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Parabéns por adquirir a Cápsula Reutilizável TopBlend. Trata-se de um 
produto de extrema qualidade. Leia  atentamente  todas as  instruções 
contidas nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água 
corrente para eliminar qualquer impureza.

Utilização
A nova Cápsula Reutilizável TopBlend T3 possui tampa de encaixe, basta 
introduzir  a  ponta  de  uma  colher  fna  no  canal  localizado  na  parte 
superior da cápsula para abrir-la, conforme indicado na fgura abaixo. 

Coloque o pó de café com auxilio de uma colher compactando até o 
limite indicado na fgura abaixo. Caso queira um café mais forte estilo 
expresso, indicamos o uso de nosso Tamper exclusivo que é vendido em 
kit para pressionar o pó de café dentro da cápsula. Caso queira um café 
mais próximo ao coado, basta colocar o pó de café sem muita pressão 
dentro da cápsula.

Pó de café e moagem

Recomendamos o uso de pó de café na moagem entre  média e fna, 
com perfl de torra escura. Para primeira utilização, sugerimos o uso de 
café  comum  encontrado  em  mercados.  A  Cápsula  TopBlend  é 
compatível com a maioria dos cafés comuns de mercado e alguns cafés 
especiais que possuem a moagem similar. 

Café Expresso (forte) -  Basicamente, quando se utiliza um pó de café 
com  moagem  entre  média  e  fna  e/ou  é  feita  mais  pressão  na 
compactação do pó dentro da cápsula, a extração fcará mais forte.
Café Coado (fraco) - Quando se utiliza um pó de café com a moagem 
um pouco mais grossa e e/ou é feita pouca pressão na compactação do 
pó  dentro  da  cápsula,  a  extração  fcará  mais  fraca  próximo  ao  café 
coado.

ATENÇÃO
Alguns cafés especiais são vendidos em um grau de moagem muito fno 
e  um  perfl  de  torra  média,  o  que  não  é  indicado  para  a  cápsula 
TopBlend.  Antes  de  comprar  um  café,  verifque  se  ele  atende  aos 
requisitos  informados  anteriormente. O café  pode ser  comprado  em 
grãos também e moído na hora, antes do preparo. Mesmo assim o perfl 
de torra e moagem deve ser conforme indicado anteriormente. 
Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha difculdade para  sair  da 
cápsula, isso indica que:
- O pó de café pode estar muito fno
- Foi feita muita pressão na hora de colocar o pó dentro da cápsula

Encaixe
A cápsula  deve ser  posicionada na  borda do compartimento  de sua 
cafeteira e ser solta, como uma cápsula descartável comum. A cápsula 
fcará posicionada aguardando o fechamento da alavanca. No caso da 
cafeteira Pop, que não possui alavanca, o funcionamento é exatamente 
igual à cápsula descartável também.

Peneira de Extração e Microfuração
A peneira  de extração fca localizada no fundo da 
cápsula. A posição correta de encaixe é com o relevo 
central  voltado  para  cima,  conforme  na  fgura  ao 
lado. O pó de café deve ser colocado logo acima 
desta peneira. 

Alguns  furos  podem  fcar  obstruídos  com  grãos 
menores  de  pó  de  café,  mas  é  normal  e  com  o 
tempo esses resíduos são expelidos com o próprio 
uso. . 

A peneira de extração se encaixa no fundo da cápsula e pode ser removida para  
uma  limpeza  mais  profunda.  A  limpeza  dos  microfuros  pode  ser  feita 
periodicamente com auxílio de um alfnete, eliminando assim qualquer resíduo 
que possa gerar obstrução. A colocação da peneira é simples, basta colocá-la na 
posição anterior onde será feito o encaixe.

Abertura após utilização
Após utilização, fazer o resfriamento da cápsula com água corrente antes de fazer  
a abertura.

Garantia

A garantia é válida somente para a Cápsula. Itens como acessórios e 
embalagem não estão contidos na garantia. A Garantia da Cápsula é de 
2 anos a partir da data da compra para a versão de Alumínio e Garantia  
vitalícia para versão Inox. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor 
entrar  em contato  no  e-mail  contato@topblend.com.br informando  o 
problema com maior nível  de detalhe possível. O ideal  é  que sejam 
enviadas  fotos  em  anexo.  Após  isso  iremos  fazer  uma  avaliação  e 
responder o e-mail  com o procedimento para solucionar o problema 
relatado.

Os casos abaixo não estão cobertos na Garantia:

- Cápsulas danifcadas por utilização indevida
- Cápsulas amassadas ou com marcas de impacto
- Cápsulas que foram modifcadas de alguma forma
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