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II NNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDEE  OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  MM ÁÁQQUUII NNAA  DDEE  CCAAFFÉÉ  
 

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS 

ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE CAFÉ, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Informações Gerais. 
- O café moído grosseiramente é o mais adequado para essa aplicação. 
- Nunca imersa o aparelho na água. 
- Nunca ligue o aparelho, Se não houver água no tanque. 
- Sempre utilize o aparelho em uma superfície seca, nivelada e resistente ao calor, distante de qualquer 

extremidade. Certifique-se se suas mãos estão secas. 
O APARELHO DEVE SER ATERRADO. 

 
2. Instalação 

a) Antes de utilizar o aparelho, primeiro limpe o recipiente de infusão, a tampa do filtro, o tubo da máquina 
de café e a parte interna do tanque com um detergente não abrasivo. 

b) Coloque o aparelho reto em uma superfície firme e plana. 
c) Coloque a grade no tanque. 
d) Conecte o aparelho em uma tomada aterrada (enquanto o equipamento estiver desligado) 
e) Insira a unidade do equipamento a base da estrutura de plástico na cor preta. (somente para MCV6L) 
 

O EQUIPAMENTO ESTÁ PRONTO PARA USO. 
 

3. Advertências 
a) Este aparelho não destina-se à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de 
uma pessoa responsável pela sua segurança. 

b) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 
o aparelho. 

c) Este aparelho deve ser manuseado somente por pessoas treinadas. 
d) Recomenda-se que, para uma melhor utilização e maior rendimento, a temperatura ambiente 

esteja em torno de 20ºC. 
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4. Fazendo café: 
Cuidado! 
A parte externa do aparelho costuma-se ficar muito quente durante o uso. 
Não toque! 
- Ao fazer café, pelo menos metade da capacidade total da máquina deve ser utilizada. (no caso da 

MCV6L, a quantidade mínima é 20 copos) 
- É preferível o café moído grosseiramente. 
- Se outro tipo de café for utilizado, um filtro de papel é requerido. 
 
a. Preencha o tanque com água FRIA em conformidade com a quantidade de café requerida. 
b. Coloque o café moído no recipiente de infusão. (6 gramas por copo é uma indicação geral). 
c. Vede o recipiente de infusão posicionando a tampa do filtro. 
d. Posicione o tubo da máquina de café e o recipiente de infusão no tanque. Certifique-se se a base da 

máquina de café está posicionada de modo firme na cavidade da base. 
e. Substitua a tampa superior do equipamento. 
f. Ligue o aparelho. A lâmpada do botão liga/desliga deverá acender. 
Quando a luz piloto ficar verde, significa eu o café está pronto e será mantido aquecido automaticamente. 
g. Quando cerca de três copos de café permanecer no tanque ou quando o café não possa ser mais visto no 

medidor de vidro, retire o fio da saída elétrica e desligue a máquina. 
h. Para reaquecer o café frio, simplesmente conecte o aparelho e o ligue. Certifique-se se o recipiente de 

infusão e o tubo da máquina foram removidos. Deve haver pelo menos 12 copos de café no tanque para 
reaquecer. 

 
5. Aquecimento de água para bebidas instantâneas. 

Água limpa deve ser aquecida no seu aparelho para uso com bebidas instantâneas. 
Preencha com água FRIA o aparelho limpo com o nível de copos desejado e coloque o tubo da máquina de 
café e o recipiente de infusão vazio na posição da mesma forma para fazer o café. Conecte o aparelho e 
LIGUE até acabar a filtragem. 
Desconecte o aparelho quando pelo menos 3 copos de água permanecer. 
Quando o aparelho for utilizado somente para aquecer água. Deve ser perfeitamente “BEM” limpo após cada 
uso. Além disso, uma limpeza especial semanalmente utilizando vinagre para remover os depósitos minerais. 
Se esses depósitos não forem removidos, a corrosão do metal pode ocorrer e resultar em danos ao aparelho. 
Consulte as instruções de limpezas especiais. 

