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1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
1. 

1. Sul - Fone: (54) 3461.7700
1. Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
1. Planalto - Fone: (62) 3272.2100
1. Nordeste - Fone: (71) 3215.8266

1. Norte - Fone: (91) 4009.7700
1. 

1. ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS
1. 

1. Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
1. Curitiba - Fone: (41) 2111.9110

1. Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
1. Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004

1. Recife - Fone: (81) 3128.5500

1. Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual
1.  podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

1. 
1. Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica 

1. autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site: 
1. www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

1. 
1. A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

1. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.
1. 

1. Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

A15
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos 
produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, 
pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo. 
O uso incorreto pode causar lesões.

ANTES DE USAR, LEIA 
TODAS AS INSTRUÇÕES E AS 
GUARDE PARA CONSULTAS 
FUTURAS

• Os eletrodomésticos podem 
ser usados por pessoas 
com capacidades física, 
sensorial ou mental reduzidas 
ou sem experiência e 
conhecimento, desde que sejam 
supervisionadas ou recebam 
instruções sobre o uso seguro 
do aparelho e que entendam os 
riscos envolvidos.

• Não deixe crianças brincarem 
com o aparelho.

• Antes de usar a chaleira pela 
primeira vez, remova e descarte 
com segurança quaisquer 
materiais da embalagem e 
etiquetas promocionais.

• Para eliminar o risco de asfixia 
em crianças pequenas, remova 
e descarte com segurança a 
tampa de proteção encaixada 
no plugue de alimentação deste 
aparelho.

• Esta chaleira foi 
especificamente projetada com 
a finalidade de ferver apenas 
água potável de qualidade. Este 
produto não pode, em nenhuma 
circunstância, ser usado para 
ferver qualquer outro líquido ou 
alimento.

• Não coloque a chaleira perto 
das bordas do balcão ou da 
mesa durante a utilização. 
Assegure-se de que a superfície 
esteja nivelada, limpa e livre de 
água e outras substâncias.

• Não use a chaleira dentro da 
cuba da pia.

• Não coloque a chaleira perto 
ou sobre queimadores a gás, 
elementos elétricos quentes, 
ou em locais em que possa 
entrar em contato com o forno 
aquecido.

• Mantenha a chaleira longe 
de paredes, cortinas e outros 
materiais sensíveis ao calor ou 
ao vapor. A distância mínima  
é de 20 cm.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BKE825BRZ_IB_A15.indd   2 18/03/2015   9:19 am



3

PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

• Antes do uso, verifique se  
a chaleira está corretamente 
montada. Siga as instruções 
fornecidas neste manual.

• A chaleira deve ser usada 
somente com a base de 
alimentação fornecida.

• Esta chaleira não deve ser 
operada por meio de timers 
externos ou sistema separado 
de controle remoto. 

• Não toque nas superfícies 
quentes. Use a alça para erguer 
e carregar a chaleira.

• Não coloque outros objetos 
sobre a tampa.

• Antes de movimentar, limpar ou 
guardar a chaleira, ou quando 
ela não estiver sendo utilizada, 
certifique-se de que o botão 
esteja na posição DESL. para, 
então, desligar a energia e 
remover o plugue da tomada.

• Tenha cuidado ao despejar  
a água da chaleira, pois a água 
fervente e o vapor podem 
causar queimaduras. Não 
despeje a água rápido demais.

• Para evitar choques elétricos, 
não mergulhe a base da chaleira, 
a base de alimentação, o cabo  
e o plugue na água, nem 
permita que essas peças entrem 
em contato com umidade.

• Não remova a chaleira da  
base de alimentação durante  
o seu funcionamento.  
Após a fervura da água, 
assegure-se de que a luz que 
indica o funcionamento da 
chaleira esteja apagada para, 
então, removê-la da base de 
alimentação.

• Não movimente a chaleira 
enquanto ela estiver ligada.

• Não abra a tampa durante  
o funcionamento.

• Não encha demais a chaleira, 
ultrapassando a marca de nível 
máximo de água. Se a chaleira 
estiver cheia demais, a água 
fervente pode transbordar.

• Mantenha a chaleira limpa. 
Siga as instruções de limpeza 
fornecidas neste manual.
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA TODOS 
OS APARELHOS ELÉTRICOS
• Desenrole totalmente o cabo de 

alimentação antes do uso.

• Não deixe que o cabo fique 
pendurado na borda de balcões 
ou mesas, entre em contato  
com superfícies quentes ou 
forme nós. 

• Para evitar choques elétricos, 
não mergulhe o cabo, o plugue 
ou o aparelho na água ou em 
qualquer outro líquido.

• O aparelho não se destina ao 
uso por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidade 
física, sensorial ou mental 
reduzidas ou sem experiência 
e conhecimento, a menos que 
elas sejam supervisionadas ou 
recebam instruções sobre o 
uso do aparelho de uma pessoa 
responsável por sua segurança.

