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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

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA

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

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

  2. Nunca toque nas partes quentes. Use as pegas 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.

  4. 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.
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AVISOS DE SEGURANÇA

  5. 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.

  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.

 Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser 
substituído. Leve o aparelho elétrico à Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos, a fim 
de evitar algum possível risco.

  7. O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos 
pela KitchenAid 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. Não coloque a cafeteira sobre ou perto de um fogão a
 gás ou elétrico, ou dentro de um forno aquecido.

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

12. Não utilize o aparelho sem que a tampa esteja 
seguramente travada na jarra.

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

 de micro-ondas.

14. Não coloque a jarra, quando estiver quente, em uma 
superfície úmida, molhada ou gelada, pois pode danificar 
o seu produto.
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15. Para evitar o risco de ferimentos, nunca utilize uma jarra 
quebrada ou com o cabo solto ou danificado.

16. 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. 

17. 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.

18. Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.

19. Para evitar riscos de queimaduras por respingos de água 
quente, nunca abra a tampa do compartimento do filtro 
durante os ciclos de funcionamento da cafeteira. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS DE SEGURANÇA

Condições elétricas

6

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

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

• É fornecido um cabo de alimentação 
curto para reduzir o risco de 
emaranhados ou de tropeço em um fio 
muito longo.

• Não deixe o cabo de alimentação pender 
da borda da mesa ou do balcão. 

• Nunca deixe o cabo de alimentação 
em locais de circulação ou que possa 
ser puxado por uma criança, pois 
pode derrubar o produto e/ou causar 
acidentes.



POR ONDE COMEÇO?
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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.

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

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

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 da sua cafeteira, conforme imagem 
abaixo:

• Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de tensão com potência 
mínima de 1000 Watts, entre a 
cafeteira e a tomada.

• Se o cabo de alimentação está 
danificado, ele deve ser substituído 
pelo fabricante ou pelo agente  
autorizado ou pessoa qualificada, a

IMPORTANTE:

• Caso seja necessário ligar o modelo 
da cafeteira 127 V em tensão 220 V, 
utilize um estabilizador bivolt 750 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 da sua 
cafeteira e resultando em acidentes 
com fogo. Use uma tomada exclusiva.

fim de evitar riscos.



PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças e acessórios

Tampa do
porta-filtro 
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de água 
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Jarra de 
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Preparando a cafeteira para uso

Instalando o filtro de água

Coloque o cartucho do filtro no 
fundo do reservatório de água. 
Empurre o cartucho levemente,
para verificar se está ajustado 
firmemente.

1

Coloque o cartucho do filtro em um 
recipiente cheio de água fresca.
O cartucho deverá permanecer 
submerso na água durante 10 
minutos. Lave suavemente o filtro 
com sabão neutro e enxágue em 
água corrente.

2

Levante a tampa do reservatório
de água usando a aba da parte 
posterior da tampa.

Antes do Primeiro Uso

Antes de usar a cafeteira lave o porta-filtro, o filtro permanente Gold Tone e a jarra com 
água quente e sabão neutro. Depois enxágue e seque com um pano macio, limpo e 
seco. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esponjas de aço ou escovas.

NOTA: Estas peças também podem ser lavadas na prateleira superior de uma máquina 
lava-louças.

O uso de filtro de água é opcional, porém, é recomendado. O filtro reduz contaminantes 
que prejudicam o sabor do café. A cafeteira opera normalmente sem este filtro.

O filtro de água deve ser usado somente com água potável, o filtro não é projetado para 
remover contaminantes em água não potável.

MONTANDO A CAFETEIRA 

IMPORTANTE: Sempre que instalar um 
novo filtro de água, encha o reservatório 
usando uma jarra cheia de água limpa e 
execute um ciclo completo de preparo da 
cafeteira sem usar café.
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Configurando o relógio 

NOTA: Quando a cafeteira for conectada 
pela primeira vez ou quando a energia for 
restaurada depois de uma interrupção, o 
display de temporizador de preparo exibirá 
inicialmente 12:00 AM.

2

Para configurar a hora, pressione o 
botão “Hora”.
A configuração de hora começará a 
piscar.
Os dígitos de hora serão alterados
a cada toque ou pressione e 
segure, para que os dígitos mudem 
rapidamente.

