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Copyright

© 2018 Animo®
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida e/ou tornada pública em suporte impresso, 
microfilme, eletrónico ou de qualquer outra forma, sem o consentimento prévio do fabricante. Isto 
também se aplica a diagramas e/ou gráficos correspondentes.

A Animo reserva-se o direito de alterar partes do mesmo a qualquer altura sem notificação prévia ou 
imediata ao consumidor. O conteúdo deste manual também pode ser alterado sem aviso prévio. Este 
manual é válido para o modelo padrão do dispositivo. A Animo não poderá, por isso, ser responsável 
por possíveis danos resultantes de especificações diferentes das do modelo padrão para o dispositivo 
que lhe foi fornecido.

Este manual foi concebido com o máximo cuidado, contudo, o fabricante não poderá ser 
responsabilizado por eventuais erros no documento ou pelas respetivas consequências.

Este manual foi originalmente redigido em inglês. Todos os outros idiomas neste documento 
constituem uma tradução do texto original em inglês.
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1 Segurança

1.1 Informações importantes
Este manual do utilizador destina-se a ajudá-lo a utilizar esta máquina em segurança e com eficácia. 
Este manual fornece-lhe informações sobre a instalação, funcionamento e manutenção do 
equipamento. Certifique-se de que lê e compreende o manual antes de utilizar.

Você é responsável por utilizar esta máquina em conformidade com todas as instruções e 
procedimentos de segurança constantes do manual, assim como com todos os outros procedimentos 
de segurança do seu local de trabalho. Cabe ao utilizador assegurar-se de que a máquina é 
corretamente instalada, configurada, verificada, utilizada, reparada e mantida e que tais ações são 
apenas realizadas por pessoal devidamente qualificado para o efeito. O utilizador é também 
responsável por se assegurar que a máquina apenas é utilizada em total conformidade com as leis e 
regulamentos da jurisdição em que se encontra instalada.

1.2 Sinais de advertência
Os sinais de segurança estão fixos à máquina para facultar informações de segurança. Todos os sinais 
de segurança são repetidos e, normalmente, explicados detalhadamente neste manual.

AVISO
Antes de tentar utilizar a máquina, leia, compreenda e conheça todas as informações de 
segurança deste capítulo. Preste especial atenção a todas as advertências e precauções 
presentes no manual. A não observância de todas as advertências e precauções deste 
manual poderá resultar em graves lesões pessoais e de terceiros, incluindo morte.

AVISO
Caso exista alguma instrução ou procedimento de segurança que não compreenda, não 
utilize a máquina. Contacte o seu supervisor e solicite formação adequada relativamente à 
utilização da máquina. A utilização da máquina sem compreender e cumprir todas as 
advertências e precauções de segurança do manual poderá resultar em graves lesões 
pessoais e de terceiros, incluindo morte.

AVISO
Não utilize a máquina enquanto não receber formação adequada relativa à sua utilização 
segura e eficaz. Caso duvide da sua capacidade de utilizar a máquina de forma segura e 
eficaz, não a utilize. Nunca tente remover, modificar, anular ou comprometer qualquer 
dispositivo de segurança da máquina. Interferir com os dispositivos de segurança poderá 
resultar em lesões pessoais graves ou fatais.

Nota
O nível de pressão acústica ponderado A da máquina é inferior a 70 dB.
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1.2.1 Classificação dos sinais de segurança
Os sinais de segurança são do tipo internacionalmente aceites e são descritos abaixo.

1.2.2 Advertência, precaução e nota

1.3 Utilização prevista
A máquina contém e distribui bebidas. Qualquer outra utilização adicional será considerada como não 
estando em conformidade com a utilização prevista. O fabricante não pode ser responsabilizado por 
quaisquer danos causados pela utilização da máquina para outros fins diferentes dos descritos acima 
ou pela incorreta utilização da mesma.

AVISO
Sinal de advertência que identifica um perigo.

AVISO
"Advertência" identifica um perigo que pode resultar em lesões pessoais, incluindo morte.

Cuidado
"Precaução" identifica um perigo que pode resultar em danos na máquina ou noutro 
equipamento e/ou poluição ambiental.

