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M MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA



PRECAUÇÕES
IMPORTANTES

Ler todas as instruções cuidadosamente.

Não tocar as superfícies quentes. Usar as alavancas e botões.

Uma supervisão cuidadosa é necessária se qualquer aparelho for 
usado por ou próximo a crianças.

Desconectar o aparelho da energia se sair de casa por um longo 
período de tempo (férias, etc.).

Deixar o aparelho esfriar antes de adicionar ou remover peças e 
antes de limpar o aparelho.

Em caso de emergência, remover a tomada imediatamente da 
saída de energia.

Para a proteção contra o fogo, choque elétrico e lesão pessoal, 
não colocar o cabo ou o aparelho na água ou outro líquido. Nunca 
limpar o aparelho ou o cabo de alimentação se estes estiverem 
húmidos. Evitar tocar a máquina com mãos molhadas.

Não operar um aparelho com o cabo danifi cado, após as falhas 
do aparelho ou se o aparelho tiver sido danifi cado em qualquer 
maneira. Levar o aparelho ao serviço autorizado mais próximo 
para um controle, reparação ou ajuste.

Ao usar eletrodomésticos as precauções de segurança básicas 
devem sempre ser observadas, incluindo o seguinte:



Não usar o aparelho para propósitos diferentes do pretendido.

Não colocar os dedos dentro da caixa da cápsula, devido aos 
cantos afi ados.

O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do 
aparelho pode resultar em fogo, choque eléctrico ou lesão 
pessoal.

Sempre inserir o cabo ao aparelho e, então, conectar o cabo 
na saída da parede. Para desconectar ou desligar o aparelho, 
remover o cabo da saída da parede.



ATENÇÃO

Checar a voltagem para assegurar-se que a voltagem indicada na 
placa do nome corresponde com a sua voltagem.

Nunca usar água morna ou quente para encher o contentor de 
água. Usar somente água fria!

Manter as suas mãos e o cabo longe das peças quentes do 
aparelho durante a operação.

Nunca limpar com pós abrasivos ou ferramentas pontiagudas.

Quaisquer serviços com exceção de limpeza e manutenção, 
devem ser executados por um representante de serviço 
autorizado. Não abrir o aparelho sob circunstância alguma.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não conectar a máquina em nenhum outro objeto diferente de 
uma tomada eléctrica ligada à terra. Verifi car se a voltagem 
indicada na placa de especifi cações técnicas no fundo da unidade 
corresponde à voltagem da sua instalação eléctrica. O uso de 
conexão incorreta invalida a garantia.

Não colocar a sua máquina Crowd Coffee sobre uma superfície 
quente (placa de aquecimento eléctrico, por exemplo) ou próximo 
a uma chama.

Ler estas instruções cuidadosamente antes de usar a sua
máquina Crowd Coffee:

Evitar tocar o cabo elétrico, bem como qualquer outra peça que 
pode esquentar durante o uso da máquina.

Não levantar a alavanca de fechamento enquanto a máquina 
estiver a funcionar, pois o café é extraído sob alta pressão.

Não usar a máquina sem a bandeja para salpicos e a grelha para 
salpicos no lugar.

Assegurar-se que o cabo elétrico não esteja suspenso sobre a 
margem da mesa ou do balcão.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



1 PRIMEIRO USO OU APÓS LONGO PERÍODO SEM USAR

Use somente água fi ltrada ou destilada fria no tanque de água.

Alavanca de carregar 
e expulsar cápsulas

Tampa do carregador 
de cápsulas

Tampa do tanque 
de água

Tanque de água

Chave de ligar 
e desligar

Botão de iniciar e parar

Saída de café

Recipiente de cápsulas 
usadas e bandeja de 
gotejamento

Suporte de xícara 
ajustável e bandeja 
de gotejamento

Luzes desligadas: 
modo de economia 

de energia

Preencha o tanque de 
água com água fi ltrada 

ou destilada

Pré-aquecendo

NOTA: Quando efetuar a limpeza pela primeira vez, um som de 
bombeamento de água pode ocorrer. Isto é normal.

Para encher uma xícara, pressione o botão START/STOP para iniciar.
Para parar o fl uxo, pressione o botão START/STOP novamente.