• Supervisione as crianças para 
garantir que elas não brinquem 
com o aparelho.

• Para evitar qualquer perigo,  
não use o aparelho se o cabo,  
o plugue ou o próprio aparelho 
apresentarem qualquer tipo  
de dano. 

• Este aparelho se destina apenas 
ao uso doméstico. Não utilize 
este eletrodoméstico para nada 
além do seu uso previsto. Não  
o utilize em veículos ou barcos 
em movimento. Não o utilize 
ao ar livre. O uso incorreto do 
mesmo pode causar ferimentos.

• Recomenda-se a instalação 
de um dispositivo de corrente 
residual (disjuntor) para 
fornecer proteção adicional 
no uso de aparelhos elétricos. 
Aconselha-se a instalação 
de um disjuntor com uma 
corrente operacional residual 
nominal não superior a 30 mA 
no circuito elétrico que fornece 
energia ao eletrodoméstico. 
Consulte o seu eletricista para 
obter uma opinião profissional.

• Se o cordão de alimentação 
está danificado, ele deve ser 
substituído pelo fabricante 
ou pelo agente autorizado ou 
pessoa qualificada, a fim de 
evitar riscos. 
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PAGE HEADER.....A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

• Nunca utilize a chaleira para 
aquecer ou ferver qualquer 
outro líquido ou alimento. 
A tampa deve sempre estar 
firmemente posicionada  
e travada na posição fechada 
antes do uso.

• Não pressione o botão de 
abertura da tampa para 
abri-la durante ou após o 
funcionamento da chaleira, 
pois isso pode fazer com que a 
água fervente espirre para fora. 
Retire toda a água quente da 
chaleira antes de abrir a tampa 
para enchê-la novamente.

• Nunca mergulhe a base da 
chaleira, a área do botão,  
a base de alimentação, o cabo e 
o plugue na água, nem permita 
que essas peças entrem em 
contato com umidade.

• Para evitar danos, não utilize 
produtos químicos, agentes de 
limpeza alcalinos, palha de 
aço ou produtos de limpeza 
abrasivos para limpar o interior 
e o exterior da chaleira. Use um 
agente de limpeza suave com 
um pano úmido e macio.

GUARDE ESTAS 
INSTRUÇÕES

• Por razões de segurança, 
recomenda-se que você 
ligue o seu eletrodoméstico 
diretamente em sua própria 
tomada elétrica, em um circuito 
dedicado, separado de outros 
eletrodomésticos. Se o circuito 
elétrico estiver sobrecarregado 
com outros aparelhos, o seu 
eletrodoméstico pode não 
funcionar adequadamente. 
Não se recomenda o uso de 
extensões, réguas de tomada  
ou Ts.

• Não deixe cair água no 
conector.

ATENÇÃO
• Não use a chaleira em 

superfícies inclinadas. 
Não movimente a chaleira 
enquanto ela estiver ligada.

• A superfície do sistema de 
aquecimento está sujeita  
a calor residual após o uso.

• O aparelho foi projetado 
para ferver apenas água 
potável de qualidade.  
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PAGE HEADER.....CONHEÇA O SEU PRODUTO

A. Filtro de pureza removível
B. Aço inox escovado de qualidade premium
C. Visor duplo de água sem BPA*
D. Capacidade para 1,7 litros/7 xícaras  
E. Cinco ajustes de temperatura
F. Tampa de abertura suave sem BPA* com 

janela de visualização 
G. Alça em aço inox com botão de abertura 

da tampa
H. Botão INICIAR/PARAR

I. Função MANTER QUENTE por  
20 minutos

J. Base de alimentação multidirecional com 
porta-fio.

NÃO MOSTRADO
Desligamento automático de segurança
Proteção de fervura seca
Fervura rápida

B

C

D

E

A

F

H

I

J

G

* Todas as partes que entram em contato com os alimentos e líquidos não contêm BPA.
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PAGE HEADER.....CARACTERÍSTICAS DO SEU PRODUTO

CONTROLE DE TEMPERATURA 
VARIÁVEL
O painel de controle eletrônico oferece cinco 
configurações diferentes para uma preparação ideal 
do chá e do café: 80 ºC , 85 °C , 90 °C , 95 °C e 100 °C.

CHÁ 
VERDE

CHÁ 
BRANCO

CHÁ 
OOLONG

CAFÉ CHÁ 
PRETO

80°C 85°C 90°C 95°C 100°C

OBSERVAÇÃO

Este produto não está calibrado
para uso comercial ou científico.  
As temperaturas podem variar 
em 3 °C para mais ou para menos, 
permanecendo dentro do intervalo 
estipulado para a preparação ideal de 
cada tipo de chá ou café.

