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Máquina para Café 
Instruções de uso 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ligando a Máquina 
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1- Encher o reservatório (7) de água 
2- Ligar o equipamento na rede elétrica 
3- Aperte o botão de programação (2) 
4- Á lâmpada piloto (Vermelha) (1) acenderá 
5- Quando a máquina estiver aquecida à lâmpada (1) se apagará 
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PROGRAMANDO A QUANTIDADE DE CAFÉ 
 

6- Coloque o sache no filtro, aperte o botão de programação (2) 
até os ledes dos botões (5) e (6) começarem a piscar. 

7- Em seguida aperte o botão (5) o café começará a ser 
dispensado, quando obtiver a quantidade desejada, aperte 
novamente o botão (5) parando então a dispensação do café. 

8- Para programar o botão (6) repita as operações dos itens 6 e 7 
9- Pressionando o botão (4) dispensará água quente. 

   10- Pressionando o botão (3) dispensará vapor (espere 3 seg.) 
   11- Cuidado em tocar o tubo de água quente/ vapor, pois o mesmo              
ficará aquecido ao dispensar água / vapor. 
   12-Para aumentar ou diminuir a temperatura do café aperte o botão 
de programação (2) até os leds dos botões (5) e (6)começarem a 
piscar, em seguida aperte o botão (3) voltando para o botão (5) 
pressionando aumentara a temperatura na seqüência os leds dos 
botões (5), (4), (3) e (2) acendera cada pressionada no botão(5) 



acendera um led, nesse caso estamos aumentando a temperatura, 
quanto mais leds acesos mais quente sairá o café. 
13- para diminuir a temperatura repita a operação do item 12, mas 
não aperte o botão (5) e sim o botão (6) esse serve para diminuir a 
temperatura cada pressionada no botão (6) apagará um led, nesse 
caso estamos diminuindo a temperatura. 
14- para sair da programação em ambos os casos aperte o botão (2). 
 
 
 
 
LIMPEZA 
Desligar o equipamento da tomada e limpa-lo com um pano macio 
a grelha e a bandeja. 

 
POSICIONANDO O SACHE 

1- Coloque o sache no filtro 
2- Coloque o filtro na posição horizontal e feche-o girando no 

sentido horário. 

 



 
DADOS TÉCNICOS 

Dimensões (L x H x P) 
29 x 38 x 31 
Peso 
15 kg 
Voltagem 
220 V 60 Hz 
Power 
1000 Watts 
Cor  
Preto 


