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UMA MÁQUINA PARTICULAR 
DE SABORES PERFEITOS!

Você acaba de adquirir a Máquina de Café Gourmet Le Cook com 
Moedor Le Cook que além de alto desempenho, oferece design e 
sofisticação para a melhor experiência no preparo do seu café ou 
chá favorito. Em grãos ou em pó, sua bebida favorita pronta em 
poucos minutos. 

Bem vindo a Le Cook!

Guarde seu manual para consultas futuras.
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Lâmina

Saída de vapor

Tampa do cesto 
de moagem

Filtro 
de inox

Cesto de moagem

Reservatório 
de água

Botão Start

Medidor de 
nível de água

Controle  
de tempo
liga/desliga

Placa de 
aquecimento

1 medidor
(cerca de 7g) = 1 dose

Colher de medida

Cesto de moagem

Jarra  
de vidro

Válvula de  
 controle anti gotas

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO: EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO:

PARA FAZER SEU CAFÉ:

1. On/Off: Gire o botão On/ Off para selecionar o tipo de café ou chá a 
ser utilizado (pó ou grãos) e a dosagem desejada. No uso de grãos de café, é 
necessário indicar a moagem desejada.

3. Start: Após colocar água filtrada no reservatório e definir o  
modo de moagem/dosagem, pressione o botão start para iniciar o 
preparo.

START

2. Reservatório de água: Indica a quantidade a ser feita, de acordo 
recomendação.

INTENSIDADE 
DO CAFÉ:

QUANTIDADE: MEDIDAS:
Cups

4,5*

4,5*

4,5*

4,5*

2

12
MÁX

10

8

6

FORTE

MEDIO

FRACO

INTENSIDADE 
DE MOAGEM:

Moagem Média: 
Grãos/Ervas.

Moagem Fina: 
Grãos/Ervas.

Moagem Pó.

*Dosagem a gosto/ 4,5 cups é a medida máxima.

MEDIDA 
DO CUP:

= 7g*

*

*

*

*
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LIMPEZA ANTES DO PRIMEIRO USO:

Quando você usar o equipamento pela primeira vez, limpe o 
equipamento de acordo com as etapas a seguir.

GUIA DE MONTAGEM:

1. DESMONTE O CESTO DE MOAGEM, 
O FILTRO E A JARRA PARA LIMPEZA.

A. Pressione o botão nas laterais da  
tampa do cesto de moagem para remover 
com segurança.

B. Remova o filtro puxando para cima 
através de sua alça.

C. Gire o cesto de moagem no sentido anti-
horário (sinal “1”) até ouvir o clique, depois 
puxe o cesto para cima (sinal “2”).

Alça do filtro

D. Limpe a superfície externa do cesto de 
moagem e coloque-o na carcaça (sinal “1”) 
e, em seguida, vire-o no sentido horário 
(sinal “2”) até ouvir o clique.

F. Trave a tampa do cesto de moagem 
pressionando para baixo até ouvir o 
clique. (Note que o tubo de água deve 
se encaixar na passagem de água).

Tubo de  água

Tubo de 
passagem 
da  água

E. Coloque o filtro no cesto de 
moagem, e verifique se o filtro foi 
montado corretamente.

Alça do filtro

Encaixe

2. Encha de água limpa o depósito de água e coloque a jarra do equipamento. 

3. Gire o botão de controle para o modelo desejado e pressione o botão de Start 
e o equipamento começará a funcionar. 

4. Até que a luz indicadora pare de piscar. Rode o botão de controle para a 
posição OFF.

5. Encerre o processo de limpeza, retirando a jarra e despejando a água quente. 

6. Repita os passos 2-5 para outros ciclos para limpeza.
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1. Após destravar a tampa, coloque a 
quantidade desejada de grãos inteiros 
ou ervas para o chá ou o café moído 
no filtro. (Nota: certifique-se de que 
nenhum ingrediente caia na entrada de 
água; caso contrário, poderá danificar o 
equipamento).

2. Trave a tampa 
do cesto de moer.

3. Encha o reservatório com 
água potável em temperatura 
ambiente (sem gás).

5. Coloque a jarra na placa quente.

6. Conecte na tomada e você ouvirá o bip 
que significa que o equipamento está no 
modo de espera. 

4. Fecha a tampa do 
reservatória de água. 

INSTRUÇÕES DE USO:

Filtro Indicador 
de nível

Tubo de passagem da  água Entrada de água

7. Gire o botão de controle On/
Off, conforme indicado no manual 
em “funcionalidades principais.” 
Depois de ouvir o beep, pressione 
o botão. O equipamento fará um 
som de “beep” novamente, a luz 
do botão se acenderá indicando 
que o equipamento vai começ ar 
a trabalhar. O equipamento vai 
fermentar a água, começando o 
processo de esvaziar o tanque. 
Finalizado o preparo do café ou 
chá, o equipamento entra no modo 
manter quente, conservando a 
bebida aquecida por 30 minutos, 
automaticamente .

