeteira através 
de extensões duplas ou triplas com 
outro aparelho elétrico na mesma 
tomada.

 Não use extensões e adaptadores.
 Este tipo de ligação pode provocar 

sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento de

 sua cafeteira e resultando em 
acidentes com fogo.

 Use uma tomada exclusiva.

Por Onde Começo?

7

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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Tensão: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 1440 Watts

NOTAS:

• Utilize uma tomada adequada ao 
plugue da sua cafeteira, 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 da cafeteira não alcançar 
a tomada, consulte um eletricista 
especializado para instalar uma tomada 
próxima do seu produto. 

• De acordo com as diretrizes dos 
fabricantes de equipamentos médicos, 
da mesma forma que muitos produtos 
contendo ímãs, é recomendado que 
as pessoas com marca-passo ou 
desfibrilador mantenham uma distância 
mínima de 30 cm da cafeteira.

Condições Elétricas

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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O preparo da cafeteira sifão, também 
conhecido como preparo de café “a 
vácuo”, utiliza a pressão do vapor para 
forçar a água quente da jarra até a 
câmara de preparo superior.
O café, recém preparado, é transferido 
para a jarra ao final do preparo. 

O preparo da cafeteira sifão satura de 
forma plena e uniforme o pó do café com 
água quente, ressalta os sabores ricos, 
intensos de seu pó de café favorito.
O aroma do café é retido dentro da 
cafeteira ao invés de ir para o ar, 
resultando em um café limpo, tostado e 
de gosto vibrante que as cafeteiras 
tradicionais não conseguem produzir. 

Preparo tradicional na 
cafeteira sifão
O preparo na cafeteira sifão é um método 
artesanal de imersão total e é 
tradicionalmente um processo complexo, 
difícil que exige atenção constante, tempo 
exato e frequentes ajustes de 
temperatura. O preparo de cafeteiras 
sifão tradicionais muitas vezes exigem um 
queimador ou chama aberta. Devido a 
essa complexidade e inconveniência, os 
amantes do café, muitas vezes, fazem 
uma concessão e usam a cafeteira 
comum. 

Cafeteira Sifão KitchenAid®

A Cafeteira Sifão KitchenAid® junta os 
sabores incríveis do preparo da cafeteira 
sifão com a operação fácil e sem chama 
aberta. Com um simples toque no 
interruptor, a cafeteira sifão prepara 
automaticamente café com gosto 
excepcionalmente rico e limpo sem 
necessidade ou ajustes. Simplesmente 
encha a jarra com a quantidade de água 
desejada, acrescente seu pó de café 
favorito na unidade de infusão e deixe a 
cafeteira sifão fazer todo o trabalho.
Com uma técnica de preparo diferente que 
você pode acompanhar, você e seus 
convidados irão adorar o processo de 
preparo tanto quanto o sabor excepcional 
do café.

9

Usando a Cafeteira Sifão
Como a cafeteira sifão é diferente
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Antes do primeiro uso
Antes de usar sua cafeteira sifão pela 
primeira vez, lave a jarra, a unidade de 
infusão, o suporte do infusor, o filtro e a 

10

Para melhores resultados, utilize uma balança de cozinha e o quadro a seguir, ao encher 
a unidade de infusão com o pó de café. Como parâmetro, use o pó de café meio grosso 
(ver ilustração). Moagem fina ou mais grossa de acordo com o seu gosto.

Xícaras (*) Moagem Quant.
Água (g)

Quant.
Café (g)

Quant.
Colheres-medida 

(aproximado)
2
3
4
5
6
7
8

296
444
591
739
888

1035
1183

18
28
37
46
55
64
74

3
4,5
6,5
8

9,5
11

12,5

Meio grosso
(ver ilustração)

(*) Use as medidas ao lado de sua jarra.

Preparando a cafeteira sifão para uso
tampa com água quente e sabão neutro.
Em seguida, enxágue com água limpa e 
seque com um pano macio e limpo.
Não utilize produtos de limpeza 
abrasivos ou esponjas de aço ou escovas.
Para evitar danos, não mergulhe a jarra, 
o cabo de alimentação ou o plugue na 
água ou outros líquidos. 

NOTA: A cafeteira e todas as suas peças 
devem ser lavadas manualmente.
Para evitar danos, não lave a cafeteira, a 
unidade de infusão, o suporte do infusor, 
a base com o cabo de alimentação ou 
qualquer uma de suas partes em uma 
máquina lava-louças.

