Preencher com pó até o limite indicado na fgura abaixo, utilizando o Tamper para
fazer o nivelamento.

Manual de instruções e Garantia
www.topblend.com.br
Parabéns por ter adquirido a Cápsula TopBlend. Trata-se de um produto Encaixe e uso
de extrema qualidade. Leia atentamente todas as instruções contidas
nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água corrente Após preencher com o pó de café até o limite indicado, colocar a tampa na
para eliminar qualquer impureza.
cápsula com a parte lisa voltada para dentro do corpo, conforme fgura abaixo.
Coloque a cápsula montada no compartimento da cafeteira. A cápsula TopBlend
não necessita posicionamento da agulha da cafeteira, ela funciona em qualquer
ATENÇÃO – ANTES DE USAR
posição. A vedação da cápsula funciona por encaixe, desta forma exige um pouco
mais de força para fechar a alavanca se comparado às cápsula descartáveis. Descer
Este produto trabalha sob pressão, sendo assim, o grau de moagem do a alavanca devagar até que o compartimento fque fechado. Preparar a bebida
café e a compactação do pó infuencia diretamente do resultado da com a dose desejada. Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha difculdade
bebida. O pó deve ser compactado levemente dentro da cápsula, não para sair da cápsula, interrompa o processo imediatamente.

deve ser prensado com muita força, pois isso pode gerar entupimento.
A cápsula vai calibrada para moagem de café comum de mercado como
Pilão, Mellita, Três Corações, Lor, etc. Alguns cafés especiais vendidos já
moídos possuem um grau de moagem muito fno, o que não é indicado
para o uso na cápsula. Caso queira utilizar cafés especiais sugerimos
comprar café em grãos de torra escura e moer na hora em um grau de
moagem similar ao de café comum de mercado.

Vedação

A Cápsula Reutilizável TopBlend D4 vai acompanhada com uma vedação feita em
silicone. Essa vedação precisa ser utilizada somente em alguns modelos de
cafeteiras Dolce Gusto. Sugerimos fazer a primeira utilização da cápsula sem a
vedação, caso haja algum vazamento de água durante a extração, é aconselhado o
uso da vedação nas próximas utilizações. Isso acontece devido a uma leve
diferença de medida nos compartimentos de alguns lotes de cafeteiras Dolce
- Moagem muito fna e/ou muita pressão na compactação = Extração Gusto. Nesse caso, havendo a necessidade do uso da vedação, após a cápsula ser
carregada e montada com a tampa, a vedação deve ser encaixada no aro superior
forçada / entupimento.
da cápsula, conforme a segunda imagem abaixo:

- Moagem muito grossa e/ou pouca compactação = Extração fraca /
bebida aguada

Cápsula Reutilizável TopBlend

Após a utilização, remover o compartimento da cafeteira com a cápsula e lavar
com água corrente para que ela se esfrie por completo. Manusear a cápsula
somente após esse procedimento.

A Cápsula Reutilizável TopBlend D4 é composta por duas partes: O
corpo da cápsula e a tampa. A tampa se encaixa com a parte lisa voltada Garantia
para dentro do corpo, conforme descrito nas imagens a seguir.

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. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor entrar em contato no email contato@topblend.com.br informando o problema com maior nível de
Retire a tampa da cápsula. É possível ver no fundo a área de
detalhe possível. O ideal é que sejam enviadas fotos em anexo. Após isso iremos
microfuração à laser, responsável pela extração do café:
fazer uma avaliação e responder o e-mail com o procedimento para solucionar o
problema relatado.

Utilização

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