8. Gire o botão de controle para posição 
“OFF”, o equipamento fará um beep 
novamente, indicando seu desligamento.

Pronto!

MÉTODO DE USO
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1. Desligue da tomada.

2. Espere o equipamento esfriar. Retire a tampa, o 
cesto de moagem, o filtro e o cesto de moagem. Por 
último, remova a jarra da placa quente.

1. Utilize detergente e água abundante para limpeza das peças removíveis.

2. Nunca utilize palha de aço ou limpadores abrasivos, pois estes podem riscar 
ou danificar a superfície das peças/produto.

APÓS O USO

LIMPEZA APÓS O UTILIZAÇÃO:

Cesto de moer.

Jarra de vidro. Válvula corta pingos

Filtro de inox Tampa do cesto

O PROCESSO

O equipamento deve ser descalcificado regularmente, caso contrário restos 
de café podem ficar depositados no interior do equipamento causando danos 
permanentes e irreparáveis ao equipamento. Se você começar a notar o 
aumento de ruído durante o processo de infusão, mais tempo para infusão ou o 
equipamento começar a desligar antes que o tanque de água esteja vazio, isso 
indica que a descalcificação é necessária.

A FREQUÊNCIA DEPENDE DA DUREZA DA ÁGUA E DA FREQUÊNCIA DE 
INFUSÃO, GERALMENTE, A DESCALCIFICAÇÃO DEVE SER FEITA NA  SEGUINTE 
PERIODICIDADE:

Com água macia, pelo menos uma vez a cada 3 meses.

Com água dura, pelo menos uma vez por mês.

*Uma água é considerada “dura” quando contem em sua composição valores 
significativos de sais de cálcio e magnésio e “macia” quando os contém em  
pequenas quantidades.

Recomenda-se a utilização de um descalcificante liquido adequado para o 
equipamento, conforme orientações abaixo: 

1. Misture o descalcificante adequado com cerca de 500ml de água fria.

NOTA: No caso de utilizar um descalcificador sólido, certifique-se de que 
o descalcificador foi completamente dissolvido antes de utilizar.

PROCESSO DE DESCALCIFICAÇÃO:

SE TIVER DÚVIDAS QUANTO À DUREZA DA ÁGUA, PEÇA 
CONSELHOS A SUA COMPANHIA LOCAL DE ÁGUA ENCANADA.
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1. Nunca interrompa o processo de descalcificação.

2.  Avarias causadas pela incrustação depositada no interior do equipamento não 
são abrangidas na garantia.

3. Certifique-se de que o processo de descalcificação seja realizado 
adequadamente.

IMPORTANTE:

PROCESSO DE DESCALCIFICAÇÃO:

2. Encha o reservatório de água até o nível MAX com a solução preparada.

3. Opere o equipamento, conforme descrito em “Instruções de uso”, até que o 
reservatório de água esteja vazio.

4. Repita os passos 1 a 3 para outro ciclo de descalcificação.

NOTA: Nunca reaproveite ou reutilize a solução de descalcificação utilizada 
em uma nova operação.

5. Opere mais dois ciclos de infusão com água limpa e fria para remover todos os 
resíduos da solução de descalcificação.

Reunimos aqui algumas soluções, caso ocorra algum problema durante o uso.   
Caso as soluções não consigam resolver o problema, entre em contato com o  
SAC - Serviço de atendimento ao consumidor Le Cook para orientação.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

EQUIPAMENTO NÃO LIGA.

Certifique-se de que a voltagem indicada no equipamento, corresponde à rede 
local e se o mesmo foi conectado e ligado corretamente.

VAZAMENTO DE ÁGUA.

Verifique se o reservatório de água está cheio além do nível máximo.

O EQUIPAMENTO PRODUZ MUITO BARULHO DURANTE O FUNCIONAMENTO.

Certifique-se de que o equipamento esteja operando sobre uma superfície plana e 
estável, e se o reservatório não está cheio de água quente.

O EQUIPAMENTO PRECISA SER DESCALCIFICADO.     
(Consulte manual “processo de descalcificação”).

VAZAMENTO DE GRÃOS DE CAFÉ NA JARRA.

Verifique se o nível de café na cesta de moagem está acima do nível indicado e se 
a jarra foi colocada corretamente sob a cesta de moer. Cheque também se existe 
algum rasgo no filtro e se o mesmo foi colocado corretamente. 

 

O EQUIPAMENTO DESLIGA ANTES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ESVAZIAR. 

O equipamento precisa ser descalcificado (consulte manual “processo de 
descalcificação”).