Se usar o filtro de tecido

Ferva o novo filtro de tecido em água 
limpa, durante 5 minutos, para pré 
encolhê-lo antes de usá-lo pela primeira 
vez. O filtro de tecido continuará a 
encolher levemente nos próximos usos e 
produzirá um preparo de melhor 
qualidade daí por diante.

Usando a Cafeteira Sifão
Guia de dosagem do café

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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automaticamente café com gosto 
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desejada, acrescente seu pó de café 
favorito na unidade de infusão e deixe a 
cafeteira sifão fazer todo o trabalho.
Com uma técnica de preparo diferente que 
você pode acompanhar, você e seus 
convidados irão adorar o processo de 
preparo tanto quanto o sabor excepcional 
do café.

9

Usando a Cafeteira Sifão
Como a cafeteira sifão é diferente
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Antes do primeiro uso
Antes de usar sua cafeteira sifão pela 
primeira vez, lave a jarra, a unidade de 
infusão, o suporte do infusor, o filtro e a 

10

Para melhores resultados, utilize uma balança de cozinha e o quadro a seguir, ao encher 
a unidade de infusão com o pó de café. Como parâmetro, use o pó de café meio grosso 
(ver ilustração). Moagem fina ou mais grossa de acordo com o seu gosto.

Xícaras (*) Moagem Quant.
Água (g)

Quant.
Café (g)

Quant.
Colheres-medida 

(aproximado)
2
3
4
5
6
7
8

296
444
591
739
888

1035
1183

18
28
37
46
55
64
74

3
4,5
6,5
8

9,5
11

12,5

Meio grosso
(ver ilustração)

(*) Use as medidas ao lado de sua jarra.

Preparando a cafeteira sifão para uso
tampa com água quente e sabão neutro.
Em seguida, enxágue com água limpa e 
seque com um pano macio e limpo.
Não utilize produtos de limpeza 
abrasivos ou esponjas de aço ou escovas.
Para evitar danos, não mergulhe a jarra, 
o cabo de alimentação ou o plugue na 
água ou outros líquidos. 

NOTA: A cafeteira e todas as suas peças 
devem ser lavadas manualmente.
Para evitar danos, não lave a cafeteira, a 
unidade de infusão, o suporte do infusor, 
a base com o cabo de alimentação ou 
qualquer uma de suas partes em uma 
máquina lava-louças.

Se usar o filtro de tecido

Ferva o novo filtro de tecido em água 
limpa, durante 5 minutos, para pré 
encolhê-lo antes de usá-lo pela primeira 
vez. O filtro de tecido continuará a 
encolher levemente nos próximos usos e 
produzirá um preparo de melhor 
qualidade daí por diante.

Usando a Cafeteira Sifão
Guia de dosagem do café

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.

Manual W10845594A.indd   10 13/01/16   11:33W10862637A_v06.indd   21 4/19/16   10:13 AM



22  |  11

1

1

2

2

Coloque a base com o cabo de 
alimentação em uma superfície lisa 
e sólida e conecte o plugue em uma 
tomada aterrada. Caso queira, 
enrole o excesso do cabo de 
alimentação no fixador, situado na 
parte inferior da base.

Amarre o filtro de tecido em torno 
do disco do filtro de aço inoxidável. 
Em seguida use os cordões para 
apertar as partes centrais e externas 
corretamente. Insira o disco do filtro 
na unidade de infusão. 

Coloque o suporte do infusor em 
superfície lisa e sólida. Insira o tubo 
do sifão de aço inoxidável no 
suporte.

Após o preparo, desamarre os 
cordões, retire o filtro de tecido do 
disco do filtro de aço inoxidável e 
lave em água corrente para retirar 
todos os resíduos. 

Usando a Cafeteira Sifão

Utilizando o filtro de tecido

NOTA: Certifique-se de amarrar os fios 
de forma segura, mas deixe uma folga 
suficiente para permitir a retirada 
quando terminar o preparo.

NOTA: É natural que o filtro de tecido 
manche. Isto é normal.
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Mantenha a unidade de infusão 
estável ao pegar a alça dela e use a 
alça do filtro de café para colocá-lo 
no fundo da unidade de infusão.
Gire a alça do filtro de café no 
sentido horário até travá-lo 
corretamente.

Encha a jarra com água fresca e 
filtrada até o nível desejado, 
conforme indicado na lateral da 
jarra. Para evitar respingos na parte 
de cima, não encha a jarra 
demasiadamente. 

Coloque a quantidade desejada de 
pó de café na unidade de infusão, 
utilizando a colher-medida de café.
Em seguida, coloque a tampa na 
unidade de infusão. Veja item
“Guia de dosagem de café” para 
mais informações.

Insira a jarra na base.

