


Parabéns, agora você possui uma CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL com alto 
padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua 
cozinha.
Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, 
pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem 
delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• O uso indevido desse aparelho pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao 
usuário. Leia atentamente este manual de instruções.

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial 
acarretará a perda da garantia.

• Nunca use o aparelho com outros líquidos ou para outros fins, ele só deve ser 
usado para ferver ou aquecer água. 

• Verifique se a tensão elétrica do produto, que consta em sua etiqueta de 
identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.

• Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, 
não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação e não os mergulhe em água ou 
outro líquido.

• E recomendável estar calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos 
elétricos.

• Utilize o aparelho somente com o cabo de alimentação fornecido pelo 
fabricante

• A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ ou o 
plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau 
funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

• Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de 
alimentação.

• O cabo de alimentação não deve ser puxado, torcido ou enrolado ao redor do 
aparelho. Se o cabo de alimentação estiver torcido, destorça-o antes do uso.

• Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe do calor, da luz do sol, de 
umidade e de superfícies cortantes ou similares.

• Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-
o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.

• Nunca desligue o aparelho puxando o plugue da tomada pelo cabo de 
alimentação.

• Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
• Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar 

instabilidade.
• Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto 

estiverem operação.
• Não cubra o aparelho durante a utilização.
• Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
• Não ultrapasse o limite máximo indicado no produto, pois a água em estado de 

fervura pode derramar. 
• Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver em uso, mesmo que 

por breves instantes.

CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC INOX MONDIAL



• Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada e espere que esfrie 
completamente.

• Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao 

usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. 
Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada 
MONDIAL.

• Cuidado: A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o 
aparelho estiver em funcionamento.

• O fabricante não se responsabiliza por danos causados devido a má utilização 
do aparelho. Guarde este manual de instruções e consulte-o sempre que 
necessário.

• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem 

ser mantidos para efeito de garantia.
ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de um responsável.
• Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o 

aparelho.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a 
um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Assim, você ajuda a 
preservar o meio ambiente.

ANTES DE UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

• Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o 
aparelho.

• Retire cuidadosamente o saco plástico que envolve o produto e os acessórios.
• Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do mate rial da embalagem na 

parte interna do aparelho ou sobre a placa de aquecimento.
• Descarte o material da embalagem corretamente e fora do alcance de crianças 

e animais domésticos para evitar acidentes.
• Posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
• Não utilize o aparelho sob armários ou prateleiras, ou inserido em nichos 

pequenos, pois ele gera vapor que poderá danificar móveis, paredes ou 
superfícies sensíveis a calor ou umidade.

• Lave o interior da Jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano 
seco e macio na parte externa.

• Desenrole o cabo de alimentação e ajuste-o perfeitamente em seu encaixe na 
Base.

· Passe um pano úmido na Base.
• Recoloque as partes desmontáveis em seus lugares.
• Seu aparelho estará pronto para ser usado.



COMO UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o 
máximo, coloque-a para funcionar e então esvazie quando finalizar o ciclo de 
aquecimento. Repita esse passo uma ou duas vezes para retirar todas as 
impurezas. Não utilize a água dos primeiros funcionamentos.
Para utilizar sua chaleira siga os passos:
1. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado, com o Botão LIG/ DESL na 

posição (0).
2. Abra a Tampa da Jarra pressionando o botão de Abertura.
3. Encha com água limpa e fria, nunca excedendo o nível MAX indicado na parte 

interna do produto.
4. Feche a Tampa. Mantenha a Jarra fechada durante a fervura.
5. Encaixe corretamente a Jarra na Base de Aquecimento.
6. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do 

aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
7. Conecte o cabo de alimentação na tomada.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



8. Acione o Botão LIG/DESL localizado na parte superior da Alça, 
movimentando-o para cima para a posição (I).

9. A Lâmpada Piloto irá acender indicando o funcionamento.
10. Ao terminar de ferver a água, o aparelho se desligará automaticamente e a 

Lâmpada Piloto se apagará.
11. Esse produto pode ser desligado a qualquer momento acionando Botão 

LIG/DESL para aposição “0” de desligado (Botão acionado para baixo).
12. Para reaquecer uma quantidade de água, pressione o Botão LIG/ DESL 

novamente. Quando a água ferver o produto se desligará automaticamente.
Atenção:
· Para evitar que fique qualquer resíduo de sabor ou odor no aparelho, não 

é recomendado utilizá-lo para o preparo de chá no seu interior.
· A utilização do aparelho para ferver qualquer outra bebida que não seja 

água poderá deixar odor e gosto que possivelmente irão interferir no 
gosto e sabor da água fervida futuramente.

· Nunca coloque açúcar no interior da Jarra, pois isso poderá danificar o 
produto ou comprometer o seu perfeito funcionamento.

· Recomendamos que seja utilizado apenas água limpa e filtrada para 
garantir o melhor funcionamento de sua Chaleira.