Nota
"Nota" é utilizado para destacar informações adicionais.

AVISO
Não utilize produtos que não cumpram os regulamentos aplicáveis a géneros alimentícios.

Nota
Esta máquina só pode ser utilizada num ambiente comercial. Não se trata de uma máquina 
de utilização doméstica.
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1.4 Modificações

A Animo está sempre disponível para discutir aperfeiçoamentos às suas máquinas que envolvam 
modificações ou alterações. Consulte 1.11.

1.5 Dispositivos de segurança

1.5.1 Proteção antissalpicos para CNe
É instalada uma proteção antissalpicos acima da ligação elétrica do depósito. A proteção antissalpicos 
evita que entre água na tomada durante as operações de limpeza.

1.6 Precauções de segurança

1.6.1 Precauções gerais de segurança
• Assegure-se de que o ambiente à volta da máquina está seco, limpo e suficientemente iluminado.
• Apenas deve ser permitido o acesso à área de serviço onde a(s) bebida(s) são preparadas a 

pessoas com conhecimentos específicos e experiência prática com a máquina, especialmente em 
termos de segurança e higiene.

• Mantenha-se afastado de peças em movimento.
• Utilize apenas peças de substituição Animo.
• Utilize apenas produtos recomendados pela Animo.

AVISO
Não tente fazer quaisquer modificações ou alterações à máquina sem acordo prévio 
expresso da Animo. As modificações ou alterações à máquina não autorizadas podem 
resultar em graves lesões pessoais, incluindo morte.

AVISO
Não tente alterar, remover ou anular as funções de segurança.

AVISO
Não tente aplicar alterações que violem os regulamentos locais, regionais ou nacionais.

AVISO
Assegure-se de que o interruptor principal e botão de ativação estão livremente acessíveis.

AVISO
Ligue o(s) depósito(s) apenas à(s) tomada(s) de alimentação da torre. Não ligue quaisquer 
outros aparelhos.
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1.6.2 Durante a instalação
• Cumpra os regulamentos locais e utilize materiais e peças aprovados.
• Não coloque a máquina numa área com temperaturas inferiores a 0 °C.
• Não coloque a máquina numa área onde possa ser utilizado um jato de água.
• Instale a máquina apenas em locais onde possa ser supervisionada por pessoal qualificado.
• A máquina pode ser utilizada no exterior se forem cumpridas todas as condições relevantes 

especificadas na secção 1 deste manual.
• Coloque a máquina a funcionar na vertical sobre uma superfície firme e plana.
• Ligue a ficha da máquina a uma tomada elétrica com ligação de segurança à terra.
• Assegure-se que não possui fugas.
• Verifique se os detalhes indicados na chapa de características correspondem ao país em questão.
• Utilize sempre o novo conjunto de tubos flexíveis fornecido com a máquina. Não utilize conjuntos 

de tubos antigos ou outro tipo de conjuntos de tubos.

1.6.3 Durante o funcionamento normal
• Inspecione o depósito quanto a danos antes de o utilizar.
• Não incline o depósito.
• Não mergulhe nem lave o depósito com mangueira.
• Não aqueça o depósito numa fogueira ou com um elemento de aquecimento externo ou 

dispositivo.
• Desligue a ficha do depósito antes de deslocar o depósito.

1.6.4 Durante a manutenção e reparação
• Submeta a máquina a uma manutenção regular.
• Utilize luvas de proteção e óculos de segurança durante a manutenção.
• Não lave a máquina com um jato de água.
• Não abandone a máquina durante a manutenção.
• Assegure-se de que as reparações são apenas realizadas por pessoal qualificado e autorizado.
• Descalcifique regularmente os elementos.

1.6.5 Ligação elétrica
• Se o cabo de alimentação estiver danificado:

- Se a máquina possuir um cabo de alimentação separado, destacável, substitua o cabo de 
alimentação por um cabo novo. Utilize apenas uma peça de substituição Animo. Consulte 2.3.6

AVISO
Para desativar completamente a máquina, desligue a ficha da tomada.

AVISO
Para desativar completamente a máquina, desligue a ficha da tomada.



