INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou
mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido
devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização
do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
• Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo
fabricante ou pelo seu agente de reparações, ou por qualquer
indivíduo competente e autorizado, de modo a evitar qualquer perigo.
• Não coloque o aparelho dentro da água ou qualquer outro tipo de
líquido.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar que não
brinquem com o aparelho.
• Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue se
encontrarem de alguma forma danificados. O cabo de alimentação
tem de ser substituído pelo fabricante, um Serviço de Assistência
Técnica autorizado Arno ou uma pessoa igualmente qualificada, de
modo a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
• Não coloque o cabo, o plugue, nem o aparelho dentro de água ou
qualquer outro tipo de líquido.
• O seu aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.
• O aparelho não foi concebido para ser utilizado nos seguintes
casos que não são cobertos pela garantia:
- nas zonas de alimentação reservadas aos funcionários de lojas,
escritórios e outros ambientes profissionais,
- em fazendas,
- por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter
residencial,
- em ambientes tipo quartos de hotéis.

INSTRUÇÕES DE USO
Cafeteira Gran Perfectta
Você acaba de adquirir um produto ARNO
da mais alta tecnologia e qualidade e por
isso agradecemos a sua confiança. Para
melhor entender e aproveitar todas as
funções deste aparelho e utilizá-lo com
toda a segurança, leia atentamente as
recomendações a seguir e as instruções
de uso do produto.
Não jogue fora este Manual de Instruções.
Guarde-o para eventuais consultas.
RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:
A ARNO esta atenta com a qualidade dos seus produtos e
preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por
esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente
as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito
funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
a. Antes de Ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a
tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no
produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não
seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua
segurança pessoal.
b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso
doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma
sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização
nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submirja em água
ou qualquer outro liquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao
produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite
operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.
d. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o
produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá,
involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.
e. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer
tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos
internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua
segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para
ser examinado antes de voltar a usa-lo. No caso de lavadoras contate
a Assistência Autorizada Arno para visita e conserto.
f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue
danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curtocircuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição
do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
g. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por
terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a
garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e
nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do
fio e causar problemas técnicos e acidentes.
i. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o
plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu
bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
j. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico,
que não sejam originais de marca, podem provocar acidentes
pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu
funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.
k. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que
os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue,
para evitar choque elétrico.
l. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto
estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde
houver crianças para que acidentes sejam evitados.
m. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de
benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que
causariam danos aos componentes do produto e podem provocar
sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Cafeteira Gran Perfectta

ARMAZENAGEM
Antes de guardar, desligue o aparelho.

COMPARTIMENTO PARA O CORDÃO ELÉTRICO
A cafeteira Gran Perfectta possui o reservatório de água
especialmente desenhado para que você possa alojar o cordão
elétrico ao guardar a cafeteira, economizando espaço.

ATENÇÃO

a. Tampa do reservatório
b. Reservatório de água
c. Interruptor (liga/desliga)
com luz piloto
d. Colher dosadora

e.
f.
g.
h.

Suporte porta-filtro giratório
Dispositivo corta-pingo
Jarra inox
Base

DISPOSITIVO CORTA-PINGO
Situado no orifício do porta-filtro, este dispositivo interrompe a filtragem
automaticamente por alguns instantes, quando a jarra é retirada da
cafeteira. Este dispositivo permite servir o café durante o preparo.

INSTRUÇÕES DE USO
As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta
utilização do produto. Leia-as atentamente.
LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
É recomendável colocar a cafeteira em funcionamento, só com água,
pelo menos por duas vezes, para limpar o circuito ebulidor.
Encha o reservatório somente com água fria e feche a tampa (fig. 1).
Em seguida, coloque a jarra, corretamente tampada, sobre a base
(fig. 2).
Posicione o porta-filtro junto do reservatório
até o travamento e ligue o interruptor da
cafeteira, deixando-a funcionar até que toda a
água do reservatório seja escoada para a jarra.
Repita a operação de limpeza do circuito
ebulidor toda vez que a cafeteira ficar parada
ou sem uso por um tempo prolongado.
UTILIZANDO A CAFETEIRA
1. Levante a tampa do reservatório e despeje
a água. Feche a tampa do reservatório (fig.
1). Verifique a tabela abaixo para saber a
quantidade necessária de água para o
número de cafés desejado.
Número de xícaras desejado

