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Leia antes de
utilizar sua máquina

Guia Rápido

Saiba como cuidar
da sua TRES®!

Você acaba de adquirir uma
máquina com o exclusivo
sistema TRES®!

A TRES® possui a maior variedade 

de cafés espressos e bebidas em 

cápsulas do Brasil:  são mais de 35 

opções, todas elaboradas 

cuidadosamente com ingredientes 

selecionados para garantir a 

qualidade da bebida na xícara. 

Agora você pode aproveitar suas 

bebidas preferidas com praticidade, 

ao simples toque de um botão.

Neste guia você encontrará as 

informações necessárias para cuidar 

da sua máquina, desde a primeira 

utilização até a limpeza diária. Tudo 

isso para manter sua TRES® sempre 

com a qualidade ideal para o preparo 

de suas bebidas.

Para mais informações, consulte 

nosso site com vídeos da sua 

máquina em 

www.escolhatres.com.br/central-de-

ajuda



LIMPEZA COMPLETA
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Levantar a alavanca para
abrir o compartimento de
introdução de cápsulas.

ANTES DE LIGAR PREPARANDO SUA BEBIDA

   
     

 

Retirar a gaveta 
e limpá-la bem
com água fria.

 
Introduzir a cápsula.

LIMPEZA DIÁRIA

 

  

 Fechar a alavanca
de modo firme.

 

 
Colocar uma
xícara embaixo
do distribuidor
de bebida.

 

Pressionar apenas
uma vez a tecla da
bebida desejada.

 

 

A tecla da bebida
selecionada pisca.
Ao término do preparo, 
sua bebida estará
pronta.

 Levantar a alavanca
para descartar a cápsula
no compartimento
interno e, em seguida,
fechar a alavanca.
Após terminar o uso
da sua máquina,
descarte as 
cápsulas e 
limpe o 
acessório.

Confira se a
voltagem de
sua máquina
e a rede
elétrica são
compatíveis.

1.
Pressionar
qualquer botão
de bebidas
para iniciar a
máquina.

 
2.

Encher o
reservatório
com água
potável em
temperatura
ambiente
(sem gás).

3.

IMPORTANTE:
• Só ligue sua PASSIONE com o reservatório de água cheio.
• Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás.
• Não use leite nem outros líquidos.
• A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.
• Caso a luz indicadora de multifunção permaneça acesa, o usuário
   precisa repetir o processo do passo 3 em diante. 

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Qual o botão correto para cada tipo de bebida?

Cafés Espressos
50mL

Cappuccino, Chocolattos
e bebidas cremosas 80mL

Cafés Filtrados
e Chás 100mL

2.1.
Certificar-se de
que sua máquina
esteja ligada e o
reservatório de
água cheio.

Colocar um
recipiente
embaixo do
distribuidor
de bebidas.

4.
Selecionar a
tecla AZUL
para iniciar o
ciclo de 
retrolavagem.

5.
Aguardar o 
enxágue completo
do sistema 
hidráulico. Repetir
esta operação 
2 vezes.

6.

Inserir a cápsula
de retrolavagem
e retornar a
alavanca para a
posição original.

3.

Retirar a gaveta 
e limpá-la bem
com água fria.

 

  

Colocar um
recipiente
embaixo do
distribuidor
de bebidas.

4.
Retirar as cápsulas
e separá-las para
descarte, conforme
sua opção de
reciclagem. Confira
os pontos de coleta
TRES® disponíveis em 
escolhatres.com.br
/reciclagem 

 

7.
Esvaziar e enxaguar 
o reservatório
de água.

Retirar a grade,
esvaziar o
recipiente de
recolhimento   
de gotas e
enxaguá-los 
com água fria.

6.

Selecionar a
tecla AZUL para
iniciar o ciclo
de retrolavagem.

Repetir esta 
operação 2 vezes.

Faça sua parte!
Descarte suas
cápsulas nos pontos
de coleta TRES®.  

Inserir a cápsula
de retrolavagem
e retornar a
alavanca para
a posição
original.

MUITO IMPORTANTE!
• Faça a limpeza completa
a cada 15 dias.
• Não use jatos de água para
limpar o aparelho.
• Não utilize palha de aço ou
similares, como esponja abrasiva.

ATENÇÃO:
A CÁPSULA DE RETROLAVAGEM É REUTILIZÁVEL. NÃO JOGUE FORA.
Remova as cápsulas usadas do compartimento da máquina logo após o uso,
para preservar o compartimento limpo.

1. 2. 3.

5.

Encher o 
reservatório 
com agua 
potável 
em temperatura
ambiente 
(sem gás).

1.
Colocar um
recipiente 
embaixo do
distribuidor de
bebida (com 
pelo menos
250mL). 
A 1ª utilização
deverá ser feita
sem a cápsula. 

3.
Introduzir o
plugue na 
tomada e 
pressionar
qualquer botão
de bebidas para
ligar a máquina. 

2.

Todos os botões
de bebidas estarão
acesos e a luz
indicadora de
multifunção piscará
em VERMELHO.
O usuário deve
pressionar qualquer 
botão de bebidas
para que o sistema 
hidráulico seja 
abastecido.

4.
Quando a 
máquina estiver
aquecida, os
botões ficarão
iluminados de
maneira fixa.
A máquina estará
pronta para ser 
usada.

6.
O botão de
multifunção se
apagará e os
botões
de bebidas
continuarão
piscando até a
máquina se
aquecer
completamente.

5.

No final da
operação,
esvazie o
recipiente de
recolhimento
de gotas.

7.
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