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Acompanha cada Equipamento: 

 

 
1 Mangueira cristal trançada 
1 Recolhedor de impurezas 

2 Tampas de aço inoxidável AISI 304 
1 Suporte para aro coador 

1 Aro porta coador em aço inoxidável AISI 304 

1 Coador de pano 
2 Fusíveis vidro 10A 
1 Purificador de água 
1 Tomada fêmea para rede elétrica 220V 
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DADOS TÉCNICOS: 

 

Tensão    220 VAC TRIFÁSICA OU 380 VAC BIFÁSICA  

Potência    3000 w RESISTENCIA CALDEIRA  

+ 3000 w RESISTENCIA BOILER  

+ 1300 w RESISTENCIA AUXILIAR 

Corrente total   20 A 

Consumo   3,0 kW/h 

Capacidade em litros  30 Litros 

Produção média (litro)  1 litro/min 

Material fabricado   Aço inoxidável AISI 304 

Dimensões (mm)   860(comp.) x 600 (larg.) x1100 (alt.) 

Peso    24,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág.02 

ATENÇÃO A TOMADA FÊMEA, DE 4 OU 5 PINOS, FORNECIDA JUNTO COM O EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER 

OBRIGATORIAMENTE INSTALADA NA REDE ELÉTRICA. 

A NÃO INSTALAÇÃO CORRETA DA TOMADA FÊMEA IMPLICARÁ NA PERDA AUTOMÁTICA DA GARANTIA DO 

EQUIPAMENTO. 

A NÃO INSTALAÇÃO DA TOMADA FÊMEA IMPLICARA EM PERDA AUTOMÁTICA DA GARANTIA DO PRODUTO 

         (220)                                                          (380)       
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

A ELETRO METALÚRGICA UNIVERSAL LTDA. fabricante de produtos UNIVERSAL garante 
seus produtos contra eventuais defeitos de fabricação, pelo período de 6 (seis) meses, contados a 
partir da data de emissão da respectiva nota fiscal de venda ao consumidor. 

A responsabilidade da UNIVERSAL se restringe à substituição do componente defeituoso não 

havendo responsabilidade pela queima ou defeito em qualquer elemento elétrico ou eletrônico, em 

especial em caso de utilização do equipamento sem água, em ligação em tensão diferente da 

recomendada pelo aparelho, e de imersão em água de seus componentes elétricos e comandos 

eletrônicos. Também não são cobertos pela garantia defeitos decorrentes de instalações elétricas 

inadequadas no local do funcionamento do equipamento, curtos circuitos ou tensões inadequadas da 

rede elétrica, bem como sobrecargas elétricas de qualquer natureza. As peças e componentes do 

equipamento produzidos por terceiros receberão garantias de seus fabricantes, desde que 

observadas às recomendações de utilização descritas nos manuais de instrução de cada 

equipamento. 

Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, 

apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou, conforme o caso, substituídas 

gratuitamente pela FABRICA ou por qualquer SERVIÇO AUTORIZADO UNIVERSAL, contra 

apresentação do CERTIFICADO DE GARANTIA, devidamente preenchido, juntamente com a Nota 

Fiscal de venda ao consumidor. Para que o componente defeituoso receba garantia o mesmo não 

poderá ser retirado do equipamento ou sofrer alterações de qualquer natureza com intuito de 

conserto, de modo que possa ser analisado pelo fabricante que confirmará o defeito de fabricação. 

Caso ocorram CONSERTOS NÃO AUTORIZADOS o equipamento perderá automaticamente sua 

garantia, não podendo ser alegado em qualquer hipótese defeito de fabricação do componente. 

A garantida oferecida pela UNIVERSAL não compreende a reparação de defeitos, danos 

ou avarias de qualquer natureza, quando originárias de: 

Utilização inadequada do equipamento. 

Inobservância das normas de manutenção e segurança. Quedas ou pancadas de qualquer 

natureza. 