PREPARAÇÃO IDEAL
As variedades de chá são cultivadas e produzidas em 
diversos ambientes distintos e exigem temperaturas 
diferentes de água para permitir que o seu sabor  
e aroma únicos se desenvolvam durante a infusão. 
Uma temperatura mais baixa produzirá uma xícara 
de chá mais saborosa, extraindo a qualidade e o 
sabor ideais das folhas de chá mais delicadas. Por 
exemplo, se os chás verde, branco ou oolong forem 
preparados em água fervente, as folhas de chá 
podem se queimar, produzindo uma bebida amarga 
e adstringente. 
Deixar o chá na água por muito tempo também 
pode resultar em um gosto amargo e desagradável, 
enquanto deixá-lo por um período excessivamente 
curto pode fazer com que o chá fique fraco. Para 
obter os melhores resultados, sempre siga as 
instruções específicas na embalagem do chá/café.
Para extrair o sabor e a qualidade ideais do seu  
chá ou café preferidos, recomendamos a você que 
use a sua Chaleira Smart na temperatura de  
preparo sugerida.

FUNÇÃO MANTER QUENTE
A Chaleira Smart oferece a conveniente função 
MANTER QUENTE, que pode ser usada antes, 
durante ou depois do ciclo de aquecimento da 
água. Quando a água tiver alcançado a temperatura 
selecionada em graus Celsius, a função MANTER 
QUENTE conservará a temperatura por 20 minutos. 
Se o botão FERVER 100 °C for pressionado enquanto 
a função MANTER QUENTE estiver acionada,  
a água fervida permanecerá a cerca de 95 °C por  
20 minutos.

Para ativar a função MANTER QUENTE, pressione 
primeiro o botão da temperatura de água desejada 
entre as cinco opções do painel de controle. Em 
seguida, pressione o botão MANTER QUENTE, 
seguido do botão INICIAR/PARAR para começar  
a aquecer a água.  
O botão MANTER QUENTE também pode ser 
ativado a qualquer momento durante o ciclo de 
aquecimento e/ou dentro de um minuto após  
o fim do mesmo.

Se a chaleira for removida da base de alimentação 
durante a função MANTER QUENTE, ela será 
automaticamente desligada.

OBSERVAÇÃO

Se a temperatura for alterada durante 
a função MANTER QUENTE, a luz 
do botão INICIAR/PARAR ficará 
vermelha.
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PAGE HEADER.....UTILIZANDO O SEU PRODUTO

ANTES DO PRIMEIRO USO
Remova da chaleira e descarte com segurança 
quaisquer materiais da embalagem ou etiquetas 
promocionais.  
Antes do primeiro uso, recomenda-se encher  
a chaleira até o nível máximo com água fria da 
torneira; fervê-la, pressionando o botão FERVER  
100 °C; e, depois, descartá-la.  
A sua chaleira só funcionará se estiver posicionada 
sobre a base de alimentação.  
A chaleira será automaticamente desligada quando  
a água atingir a temperatura selecionada.

FUNCIONAMENTO DA SUA 
CHALEIRA

1. Para encher a chaleira, retire-a da base de 
alimentação e abra a tampa pressionando  
o botão de abertura da tampa. Encha-a com  
a quantidade desejada de água.

OBSERVAÇÃO

Sempre encha a chaleira entre as marcas 
de mínimo (500ml) e máximo (1700ml) 
no visor de água. Colocar pouca água 
fará com que a chaleira seja desligada 
devido à proteção de fervura seca. 
Ultrapassar a marca de nível máximo 
(MAX) de água pode fazer com que  
a água fervente transborde para fora da 
chaleira.

2. Certifique-se de que a tampa esteja fechada e 
firmemente travada no lugar correto. Posicione  
a chaleira firmemente na base de alimentação.  
As luzes dos botões INICIAR/PARAR  
e FERVER 100 °C ficarão brancas por um 
minuto.  
Um alarme tocará por dois segundos. Se não 
for selecionado, o botão INICIAR/PARAR se 
apagará automaticamente após um minuto.

OBSERVAÇÃO

Se o botão INICIAR/PARAR for 
pressionado antes de selecionar um 
botão de temperatura, sua luz ficará 
vermelha, o botão 100 °C se acenderá  
e a chaleira começará a aquecer.

3. Selecione a configuração desejada pressionando 
um dos cinco botões de temperatura (80 °C, 
85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C). As luzes do botão 
selecionado e do botão INICIAR/PARAR se 
acenderão em branco.

OBSERVAÇÃO

A função MANTER QUENTE pode 
ser selecionada antes, durante ou ao 
término do ciclo de aquecimento da água 
(consultar a página 7).