2018/07 Rev. 3.0 8 PT

Container (CNe/CNi)

1.7 Utilizadores

1.7.1 Qualificações pessoais
• A máquina foi concebida para utilizadores com 8 ou mais anos de idade. Tenha em consideração 

os regulamentos nacionais para a saúde e segurança no trabalho.
• A máquina não deve ser utilizada por crianças ou pessoas com incapacidade física, sensorial ou 

mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que:
- sejam supervisionadas, ou
- receberam formação quanto à utilização da máquina em segurança e compreendem os riscos 

envolvidos.
• As crianças não devem brincar com a máquina.
• A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
• Apenas o pessoal que tiver recebido autorização pode trabalhar com a máquina.
• Todo o pessoal deve realizar apenas o trabalho para o qual recebeu formação. Isto aplica-se a 

trabalho de manutenção e funcionamento normal da máquina.
• Todo o pessoal que trabalhe com a máquina deve ter acesso gratuito aos manuais aplicáveis.
• Os operadores devem estar familiarizados com todas as situações que possam ocorrer, para que 

possam agir rápida e eficazmente em caso de emergência.

1.7.2 Higiene pessoal e alimentar
A máquina processa bebidas para consumo humano. Por consequência, devem ser mantidos os mais 
elevados padrões de higiene na área de processamento.

• Lave bem as suas mãos antes de entrar na área de processamento.
• Retire o seu relógio e quaisquer joias soltas antes de entrar na área de processamento.
• Assegure-se de que limpa a máquina regularmente.

1.8 Diretivas
Esta máquina cumpre as seguintes diretivas CE:

/i

/i

Cuidado
Como operador, deverá ter recebido formação em higiene pessoal e alimentar do(s) seu(s) 
empregador(es). Se esse não for o caso, não utilize a máquina nem entre na área de 
processamento. Providencie formação junto do seu supervisor ou gestor de formação. 
Trabalhar na área de processamento sem uma boa compreensão da higiene pode resultar 
na contaminação das bebidas.

Diretiva CEM (compatibilidade eletromagnética): 2014/30/CE
Diretiva de baixa tensão: 2014/35/CE
Diretiva máquinas: 2006/42/CE

Diretiva RoHS: 2011/65/CE
Diretiva REEE: 2012/19/CE

Diretiva relativa ao contacto alimentar: 1935/2004/CE
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1.9 Garantia
As medidas da garantia que se aplicam a esta máquina fazem parte dos termos gerais de entrega.

1.10 Eliminação
A utilização e manutenção da máquina não inclui quaisquer riscos ambientais. A maior parte das peças 
é descartada da forma habitual.

1.11 Mais ajuda e informações
A Animo empenha-se em oferecer o mais elevado nível de assistência aos utilizadores e operadores 
dos seus produtos. Contacte o representante para obter informações relativas a definições, 
manutenção e trabalho de reparação, que não estejam incluídas neste documento.

Nota
Assegure o cumprimento com a legislação local, regulamentos, instruções e precauções 
relativas a saúde, segurança e ambiente.
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2 Descrição

2.1 Perspetiva geral

2.1.1 Montagem do depósito

A: Tampa do distribuidor de água

Nota
O modelo CN 40 pode diferir das ilustrações e descrições deste manual. Quanto a todos os 
outros aspetos, siga as instruções e os dados conforme aplicável.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K J

L
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B: Filtro de cesto
C: Tampa isolada
D: Misturador - disco de transporte
E: Indicador de nível de vidro integrado
F: Torneira
G: Luz LED
H: Tubo de enchimento (aplicação para preparação de chá)
I: Filtro de chá com disco (aplicação para preparação de chá)
J: Pega
K: Depósito
L: Tomada elétrica com protetor antissalpicos (CNe)

2.2 Princípio de trabalho

2.2.1 Misturador de café e filtro de cesto

O filtro de cesto (A), um filtro de papel e café previamente colocado recebem a água quente. O café 
filtrado passa depois através do misturador de café (B) para o depósito.

A

B
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2.2.2 Tubo de enchimento de chá e unidade do filtro

O tubo de enchimento de chá e unidade do filtro (A) recebem a água quente e combinam-na com o chá 
previamente colocado no depósito.