Falta de utilização da TOMADA FÊMEA para instalação na rede elétrica fornecida com o 

aparelho. 

Prolongada falta de utilização do equipamento. 

Assistência técnica prestada por pessoas não autorizadas pela UNIVERSAL. Armazenagem 

inadequada. 

Suprimento ou utilização inadequada de energia elétrica ou água. 

A garantia oferecida pela UNIVERSAL extinguir-se-á: 

Pelo término de sua validade. 
Pela introdução ou alterações no equipamento, ou uso de acessórios impróprios. 

A reparação ou substituição das peças ou componentes durante o período de garantia não 

prorrogará o prazo original da garantia. As peças ou componentes substituídos em decorrência da 

garantia, sem débito, serão de propriedade da UNIVERSAL. 

Serão de responsabilidade do COMPRADOR as despesas decorrentes do transporte do 

equipamento, das peças e componentes com defeito (desde que autorizada a sua retirada do 

equipamento) até o local do SERVIÇO AUTORIZADO UNIVERSAL indicado para conserto, inclusive 

até a fábrica, mesmo em caso de garantia. 

A ELETRO METALÚRGICA UNIVERSAL LTDA. reserva-se o direito de modificar as 

especificações ou introduzir melhoramentos nos equipamentos em qualquer época, sem incorrer na 

obrigação de efetuar o mesmo nos equipamentos anteriormente vendidos, mesmo em garantia. 
 

        A ELETRO METALÚRGICA UNIVERSAL LTDA, Não se responsabiliza por qualquer 

alteração efetuada nos parâmetros deste equipamento. 
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Informativo: 
 
Parabéns, você acaba de adquirir um produto da marca UNIVERSAL. Com mais de 60 anos de 

experiência e know-how, é sem duvida a mais tradicional do mercado. 

 
Todos os equipamentos são rigorosamente testados e aprovados antes de chegar ao seu 
estabelecimento, isso tudo para garantir um perfeito funcionamento e oferecer  grande 

segurança. 

 
Para obtenção de um perfeito funcionamento do seu equipamento, recomendamos a leitura 
detalhada deste manual, antes de sua utilização. 

 
Agradecemos a preferencia pelos produtos UNIVERSAL. 
 

Recomendações: 

 
Leia cuidadosamente este manual de instalação e operação do equipamento: Certifique-se de 

que as instalações elétricas e hidráulicas sejam feitas por pessoal capacitado; 

 
Para Assistência Técnica ou para qualquer sugestão, reclamação e ou comentário sobre os 
serviços prestados pelas assistências autorizadas, ligue para os telefones abaixo relacionados 

ou acesse o site da empresa. 
 

 

 

 
 

E‐mail para Suporte Técnico:  assistencia@metalurgicauniversal.com.br 

Site:  www.metalurgicauniversal.com.br 

 
  

 
Eletro Metalúrgica Universal Ltda. 

Rua Quissamã, 621 ‐ Quissamã 

Petrópolis ‐ RJ ‐ CEP: 25615‐411  
 
 

 
A Magicafé foi desenvolvida com modernos sistemas de segurança e não requer 

abastecimento de água manual. A entrada de água filtrada e o controle de nível são 

automáticos, portanto ela não funciona sem água. Deste modo, evita-se uma possível queima 

das resistências. 

Caso seu equipamento não funcione adequadamente, desligue-o da tomada e feche 
o registro de água. Comunique-se com o revendedor que lhe vendeu o equipamento, ou com 
o representante mais próximo (verifique lista anexa), ou ligue diretamente para a 

UNIVERSAL: 24-2104-1000. 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
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Limpeza e Manutenção: 

1. Uma vez instalada e regulada para operação a máquina estará sempre pronta para 

fazer café. 

2. Após o uso diário deve ser retirado do depósito qualquer sobra de café. 

3. Para limpeza diária do depósito recomendamos a utilização de água quente, podendo 

ser usado o procedimento para fazer café sem a utilização do porta coador e do filtro 

com pó de café. 