3

Para configurar os minutos, 
pressione o botão “Minuto”.
A configuração de minutos 
começará a piscar.
Os dígitos de minutos serão 
alterados a cada toque ou 
pressione e segure, para que os 
dígitos mudem rapidamente.

OPERANDO A CAFETEIRA

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

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

1 Conecte em uma tomada aterrada 
de 3 pinos.
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Definindo a intensidade do café  

Função “Pausa” 

4

Para salvar a hora selecionada no 
display e sair da configuração de 
relógio, pressione qualquer botão 
“(Modo, Programar, Intensidade 

pressione nenhum botão durante
10 segundos.

1
Pressione o botão “Intensidade” 
para selecionar o indicador
“Forte” (Bold).

A cafeteira pode ser programada para preparar café em intensidade “Regular” (Reg)
ou “Forte” (Bold) (a intensidade de preparo padrão é “Regular”).

Para programar e ativar a configuração de modo “Forte” (Bold).:

Este recurso permite remover a jarra da cafeteira e encher uma xícara de café antes de o 
preparo estar concluído. Quando a jarra é removida, uma válvula especial interrompe o 
fluxo de café do porta-filtro. No entanto, a fervura não é interrompida.

NOTA: Se a jarra não for reposta na cafeteira em até 30 segundos, a água e o café 
moído vazarão do porta-filtro.

OPERANDO A CAFETEIRA

Intensidade, Iniciar)” ou não 
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Enchendo a cafeteira com água para o preparo

NOTA: O reservatório não precisa ser removido para ser enchido com água. Levante a 
tampa do reservatório e coloque água fresca. A água também pode ser colocada 
diretamente no reservatório pela parte posterior da cafeteira.

1

3

Remova o reservatório de água e 
encha com água fresca suficiente 
para preparar a quantidade 
desejada de café.
Uma escala graduada no 
reservatório de água indica a 
quantidade de água necessária.

Na jarra: O lado direito da escala 
(Café) mede o volume de café.
O lado esquerdo da escala (Água) 
indica a quantidade de água 
necessária para produzir um 
determinado número de xícaras.

2

4

Ao recolocar o reservatório, 
verifique o alinhamento dos furos 
na parte superior do reservatório 
com as abas na parte posterior da 
cafeteira.

Coloque a jarra na cafeteira. 
Certifique-se de que a tampa esteja 
firme na posição e que a base da 
jarra esteja encaixada corretamente, 
ou se a função “Pausa” não está 
ativada, para evitar o vazamento da 
água e do café no porta-filtro.

12

OPERANDO A CAFETEIRA

DICA: Prepare uma jarra somente com água fresca, execute o ciclo de preparo da 
cafeteira e descarte antes de preparar o primeiro café (somente ao usar pela primeira 
vez). Ver item “Preparando a cafeteira para uso”.
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Enchendo o porta-filtro com café

NOTA: Não opere a cafeteira sem o porta-filtro. 

1

3

Remova o porta-filtro pela parte 
superior da cafeteira segurando-o 
pela alça.

Coloque no filtro uma colher (de 
sopa) de café moído para cada 
xícara desejada. Use a moagem 
média, que é apropriada para 
cafeteiras automáticas.
Uma moagem muito fina produz 
um sabor mais amargo, poderá 
obstruir o filtro e deixar resíduos de 
pó de café na sua xícara de café.
Mexa levemente o porta-filtro para 
nivelar a base de café.

2

4

Insira um filtro de papel tamanho 
103 ou o filtro permanente Gold 
Tone no porta-filtro. Não use os 
dois tipos de filtros ao mesmo 
tempo.
Usar os dois filtros pode causar 
vazamento de água e café do porta-
filtro.

Coloque o porta-filtro na cafeteira
e gire a alça para frente, para travá-
lo na posição.
Certifique-se de que a tampa do 
porta-filtro esteja corretamente 
fechada antes do preparo.

OPERANDO A CAFETEIRA

DICAS: O filtro de café pode ser inserido e o café moído adicionado sem a necessidade 
de remover o porta-filtro da cafeteira. 
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Preparando o café

NOTA: Abrir a tampa do porta-filtro, enquanto o café está sendo preparado, interrompe 
o processo de fervura e prejudica o sabor.