2.2.3 Depósito

O depósito (A) mantém a bebida quente, pronta para consumo. O depósito possui uma torneira (C) 
para servir a bebida. O depósito do modelo CNe possui um elemento elétrico (B) para manter a bebida 
aquecida.

A

A

C

B
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2.2.4 Tomada elétrica (CNe)

O modelo de depósito CNe está ligado à tomada elétrica por um cabo elétrico que é ligado ao depósito 
(B) e à tomada (A).

2.3 Especificações

2.3.1 Nomes dos modelos e números dos modelos
/i

A

B

CB 5 (litros) CB 10 (litros) CB 20 (litros) CB 40 (litros)

Tipo /
descrição

Modelo /
número

Modelo /
número

Modelo /
número

Modelo /
número

Aquecimento 
elétrico

CN 5e
1005364

CN 10e
1005365

CN 20e
1005366

CN 40e
1007177

Isolado CN 5i
1005998

CN 10i
1005999

CN 20i
1006000

Não disponível
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2.3.2 Depósitos
/i

/i

/i

2.3.3 Sistema elétrico
/i

2.3.4 Condições ambientais
/i

Modelo CN 5 CN 10 CN 20 CN 40
Conteúdo 5 l 10 l 20 l 40 l
Conteúdo máximo 5,5 l 11 l 22 l 44 l
Altura de saída da torneira 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Diâmetro em mm 237 mm 307 mm 355 mm 454 mm
Altura incl. tampa 406 mm 427 mm 515 mm 561 mm
Altura incl. filtro 526 mm 625 mm 719 mm 740 mm

Modelo CN 5e CN 10e CN 20e CN 40e
Peso vazio 5,1 kg 7,3 kg 11,2 kg 19 kg
Peso cheio 10,1 kg 17,3 kg 31,2 kg 63 kg

Modelo CN 5i CN 10i CN 20i CN 40i
Peso vazio 5 kg 7,2 kg 11 kg -
Peso cheio 10 kg 17,2 kg 31 kg -
Queda de temperatura 4 °C/h 3 °C/h 2,5 °C/h -

Modelo CN 5e CN 10e CN 20e CN 40e
Ligação elétrica 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V
Frequência 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Alimentação 50 W 100 W 100 W 150 W

Temperatura 0 °C < T < 40 °C
Humidade relativa 80%
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2.3.5 Placa de tipo

A: Número do modelo
B: Número do artigo
C: Tensão de alimentação (V)
D: Número da máquina
E: Pressão de água (MPa)
F: Alimentação (W)
G: Frequência (Hz)

2.3.6 Artigos e acessórios para o consumidor
Encomende estes itens ao seu representante.
/i

............

...~.......V ..........Hz .........W
................ ............MPA

Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

P/N
XXXXXXXX

S/N Water pressure

A D
B

C

E

F
G

Item Descrição Número de 
item

Removedor de manchas 
de café

por caixa (100 saquetas de 10 
gm)

49009

por lata de 1 kg 00008
Removedor de calcário por caixa (48 saquetas de 50 gm) 49007

por lata de 1 kg 00009
Filtro Combi Depósito CN5 1006095

Depósito CN10 1006096
Depósito CN20 1006097
Depósito CN40 95008

Misturador de café Depósito CN5 56004
Depósito CN10 96001
Depósito CN20 56010
Depósito CN40 96006

Filtro de papel para 
cesto

101/317 - depósito CN5 01115
152/457 - depósito CN10 01116
203/533 - depósito CN20 01117
280/635 - depósito CN40 01131
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Filtro para chá com 
disco

Depósito CN5 57003
Depósito CN10 57005
Depósito CN20 57011
Depósito CN40 57007

Tubo de enchimento Depósito CN5 17018
Depósito CN10 17019
Depósito CN20 17020
Depósito CN40 17004

Braço giratório em S Com uma ligação de encaixe para 
utilização com a torneira ComBi-
line anti-gotejamento

99497

Tubo do depósito 99499

Escova do indicador de 
nível de vidro

08094

Cabo + ficha 1,5 m 03072
Cabo + FICHA 0,6 M 03071

Item Descrição Número de 
item
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3 Transporte e instalação

3.1 Transporte

3.1.1 Inspeção após transporte
• Inspecione a máquina quanto a danos.
• Assegure-se de que todos os artigos e acessórios para o consumidor estão presentes e em bom 

estado. Consulte 3.2.1

3.1.2 Preparação para o transporte

1 Desligue o depósito da tomada.
2 Drene o depósito. Utilize a torneira.

3.2 Instalação

Nota

Este procedimento apenas prepara a máquina para o transporte na vertical para um outro 
local.