4. As torneiras deverão ser limpas diariamente. A parte frontal pode ser retirada e limpa 

sob água corrente com a utilização de uma escova para retirar qualquer resíduo de café 

da mola da torneira. 

5. Com a torneira aberta coloque uma vasilha debaixo da mesma para aparar qualquer 

líquido. 

6. O uso contínuo de seu equipamento manterá sempre renovada a água do boiler.  

7. Para esvaziar a caldeira do banho-maria, desligue a máquina e utilize a torneira lateral 

até terminar toda a água da caldeira. 

8. Recomendamos esvaziar a caldeira semanalmente, a fim de evitar resíduos 

desagradáveis que podem se alojar no interior do seu equipamento. Desse modo sua 

MAGICAFÉ estará sempre em boas condições de uso. 

9. Para a limpeza do depósito externo de água, feche o registro e retire a água pelo 

registro lateral. Utilize um pano umedecido. Não utilizar nenhum produto químico, pois 

isso poderá alterar o sabor do café. 

10. Para a limpeza externa utilize um pano umedecido em álcool. 

11. Retirar o depósito de leite diariamente para higienização. 

OBS.: NÃO MOLHE, EM HIPÓTESE ALGUMA O PAINEL LATERAL. 

 

Importante: 

Nunca retire água do registro do depósito externo e do registro para esvaziar a 

caldeira enquanto estiver sendo feito o café. 
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FAZENDO CAFÉ: 

 
1. Aguarde a temperatura da caldeira atingir 80º C. É importante que, antes de fazer 

o café, o depósito de café esteja aquecido pelo banho-maria da caldeira, pois 

deste modo o café coado permanecerá na temperatura adequada. 

2. Vire o bico injetor para o lado esquerdo, ou direito. 

3. Coloque o saco coador no aro coador. Encaixe ambos no suporte do aro coador. 

4. Utilize café com moagem média. Use uma medida padrão para a quantidade de 

pó. Recomendam-se 600g de pó de café para 15 litros de bebida e 1,2 kg para 30 

litros. 

5. Coloque o pó no coador, espalhando-o uniformemente. Não compacte, nem aperte 

a camada de café. 

6. Coloque a tampa do depósito. 

7. Retorne com o bico injetor para o centro do depósito, até ficar sobre a abertura da 

tampa. 

8. Selecione a quantidade desejada de café, 15 ou 30 litros, pressionando com um 

leve toque a tecla de quantidade. 

9. No mostrador de litragem será exibida a quantidade selecionada até o término do 

processo. 

10. A água do boiler será aquecida à temperatura ideal para fazer café. Somente 

quando esta temperatura for atingida, a máquina injetará água no coador, 

portanto é normal ocorrer interrupções de saída d’agua no bico injetor. 

12. Recomenda-se não interromper a operação “fazer café” para não alterar o sabor 

do café, mas caso seja necessário, basta pressionar a tecla CANCELAR. 

13. Para manter o café aquecido, regule o termostato digital na temperatura desejada. 

Recomendamos como temperatura ideal 80ºC (regulagem de fábrica). 

14. Utilize o termostato digital para regular outra temperatura para o banho-maria, 

siga estas instruções: 

15. Pressione a tecla P por 2 segundos até aparecer SP no visor. 

 

- Pressione a tecla  ou para modificar o valor até a temperatura desejada. 

(Recomendamos temperatura de 82ºC no banho-maria). Máximo 85º C. 

- Aguarde 4 segundos para a nova temperatura ser gravada e o medidor retornar à 

operação normal. 

 

 

 

 

Pág.16 

 

 

 
ATENÇÃO! 

 

- Não utilize extensões; 

- Não utilize instalações com comprimento excessivo para 

alimentação do seu equipamento; 

- Antes de ligar, verifique se a tensão de alimentação está de 

acordo com a indicada em seu equipamento. 
 

