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 Cuidados a ter na primeira ligação 

• Ler o “Manual de Instruções” com atenção e siga as instruções que 

ajudam na instalação e operação adequada deste produto e nas suas 

características, por favor guarde as instruções para consulta futura. 

• Antes de ligar a máquina encha o depósito de água até ao máximo 

indicado. 

• Coloque uma chávena na bandeja. 

• Ligue o cabo de alimentação na corrente e de seguida ligue a máquina e 

aguarde até que a luz Azul fique fixa.             

                             
• Após ligar a máquina e Sem introduzir ainda uma cápsula, faça uma 

puxada de água até encher uma chávena de café, carregando num dos 

botões “chávena”; aguarde que saia água, nalguns casos pode demorar. 

• Depois coloque uma cápsula na ranhura e verifique se a luz azul se 

encontra fixa (indicação para que se possa tirar o café). 

• Carregar no botão chávena cheia ou curta para tirar café.  A extração 

pára automaticamente ou, se desejar, pare a seu gosto carregando no 

botão “chávena” em uso. 

• Não deve premir o botão “chávena” mais de 1 segundo, pois a máquina 

entrará em modo de programação de fluxo de café. 

 

 Solução rápida de problemas – 9)  

• Programação de fluxo de café –> deve premir o botão “chávena” curto 

ou cheio mais de 1 segundo, assim a máquina entrará em modo de 

programação de fluxo de café. 

• Máquina encontra-se ligada e a luz não acende –> a máquina desligou-

se automaticamente, prima o interruptor: Ligar I  Desligar o.   

Verifique a rede elétrica: tomada, tensão, fusível. 

• Não sai café nem água –> Verificar se o reservatório de água está vazio 

e encha-o com água potável. -> Levante a alavanca, pressione um dos 

botões “chávena” e espere até que saia água. 

• O café não está a sair suficientemente quente –> Pré-aquecer a chávena. 

Descalcifique a máquina se necessário com descalcificante (não utilizar 

líquidos ácidos ou abrasivos). 

• A alavanca não fecha completamente –> Esvazie o reservatório para as 

cápsulas e verifique que não está nenhuma cápsula presa dentro da 

máquina. 

• Vazamento ou fluxo inabitual –> Verifique se o reservatório de água se 

encontra bem encaixado. 

• Sai água não sai café –> Coloque uma cápsula nova. 

• Luzes piscam de forma irregular –> Verifique se o reservatório de água 

está vazio e encha-o. -> Coloque uma cápsula de café nova  

-> O modo de economia de energia é ativado após 15 minutos em 

espera, pressione um botão Ou desligue e volte a ligar a máquina. 

 
 

 Como proceder em caso de avaria 

• Se a máquina entrar em curto-circuito ou faz disparar o quadro –> Por 

favor retire o cabo de alimentação da corrente e não tente ligar 

novamente a máquina, enviar para reparação. 

• Máquina não faz qualquer barulho na fase de tirar o café, a bomba de 

água encontra-se avariada, enviar a máquina para reparação. 

• Assim que se liga a máquina acende logo a luz azul fixa, a máquina 

encontra-se com avaria, neste caso não aquece; enviar para reparação. 

• Ao introduzir a cápsula a alavanca não fecha –> o mecanismo de inserção 

da cápsula necessita de ser afinado, a máquina deve ser enviada para 

reparação. 
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• Aparece água por baixo da máquina na zona do depósito de água –> o 

coletor deve ter sofrido algum rasgão/dilatação ao introduzir o depósito 

de água, ou então um dos tubos de água encontra-se com fuga; a 

máquina deve ser enviada para reparação. 

• Não acende umas das luzes, mas funciona, neste caso tem que se 

proceder a substituição de um dos Leds, no entanto não interfere com o 

funcionamento da máquina.  

 

• Para reparação contacte o serviço de apoio a cliente Kaffa, através do nr. 

tel. 800 207 331  ou  214 447 010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Rápido de Instruções  

- KAFFA Auto CN-Z0109 – 

 