Cuidado

• Retire a ficha da máquina da tomada elétrica.

AVISO

Tenha cuidado para não sofrer queimaduras devido aos líquidos quentes. Poderá sair bebida 
e água quente do depósito.

Nota

O depósito pode ser utilizado no exterior se forem cumpridas todas as condições de 
segurança relevantes definidas neste manual.

Cuidado

• Instale o depósito apenas em locais onde possa ser supervisionado por pessoal 
qualificado.

• Não coloque o depósito numa fogueira ou placa de aquecimento.
• Coloque o depósito num balcão com uma superfície firme.
• Quando o depósito é colocado num carrinho, deverá ser fixo com um olhal de 

posicionamento ou anel de bloqueio Animo.
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3.2.1 Conteúdo da embalagem
/i

Caixa e acessórios Conteúdo CNe CNi
Caixa do filtro de cesto 1 1

Filtro sintético
Tampa do distribuidor de 
água
Filtros de papel para 
cesto (cerca de 25 
unidades)

Caixa do depósito 1 1
Depósito CNe 1
Depósito CNi 1
Tampa isolada 1 1
Misturador / disco de 
transporte
Escova do indicador de 
nível de vidro
Folha de autocolantes: 
café / chá / água quente 
/ vazia
Cabo de alimentação 
(1,5 metros)

1 0

Acessórios
Funil para 
descalcificação

1 1

Saqueta de removedor 
de manchas de café

1 1

Saqueta de removedor 
de calcário

1 1

Manual do utilizador 1 1
Cabos de alimentação 
do depósito

1 0
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3.2.2 Desembalagem

1 Desembale os componentes e acessórios.
2 Assegure-se de que possui um conjunto completo de componentes e acessórios intactos.
3 Contacte o seu representante se algum destes itens estiver danificado ou ausente.
4 Contacte um eletricista qualificado para ligar uma ficha ao cabo de alimentação. Consulte 1.6.5.
5 Contacte um técnico de assistência para fazer a primeira instalação e todas as ligações 

necessárias.

Cuidado

• Tenha cuidado para evitar danos. Tenha cuidado para não manusear incorretamente o 
equipamento e acessórios ou cortá-los com um objeto afiado.
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4 Funcionamento

4.1 Preparar para utilização

4.1.1 Preparação
1 Assegure-se de que a máquina está devidamente instalada. Consulte 3.2
2 Assegure-se de que a máquina e os acessórios estão em bom estado. Se a máquina ou os 

acessórios não estiverem em bom estado, contacte um técnico de assistência.
3 Assegure-se de que o pote interior do depósito está limpo. Consulte 5.2.4

4.1.2 Preparar o depósito elétrico CNe para utilização
1 Coloque o cabo com a ficha de entrada na parte de trás do depósito e insira a ficha na tomada.
2 Pré-aqueça o depósito, enchendo-o com, aproximadamente, 2 litros de água quente durante, pelo 

menos, 10 minutos, antes de iniciar a preparação.

4.1.3 Preparar o depósito isolado CNi para utilização
1 Pré-aqueça o depósito, enchendo-o com, aproximadamente, 2 litros de água quente durante, pelo 

menos, 5 minutos.

4.2 Preparar um depósito para café
1 Coloque o misturador de café (C) no depósito (B).
2 Coloque o filtro de cesto (D) no depósito.
3 Coloque o papel de filtro (E) no filtro de cesto.
4 Coloque uma etiqueta de café no respetivo suporte (A) na 

torneira do depósito. Abra o suporte com a unha.

E

B

A

A
C

D
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4.3 Preparar um depósito para chá
1 Coloque o filtro de chá (B) no depósito.
2 Coloque o tubo de enchimento (C) no filtro de chá.
3 Coloque uma etiqueta de chá no respetivo suporte (A) na 

torneira do depósito. Abra o suporte com a unha.

