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SEGURANÇA DA
CAFETEIRA PRENSA FRANCESA
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de 
segurança sempre devem ser seguidas, incluindo as que seguem:

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

2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize pegadores e protetores 
de calor. 

3. Para proteger contra lesões e para evitar danificar o produto, não 
coloque a cafeteira dentro da água ou outros líquidos. 

4. 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 uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

5. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que 
elas não estejam brincando com o produto. Este produto não 
pode ser utilizado por crianças. 

 O produto deve ficar fora do alcance de crianças. 
 Crianças não devem fazer serviços de limpeza ou manutenção do 

produto.
 Tome cuidado quando usar qualquer aparelho elétrico próximo de 

crianças.
 
6. Deixe o produto esfriar antes de colocar ou remover peças e 

antes de limpá-lo.

7. Não opere o produto se o mecanismo de funcionamento estiver 
danificado, após mau funcionamento ou após uma queda ou se, 
de alguma forma, estiver danificado. Leve o produto à Assistência 
Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, 
consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.

8. Não use o produto em ambientes externos.
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9. Não use o produto próximo ou sobre um fogão a gás quente ou 
queimador elétrico, ou forno aquecido.

10. Não use o produto para outros fins a não ser os descritos neste 
manual.

11. A cafeteira não vai funcionar se a tampa não estiver encaixada 
corretamente.

  
12. Não use a cafeteira se a alça estiver solta ou frouxa.

13. Nunca utilize produtos abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem 
esponjas metálicas ou escovas na limpeza do seu produto, pois 
podem danificá-lo.

14. Nunca encha a cafeteira em excesso.

15. Pressionar muito rápido ou com excesso de força pode causar 
queimaduras. Mantenha o rosto afastado da tampa quando for 
feita a pressão.

 
16. Utilize somente café naturalmente moído. Grãos muito finos 

podem acumular-se no filtro e aumentar a pressão no produto.

17. Posicione a cafeteira em uma superfície plana e antideslizante.

18. Certifique-se de desligar o produto quando não estiver em uso, 
antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.

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

20. Este produto é destinado somente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS
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Êmbolo

 

Tampa

Conjunto
de discos
(fi ltro em
aço inoxidável
com anel de
borracha,não 
mostrado)

Painel de controle
e visor de LCD

Jarra de
parede dupla

em aço
inoxidável

Balança integrada
(não mostrado)

Alça macia

Botão
da balança

Botão
do tempo

Visor de leitura
da balança

Visor de leitura
do tempo

Botão
Liga/Desliga
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USANDO A CAFETEIRA PRENSA FRANCESA

OPERANDO A CAFETEIRA PRENSA FRANCESA
Importante: Antes de usar a cafeteira, limpe todas as peças à mão, com água 
morna e sabão ou detergente neutro e seque-as com um pano limpo e macio. 
Não lave o produto na lava-louças e não o coloque dentro da água ou outros 
líquidos, pois pode danifi car seu produto.

Sugestão: Este passo permite que 
o café “se encorpe”. À medida que 
a borra de café acumula forma uma 
“crosta” acima da água. Isto signifi ca 
que o café está sendo preparado 
corretamente.
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Pressione o botão Liga/Desliga 
para ligar a cafeteira. O visor 
de LCD mostrará o símbolo 
“– – –“ antes de mostrar 0 G e 
0:00 minutos quando a cafeteira 
estiver pronta para ser usada.

Adicione uma colher de grãos 
de café moídos na jarra.
A balança vai medir a 
quantidade automaticamente. 
Veja item “Guia de Dosagem 
de Café” para adicionar 
a quantidade de café 
recomendada. 

Pressione o botão tempo. 
Suavemente mexa o café de um 
lado para outro para 
“quebrar a crosta”.

Pressione o botão balança 
para tarar/zerar o peso e então 
adicionar água. Para garantir a 
precisão da leitura da balança, 
despeje lentamente água 
quente (90 °C a 97 °C) na jarra 
(permitindo tempo sufi ciente 
para o ajuste da balança). Encha 
de acordo com o número de 
copos desejados, a balança vai 
automaticamente medir a água 
para ajudar a obter a quantidade 
correta. Não ultrapasse a linha 
MAX de preenchimento da jarra.

Nota: Para alterar a unidade de 
medida de g para oz, pressione 
levemente o botão da balança.



USANDO A CAFETEIRA PRENSA FRANCESA

GUIA DE DOSAGEM DE CAFÉ

Nota: O visor de LCD poderá variar os 
dados nesta etapa. Isto é normal.
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Coloque a tampa na jarra. Não 
pressione o êmbolo. Espere até 
que o café fi que macio. Um bom 
ponto inicial para o tempo de 
maciez é 4 minutos. Deixe mais 
ou menos tempo de acordo com 
o seu gosto.
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Pressione lentamente (10 a 15 
segundos) uniformemente o 
êmbolo para baixo para separar 
os grãos de café preparados. Ao 
pressionar o êmbolo para baixo, 
certifi que-se de que esteja na 
posição vertical garantindo um 
preparo mais limpo. Sirva o café 
imediatamente e aproveite!
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Sugestão: Levante levemente o 
êmbolo antes de servir, apenas para 
fl uir o café mais facilmente.