O CAFÉ NÃO É FORTE O SUFICIENTE.

Verifique a qualidade do grão ou café escolhido para o preparo do café (intenso, 
suave), e se o mesmo está abaixo do nível indicado para a quantidade de doses 
desejadas. 



Manual de instrução

14 15

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O CAFÉ É MUITO FORTE.

Verifique a qualidade do grão ou café escolhido para o preparo do café (intenso, 
suave), e se o mesmo está acima no nível indicado para a quantidade desejada. 

O CAFÉ NÃO ESTÁ COM SABOR AGRADÁVEL.

Verifique se a jarra foi deixada com café no prato quente por muito tempo, 
especialmente se contém pouca quantidade de café. 

O CAFÉ NÃO ESTÁ QUENTE.

Verifique se há pouca quantidade de café na jarra e se a mesma está 
corretamente posicionada no prato quente.

A JARRA É DIFÍCIL DE COLOCAR OU REMOVER DO EQUIPAMENTO.

Certifique-se de que a tampa da jarra e o cesto do filtro estejam na posição 
correta e incline a jarra para colocá-la ou removê-la do equipamento, 
cuidadosamente.

HÁ MENOS CAFÉ OU CHÁ NA JARRA DO QUE O ESPERADO.

Verifique se a jarra está posicionada corretamente sobre a placa quente ou se 
há alguma barreira na válvula, impedindo a passagem até a jarra.

Pode ser que o equipamento precise ser descalcificada (consulte manual 
“processo de descalcificação.” 

ENTUPIMENTO NO EQUIPAMENTO.

Verifique se o nível de ingredientes na cesta de moagem está acima do nível 
indicado. 

Pode ser que o equipamento precise ser descalcificada (consulte manual 
“processo de descalcificação.” 

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

SITUAÇÕES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

LE COOK É UMA MARCA DE PROPRIEDADE DA HOUSEWARE BRASIL.

NOTA: Guarde sua nota fiscal ou cupom fiscal. Eles são a única 
garantia se houver necessidade de troca por defeito de fabricação.

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e 
respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Le Cook assegura ao proprietário 
consumidor deste equipamento garantia contra defeito de peças ou de 
fabricação que nele se apresentar no período de 1 (um) ano, contados a partir da 
data de emissão da nota fiscal de compra.

2. Para atendimento em garantia é necessário apresentar a nota fiscal de compra.

3. A Le Cook restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita 
de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com 
desgaste natural durante a vigência da garantia.

4. Avarias causadas por entupimento, calcificação e incrustações depositadas 
no interior do equipamento não possuem cobertura em garantia. Riscos, trincas, 
quebras, cortes e furos em qualquer parte do gabinete não são cobertos   
em garantia.

5. O atendimento em garantia e pós garantia é feito pelo e-mail   
sac@lecook.com.br, ou pelo telefone (11) 3958-4472 / | (19) 3878-4676.

1. Utilizar o produto para uma finalidade ao qual não foi projetado.

2. Ligar o produto em uma rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a 
flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto 
por pessoa não autorizada pela Le Cook.

3. Usar produtos químicos, esponjas abrasivas que provoquem descascamento ou 
riscos na superfície do produto.
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1. O equipamento não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem 
vigilância ou pessoas que desconheçam as instruções de uso.

2. Não mergulhe o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio equipamento em 
água ou outros líquidos.

3. Nunca deixe o equipamento operar sem supervisão.

4. O cabo de alimentação deve ser regularmente examinado em busca de sinais 
de danos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído 
pelo fabricante, ou postos autorizados, a fim de evitar acidentes. Não opere o 
equipamento com um cabo ou plugue danificado a fim de evitar acidentes.

5.  Nunca use o equipamento ao ar livre e sempre coloque-o em um   
ambiente seco.

6. O equipamento só deve ser conectado a uma tomada aterrada. 

7. Certifique-se de que a voltagem indicada no equipamento corresponde à 
tensão da rede local antes de ligar.

8. Sempre remova o plugue da tomada após o uso, para manutenção e limpeza.

9. Não permita que o equipamento ou o cabo de alimentação toque em superfícies 
quentes ou entre em contato com qualquer fontes de calor.

10. Nunca desconecte ou mova o equipamento puxando o cabo. Não enrole o fio 
ao redor do equipamento ou gire.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES: PRECAUÇÕES IMPORTANTES:

IMPORTANTE:

Por favor, leia atentamente estas instruções antes de usar o equipamento e 
guarde-o para referência futura.

11. Opere o equipamento sobre uma superfície estável e plana.

12. Verifique o cesto do moedor quanto à presença de objetos estranhos antes de 
usar.

13. Use o moedor de café APENAS para moer grãos de café torrados ou ervas para 
chá. Moer outras substâncias, tais como nozes, especiarias ou grão não torrado 
pode cegar a lâmina e causar desgaste ou ferimentos.