4. Ao pressionar o botão INICIAR/PARAR,  
sua luz se acenderá em vermelho, o botão  
da temperatura selecionada se acenderá  
e a chaleira começará a aquecer. Não remova  
a chaleira da base de alimentação durante  
o seu funcionamento. Antes de remover  
a chaleira da base de alimentação,  
assegure-se de que ela esteja desligada depois 
de a água ter fervido ou de a temperatura 
selecionada ter sido atingida. Se a chaleira 
for removida da base de alimentação durante 
a função MANTER QUENTE, ela será 
automaticamente desligada.

5. Quando a chaleira tiver aquecido a água na 
temperatura selecionada, ela emitirá três bipes, 
a luz do botão INICIAR/PARAR se apagará e o 
botão da temperatura selecionada permanecerá 
aceso por um minuto antes de se apagar.

6. Se a função MANTER QUENTE tiver sido 
selecionada, o botão MANTER QUENTE 
permanecerá aceso em vermelho; o da 
temperatura selecionada, em branco; e a 
chaleira manterá a configuração desejada por 
20 minutos. 

BKE825BRZ_IB_A15.indd   8 18/03/2015   9:19 am



9

PAGE HEADER.....UTILIZANDO O SEU PRODUTO

7. Se a chaleira não for mais ser usada para aquecer 
água, desligue-a, desconecte o plugue da tomada 
e retire a água da chaleira. Recoloque-a na base 
de alimentação e feche a tampa.

OBSERVAÇÃO

A configuração padrão de temperatura 
da chaleira, quando ligada, é de 100 °C.
 − Toda vez que a chaleira for religada na 
tomada, ela entrará automaticamente 
na configuração padrão de 
temperatura de 100 °C.

 − Se uma configuração diferente de 
temperatura for selecionada, essa 
última configuração se tornará a 
configuração padrão de temperatura 
da chaleira enquanto ela permanecer 
ligada na tomada.

OBSERVAÇÃO

A chaleira deve ser usada somente com 
a base de alimentação fornecida. Tenha 
cuidado ao despejar a água da chaleira, 
pois a água fervente/quente e o vapor 
podem causar queimaduras.  
Não despeje a água rápido demais.

OBSERVAÇÃO

Sempre encha a chaleira entre as marcas 
de mínimo (MIN 500) e máximo (MAX 
1700) no visor de água da mesma. 
Ultrapassar a marca de máximo do visor 
de água pode fazer com que a água 
fervente/quente transborde para fora  
da chaleira. 

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
FERVURA SECA
A chaleira está equipada com um dispositivo 
de segurança que protege contra o 
superaquecimento caso o aparelho seja 
operado com água insuficiente.  
Se isso acontecer, a chaleira interromperá  
o aquecimento da água. Neste caso, desligue  
a base de alimentação e  deixe a chaleira esfriar 
antes de enchê-la novamente. O dispositivo de 
segurança será automaticamente restaurado 
quando a chaleira tiver esfriado.
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Antes de limpar, sempre desligue o aparelho 
e desconecte o plugue da tomada.

FILTRO REMOVÍVEL
A Chaleira Smart é equipada com um filtro 
de pureza removível em rede para remover 
os depósitos de calcário e garantir uma 
água mais pura. Para remover os depósitos 
de calcário do filtro, remova-o, abrindo a 
tampa e deslizando-o para cima e para fora 
da chaleira.
Limpe o filtro colocando-o sob água 
quente corrente e esfregando-o com um 
pano ou escova de limpeza. Para repô-lo, 
basta recolocá-lo na fenda atrás do bico da 
chaleira e empurrá-lo até a posição correta.

OBSERVAÇÃO

O filtro pode se danificar com o tempo. 
Verifique-o regularmente e substitua-o 
se ele estiver danificado.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS 
MINERAIS
Os depósitos minerais da água da torneira 
podem fazer com que o interior da  
chaleira e o visor de água desbotem ao 
longo do tempo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DA 
CHALEIRA:
1. Encha ²/

³ do volume da chaleira com  
1 parte de vinagre e 2 partes de água.  
Ferva e deixe descansar por uma noite.

2. Retire a solução da chaleira. Encha-a com 
água limpa, ferva e descarte a água.

Repita a operação. A chaleira estará pronta 
para o uso.

PARA LIMPAR O EXTERIOR
O exterior da chaleira deve ser limpo com 
um pano úmido e, em seguida, com um pano 
seco e macio.

OBSERVAÇÃO

Não utilize produtos químicos, palha de 
aço ou produtos de limpeza abrasivos 
para limpar o interior ou  
o exterior da chaleira.

ARMAZENAMENTO
Assegure-se de que a chaleira esteja 
desligada, limpa e seca antes de guardá-la. 
Certifique-se de que a tampa esteja fechada 
e travada corretamente no lugar. Enrole  
o cabo ao redor do porta-fio sob a base de 
alimentação. Deixe a chaleira na posição 
vertical na base de alimentação. Não 
coloque outros objetos sobre ela.
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