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1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1. ARNO, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se
também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta
razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia
atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a
cadanova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do
produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

2. Apenasconecte o dispositivo em uma tomada ligadaao fio terra. A
tensão elétrica (voltagem) deve coincidir com os detalhes
constantesna placa de características. O uso de umaconexão
incorreta tornará a garantia nula e pode ser perigoso.

3. Este aparelho destina-se aser usado exclusivamente em ambientes
domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado
nasaplicações seguintes e a garantia não cobre tais aplicações:
– cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escri-
tóriose outros ambientes de trabalho;

– residências rurais;
–por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do
tipo residencial;

– ambientes como pousadas;
4. O seu aparelho destina-se ao uso doméstico e apenas em seu
interior, em altitude inferior a 3400 m.

5. Em caso de utilização indevida ou em contravenção das instruções
de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e
cancelaráa respectiva garantia.

6. Recomendamos usar as cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto®
desenvolvidos e testados para a máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Elasforam desenvolvidas para interagirem juntas -a interação
garante a qualidade da bebida pela qual o NESCAFÉ® Dolce Gusto®é
conhecido.Cada cápsula foi concebida para preparar umabebida
perfeita e não deve ser reutilizada.

7. Não remova as capsulas quentes com as mãos.
8. Utilize o produto em uma superfície plana, estável e resistente ao
calor, longe de fontes de calor ou respingos de água.

9. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em
pessoas, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou
outro líquido. Evite respingos no plugue. Nunca toque o cabo de
forçacom asmãosmolhadas. Não encher o reservatório de água
emexcesso.

10. Em caso de emergência, remova imediatamente o plugue da
tomada.

11. Permanecer alerta sempre que o aparelho for utilizado próximo de
crianças. Manter o aparelho / o cabo de força / o suporte para
cápsulafora do alcance das crianças. As crianças devem ser
supervisionadaspara assegurar que não brinquem com o aparelho.
Não deixe o aparelho sem assistência durante a preparação da
bebida.

12. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por

pessoascom falta de experiência e conhecimento, amenos
que tenham recebido instruções referentes à utilização do
produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa
responsável pela sua segurança. Pessoas que tenham
compreensão limitada ou não compreendam a operação e
utilização deste produto devem primeiro ler e compreender
totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que
necessário devem buscar orientação adicional referente à
operação e ao uso do produto junto com apessoa responsável
por sua segurança.

13. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e suporte
de gotejamento, exceto quando for utilizada uma xícara muito
grande. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.

14. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável
fresca.

15. Após autilização do aparelho, remover sempre a cápsula e
limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a
gavetade recolha de pingos e também o recipiente para
depósito de cápsulasutilizadas (se disponível). Aqueles que
sofrem de alergias alimentaresdevem enxaguar o aparelho de
acordo com o procedimento de limpeza.

16. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita acalor
residual após o uso e as caixas plásticas podem estar quentes
ao toque durante vários minutos durante o uso.

17. Tirar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em
uso.

18. Tirar o plugue da tomada antes da limpeza. Deixar esfriar o
aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes
para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou líquidos
abundantes, nemmergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar
o aparelho em água corrente. Não limpar o aparelho com
detergentes. Limpar a parte externa do aparelho com um pano
levemente umedecido. O reservatório de água deve ser limpo
com umaesponja/escova macia, como as de mamadeira.

19. Nunca ligue a máquina de cabeçapara baixo.
20. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie,
limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua
reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da
reutilização do aparelho após um período longo.

21. Não desligue o aparelho durante o processo de
descalcificação. Enxague o reservatório de água e limpe o
produto para evitar resíduos do agente descalcificante.

22. Quaisquer operações, que não sejam limpeza e cuidados
normais, devem ser efetuadas em um dos centros de
assistênciapós-venda indicados pela linha de assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar o aparelho e não
colocar objetos nas aberturas.

23. Em caso de utilização intensiva do aparelho sem que lhe seja
permitido esfriar, o aparelho é desligado temporariamente
com a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga piscando.