4.4 Preparar café

1 Coloque a dosagem de café recomendada (A) no papel de 
filtro no interior do depósito.

2 Espalhe o café uniformemente no papel de filtro.
3 Coloque a tampa do filtro com o distribuidor de água (D) no 

filtro de cesto.
4 Direcione a água quente para a tampa do distribuidor.

4.5 Preparar chá
1 Coloque a dosagem de chá recomendada (A) no filtro de 

chá no depósito.
2 Coloque o tubo de enchimento (B) no filtro de chá.
3 Direcione a água quente para o tubo de enchimento.

C

B

A

A

A
B

B

A
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4.6 Colocar uma bebida fria no depósito
1 Encha o depósito com cubos de gelo para arrefecer previamente o depósito.
2 Encha o depósito com uma bebida fria.
3 Retire os cubos de gelo, se necessário.
4 Coloque a tampa isolada no depósito.

4.7 Concluir o processo de preparação de café

1 Aguarde até que a máquina emita 1 breve sinal sonoro.
2 Confirme que a barra de progresso (A) no visor indica que o 

processo é Gotejamento.
3 Após cerca de 5 minutos, aguarde que a máquina emita 3 

breves sinais sonoros.

Nota

• Se possuir um modelo CB com um segundo depósito, poderá iniciar um novo processo 
de preparação enquanto o primeiro depósito conclui o processo de preparação. Assim 
que a água deixar de sair do braço giratório sobre o primeiro depósito, coloque o braço 
giratório sobre o segundo depósito e inicie novamente o processo de preparação.

• O aquecimento do depósito começa assim que o processo de preparação é iniciado.

AVISO

• Tenha cuidado para não sofrer queimaduras quando desloca o braço giratório.
• Tenha cuidado para não sofrer queimaduras devido ao conteúdo do cesto de filtro. O 

conteúdo do cesto de filtro estará quente quando o remover do depósito, depois de 
concluído o processo de preparação. Assegure-se de que possui um recetáculo 
estanque seguro para descartar o conteúdo do cesto de filtro.

• Tenha cuidado para não sofrer queimaduras. Depois de concluído o processo de 
preparação haverá bebida quente no interior do depósito. Sairá bebida quente pela 
torneira, se for aberta.

A
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4 Afaste o braço giratório (A) do depósito (B).
5 Retire o distribuidor de água (C) do filtro de cesto (D).
6 Retire o filtro de cesto do depósito.
7 Coloque a tampa isolada (E) no depósito.
8 Descarte o filtro e o respetivo conteúdo e limpe o cesto de 

filtro. Consulte 5.2.5

A

E
D

C

B
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4.8 Servir a bebida

1 Sirva a bebida conforme necessário. Utilize a torneira (A).

2 Pressione ligeiramente a torneira para servir a bebida numa 
breve descarga.

Nota

• Num depósito, a bebida é mantida a uma temperatura média entre 80 a 85 °C.
• O café pode ser mantido no depósito durante 1 a 1,5 horas antes de o sabor do café se 

deteriorar. Esvazie o café do depósito após este período de tempo e prepare mais café. 
Consulte 4.1.1

• A torneira do depósito possui 2 modos de abastecimento. Utilize a posição de breve 
descarga para colocar bebidas em chávenas e canecas. Utilize a posição bloqueada 
para encher bules e recipientes de grandes dimensões.

Cuidado
Desligue o aquecedor do depósito, se este estiver vazio. Para desligar o aquecedor, retire o 
cabo de alimentação das tomadas na torre, ou utilize o painel de controlo da máquina.

AVISO
Tenha cuidado para não sofrer queimaduras. Depois de concluído o processo de preparação 
haverá bebida quente no interior do depósito. Sairá bebida quente pela torneira, se for 
aberta.

A
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3 Pressione totalmente a torneira para bloqueá-la na posição 
aberta.