 
 
Instalação: 
 
OBS: ANTES DE LIGAR A MÁQUINA VERIFIQUE SE A TENSÃO 
DA REDE ELÉTRICA ESTÁ CORRETA 
 
O equipamento deve ser instalado: 

 
1. Em uma superfície plana e nivelada que suporte seu peso; 
2. Respeitando o espaçamento entre máquinas de no mínimo 60 cm, conforme Nota 

Técnica 94 / 2009 do Ministério do Trabalho; 
3. De acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e 

competentes. 
 
Instalando o Equipamento: 
 
1.  Retire o equipamento da caixa de madeira protetora; 
2.  Limpe seu equipamento, e retire a proteção plástica (azul ou branca); 
3.  Posicione o equipamento no local da instalação; 

4.  Conecte os cabos de alimentação do equipamento de acordo com a tensão de 

operação indicada na placa de identificação. 
 
Instalação Elétrica: 
 
Para a instalação correta do seu equipamento, siga as recomendações a seguir: 
 
1. As instalações elétricas devem ser adequadas às especificações técnicas do 

equipamento e devem ser exclusivas para o mesmo; 
2. Instalação de disjuntor diferencial residual (DDR) exclusivo para 

equipamento, ou dispositivo de proteção equivalente; 
3. Circuito de alimentação elétrica com queda de tensão máxima de 5%; 

4. Aterramento conforme NR-10 e norma ABNT NBR5410; 
5. Instale na parede a tomada fêmea conforme indicado no final deste manual, pois a 

ligação errada implicará na perda da garantia.  

6. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo 

fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              Pág.05 
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INSTALAÇÃO GERAL: 

1. Para a instalação do equipamento escolha um local onde tenha um ponto de água 

próximo com registro de ½ polegada e purificador de água (obrigatório, sob pena de 

perda de garantia). A máquina deverá ser instalada em uma tubulação exclusiva que 

possua uma pressão mínima de 2MCA (metros de coluna d'água). Deverá ser 

instalado um purificador  com capacidade para filtrar 1 litro por minuto. Para preservar 

o sabor do seu café, este filtro deverá também retirar o cloro da água (usar filtro de 

carvão ativado). 

2. Conecte o recolhedor de impurezas ao registro de água definido para instalação do 

equipamento e a outra extremidade da mangueira na entrada da água do reservatório 

lateral da máquina. 

3. Antes de ligar o equipamento verifique se a voltagem da tomada que será usada está 

de acordo com a voltagem da máquina. 

4. Ligue a máquina acionando o interruptor luminoso LIGA / DESLIGA. O led indicativo 

falta de água se acenderá. 

5. Abra o registro de água. 

6. Assim que o depósito externo de água estiver cheio, o led indicativo falta de água 

apagará, a água começará a entrar na máquina automaticamente. 

7. Após a máquina cheia o termostato digital na caixa de comando externo irá ligar e 

acionar o contator que liga a resistência da caldeira. No mostrador de litragem 

acenderá um ponto vermelho no canto direito (indica que a máquina tem água). 

8. Aguarde até que a temperatura do termostato indique 80º C, assim a máquina estará 

pronta para fazer café. 

9. A temperatura do banho-maria no termostato digital já vem regulada de fábrica. Para 

alterar a temperatura, veja o item 13 do tópico FAZENDO CAFÉ. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

- A temperatura mostrada no visor digital é a temperatura atual do banho-maria, e não 

a temperatura ajustada. 

 

- A máquina está pronta para ser utilizada e pode ficar ligada 24h. 

 

- O registro que controla a alimentação de água só poderá ser fechado para a 

manutenção do equipamento. 

 

OBS.: O tempo de aquecimento do banho-maria a 82ºC é, em média, de 30 a 40 

minutos para 20 litros 
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EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO: 

 
Desejo servir 15 litros de café as 08:00h de segunda a sexta. 