14. Não toque nas partes quentes do equipamento. Tenha cuidado com a superfície 
interna do prato e jarra de vidro que são aquecidas durante o uso. Manuseie a jarra 
sempre pelo cabo. 

15. Cuidado: a superfície da placa quente está sujeita a calor residual após o uso.

16. Tenha cuidado para não se queimar pelo vapor que sai do respiradouro. 

17. Não coloque panos para cobrir o vapor.

18. Nunca use o equipamento sem água, use apenas água filtrada e fresca para 
preparar café ou chá.

19. Colocar a quantidade de agua relativa a quantidade de doses a preparar. 

20. Não use o equipamento em caso de transbordamento.

21. Nunca coloque a jarra em um forno (incluindo o forno de microondas) para 
aquecer a bebida.

22. Não se esqueça que a temperatura da bebida preparada é alta, manuseie com 
cuidado a jarra para evitar queimaduras.

23. Manuseie com cuidado a jarra de vidro. Peça frágil.

24. Nunca use o equipamento se a jarra apresentar algum sinal de rachadura.
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO 
Máquina de café automática 
com moedor. 

Máquina de café automática 
com moedor. 

TENSÃO DE OPERAÇÃO 127 V 220 V

POTÊNCIA 600 W 600 W

FREQUÊNCIA 60 Hz 60 Hz

GRAU DE PROTEÇÃO IPX Ø IPX Ø

CLASSE DE PROTEÇÃO classe 1 classe 1

CABO DE ALIMENTAÇÃO 250 V 10 A 3 x 0,75 mm² 250 V 10 A 3 x 0,75 mm²

COMPRIMENTO DO CABO 70,00 cm 70,00 cm

CAPACIDADE MÁXIMA DE 
PREPARO 12 doses = 420 ml 12 doses = 420 ml

CAPACIDADE DO 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500 ml 500 ml

DIMENSÕES C216 X L170 X A270 mm C216 X L170 X A270 mm

PESO LÍQUIDO 2,2 Kg 2,2 Kg

PESO BRUTO 2,8 Kg 2,8 Kg

COMPOSIÇÃO
Polipropileno, aço inox e 
componentes eletrônicos.

Polipropileno, aço inox e 
componentes eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELOS:
LC1713 - LC1714 - LC1715 - LC1716 - LC1717 - LC1718

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA USO DE MOAGEM E PREPARO DE 
CAFÉS AROMÁTICOS MOÍDOS EM GRÃOS OU CHÁS.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 - Equipamento automático para café ou chá.

1 - Colher dosadora.

1 - Jarra de vidro 600 ml.

1 - Filtro de aço inox.

1 - Cesto de moagem.

1 - Tampa do cesto de moagem.

1 - Manual do usuário.

25. Nunca coloque a jarra de vidro vazia ou quase vazia na placa aquecida quando 
o equipamento estiver funcionando.

26. Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

27. Antes de desconectar da tomada, certifique-se ter definido a opção “OFF”  
do equipamento.

28. Certifique-se de que a temperatura ambiente está acima de 0 ° C, caso 
contrário, o equipamento não funcionará corretamente.

29. Certifique-se de resfriar o equipamento antes de limpá-lo ou guardá-lo.

30. O equipamento pode emitir alguma fumaça e cheiro quando você usá-lo pela 
primeira vez algumas vezes, em função da presença de lubrificantes em algumas 
peças. Isso desaparecerá conforme o uso.

31. Cuidado ao manusear as lâminas de corte, antes de esvaziar ou limpar o cesto.

32. Desligue o equipamento e desconecte-o da alimentação antes de trocar 
acessórios.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES:
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sac@lecook.com.br
www.lecook.com.br

Importador por Houseware Brasil Comercial
Rua Eduardo Roberto de Lima, 391, Pq. Coronel Renno

CEP 37.590-000  Jacutinga – MG – Brasil
CNPJ 52.362.985/0003-60

IE 00.278.964.700-39

DESFRUTE SUA BEBIDA E APROVEITE A BORRA PARA 
FERTILIZAR PLANTAS E HORTAS.

Encontre postos de descarte, reciclagem ou doação mais 
próximos de você e dê um destino sustentável aos seus objetos 

resíduos de consumo.

ESTA MARCAÇÃO INDICA QUE ESTE PRODUTO NÃO DEVE 
SER DESCARTADO COMO OUTROS OBJETOS.

Ao utilizar este produto você ajuda a manter o mundo mais 
limpo sem o uso de cápsulas de café descartáveis que estão se 

tornando um problema para o meio ambiente.

ESTE PRODUTO CONTRIBUI COM O PLANETA

Guarde seu manual para consultas futuras.