 
6. Limpeza após o uso. 

a. Remova o recipiente de infusão e o tubo da máquina do tanque e esvazie o recipiente de infusão, que é mais 
fácil se os sedimentos de café forem secos um pouco. 

b. Lave o recipiente de infusão, a tampa do filtro e o tubo da máquina sob o suporte. 
c. Enxague a parte interna do tanque até que ele esteja limpo. O aparelho está agora pronto para uso 
novamente. 

 
7. Limpeza Especial. 

Limpeza inadequada, principalmente da unidade do aquecimento, afetará o desempenho de seu aparelho, 
resultando em café morno e fraco e pode causar a interrupção do coamento. Para manter o aparelho 
funcionando adequadamente, siga essas instruções regularmente. 
Se o aparelho é utilizado diariamente, uma limpeza especial em cada 2 semanas, ou semanalmente utilizado 
para aquecimento de água é necessário limpá-lo a unidade de aquecimento “MUITO BEM”. Se não mantiver 
o aparelho limpo, este não funcionará adequadamente. Consulte outro manual de instruções de 
ferramentas de limpeza especial para a máquina de café. 
 

8. Manutenção. 
 
EM CASO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 
GARANTIA, ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER LEVADO A UM ASS ISTENTE TÉCNICO 
AUTORIZADO. VERIFIQUE EM NOSSO SITE, WWW.VENANCIOMETAL.COM.BR , O 
ASSISTENTE MAIS PRÓXIMO A VOCÊ. 
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a. Limpe o recipiente de infusão, tampa do filtro e a tampa superior com um detergente não abrasivo e, em 
seguida seco-o com um pano macio e seco. 

b. A parte interna do tanque e o tubo da máquina são feitos de aço inoxidável e podem ser limpos com um 
agente de polimento, há possibilidade de combinação com uma esponja de polimento. 

c. Se o aparelho estiver funcionando adequadamente, a cavidade no meio da base deve estar livre de deposito 
de calcário e café. 

d. A parte interna do medidor de vidro pode ser limpo com ajuda de limpador de tubo conectado. Primeiro 
retire os parafusos da tampa do medidor, em seguida, insira o limpador do tubo no medidor de vidro a partir 
acima. Bucha pode ser utilizada para limpar a máquina de café. 
Não desmonte o medidor de vidro n o processo. 

e. Para limpar a torneira, desrosqueie a alça. Mova a esponja para cima e para baixo pela torneira, em seguida 
insira a esponja por meio da abertura dentro do aparelho para limpar a conexão da torneira. 

    Lave a alça da torneira com água quente com sabão e enxague em seguida. Recoloque a torneira. 
Não utilize soda caustica para limpar o aparelho, pois pode desbotar e manchar o metal！！！！ 
 

 
9. Proteção Térmica. 

O aparelho deve ser desconectado antes de ser reinicializado. O aparelho é ajustado com proteção térmica. Se 
este for ativada, o aparelho desligará automaticamente, embora a lâmpada permaneça acesa. A fim de ligar o 
aparelho novamente, o botão reinicializar na parte de trás do aparelho deve ser pressionado uma vez que o 
aparelho foi RESFRIADO. Se o aparelho continuar não funcionando, o representante deve ser consultado. O 
presente dispositivo de segurança pode ser desligado durante o transporte. Então, siga as instruções acima. 
 
 

10. Informações Técnicas e Medidas: 
 
 
Modelo: MCV6L 
Tensão: 230V AC 50HZ 
Watts: 1250W 
Dimensão: Diâmetro 22,70cm X 44,50cm Altura 
Peso: 3,40KG 
Volume: 6 Litros 
Quantidade Mínima: 2,50 Litros 
Capacidade por hora: 10 Litros aproximadamente 
Tempo requerido para fazer a quantidade máxima: 27 minutos aproximadamente 
 