Pronto Lavagem: deixe a água 
preencher 6 xícaras

Coloque uma xícara na 
posição sobre a grade 

de gotejamento.

Ligue na tomada e 
ligue a chave.

Piscando 
lentamente: pré-

aquecendo

Luz constante: 
pronta

Piscando rápido: 
Esvaziando o sistema.
Piscando muito rápido: 

Elemento de aquecimento 
muito quente, desligue a 

chave para esfriá-lo.
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DIARIAMENTE, ANTES DO SEU PRIMEIRO CAFÉ

USO FAZENDO UMA XÍCARA DE CAFÉ

CUIDADO: Use somente cápsulas Crowd Coffee.

NOTA: Durante o processo de preparação, você pode cancelá-lo 
pressionando o botão START/STOP. Para reiniciar o processo, pressione o 
mesmo botão novamente. Quando efetuar a limpeza pela primeira vez, um 

som de bombeamento de água pode ocorrer. Isto é normal.

Preencha o tanque de 
água com água fresca. 

Não exceda o nível 
máximo. 

Coloque uma 
xícara sobre 
a grade de 

gotejamento.

Levante a alavanca 
e insira a cápsula.

Abaixe a 
alavanca

Pré-aqueça a xícara: Pressione o botão 
START/STOP para uma xícara de água 

(sem cápsulas). Descarte a água e 
recoloque a xícara.

Pressione o botão START/STOP para 
iniciar o fl uxo. Para parar o fl uxo, 
pressione o botão START/STOP 

novamente.

Levante a alavanca, 
expulsando a cápsula (A 

cápsula irá cair no recipiente 
de cápsulas utilizadas).

Ligue a chave Pré-aquecendo Pronto
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MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA

DIARIAMENTE APÓS SEU ÚLTIMO CAFÉ

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NOTA: Não use materiais abrasivos, não lave na máquina de lavar, não use solventes.

Cápsulas

O modo de economia de 
energia é ativado após de 
10 minutos sem utilização.

Sempre desligue a máquina 
e desconecte-a da tomada 
quando não estiver usando.

1. Certifi que-se de retirar o equipamento da tomada e esperar ele esfriar antes de limpá-la. 
2. Use um pano seco para lavar o tanque de água removível. 3. Esvazie o recipiente de 
cápsulas usadas e limpe-o. 4. Limpe o suporte de cápsulas com um pano seco. 5. Use um 
pano úmido para limpar suavemente a grade de suporte de xícaras. 6. Limpe a máquina 
com um pano úmido e um detergente suave não-abrasivo. Nunca submergir a máquina. 7. 
Recoloque todas as partes e guarde para a próxima utilização.

Esvazie o recipiente de 
cápsulas usadas e a 

bandeja de gotejamento.

Enxágue e 
esvazie o tanque 

de água.

Para sair do modo de economia de energia, pressione 
qualquer botão ou desligue e religue a cafeteira 
novamente para reaquecê-la. (Veja o passo 2)

NOTA: O equipamento irá entrar em modo de espera e a luz irá apagar se nenhuma 
atividade até depois minutos depois que o processo de preparação do café fi nalizar. 
Para retomar o processo de preparação de café, certifi que-se que o tanque de água 

está cheio e que a chave está ligada e então pressione qualquer botão.



7 DESCALCIFICAÇÃO

Remova a cápsula 
e feche a alavanca

Lave a máquina (veja 
passo 1) e desligue 
quando completar o 

processo.

Ligue a máquina e 
espere até ela estar 

pronta.

Espere por 20 
minutos com a 
máquina ligada.

Lave bem o tanque, encha 
com água limpa. Repita 
o passo anterior, usando 
toda a água novamente.

Pressione o botão START/
STOP para iniciar o fl uxo.

Pressione o botão START/STOP para 
iniciar o fl uxo. Para parar o fl uxo, 
pressione o botão START/STOP 

novamente.

Permita o líquido fl uir. Uma 
vez que a quantidade deseja 

for atingida, pressione o 
botão START/STOP para 

parar o fl uxo.

Encha o tanque de água até 
o valor máximo com 4 partes 

de água 1 uma parte do 
descalcifi cador.