NOTA: As medidas na lateral da jarra representam xícaras de 148 ml.
Não ultrapasse o limite máximo indicado na jarra.

Usando a Cafeteira Sifão
Preparando café

12
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Coloque a base com o cabo de 
alimentação em uma superfície lisa 
e sólida e conecte o plugue em uma 
tomada aterrada. Caso queira, 
enrole o excesso do cabo de 
alimentação no fixador, situado na 
parte inferior da base.

Amarre o filtro de tecido em torno 
do disco do filtro de aço inoxidável. 
Em seguida use os cordões para 
apertar as partes centrais e externas 
corretamente. Insira o disco do filtro 
na unidade de infusão. 

Coloque o suporte do infusor em 
superfície lisa e sólida. Insira o tubo 
do sifão de aço inoxidável no 
suporte.

Após o preparo, desamarre os 
cordões, retire o filtro de tecido do 
disco do filtro de aço inoxidável e 
lave em água corrente para retirar 
todos os resíduos. 

Usando a Cafeteira Sifão

Utilizando o filtro de tecido

NOTA: Certifique-se de amarrar os fios 
de forma segura, mas deixe uma folga 
suficiente para permitir a retirada 
quando terminar o preparo.

NOTA: É natural que o filtro de tecido 
manche. Isto é normal.
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Mantenha a unidade de infusão 
estável ao pegar a alça dela e use a 
alça do filtro de café para colocá-lo 
no fundo da unidade de infusão.
Gire a alça do filtro de café no 
sentido horário até travá-lo 
corretamente.

Encha a jarra com água fresca e 
filtrada até o nível desejado, 
conforme indicado na lateral da 
jarra. Para evitar respingos na parte 
de cima, não encha a jarra 
demasiadamente. 

Coloque a quantidade desejada de 
pó de café na unidade de infusão, 
utilizando a colher-medida de café.
Em seguida, coloque a tampa na 
unidade de infusão. Veja item
“Guia de dosagem de café” para 
mais informações.

Insira a jarra na base.

NOTA: As medidas na lateral da jarra representam xícaras de 148 ml.
Não ultrapasse o limite máximo indicado na jarra.

Usando a Cafeteira Sifão
Preparando café

12
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Retire a unidade de infusão do 
suporte e coloque-a na jarra com a 
alça virada para a direita ou 
esquerda da alça da jarra. Vire a 
alça da unidade de infusão até que 
se alinhe com a alça da jarra e trave 
corretamente.

Assim que o café for transferido 
para a jarra, retire a unidade de 
infusão da jarra e coloque-a no 
suporte do infusor.

Toque o interruptor Liga/Desliga 
para iniciar o ciclo de preparo.
O indicador LED irá acender e a 
água vai começar a esquentar.

Remova a tampa da unidade de 
infusão, coloque-a na jarra e gire-a 
no sentido horário para travar no 
local. Seu café agora está pronto 
para ser servido. 

Usando a Cafeteira Sifão

NOTA: A quantidade de café preparada 
pode ser levemente menor que a 
quantidade de água colocada na jarra, 
devido a evaporação natural durante o 
processo de preparo. Isso é normal. 

IMPORTANTE: Para melhor sabor e 
qualidade, recomendamos beber dentro 
dos primeiros 30 minutos após o 
preparo. Para evitar danos à unidade de 
infusão, não utilize o produto para 
reaquecer o café já preparado.

NOTA: A cafeteira sifão tem um sistema 
de trava dupla que trava a unidade de 
infusão mecânica e magneticamente de 
forma correta.

NOTA: O interruptor desligará 
automaticamente durante o ciclo de 
infusão. Não remova a unidade de infusão 
nesse momento, pois o ciclo ainda está 
incompleto. Aguarde até o café ser 
transferido completamente para a jarra.
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Aguarde que a cafeteira sifão esfrie. 
Em seguida, jogue o pó de café 
usado na lixeira.
Bata cuidadosamente a unidade de 
infusão com a palma da mão para 
retirar o pó de café restante. 

Cubra a parte inferior do tubo sifão 
de aço inoxidável com a palma da 
mão. Encha a unidade de infusão 
com água quente, movimentando-a 
de forma circular para limpar o pó 
de café restante.  

Gire a alça do filtro de café no 
sentido anti-horário para destravar 
e removê-lo.
Em seguida, lave o filtro de café 
em água corrente.
Deixe-o secar naturalmente. 

Mantenha o tubo sifão de aço 
inoxidável acima de uma pia e retire 
a palma da mão para esvaziar a 
água e pó de café da unidade de 
infusão. Repita os passos 3 e 4, 
conforme necessário.  