Modelo: MCV10L 
Tensão: 230V AC 50HZ 
Watts: 1250W 
Dimensão: Diâmetro 26,00cm X 46,80cm Altura 
Peso: 4.50KG 
Volume: 10 Litros 
Quantidade Mínima: 5 Litros 
Capacidade por hora: 15 Litros aproximadamente 
Tempo requerido para fazer a quantidade máxima: 38 minutos aproximadamente 
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11. Lista de Componentes 
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Item Código Descrição 

1 8.97.01.00000900 ALCA DA TAMPA SUPERIOR P/ MAQUINA DE CAFÉ 

2 8.97.01.00000911 TAMPA SUPERIOR (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFÉ 

3 
8.97.01.00000902 GRADE (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

8.97.01.06000902 GRADE (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV6L 

4 
8.97.01.06000903 PLACA REDONDA SUP (ACO INOX) P/ MAQ DE CAFE MCV6L 

8.97.01.00000903 PLACA REDONDA SUP (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

5 
8.97.01.06000905 HASTE DO SPRAY (ACO INOX) P/ MAQ DE CAFE MCV6L 

8.97.01.00000905 HASTE DO SPRAY (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

6 
8.97.01.00000906 RECIPIENTE (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

8.97.01.06000906 RECIPIENTE (ACO INOX) P/ MAQUINA DE CAFE MCV6L 

7 
8.97.01.00000907 ALCA DO RECIP (ACO INOX) P/ MAQ DE CAFE MCV10L 

8.97.01.06000907 ALCA DO RECIP (ACO INOX) P/ MAQ DE CAFE MCV6L 

8 8.97.01.00000919 CONECTOR (FIO DE PLAST E COBRE) P/ MAQ DE CAFE MCV 

9 8.97.01.00000920 GRAMPO DO CABO (FERRO) P/ MAQ DE CAFE MCV 

10 8.97.01.00000921 SUSTENTADOR DA TORNEIRA (METAL) P/ MAQ DE CAFE MCV 

11 
3.97.01.10000252 TORNEIRA P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

8.97.01.00000912 TORNEIRA (PLASTICA) P/ MAQUINA DE CAFE MCV6L 

12 8.97.01.00000922 ANEL DE VEDACAO DA TORNEIRA P/ MAQ DE CAFE MCV 

13 8.97.01.00000923 ROSCA DE TRAVAMENTO DA TORNEIRA P/ MAQ DE CAFE MCV 

14 8.97.01.00000913 LUZ INDICADORA (PLASTICA) P/ MAQ DE CAFE MCV 

15 8.97.01.00000916 BOTAO LIGA/DESLIGA PARA MAQUINA DE CAFE MCV 

16 8.97.01.00000924 PORCA (FERRO) P/ MAQ DE CAFE MCV 

17 
8.97.01.06000909 PLACA BASE DO RECIPIENTE P/ MAQ DE CAFE MCV6L 

8.97.01.00000909 PLACA BASE DO RECIPIENTE  P/ MCV10L 

18 8.97.01.00000914 LAMINA DE AQUECIM EM PTC P/ MAQ DE CAFE MCV 

19 
8.97.01.00000926 LAMINA PLANA DE AQUECIMENTO (METAL) P/ MAQ DE CAFE MCV 127V 

8.97.01.00000929 LAMINA PLANA DE AQUECIMENTO (METAL) P/ MAQ DE CAFE 220V 

20 
8.97.01.00000908 DESCANSO (FERRO) P/ MAQUINA DE CAFE MCV10L 

8.97.01.06000908 DESCANSO  (FERRO) P/ MAQUINA DE CAFE MCV6L 

21 
8.97.01.00000917 TERMOSTATO 1 P/ MAQUINA DE CAFE MCV 

8.97.01.00000918 TERMOSTATO 2 P/ MAQUINA DE CAFE MCV 

22 8.97.01.00000927 PINGADEIRA P/ MAQ DE CAFE MCV6L 

23 8.97.01.00000915 RESISTENCIA COPO QUENTE (FERRO) P/ MAQ DE CAFE MCV 
 

 