· Não a utilize para aquecer sopas ou outros líquidos nem alimentos em 
jarras, garrafas ou enlatados.

· Para preparo de receitas como chás, cafés, sopas, chimarrão e afins, é 
recomendado a utilização da chaleira apenas para ferver a água, e dê 
continuidade ao preparo em outro recipiente.

· Certifique-se que esteja bem tampada, pois se a Tampa não estiver bem 
travada não ocorrerá o desligamento automático.

CUIDADO:
• Nunca ligue o produto sem água, pois a chaleira desliga automaticamente 

somente se estiver com água.
• Respeite a indicação do nível de água MIN o e MAX indicados no interior do 

produto para garantir o perfeito funcionamento do aparelho.
• A chaleira só deve ser usada com a Base fornecida.
• Evite derramar água na Base do produto.
• Se a Base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar 

novamente.
• Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 

5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita o superaquecimento da 
chaleira, o que faz com que ela desligue antes de ferver a água.

• Não desloque ou transporte o aparelho durante o funcionamento. Mantenha a 
Jarra fechada durante o aquecimento ou ao servir. 

• Não toque no corpo da jarra elétrica, ela fica muito quente durante e algum 
tempo após ouso. Use sempre a Alça para manuseá-lo.

• Nunca abra a Tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura 
com vapor.

• A água quente pode causar queimaduras graves. Evite movimentos 
rápidos/bruscos para evitar o vazamento de água quente do aparelho.

• Não coloque o aparelho diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, 
forno quente, nem próximo a estes locais.



COMO LIMPAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

1. Tire o plugue da tomada e certifique-se que o produto está totalmente frio 
antes de iniciar a limpeza.

3. Nunca guarde o aparelho ainda quente, aguarde seu resfriamento total.
4. Este aparelho não deve ser imerso em água ou qualquer outro líquido.
5. A parte externa da jarra deve ser limpa com um pano macio e levemente 

umedecido.
6. Nunca utilize palha de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de 

limpadores ou materiais abrasivos durante a limpeza externa, pois pode 
danificar o aço inoxidável do seu aparelho.

7. Lave o interior da Jarra com detergente neutro e enxágue com bastante água. 
Seque bem por dentro e por fora.

8. Não limpe a Base do aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de 
líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não 
penetre no interior.

9. Recoloque a Jarra corretamente na Base e certifique-se de que a Tampa está 
travada.

10. Repita a operação sempre que seu aparelho ficar sem ser utilizado por um 
tempo prolongado.

NOTA: As partes do aparelho não devem ser lavadas em máquina de lavar 
louça.

MANUTENÇÃO

A remoção de camadas de minério regular prolonga a vida útil do seu aparelho. Em 
caso de utilização normal (até cinco vezes por dia), recomendamos que o seguinte 
procedimento seja realizado mensalmente, ou quando julgar necessário:
1. Encha a Jarra com água até a metade.
2. Ligue o aparelho.
3. Após o desligamento automático acrescente vinagre branco (8% de ácido 

acético) até a indicação MAX.
4. Deixe a solução atuando no aparelho de um dia para o outro.
5. Esvazie a Jarra e lave bem a parte interior.
6. Encha a Jarra com água corrente e ferva-a.
7. Esvazie a Jarra elétrica e lave-a com água corrente novamente.
8. Repita o procedimento se ainda houver camadas.
DICA: Você também pode usar um removedor de camadas apropriado.

COMO GUARDAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

1. Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o aparelho está vazio, 
evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento futuro do seu 
produto.

2. Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
3. Enrole o Cabo Plugue no Porta-Fio localizado na parte inferior da Base, para não 

o danificar.
4. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e 

livre de poeira e umidade.
5. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca 

longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
ATENÇAO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO A REDE 
ELÉTRICA.



TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICACÃO DO PRAZO DE GARANTIA:
a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício 

de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da 
data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e 
recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, 
devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia 
contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

 A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos 
devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de 
Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura 
ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de 
compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:
A garantia não abrangerá os seguintes itens:
a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, 

manuseio ou uso incorreto e inadequado.
b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais 

plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, 

pelo fabricante.
d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:
a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do 

fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e 
peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica 
do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte 
do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:
a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não 

credenciadas pelo fabricante.
b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A 

sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata 
da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:
a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber 

qualquer tipo de reparo ou manutenção.
d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso 

ou quando for limpá-lo.
e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar 

riscos. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente 

quando este estiver em funcionamento.
g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou 

sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o 
produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das 
intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se 
disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de 

necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor 
através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, 
apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

1 ANO DE GARANTIA
M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.emondial.com.br

 Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica
 mais próximos de sua residência acesse:
 www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas
 
 Para obter respostas às perguntas frequentes:
 www.emondial.com.br/faq

 SAC: 0800 55 03 93
 Segunda à Sexta, das 07h às 20h
 Sábado, das 07h às 13h.
 Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo
 atendimento eletrônico  escolha "Assistência Técnica"
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