Cuidados e Limpeza
Limpeza da cafeteira sifão e acessórios

14

Se usar o filtro de tecido:

Limpe o filtro com água quente após cada uso. Retire o excesso de água e pendure-o 
para secar cuidadosamente. 

NOTA: Para limpar de forma mais cuidadosa, ocasionalmente ou conforme necessário, 
ferva o filtro de tecido durante 5 minutos e deixe-o secar naturalmente. 

Substitua o filtro de tecido quando a qualidade do preparo começar a diminuir. 
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Retire a unidade de infusão do 
suporte e coloque-a na jarra com a 
alça virada para a direita ou 
esquerda da alça da jarra. Vire a 
alça da unidade de infusão até que 
se alinhe com a alça da jarra e trave 
corretamente.

Assim que o café for transferido 
para a jarra, retire a unidade de 
infusão da jarra e coloque-a no 
suporte do infusor.

Toque o interruptor Liga/Desliga 
para iniciar o ciclo de preparo.
O indicador LED irá acender e a 
água vai começar a esquentar.

Remova a tampa da unidade de 
infusão, coloque-a na jarra e gire-a 
no sentido horário para travar no 
local. Seu café agora está pronto 
para ser servido. 

Usando a Cafeteira Sifão

NOTA: A quantidade de café preparada 
pode ser levemente menor que a 
quantidade de água colocada na jarra, 
devido a evaporação natural durante o 
processo de preparo. Isso é normal. 

IMPORTANTE: Para melhor sabor e 
qualidade, recomendamos beber dentro 
dos primeiros 30 minutos após o 
preparo. Para evitar danos à unidade de 
infusão, não utilize o produto para 
reaquecer o café já preparado.

NOTA: A cafeteira sifão tem um sistema 
de trava dupla que trava a unidade de 
infusão mecânica e magneticamente de 
forma correta.

NOTA: O interruptor desligará 
automaticamente durante o ciclo de 
infusão. Não remova a unidade de infusão 
nesse momento, pois o ciclo ainda está 
incompleto. Aguarde até o café ser 
transferido completamente para a jarra.
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Aguarde que a cafeteira sifão esfrie. 
Em seguida, jogue o pó de café 
usado na lixeira.
Bata cuidadosamente a unidade de 
infusão com a palma da mão para 
retirar o pó de café restante. 

Cubra a parte inferior do tubo sifão 
de aço inoxidável com a palma da 
mão. Encha a unidade de infusão 
com água quente, movimentando-a 
de forma circular para limpar o pó 
de café restante.  

Gire a alça do filtro de café no 
sentido anti-horário para destravar 
e removê-lo.
Em seguida, lave o filtro de café 
em água corrente.
Deixe-o secar naturalmente. 

Mantenha o tubo sifão de aço 
inoxidável acima de uma pia e retire 
a palma da mão para esvaziar a 
água e pó de café da unidade de 
infusão. Repita os passos 3 e 4, 
conforme necessário.  

Cuidados e Limpeza
Limpeza da cafeteira sifão e acessórios

14

Se usar o filtro de tecido:

Limpe o filtro com água quente após cada uso. Retire o excesso de água e pendure-o 
para secar cuidadosamente. 

NOTA: Para limpar de forma mais cuidadosa, ocasionalmente ou conforme necessário, 
ferva o filtro de tecido durante 5 minutos e deixe-o secar naturalmente. 

Substitua o filtro de tecido quando a qualidade do preparo começar a diminuir. 
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Utilize a escova angulada, água 
quente e sabão neutro para 
terminar de limpar a unidade de 
infusão. Em seguida, lave-a com 
água limpa. Remova a tampa e 
deixe-a secar naturalmente ou 
seque-a com um pano macio e 
limpo. 

Limpe com água corrente a parte 
interna da tampa após cada uso. 
Segure a tampa pela lateral para 
que ela seque plenamente ao ar 
livre. 

Utilize a escova angulada, água 
quente e sabão neutro para limpar 
a jarra. Em seguida, lave-a com 
água limpa. Remova a tampa e 
deixe-a secar naturalmente ou 
seque cuidadosamente a parte 
interna com um pano macio e 
limpo.

Limpe a parte interna do suporte 
do infusor com água corrente após 
cada uso. Deixe secar ao ar livre. 

Cuidados e Limpeza

IMPORTANTE: Para evitar danos, não 
mergulhe a jarra na água ou outros 
líquidos.
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Soluções de Problemas 

1. Se a luz LED não acender:

 Certifique-se de que a cafeteira esteja 
conectada a uma tomada adequada.

 Verifique se o fusível de sua residência 
não está queimado ou o disjuntor 
desconectado/aberto. 