Coloque um recipiente 
qualquer sobre a bandeja de 

gotejamento.

Esvazie o recipiente de 
cápsulas usadas e a bandeja de 
gotejamento e ligue a máquina.

Coloque um recipiente 
qualquer sobre a bandeja de 

gotejamento.

Certifi que-se que a máquina está desligada. Leia 
cuidadosamente as instruções de segurança contidas 
no pacote do seu descalcifi cador. O descalcifi cador é 

agressivo para a superfície da carcaça. Não use vinagre.



8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUÇÃO

As luzes não acendem

A máquina faz um barulho esquisito

Um ligeiro chiado pode ser ouvido após 
o café liberado

As luzes estão acesas mas o café não sai

A máquina não sai café

O café não está quente o sufi ciente

A alavanca não fecha completamente

Vazamento ou fl uxo de café incomum

As luzes piscam irregularmente

Sai água, mas não sai café da máquina

Cheque se o equipamento está corretamente 
conectado à tomada, que o botão de ligar 
tenha sido pressionado e que a luz vermelha 
correspondente esteja acesa. A máquina pode 
ter se desligado automaticamente. Pressione 
o botão de ligar. Cheque a tomada: plugues, 
voltagem e fusíveis.

Verifi que se há água no tanque.

Isso não é um defeito, mas um funcionamento 
normal da válvula de controle de pressão. 

A cápsula inserida pode estar com defeito. 
Espere alguns segundos e tente novamente 
com uma nova cápsula.

Cheque o tanque de água e, se estiver vazio, 
encha. Descalcifi que, se necessário. Levante 
a alavanca. Pressione o botão de fazer café e 
espere até a água sair.

Pré-aqueça a xícara. Descalcifi que a máquina 
se necessário. 

Esvazie o recipiente de cápsulas utilizadas. 
Certifi que-se que não há nenhuma cápsula 
emperrada dentro da máquina.

Cheque se o tanque de água está na posição 
correta.

Cheque o tanque de água e, se estiver vazio, 
encha. Coloque uma nova cápsula na máqui-
na. Interrompa o processo de descalcifi cação 
se for o caso. O modo de economia de ener-
gia é ativado após 10 minutos sem uso.

Coloque uma nova cápsula na máquina.



• Conecte o equipamento apenas em uma tomada 
adequada, facilmente acessível e aterrada. 
Certifi que-se que a voltagem da tomada é a 
mesma especifi cada no equipamento. O uso 
de uma conexão incorreta anula a garantia 
do equipamento. • Não puxe o cabo sobre 
arestas cortantes, não aperte-o nem pendure o 
equipemento pelo cabo. • Mantenha o cabo longe 
de calor e de umidade. • Se o cabo for danifi cado, 
deve ser substituído pelo fabricante, por sua 
assistência técnica ou por pessoas similarmente 
qualifi cadas. • Se um cabo de extensão for 
necessário, use somente um cabo aterrado 
com seção transversão mínima de 0,75mm2 
ou com potência adequada. • Nunca coloque o 
equipamento ao lado ou sobre superfícies quentes 
tais como fogões, fornos, chamas ou similares. 
• Sempre coloque o equipamento na horizontal 
em uma superfície estável. • A superfície deve ser 
resistente ao calor a à líquidos como água, café ou 
similares. • Desconecte o equipamento da tomada 
quando o mesmo não estiver em uso por um longo 
período. Desconecte da tomada puxando pelo 
plugue e não pela tomada. • Antes de limpar ou 
fazer qualquer reparo no equipamento, remova o 
plugue da tomada e deixo-o esfriar.