4 Assim que o depósito esvaziar, desligue o cabo de 
alimentação das tomadas no depósito e na torre.

5 Enxague o pote interior do depósito antes de iniciar o outro 
processo de preparação. Consulte 5.2.4

4.9 Concluir o processo de preparação de chá

1 Siga os mesmos passos que os utilizados para concluir o 
processo de preparação de café. Consulte 4.7.

2 Retire o tubo de enchimento (A) e o filtro de chá (B) para 
fora do depósito (C), pelo menos, 4 minutos depois de 
terminar o processo Gotejamento.

Cuidado
Não deixe o filtro de chá no depósito durante mais de 15 minutos depois de concluir o 
processo de preparação. Se o filtro de chá for deixado no depósito demasiado tempo, o 
sabor do chá irá deteriorar-se.

A

B

C
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5 Manutenção

5.1 Detergentes de limpeza e desinfeção

/i

5.2 Limpeza

5.2.1 Limpeza diária
/i

5.2.2 Limpeza semanal
/i

Cuidado

• Utilize apenas produtos de limpeza Animo onde especificado.
• Não mergulhe o depósito tipo CNe em água.

AVISO
Tenha cuidado para não sofrer queimaduras químicas e lesões nos olhos. Utilize luvas de 
proteção e óculos de segurança durante a utilização de produtos de limpeza.

Utilize estes produtos onde especificado Comentários
Removedor de manchas de café Animo Consulte 2.3.6
Removedor de calcário Animo Consulte 2.3.6

Peça da máquina Lavável na máquina de lavar 
loiça Consulte

Pote interior Não 5.2.4
Limpar o filtro de cesto Sim 5.2.5
Limpar a tampa do filtro com o 
distribuidor de água

Sim 5.2.6

Limpar o misturador Não 5.2.7

Peça da máquina Lavável na máquina de lavar 
loiça Consulte

Remover depósitos de café do 
pote interior

Não 5.2.8

Remover depósitos de café de 
outras peças

Não 5.2.9
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5.2.3 Instruções de limpeza geral para depósitos

1 Desligue o cabo de alimentação do(s) depósito(s) antes de 
limpar o(s) depósito(s) CNe.

2 Feche o protetor antissalpicos (A).

5.2.4 Enxaguar o pote interior
1 Esvazie o conteúdo do depósito. Utilize a torneira.
2 Retire todos os acessórios do interior do depósito.
3 Enxague o pote interior com água quente.
4 Se necessário, retire os depósitos da bebida do pote interior. Consulte 5.2.8

5.2.5 Limpar o filtro de cesto

1 Lave o filtro de cesto em água morna com detergente.
2 Enxague o filtro de cesto com água limpa.
3 Seque o filtro de cesto com um pano macio.

Nota

• O tipo de depósito CNi pode ser mergulhado em água.
• Aumente as quantidades e os tamanhos dos materiais de limpeza para limpar um 

modelo CN 40, conforme apropriado.

Cuidado
Não coloque o tipo de depósito CNe na máquina de lavar loiça ou pia.
Não deixe a tampa num depósito após a limpeza. Posicione a tampa afastada de modo a que 
exista um fluxo de ar para o depósito. O fluxo de ar evita o mau cheiro no depósito.
Deixe aproximadamente 2 chávenas de água limpa no depósito depois de o lavar. A água 
mantém os vedantes de borracha no interior do depósito em bom estado.

AVISO
Evite queimaduras por água quente. Utilize luvas e um recetáculo seguro para limpar, 
enxaguar e drenar a água quente.

A

Nota
Pode limpar o filtro de cesto numa máquina de lavar loiça.
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5.2.6 Limpar a tampa do filtro com o distribuidor de água

1 Lave a tampa em água morna com detergente.
2 Enxague a tampa em água limpa e seque-a.

5.2.7 Limpar o misturador
1 Lave o misturador em água morna com detergente.
2 Enxague o misturador em água limpa e seque-o.

5.2.8 Remover depósitos de bebida do pote interior

1 Esvazie o depósito. Utilize a torneira.
2 Retire todos os acessórios de preparação do depósito.
3 Encha o depósito até meio com água morna.
4 Coloque uma saqueta de removedor de manchas de café na água.
5 Mexa a água com uma colher para dissolver o removedor.
6 Aguarde, aproximadamente, entre 15 a 30 minutos e, depois, esvazie o depósito. Utilize a torneira.
7 Enxague o interior do depósito com água quente várias vezes. Utilize a torneira para esvaziar o 

depósito sempre que o enxaguar.
8 Seque o interior do depósito.