Sugestão: Após fi nalizar o preparo e servir o café puxe o êmbolo para cima, de 
modo que não fi que apoiado no café moído oleoso. Isto facilitará o processo de 
limpeza.

Copos

2

3

4

5

296

444

591

739

18

28

37

46

2

3

4

5

Nº aprox.
de colheres

de sopa rasas

Peso (g)

Água Café

 

Use a balança da cafeteira e o guia a 
seguir ao encher a cafeteira com grãos 
de café moídos e água. Utilize café 
naturalmente moído (Veja imagem 
ilustrativa). 

Exemplo recomendado de moagem do 
grão de café.
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CUIDADOS E LIMPEZA

SUBSTITUINDO AS PILHAS

LIMPEZA DA CAFETEIRA PRENSA FRANCESA

A cafeteira funciona com 2 pilhas AAA (incluídas). Para substituir as pilhas, use 
uma chave Phillips (não incluída), para abrir o compartimento das pilhas na parte 
inferior da cafeteira.

1
2

Vire a jarra para baixo e retire 
o parafuso da tampa do 
compartimento das pilhas com a 
chave Phillips. 

Com os dedos desaperte a 
tampa do compartimento das 
pilhas e substitua as 2 pilhas. 
Certifi que-se de colocar o 
parafuso quando instalar a 
tampa novamente.

Importante: Limpe a sua Cafeteira Prensa Francesa após cada uso. O sabor do 
café poderá ser afetado se a jarra e o êmbolo não forem limpos adequadamente 
e restarem resíduos oleosos de café ou de sabão após cada uso.

1

Limpe todas as peças e 
acessórios da cafeteira à mão, 
com água morna e sabão ou 
detergente neutro. Puxe a 
tampa e o êmbolo para cima 
para soltá-lo da jarra. Seque 
com um pano limpo e macio. 
Não lave o produto na lava-
louças e não o coloque dentro 
da água ou outros líquidos.

2

Para a limpeza do êmbolo, 
segure-o em uma mão e com 
a outra, gire o conjunto de 
discos até separá-lo do êmbolo.
Assim você também poderá 
desencaixar o êmbolo da tampa.
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Com cuidado, separe os fi ltros 
com o auxílio do anel de 
borracha, como mostrado na 
fi gura acima. Você terá 4 peças 
separadas para a limpeza: o 
fi ltro do topo (a) o anel de 
borracha (b), o fi ltro de malha (c) 
e o fi ltro da base (d).
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CUIDADOS E LIMPEZA

LIMPEZA DA CAFETEIRA PRENSA FRANCESA

4

Após a remoção das peças do 
conjunto do fi ltro limpe todas as 
peças e acessórios da cafeteira 
à mão, com água morna e sabão 
ou detergente neutro. Seque 
com um pano limpo e macio. 
Certifi que-se de enxaguar todo 
o sabão do fi ltro de malha, 
pois se a limpeza não for feita 
adequadamente, os resíduos 
oleosos de café ou de sabão 
poderão afetar o sabor do café.
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Para remontar corretamente, 
encaixe o anel de borracha (b) 
nas bordas do fi ltro do topo (a) e 
posteriormente, encaixe o fi ltro 
de malha (c) no fi ltro da base (d). 
Para o encaixe fi nal do disco, 
centralize ambos os conjuntos.

(a)

(b)

(c)

(d)
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Para remontar a sua cafeteira, 
encaixe o êmbolo na tampa e 
rosqueie o conjunto de disco.

Importante: Não imerja a jarra em 
água ou outros líquidos, pois pode
danifi cá-la.



SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Se a cafeteira apresentar 
mau funcionamento ou falhas 
de operação durante o 
funcionamento, leia a seguir:

- O café está muito forte: sirva o café 
imediatamente após o tempo de 
preparo preferido, do contrário, o 
café continuará se concentrando, 
tornando-se cada vez mais forte.

 Outra possível solução: Você poderá 
moer o seu café de modo que ele 
fi que mais grosso e fazê-lo em um 
tempo de preparo menor.

- Se o café está muito fraco: Você 
poderá moer o seu café de modo 
que ele fi que mais fi no e fazê-lo em 
um tempo de preparo maior.

- Se o café apresentar um sabor 
amargo ou desagradável: O 
sabor do café poderá ser afetado 
se a cafeteira não for limpa 
adequadamente. Assegure-se de 
enxaguar os resíduos de sabão e 
café moído e os resíduos oleosos de 
todas as peças após cada uso. Veja 
item “Cuidados e Limpeza”.

- Se houver muita resistência ao 
pressionar o êmbolo, é possível 
que os grãos de café tenham sido 
moídos muito fi nos.

- Se houver pouca resistência ao 
pressionar o êmbolo, é possível 
que os grãos de café tenham sido 
moídos muito grossos.

Se o problema não estiver relacionado 
a um dos problemas acima, veja 
item “Assistência Técnica ou de 
Manutenção”.

Não retorne a sua Cafeteira Prensa 
Francesa ao revendedor, em caso de 
dúvidas ou de problemas no produto 
veja item “Assistência Técnica ou de 
Manutenção”.
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QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OU DE MANUTENÇÃO

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.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no fi nal 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.

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.

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 Prensa Francesa.
  
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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