O APARELHO É DESTINADO PARA BEBIDAS DE 

ACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Não use o equipamento para outros fi ns para os 
quais ele não está destinado. 2. O equipamento foi 
projetado para uso apenas interno. 3. Mantenha 
o equipamento longe da luz solar, respingos de 
água pronlongados e umidade. 4. O equipamento 
é destinado a ser utilizado em casa, escritório 
e ambientes similares ao residencial. 5. O 
equipamento não é destinado a ser usado por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidade 
física, sensorial ou mental reduzidas, ou sem 
experiência ou conhecimento, a menos que seja 
feito sob supervisão de algúem que garanta a 
sua segurança. Mantenha o equipamento longe 
do alcance das crianças. O fabricante não se 
responsabiliza e a garantia não se aplica se o 
equipamento for usado com fi ns comerciais ou de 
forma inapropriada. Qualquer dano resultante do 
uso para outros propósitos, operação incorreta, 
reparo não feito por alguém da assistência técnica 
ou uso com inobservância às instruções, não será 
de responsabilidade do fabricante.

9 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Em caso de emergência:
Desligue a máquina imediatamente e desconecte o equipamento da tomada.

Ao usar equipamentos elétricos, algumas precauções básicas 
devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

EVITE POSSÍVEIS DANOS QUANDO OPERAR O 

EQUIPAMENTO:

1. Nunca toque o cabo com as mãos molhadas.
2. Nunca mergulhe o equipamento ou partes 
dele em água ou qualquer outro líquido. 3. Nunca 
coloque o equipamento ou partes dele na máquina 
de lavar louças. 4. Eletricidade e água juntos 
são perigosos e podem resultar em choques 
elétricos fatais. 5. Não abra o equipamento pois 
o mesmo possui voltagem perigosa por dentro. 
6. Não coloque nada dentro das aberturas da 
máquina. Fazer isso pode causar incêndio ou 
choque elétrico. 7. Nunca deixe o equipamento 
sozinho quando o mesmo estiver em operação. 
8. Não use o equipamento se o mesmo estiver 
danifi cado ou sem funcionar corretamente. 9. 
Um equipamento danifi cado pode causar choque 
elétrico, pegar fogo e causar um incêndio. 10. 
Sempre feche completamente a alavanca e não 
abra durante a operação. Queimaduras podem 
ocorrer. 11. Não coloque o dedo sobre a saída 
de café, pois há risco de queimadura. 12. Não 
coloque o dedo no compartimento de cápsulas ou 
suas partes, você corre o risco de se machucar. 
13. A água poderia fl uir ao redor da cápsula se a 
mesma não for perfurada pelos pinos da máquina 
e danifi caria o equipamento. 14. Nunca use uma 
cápsula deformada ou danifi cada. Se uma cápsula 
for bloqueada dentro do compartimento de 
cápsulas, desligue o equipamento e desconecte-o 
da tomada antes de fazer qualquer procedimento. 
15. Sempre encha o tanque de água com água 
fresca e fria. 16. Esvazie o tanque de água se o 
equipamento não for usado por um longo período 
de tempo. 17. Substitua a água do tanque de água 
se o equipamento não for operado por um fi m de 
semana o período de tempo similar. 18. Não use o 
equipamento sem a bandeja de gotejamento e sem 
grade de gotejamento para evitar derramar qualquer 
líquido nas superfícies ao redor do equipamento.
19. Nunca use nenhum produto de limpeza forte 
ou solvente. Use um pano úmido e um detergente 
suave para limpar a superfície do equipamento. 
20. Quando desempacotar a máquina, remova 
o plástico fi lme da grade de gotejamento e 
descarte-o. 21. Todas as máquinas de café passam 
por rígidos controles.Testes de confi abilidade  em 
condições práticas são executados aleatoriamente 
nas unidades selecionadas. 
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REGISTRE-SE AGORA
www.cafecomdinheiro.com.br

Registre-se em um dos nossos planos. O descalcifi cador 
estende a sua garantia para 12 meses.

Avenida Amintas Barros, 3700 - Bairro Lagoa Nova - Natal - RN
CEP 59075-810 / CNPJ 24.062.686/0001-03

Atendimento ao cliente: (84) 3206.1658 ou no nosso site 
www.cafecomdinheiro.com.br

Produto importado por:

ARYAND PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

A GARANTIA TORNA-SE NULA E INVÁLIDA A MENOS QUE O PRODUTO 
SEJA ULTILIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES 
ESTABELECIDAS NO MANUAL DO USUÁRIO CROWD COFFEE

*A garantia de 12 meses é estendida e só é válida 
com a aquisição do descalcifi cador.

12 MESES* PARA GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA


