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LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO
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Moedor De Café
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre 
observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes 
e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. 
Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
• Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, 
é a mesma da tomada a ser utilizada.
• Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, 
especialmente quando estiver em uso.
• Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos 
em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios 
acidentes.
• Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou 
em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência 
técnica autorizada Oster.
• Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. A distância 
entre o aparelho e a parede deve ser de mais de 10 centímetros.
• Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. 
Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
agente autorizado, a fim de evitar riscos.
• Não utilize peças além das recomendadas pelo fabricante. De outra maneira, poderá causar 
danos às pessoas e ao aparelho.
• A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados 
para efeito de garantia
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade 
física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos 
que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.
• O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado 
à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto. Desaconselhamos o uso 
deste produto por crianças.
• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
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• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas.
• Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes 
de limpar.
• Nunca desligue o aparelho puxando pelo fio. Segure firmemente o plugue e então puxe 
para desconectar.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não 
sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
• Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.

Atenção!
• Este produto é destinado a moer grãos para consumo doméstico. Não deve ser 
utilizado para nenhum outro propósito.

• Jamais toque nas lâminas com o produto em funcionamento ou com o plugue 
conectado à tomada.

• Conecte o plugue na tomada somente quando o Moedor estiver montado e com a 
tampa no lugar.

• Antes de remover a tampa, desconecte o plugue da tomada e certifique-se que a 
lâmina tenha parado de girar.

• Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme capítulo Limpeza e 
Conservação.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.
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COMPONENTES DO PRODUTO

1. Corpo do produto

2. Lâmina removível

3. Moinho

4. Botão Pulsar

5. Tampa

6. Visor transparente

7. Cabo elétrico

8. Escovinha para limpeza

9. Porta fi o
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UTILIZANDO

• Certifique-se que o plugue não esteja conectado na rede elétrica.
• Coloque os grãos de café na tampa e em seguida despeje-os no moinho.

 A capacidade do Moedor é de 50 gramas. Ao colocar os grãos de café, nunca ultrapasse 
a borda.
• Encaixe a tampa sobre o moedor com cuidado. A tampa deve estar bem presa para que o 
botão pulsar funcione.
• Conecte o plugue a tomada.
• Pressione e mantenha pressionado o botão Pulsar.
• Faça pulsos curtos até que a moagem atinja a granulação desejada.

Atenção! Não segure o botão pulsar pressionado por mais de 30 segundos, para evitar 
superaquecimento do motor.
• Normalmente deve levar em torno de 15 segundos para moer 45 gramas de café em grãos. 
No entanto esse tempo pode variar de acordo com preferências pessoais e tipo do grão.
• Solte o botão pulsar para interromper o processo.
• Desconecte o plugue da tomada, retire a tampa e despeje o café moído dentro do filtro de 
café da sua cafeteira.

Atenção!  Antes de retirar a tampa, certifique-se que as lâminas estejam completamente 
paradas

DICAS DE MOAGEM

• Com a moagem correta, o pó de café deve parecer granulado, tal como sal ou areia.
• Se a granulação for muito fina, a água poderá não fluir através do pó, mesmo sob pressão 
de cafeteiras expresso.
• A granulação muito fina pode ser definida pelo toque, parecendo-se com farinha.
• Se a granulação for muito grossa, a água fluirá através do café rapidamente sem extrair 
todo o seu aroma. 

Quantidade do grão 20g 30g 40g 50g

Moagem grossa 8 segundos 10 segundos 11 segundos 11,5 segundos

Moagem média 11 segundos 12 segundos 13 segundos 15 segundos

Moagem fina 14 segundos 16 segundos 16 segundos 18 segundos
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Sempre limpe o moedor de café após o uso.
• Lave a tampa com água morna e sabão, enxágue e seque bem.
• Limpe o moinho (com o pincel de limpeza que acompanha o produto) e posteriormente use 
um pano levemente úmido e seque bem.
• Limpe o corpo do aparelho com um pano levemente úmido e seque bem.

Atenção! Certifique-se de que o plugue do Moedor de Café esteja desconectado antes 
de limpá-lo.

Meio Ambiente
Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca 
descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois 
o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. 
Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste 
sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, 
entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade 
ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas 
regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste 
manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.
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