• Use sempre água fria ao colocar água no reservatório para o
preparo ou para limpeza.
• Na primeira utilização é normal a saída de fumaça, devido ao
excesso de lubrificação das peças internas. Em pouco tempo,
a fumaça desaparecerá.
• Antes de guardar o produto, certiﬁque-se de que o reservatório
esteja vazio, evitando assim que a umidade prejudique o
funcionamento da cafeteira.
• Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros
utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se
proteger contra acidentes.
• A ﬁm de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do
corpo ou objetos no interior do produto.
• A ﬁm de não daniﬁcar ou provocar defeitos, nunca lave as
peças deste produto em lava-louças.
• Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a ﬁm de
evitar queimaduras.
• Não encha o reservatório além da capacidade máxima,
evitando vazamentos, quando o produto for colocado em
funcionamento.
• Veriﬁque se o interruptor esta desligado antes de inserir ou
retirar o plugue da tomada.
• Não coloque água no reservatório vazio quando o produto
estiver ligado.
• Para o preparo do café tradicional, sugerimos utilizar uma
medida da colher dosadora de pó a cada 2 xícaras a serem
preparadas. Porém, é necessário ressaltar que esta é apenas
uma sugestão da Arno, uma vez que o café fraco ou forte não
esta ligado somente à quantidade de pó utilizada, mas também
a composição do mesmo que pode variar de uma marca para a
outra, assim como o filtro utilizado.
Sendo assim, para se adaptar ao seu gosto e a sua situação,
caso deseje um café mais forte, você pode acrescentar mais
pó que o sugerido e, para um café mais fraco, pode adicionar
mais água no reservatório durante o preparo, desde que o
reservatório não esteja vazio. Entretanto, atente-se sempre
para não ultrapassar a capacidade máxima da sua cafeteira.
• Para preservar o perfeito funcionamento do circuito ebulidor,
despeje no reservatório apenas água fria, na temperatura
ambiente. Jamais coloque açúcar, café ou leite no reservatório
da cafeteira.
• A capacidade total de água da Cafeteira Arno Gran Perfectta é
de 1,5L. Porém, durante o preparo do café, certa quantidade de
água é perdida pela evaporação ou mesmo durante a
passagem pelo pó, sendo assim, a capacidade total de preparo
da Cafeteira Arno Gran Perfectta é de 1,25L de café. Com 1,5L
de água, são preparadas 20-30 xícaras de café, ou seja, 1,25L
de café.

EM CASO DE DIFICULDADES

Xícaras grandes

Xícaras pequenas

Quantidade de água
necessária

8
12
16

12
18
24

522 ml
776 ml
1035 ml

2. Abra totalmente o porta-filtro giratório e
coloque um filtro de pape! 1x4 que pode
ser adquirido em supermercados (fig. 3).
3. Com a colher dosadora, coloque a
quantidade de pó de café desejada
conforme sua preferência, mais forte ou
mais fraco (fig. 4). Feche o porta-filtro
giratório.
4. Coloque a jarra tampada sobre a base,
mantendo a alça da cafeteira de acordo
com a figura 2. Certifique-se que a jarra
esteja corretamente encaixada sobre a
base.
5. Ligue o interruptor. A luz piloto se
acenderá, indicando que o aparelho esta
em funcionamento.

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se
o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:
PROBLEMA

CAUSAS

O QUE FAZER

O produto não
funciona

Não há energia
elétrica na tomada.

Ligue o aparelho em outra
tomada da mesma tensão elétrica
(voltagem) para comprovar o fato.

O café esta
ficando fraco

Pouco pó no
porta-filtro.

Coloque mais pó no coador.

Excesso de água no
reservatório.

Reduza a quantidade de água a
ser colocada no reservatório.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Lave normalmente a jarra e porta-filtro com água e detergente neutro.
Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência dos
mesmos, nem saponáceos para limpeza das partes plásticas ou da
base. De preferência, o porta-filtro deve ser lavado logo apôs o uso. A
base, com reservatório, não deve ser submersa em água para evitar
problemas elétricos. Limpe-a apenas com um pano úmido.
Enxugue imediatamente qualquer gota de água ou café que
eventualmente tenha caído sobre a base da cafeteira.
A limpeza do corpo do produto só pode ser feita com um pano
umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro
produto de limpeza pode causar danos ao produto.

CONSUMIDOR: caso você, apôs ter lido o manual de instruções, ainda
tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto
ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO
através do SAC (11) 2915-4400 ou visite nosso site - www.arno.com.br
- e envie um e-mail.
Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