1

3

Pressione o botão “Iniciar” para 
iniciar o preparo do café. A cafeteira
emitirá um bipe e o ícone
“Iniciar” acenderá, indicando o início
do ciclo de preparo.

Para cancelar o ciclo de preparo ou 
para desligar a cafeteira, durante o 
ciclo de aquecimento, pressione o 
botão “Iniciar” uma vez. 

2

4

A cafeteira soará o bipe 3 vezes, 
quando o ciclo de preparo do café 
estiver completo. Quando concluído 
o ciclo de preparo do café, inicia-se 
automaticamente um ciclo de 2 
horas de aquecimento, para manter 
a temperatura do café e após 
concluído o período de aquecimento, 
um bipe mais longo soará. 

Repita os passos 1–2 para preparar 
jarras adicionais de café.
Sempre desligue a cafeteira e 
deixe-a esfriar durante 5 minutos, 
antes de iniciar o próximo ciclo de 
preparo.

OPERANDO A CAFETEIRA

Para preparar somente 1 – 4 xícaras, veja item “Preparando de 1 – 4 xícaras”.

NOTA: Prepare uma jarra somente com água fresca, execute o ciclo de preparo da 
cafeteira e descarte antes de preparar o primeiro café (somente ao usar pela primeira 
vez). Ver item “Preparando a cafeteira para uso”.

IMPORTANTE: A parte externa da jarra pode estar quente depois da fervura.
Não coloque a jarra sobre superfícies descobertas, úmidas, molhadas ou geladas, 
imediatamente após a fervura, pois pode danificá-la.
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Preparo de 1 – 4 xícaras 

NOTA: Quando o ciclo de preparo estiver 
completo, o ícone “1 – 4 Xícaras” se 
apaga e a cafeteira retorna para a 
configuração “Reg”.

1

4

3

Pressione o botão “Modo” uma
vez. O indicador será alterado de
“Reg” para “1 – 4 Xícaras”.

Para cancelar o preparo de “1 – 4 
Xícaras” pressione o botão “Modo” 
duas vezes. O display exibirá 
primeiramente “Limpar” e 
depois “Reg”. 

A cafeteira soará o bipe 3 vezes, 
quando o ciclo de preparo do café 
estiver completo. Depois de 
concluído o ciclo de preparo do 
café, inicia automaticamente o ciclo 
de 2 horas de aquecimento e após, 
concluído o período de aquecimento, 
um bipe mais longo soará.

2

5

Pressione o botão “Iniciar”. 
Um bipe soará e o ícone “Iniciar” 
acenderá. A luz permanece acesa 
durante o ciclo de preparo e o ciclo 
de aquecimento.

Repita os passos 1–3 para preparar 
jarras adicionais de café. Sempre 
desligue a cafeteira e deixe-a esfriar 
durante 5 minutos antes de iniciar o 
próximo ciclo de preparo.

OPERANDO A CAFETEIRA

NOTA: Prepare uma jarra somente com água fresca, execute o ciclo de preparo da 
cafeteira e descarte antes de preparar o primeiro café (somente ao usar pela primeira 
vez). Ver item “Preparando a cafeteira para uso”.

NOTA: Se nenhum botão for pressionado depois de selecionado o modo
          “1 – 4 Xícaras”, o ciclo será cancelado após 10 segundos. 

bareal
Highlight
retirar

bareal
Highlight
retirar



1

Pressione o botão “Programar” 
O indicador piscará e o display de 
tempo será alterado para o horário 
de preparo configurado (o horário 
padrão é 12:00 p.m.).

2

Pressione o botão “Hora” para 
selecionar o horário que deseja que 
a cafeteira inicie o preparo.
Os dígitos de hora serão alterados a 
cada toque ou pressione e 
segure, para que os dígitos mudem 
rapidamente.

OPERANDO A CAFETEIRA

Configurando a função “Preparo Automático” 

3

Pressione o botão “Minuto” A 
configuração de minutos começa a 
piscar. Os dígitos de minutos serão 
alterados a cada toque ou 
pressione e segure, para que os 
dígitos mudem rapidamente.

4

Pressione o botão “Programar”.
O indicador “Auto” será desligado e 
a tela principal será reexibida.
O horário de preparo automático 
está salvo.

16

A cafeteira pode ser programada para preparar café em um horário pré-programado, 
possibilitando acordar com um café fresco toda manhã. 

Para programar e ativar o temporizador de preparo automático:

NOTA: O horário de preparo automático 
pode ser salvo de 2 modos diferentes. 
Depois de concluir os passos 1–3, 
complete o passo 4 a seguir, para salvar o 
horário de preparo automático e sair desta 
função, ou vá diretamente para o passo 1 
do item “Usando configurações de 
Preparo Automático pré-programadas”, 
para salvar o horário de preparo 
automático e iniciar automaticamente o 
ciclo de preparo automático. 

NOTAS:

• Durante a configuração do horário de 
preparo automático, se nenhum botão 
for pressionado durante 10 segundos 
depois de selecionar a configuração de 
minutos, o indicador “Auto” será 
desligado e a tela principal será 
reexibida.

• Para ativar a função “Preparo 
Automático”, veja item “Usando 
configurações de Preparo Automático 
pré-programadas”.
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Usando configurações de “Preparo Automático” pré-programadas

1

3

Pressione e segure o botão ”Iniciar” 
durante 3 segundos.
O display de hora será alterado para 
o horário de Preparo Automático 
atual. O indicador “Auto” acende e 
o indicador “Iniciar” começa a 
piscar.

A cafeteira inicia o ciclo no horário 
de Preparo Automático, emitindo 
um bipe quando o ciclo for iniciado. 
O indicador “Iniciar” para de piscar 
e permanece aceso e o indicador 
“Auto” desliga.

2

4

Depois de 5 segundos, o display 
retorna para a tela principal.
O indicador “Auto” permanecerá 
aceso e o ícone “Iniciar” continuará 
a piscar.

A cafeteira soará o bipe 3 vezes, 
quando o ciclo de preparo do café 
estiver completo.
Depois de concluído o ciclo de 
preparo do café, inicia 
automaticamente o ciclo de 2 horas 
de aquecimento e após, concluído o 
período de aquecimento, um bipe 
mais longo soará.

OPERANDO A CAFETEIRA

Estes passos também podem ser seguidos para salvar o horário de Preparo Automático, 
depois de executar os passos 1–3 do item “Configurando a função Preparo Automático”.
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DICAS PARA EXCELENTES RESULTADOS

Dicas rápidas 

Grãos Frescos de Café 

Um excelente café só pode ser preparado 
a partir de grãos frescos de café.
Para preservar a qualidade dos grãos de 
café, mantenha-os em um recipiente 
opaco e impermeável em local seco e 
fresco.
Não é recomendada a refrigeração, pois 
pode ocorrer a condensação dos grãos 
ao abrir o recipiente.
O congelamento pode ajudar a conservar 
os grãos por um período mais longo, 
mas também pode afetar o sabor.

A Moagem Correta 

Para se obter a melhor xícara de café, 
assegure-se de moer os grãos de café em 
nível médio, que é o tamanho apropriado 
para cafeteiras automáticas.
 

Volume Correto de Café Moído  

Use 1 colher (de sopa) de café para cada 
xícara de água marcada na jarra de vidro 
ou no reservatório de água.
Cafés moídos mais finos geralmente 
requerem uma menor quantidade de 
café, mas produzem um sabor mais 

amargo, poderão obstruir o filtro e 
deixar resíduos de pó de café na sua 
xícara de café.
Para preparar um café mais fraco, dilua 
com água quente.
Isso aumenta o sabor e diminui o 
amargo.  

Pureza da Água de Preparo  

Um café de sabor excelente começa com 
água fresca.
O reservatório de água removível é fácil 
de ser enchido, para lhe oferecer sempre 
um café saboroso.
É igualmente fácil de limpar, de modo 
que você pode sempre preparar seu café 
com água fresca.
Se a água local não for pura, use água 
filtrada. Não utilize água destilada 
ou mineral, pois podem danificar sua 
cafeteira.

Limpeza da Cafeteira 

Os resíduos oleosos de café, formados 
no porta-filtro e na jarra, podem 
prejudicar o sabor do café.
Limpe-os diariamente para o preparo de 
um café mais saboroso.
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2

Quando o indicador “Limpar” 
começar a piscar pressione o botão 
“Modo” duas vezes.
O indicador “Reg” se apaga e o 
indicador “Limpar” acende.

1

3

Antes de remover os resíduos, 
remova o filtro de água (ver item 
“Instalando o filtro de água”) e 
certifique-se de que o porta-filtro 
não contenha café ou filtro de café.

Pressione o botão “Iniciar”.
Um bipe soará e os indicadores 
“Iniciar” e “Limpar” ficarão acesos, 
indicando o início do ciclo de 
limpeza.

CUIDADOS E LIMPEZA

Ao longo do tempo serão formados depósitos de cálcio (crosta) provenientes da água, 
na bomba de calor, que poderão prejudicar a eficiência da sua cafeteira, tanto no 
preparo, como na qualidade do café.
Se você observar aumento no tempo de preparo do café ou ruídos anormais, limpe 
imediatamente a sua cafeteira.
O indicador “Limpar” (Clean) pisca quando a cafeteira atinge o preparo de 100 xícaras 
de café ou detectar crostas. 
Estes resíduos devem ser removidos para preservar a performance e a vida útil da sua 
cafeteira.

NOTA: A cafeteira pode ser limpa por 
meio de um agente de remoção de 
resíduos ou com vinagre.
Misture a solução de remoção de resíduos 
usando água limpa e fria.

• Ao usar vinagre, encha o reservatório 
com uma solução de metade vinagre e 
metade água.

• Ao usar um agente de remoção de 
resíduos, siga as instruções na 
embalagem para os volumes 
recomendados de agente de remoção 
de resíduos e água a serem usados.

• Encha o reservatório com uma solução 
de remoção de resíduos ou solução com 
vinagre e execute um ciclo completo de 
preparo da cafeteira. 

bareal
Highlight
(Clean)

bareal
Highlight
(Clean)
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CUIDADOS E LIMPEZA

IMPORTANTE:

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

4

Quando o ciclo de limpeza estiver 
completo, (aproximadamente 9 
minutos), 3 bipes soarão e os 
indicadores “Limpar” e “Iniciar” 
apagam. A tela principal será 
reexibida. 

5

Reinstale o filtro de água.
Substitua o filtro a cada 3 meses 
sob uso normal e com maior 
frequência, sob usos mais 
constantes. 

NOTAS:

• A limpeza pode ser feita em intervalos 
regulares mesmo sem o indicador 
“Limpar” acender.

 Siga as orientações para a limpeza da 
cafeteira.

• Antes de utilizar a cafeteira, certifique-
se de que toda a solução de limpeza 
foi eliminada.

bareal
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Risco de Choque Elétrico

Conecte o plugue do produto a uma 
tomada adequada.

Não use adaptadores ou T’s.

Não use extensões elétricas.

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

Problema

Display do 
temporizador de 
preparo não está 
iluminado.

Somente uma 
parte da água
da cafeteira é 
fervida.

“Er1” é exibido
no display.

Causa provável

Falta de energia.

Fusível queimado.

Disjuntor 
desconectado/aberto.

Resíduos de cálcio na 
bomba.

Um botão pode estar 
“emperrado”.

Solução

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

Troque o fusível por um novo.

Certifique-se de que o circuito esteja 
fechado.

Desconecte a cafeteira da tomada e 
conecte novamente.
Limpe a sua cafeteira. Veja item 
“Cuidados e Limpeza” (Remoção de 
Resíduos da Cafeteira).

Desconecte a cafeteira da tomada e 
pressione cada botão diversas vezes. 
Reconecte a cafeteira em uma tomada 
adequada e se o problema persistir repita 
este procedimento.

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.
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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. 

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

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

Modelo KCM1202

Dimensão sem embalagem (A x L x P) (mm) 355,6 x 203,2 x 292,1

Dimensão com embalagem (A x L x P) (mm) 409,6 x 251,0 x 320,7

Tensão/Voltagem (V) 127

Frequência (Hz) 60

Potência (W) 1100

Corrente (A) 8,8

Volume (litros) 2,8

Peso líquido (kg) 2,9

Peso bruto (kg) 3,5

DADOS TÉCNICOS
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