 
Devo programar o programador 1 que irá ligar a máquina com a programação:  
ligar 06:00h seg ter qua qui sex Desligar 10:00 seg ter qua qui sex 

 
Pressione e solte a tecla  

Pressione e solte sucessivamente a tecla selecione a 
       opção de seg ter qua qui sex  

Pressione e solte sucessivamente a tecla programe a 
hora 06:00 para ligar   

Pressione e solte a tecla  

Pressione e solte sucessivamente a tecla selecione a 
opção de seg ter qua qui sex  

Pressione e solte sucessivamente a tecla programe a 
hora 10:00 para desligar   

Pressione a tecla para finalizar e retornar ao relógio. 

 
Devo programar o programador 2 que irá ligar e definir a quantidade de café a 
ser feita, com a programação: Ligar 07:00h seg ter qua qui sex  
Desligar 07:01  seg ter qua qui sex 

 
Pressione e solte a tecla  

Pressione e solte sucessivamente a tecla selecione a 
opção de seg ter qua qui sex  

Pressione e solte sucessivamente a tecla programe a 
hora 07:00 para ligar   

Pressione e solte a tecla  

Pressione e solte sucessivamente a tecla selecione a 
opção de seg ter qua qui sex  

Pressione e solte sucessivamente a tecla programe a 
hora 07:01 para desligar   

Pressione a tecla para finalizar e retornar ao relógio. 
 

Na chave seletora selecione a opção 10 litros.  
Feche a caixa do programador. Coloque no coador da máquina a quantidade de pó 
necessária para 10 litros. 
 

Basta programar e colocar o pó. 
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PROGRAMADOR EXTERNO DIÁRIO/SEMANAL PARA  

MAGICAFÉ 

Parabéns por adquirir um produto com a marca UNIVERSAL®. O programador 
externo foi desenvolvido para automatizar ainda mais sua Magicafé. Com ele é possível 
programar o dia e hora que você deseja ligar/desligar e também fazer café. 

1- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 2(dois) programadores digitais diário/semanal com 20 memórias para 

programação 

 16 tipos de programas diários ou semanais  

 Display LCD multi-indicativo de fácil visualização 

 Acionamento manual ou automático da saída 

 Horário de verão (+1) 

 2- DESCRIÇÃO GERAL 

A instalação do programador não impede o acionamento manual da Magicafé.  
A programação é simples segura e de fácil acesso. 

 
3- FUNÇÕES DO FRONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estado do relé de saída 
2. Horário de verão ativado 
3. Ativação/desativação do horário de verão 
4. Ajustar/retornar ao relógio 
5. Acesso aos programas 
6. Seleção dos dias da semana 
7. Modo de acionamento da saída (manual / automático) 
8. Incremento das horas 
9. Ativar/desativar a função randômica 
10. Incremento dos minutos 
11. Reset do relógio e programas 
12. Função randômica ativada 
13. Saída em modo manual 
14. Saída em modo automático 
15. Dias da semana 
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4- OPERAÇÃO DE RESET 

Caso a bateria do instrumento esteja descarregada, ao energizá-lo deve-se, com um 

objeto pontiagudo pressionar a tecla ; o display mostrará todas as possíveis indicações 

(conforme a figura 1), e ao soltá-la, após 2 segundos a indicação da hora, dia e função da 

saída (conforme figura 2). 

Com isso tanto o relógio, quanto os eventuais programas que tenham  sido feitos 

anteriormente serão apagados. 

 

 

 

 

5- ACERTANDO AS HORAS, MINUTOS E DIA ATUAL 
5.1 – ACERTANDO O DIA DA SEMANA 

Manter a tecla  pressionada e simultaneamente pressionar e soltar  

sucessivamente a tecla  até chegar ao dia desejado. 
5.2 – ACERTANDO A HORA 

Manter a tecla  pressionada e simultaneamente pressionar e soltar  

sucessivamente a tecla  até chegar a hora desejada. 
5.3 – ACERTANDO OS MINUTOS 

Manter a tecla  pressionada e simultaneamente pressionar e soltar  

sucessivamente a tecla  até chegar a hora desejada. 