Nota
Pode lavar a tampa do filtro com o distribuidor de água numa máquina de lavar loiça.

Nota
Este procedimento aplica-se igualmente à remoção de manchas de chá.
É necessária uma saqueta de removedor de manchas de café para este procedimento. 
Consulte 2.3.6

Cuidado
Não mergulhe o depósito durante este procedimento.
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5.2.9 Remover depósitos de bebida de outras peças

1 No balde, misture 5 litros de água morna com 1 saqueta de removedor de manchas de café.
2 Coloque as peças que precisam de ser limpas na água.
3 Aguarde, aproximadamente, entre 15 a 30 minutos e, depois, retire as peças do recetáculo.
4 Descarte, cuidadosamente, a água.
5 Enxague as peças com água quente. Repita este procedimento várias vezes.
6 Repita os passos 1 a 5, se os depósitos de café permanecerem nas peças.
7 Seque as peças.

5.2.10 Limpar a torneira de um depósito
1 Assegure-se de que o depósito está vazio e que o cabo de 

alimentação foi desligado.
2 Desaperte a parte superior da torneira (A). Rode a parte 

superior da torneira para a esquerda.
3 Retire o vedante de silicone (B) da parte superior da 

torneira.
4 Realize este procedimento para remover depósitos de 

bebida de outras peças, para limpar a parte superior da 
torneira e o vedante. Consulte 5.2.9

5 Coloque novamente o vedante de silicone e a parte superior 
da torneira no depósito. Inverta os passos 3 e 2.

Nota
Este procedimento aplica-se igualmente à remoção de manchas de chá.

Nota
Este procedimento requer um balde com uma capacidade mínima de 5 litros.
É necessária uma saqueta de removedor de manchas de café para este procedimento. 
Consulte 2.3.6

A

B
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5.2.11 Limpar o indicador de nível de vidro

1 Assegure-se de que o depósito está vazio e que o cabo de 
alimentação foi desligado.

2 Retire o batente de borracha (A) da parte superior da tampa 
do indicador de nível de vidro (B).

3 Retire a tampa do indicador de nível de vidro. Puxe a tampa 
do indicador de nível de vidro para cima na vertical a partir 
da parte superior do perfil do protetor (C).

4 Retire, cuidadosamente, o indicador de nível de vidro (D) do 
recesso no perfil do protetor. Puxe o indicador de nível de 
vidro para cima na vertical, afastando-o do perfil.

5 Limpe com cuidado o indicador de nível de vidro. Utilize a 
escova do indicador de nível de vidro.

6 Humedeça ambas as extremidades do indicador de nível de 
vidro.

7 Coloque novamente o indicador de nível de vidro humedecido no perfil do protetor. Inverta o passo 
4.

8 Coloque novamente a tampa do indicador de nível de vidro e a borracha. Inverta os passos 2 e 3.

Nota
Este procedimento não se aplica aos modelos CB 40.

Nota
Necessita dos seguintes itens para realizar este procedimento.
• 1 escova do indicador de nível de vidro. Consulte 2.3.6
• 1 pano seco macio.

AVISO
Manuseie o indicador de nível de vidro com cuidado. O indicador de nível de vidro é frágil. 
Utilize um pano seco para segurar o indicador de nível de vidro em segurança e evitar lesões 
resultantes de vido partido em caso de quebra do indicador.

C

B

D

A
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6 Detetar e resolver problemas

Problema Causa possível Solução
O CNe não aquece a bebida. O cabo não foi corretamente 

ligado.
Verifique se o cabo está correta-
mente ligado.

O CNe não aquece a bebida. O cabo está danificado. Contacte um técnico de assistên-
cia.

A torneira possui uma fuga. A torneira não foi corretamente 
montada.

Desmonte e volte a montar a tor-
neira. Consulte 5.2.10.

A torneira ainda possui uma 
fuga.

A torneira está danificada. Contacte um técnico de assistên-
cia.
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