
CMX - Cafeteira Elétrica

Manual de Instruções

Leia as instruções antes de usar o produto

ano de
garantia1 Modelo CMX

CAFETEIRA ELÉTRICA

CUIDADO E LIMPEZA

Tripolar 3 x 1,0 mm² 3 x 1,5 mm²

17. Retire a jarra da cafeteira para servir o café.
NOTA: A quantidade de café pronto será um pouco menor do que a quantidade 
de água que você adicionou, pois a água é absorvida pelo pó de café.
CUIDADO: Ao servir o café, o ângulo de inclinação da jarra não deve ser 
superior a 45 graus a partir da posição vertical. O café deve ser servido 
lentamente até que a jarra esteja vazia, caso contrário, o café escorrerá pela 
tampa podendo causar queimaduras.
18. A Cafeteira Eléterica CMX possui jarra térmica, portanto não é necessário 
que o aparelho fique ligado para que o café se mantenha aquecido.

1. Antes de qualquer operação de limpeza e manutenção desligue o aparelho 
e espere esfriar.
2. Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
3. Limpe todas as partes removíveis após cada uso com água e sabão.
NOTA: Não tente limpar o interior do tanque de água, isso pode deixar 
resíduos de sabão. Para limpeza basta enxaguar com água fria 
periodicamente.
4. A jarra pode ser lavada com água morna, um pouco de detergente e uma 
esponja macia. Não coloque a jarra em máquina de lavar louça.
5. Quando desejar limpar a parte externa do aparelho use somente um pano 
úmido.
Resíduos de minerais:
1. Aproxidamente a cada 2 meses recomenda-se que seja feita uma limpeza 
específica para eliminar resíduos de  minerais deixados pela água que podem 
entupir sua cafeteira. 
2. A frequência da limpeza depende da quantidade de minerais na água da sua 
região. O excesso de vapor ou o ciclo de preparo prolongado são sinais de que 
é necessário fazer uma limpeza.
Retirando os resíduos de minerais:
3.Despeje no reservatório de água vinagre branco até a metade da quantidade 
máxima e acrescente água fria até a quantidade máxima.
4. Ligue a cafeteira Deixe que a metade da solução de limpeza passe para a 
jarra e então desligue a cafeteira.
5.Deixe a cafeteira esfriar por 15 minutos a fim de amolecer os resíduos de 
minerais.
6.Despeje o líquido que passou para a jarra de volta ao reservatório de água 
7.Ligue a cafeteira e deixe que toda a solução passe para a jarra.
8.Desligue a cafeteira e jogue fora a solução de limpeza.
9.Durante a limpeza haverá mais vapor que durante o processo normal de fazer 
café.
10. Ao terminar o processo use a cafeteira uma vez somente com água como 
antes do primeiro uso.
11. Após a limpeza lave a jarra.



 PRECAUÇÕES IMPORTANTES

CAFETEIRA ELÉTRICA CMX CONHECENDO A CAFETEIRA CMX

COMO UTILIZAR

Antes de usar a Cafeteira Elétrica CMX leia atentamente 
a todas as instruções. 

Mantenha este manual guardado para referências futuras.

A Cafeteira Elétrica CMX é rápida, prática e fácil de usar. Prepara até 24 
xícaras de café e sua jarra térmica mantém o café saboroso e quentinho por 
mais tempo. Além disso conta com a  praticidade de seu sistema corta pingos 
e seu visor de nível de água.

1. Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas 
peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou 
quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. 
Leve-o a uma assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
4. Não remova ou troque as peças por outras que não estejam especificadas 
nesse manual.
5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse 
manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão 
elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do 
aparelho.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência 
estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não 
sofram danos elétricos.
8. Este aparelho não se destina a 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.
9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o 
aparelho.
10. Não use o produto ao ar livre.
11. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica 
quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
12. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho 
podem causar acidentes.
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a 
recomendada pela Black & Decker.
14. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados 
exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.

15. Não deixe a cafeteira ligada sem água.
16. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
17. A jarra é projetada para ser usada somente com essa cafeteira, nunca 
deve ser usada em outro produto.
18. Não coloque a jarra da cafeteira sobre e nem próxima a fogões, forno 
quente ou forno microondas.
19. Algumas partes do aparelho ficarão quentes quando o aparelho estiver 
ligado e um tempo após o seu uso portanto não toque diretamente, toque 
somente na alça da jarra.
20. Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá 
rompê-las e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
21. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente 
para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de 
acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido 
implica na perda da garantia.
22. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em 
ambientes em que tenham gases explosivos.
23. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios 
descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de 
funcionamento. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, 
a fim de evitar riscos.
24. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.
25. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes 
ou deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
26. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.
27. Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado 
Black& Decker.
28. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em 
água ou qualquer outra substância líquida ou manuseie com as mãos 
molhadas.
29. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
30. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É 
recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica 
Autorizada Black & Decker.
31. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. 
Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
32. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência 
Técnica Autorizada Black & Decker para revisão, conserto ou ajustes 

1. Coloque o aparelho em uma  superfície plana.
2. Antes de preparar o primeiro café use a cafeteira uma vez somente com 
água.
3. Ligue a cafeteira na tomada.
4. Abra a tampa superior (A).
5. Coloque a água no reservatório (C)
6. Não ultrapasse o limite máximo indicado no visor de nível de água (D) .
7. Use somente água fria.
8.Não adicione açucar ou qualquer outro ingrediente no reservatório de água
9. Coloque o funil (G) no suporte funil (B) e certifique-se de que está bem 
encaixado.
10. Coloque um filtro de papel nº4 no funil (G).
11.Coloque a quantidade desejada de café no filtro .
12. Coloque a jarra (E) na cafeteira.
13. Feche a tampa superior (A).
14. Pressione o botão liga/ desliga (H) note que a lâmpada piloto acenderá 
indicando que o aparelho está em funcionamento. 
15. O processo pode ser interrompido a qualquer momento basta pressionar 
o botão liga/ desliga (H). 
16. Após o término do processo pressione o botão (H) note que a luz 
indicadora apagará indicando que a cafeteira está desligada.
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