 

6- CONFIGURANDO OS PROGRAMAS 

PROGRAMADOR 1 (LIGAR E DESLIGAR)– Com ele é possível programar o 

dia e hora em que a Magicafé irá ligar e desligar. 

6.1- Programando para ligar e desligar a máquina: 

OBS.: O horário de ligar o equipamento deve ser sempre com 1 hora antes de 

fazer café, para que a máquina esteja quente, não interferindo na quantidade. 

Pressione e solte a tecla  para acessar o modo de 

programação. 

Se o programador for nulo, o display irá indicar --:--  
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8 – FUNÇÕES ADICONAIS 

 

8.1 – HORÁRIO DE VERÃO 

Pressionando a tecla  o relógio é adiantado em 1 hora, indicando +1h no display. 

Pressionando a tecla  novamente, o relógio retorna ao horário normal. 

8.2 – FUNÇÃO DE OPERAÇÃO RANDÔMICA 

Pressionando as teclas  +  simultaneamente, o relé de saída irá ligar/desligar 

aleatoriamente entre 18:00 e 6:00 horas. 

8.3 – MODO DE ACIONAMENTO DA SAÍDA 

Pressionando a tecla  é possível alterar o estado do relé de saída (ligado ou 

desligado) e mudar de modo (automático / manual) na ordem abaixo: 

- Automático desligado 

- Manual ligado 

- Automático ligado 

- Manual desligado 

Se o instrumento estiver no modo de acionamento manual, os programas configurados 

serão inibidos, voltando a atuar quando configurado o modo de acionamento automático. 
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7- ALTERANDO OU DESATIVANDO UM PROGRAMA 

 

7.1 – ALTERANDO PROGRAMAS 

Para alterar um programa já existente, pressione e solte sucessivamente a tecla  até 

chegar ao programa desejado e repetir o procedimento do item 6 deste manual. 

7.2 – DESATIVANDO UM PROGRAMA 

Para desativar um programa, pressione e solte sucessivamente a tecla  até chegar ao 

programa desejado. Pressione e solte sucessivamente a tecla  até não haver nenhum 

dia da semana selecionado (opção 0 do item 6). 
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Pressione e solte sucessivamente a tecla  para selecionar os dias nos quais o relé de 

saída atuará, selecione uma das 16 opções abaixo: 

 

 

Pressione e solte sucessivamente a tecla  para programar a hora em que o relé irá 

atuar. 

Pressione e solte sucessivamente a tecla  para programar o minuto em que o relé irá 

atuar. 

Pressione e solte a tecla  para finalizar o programa e continuar no modo de 

programação, conforme a seqüência abaixo: 

 

Pressione e solte a tecla  para finalizar a programação e retornar ao relógio. 
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PROGRAMADOR 2 (PREPARO DO CAFÉ) – Com ele é possível programar o 
dia e hora em que a Magicafé irá fazer o café. A hora deve ter um intervalo de, 
no máximo, 1(um) minuto entre ligar e desligar. 
 
6.2- Programando para fazer o café: 

 
A quantidade deve ser selecionada na chave seletora a frente do 
programador externo. 
 
Ex: SELECIONE A QUANTIDADE 
   

     
 
 
 
 

 
 
Ex.: Fazer café 09:00h 

Programar liga 09:00h e desligar  09:01h. 

   

Pressione e solte a tecla para  

acessar o modo de programação.  

   

Se o programador for nulo, o display irá indicar --:--  
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Pressione e solte sucessivamente a tecla  para selecionar os dias nos quais o relé de 

saída atuará, selecione uma das 16 opções abaixo: 

 

 

Pressione e solte sucessivamente a tecla  para programar a hora em que o relé irá 

atuar. 

Pressione e solte sucessivamente a tecla  para programar o minuto em que o relé irá 

atuar. 

Pressione e solte a tecla  para finalizar o programa e continuar no modo de 

programação, conforme a seqüência abaixo: 

 

Pressione e solte a tecla  para finalizar a programação e retornar ao relógio. 
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NEUTRO - MANUAL 
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