2. Se a água não fluir da jarra para a 
unidade de infusão:

• Certifique-se de que foi adicionada 
água na jarra.

• Certifique-se de que o interruptor Liga/
Desliga está na posição de LED aceso.

• Certifique-se de que o cabo de 
alimentação esteja conectado na 
tomada.

• Certifique-se de que a unidade de 
infusão esteja encaixada corretamente 
na jarra e que a alça da unidade de 
infusão e a alça da jarra estejam 
alinhadas.

3. Se houver pó de café no fundo da 
jarra:

• Certifique-se de que o filtro de café 
esteja travado no lugar.

4. Se o café não gotejar da unidade 
de infusão para a jarra:

• O pó de café está muito fino e pode 
entupir o filtro.

• Certifique-se de que a unidade de 
infusão esteja encaixada corretamente 
na jarra e que a alça da unidade de 
infusão e a alça da jarra estejam 
alinhadas. 

5. Se durante o preparo, o café vazar 
pela parte de cima da unidade de 
infusão:

• Certifique-se de que não tenha enchido 
demasiadamente a jarra.

 Certifique-se de não encher além da 
linha “8 xícaras no máximo”. 

• Não reaqueça o café preparado 
anteriormente. Ferver novamente o café 
já preparado pode fazer com que a 
unidade de infusão transborde.

16

Se o problema persistir entre em contato com a Central de Relacionamento 
KitchenAid. Não retorne a cafeteira ao revendedor. Os revendedores não oferecem
estes serviços.

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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Utilize a escova angulada, água 
quente e sabão neutro para 
terminar de limpar a unidade de 
infusão. Em seguida, lave-a com 
água limpa. Remova a tampa e 
deixe-a secar naturalmente ou 
seque-a com um pano macio e 
limpo. 

Limpe com água corrente a parte 
interna da tampa após cada uso. 
Segure a tampa pela lateral para 
que ela seque plenamente ao ar 
livre. 

Utilize a escova angulada, água 
quente e sabão neutro para limpar 
a jarra. Em seguida, lave-a com 
água limpa. Remova a tampa e 
deixe-a secar naturalmente ou 
seque cuidadosamente a parte 
interna com um pano macio e 
limpo.

Limpe a parte interna do suporte 
do infusor com água corrente após 
cada uso. Deixe secar ao ar livre. 

Cuidados e Limpeza

IMPORTANTE: Para evitar danos, não 
mergulhe a jarra na água ou outros 
líquidos.
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Soluções de Problemas 

1. Se a luz LED não acender:

 Certifique-se de que a cafeteira esteja 
conectada a uma tomada adequada.

 Verifique se o fusível de sua residência 
não está queimado ou o disjuntor 
desconectado/aberto. 

2. Se a água não fluir da jarra para a 
unidade de infusão:

• Certifique-se de que foi adicionada 
água na jarra.

• Certifique-se de que o interruptor Liga/
Desliga está na posição de LED aceso.

• Certifique-se de que o cabo de 
alimentação esteja conectado na 
tomada.

• Certifique-se de que a unidade de 
infusão esteja encaixada corretamente 
na jarra e que a alça da unidade de 
infusão e a alça da jarra estejam 
alinhadas.

3. Se houver pó de café no fundo da 
jarra:

• Certifique-se de que o filtro de café 
esteja travado no lugar.

4. Se o café não gotejar da unidade 
de infusão para a jarra:

• O pó de café está muito fino e pode 
entupir o filtro.

• Certifique-se de que a unidade de 
infusão esteja encaixada corretamente 
na jarra e que a alça da unidade de 
infusão e a alça da jarra estejam 
alinhadas. 

5. Se durante o preparo, o café vazar 
pela parte de cima da unidade de 
infusão:

• Certifique-se de que não tenha enchido 
demasiadamente a jarra.

 Certifique-se de não encher além da 
linha “8 xícaras no máximo”. 

• Não reaqueça o café preparado 
anteriormente. Ferver novamente o café 
já preparado pode fazer com que a 
unidade de infusão transborde.

16

Se o problema persistir entre em contato com a Central de Relacionamento 
KitchenAid. Não retorne a cafeteira ao revendedor. Os revendedores não oferecem
estes serviços.

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 morte, incêndio ou 
choque elétrico.
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Dados Técnicos

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 mais 
correta possível.

Questões Ambientais
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A80AXK oledoM
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Dados Técnicos

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 mais 
correta possível.

Questões Ambientais
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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 da 
sua Cafeteira Sifão KitchenAid.

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

Assistência Técnica ou de Manutenção
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