Este desligamento temporário destina-se a proteger o aparelho
contra o superaquecimento. Desligue o aparelho durante 20minutos
parapermitir que ele esfrie.

24. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue
danificados. Caso o cabo de força estejadanificado, deve ser
substituído pelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas
qualificadasa fim de evitar perigo. Não opere qualquer produto que
funcionamal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o
cabo de força da tomada imediatamente. Encaminhe o produto
danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha
de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Ouso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo
fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.

26. Não deixe o cabo de força pender para fora damesa, pia ou balcão
e nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Não permitir que o cabo
balance (risco de tropeços). Nunca toque o cabo com asmãos
molhadas.

27. Não deixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico
oua gás ou de um forno quente.

28. Para desconectar, remover o plugue da tomada. Não retirar o
plugue da tomada puxando o cabo elétrico.

29. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelho para preparar
umabebida. Não puxe o suporte para cápsulas antes que o
indicador luminoso pare de piscar. O aparelho não funciona sem o
suporte para cápsulas.

30. Aparelhos equipados com alavanca de perfuração: podem ocasionar
queimadurascaso a alavanca seja aberta durante os ciclos de
preparo da bebida. Não levante a alavanca de perfuração antes que
asluzes namáquina parem de piscar.

31. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas
durante a preparação.

32. Não toque o injetor da cabeça damáquina.
33. Nunca transporte o aparelho segurando-o pela cabeça damáquina.
34. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente.
Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser
danificadospor magnetização, por exemplo, cartões de crédito e
outrossuportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de
computadorescom tubos de imagem, relógiosmecânicos,
aparelhosauditivos e alto-falantes.

35. Pacientes commarcapasso ou desfibriladores: não coloque o
suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.

36. Caso o plugue da tomada não coincida com o plugue do produto,
solicite a troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de
pós venda atribuído pela linha de assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto® .

37. A embalagem do aparelho é fabricada commateriais recicláveis.
Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações
adicionaissobre a reciclagem da embalagem. Oaparelho contém
materiaisvaliosos que podem ser recuperados ou reciclados.

38. Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças com

idade inferior a 8 anos. Crianças não devem brincar com o
aparelho.

39. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos oumais,
pessoasque possuem capacidade física, sensorial oumental
restrita, ou por pessoas que não tenham experiência e
conhecimentos suficientes, somente se receberem instruções e
supervisão referentes ao uso do aparelho de modo seguro e se
compreenderem os perigos envolvidos.

40. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por
criançasanão ser que tenham mais de 8 anos e sejam
supervisionadaspor um adulto.

A fim de evitar riscos de incêndio ou choque elétrico,
não tente remover qualquer peça do produto, para
repará-lo. Não há peças que necessitem da assis-
tênciado usuário. Reparos devem ser efetuados ape-
naspor técnicosautorizados.

41. Para mais informaçõessobre autilização do aparelho, consulte
o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para
anossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
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1. Reservatório de água
2. Alavanca de seleção
3. Posição “Frio”
4. Parar
5. Posição “Quente”
6. Seletor de volume
7. Botão Liga/Desliga
8. Função volume XL
9. Display do volume
10. Suporte para cápsula
11. Injetor
12. Ferramenta de enxágue
13. Alavanca de fechamento
14. Agulha para limpeza
15. Suporte de gotejamento
16. Suporte para xícaras

MODO ECONÔMICO:
Após 1 minutos sem utilização.

Esteja ciente de que o produto usa energia elétrica
mesmo quando estiver em modo econômico (0.4
W/hora).

DADOS TÉCNICOS
BR
220 V, 60 Hz, 1340 W 127 V, 60 Hz, 1460 W

max. 15 bar

1 L

~2.5 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 17.6 cm
B = 36.8 cm
C = 22.2 cm

2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA
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Du a s c á p s u la s
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3. TIPOS DE BEBIDAS

6

Ajustea gaveta degotejamento. Selecione o volume Escolha quente ou frio

ESPRESSO CAPPUCCINO CHOCOCINO *CAPPUCCINO ICE

*Bebidaspodem variar conforme a região
de venda.

Du a s c á p s u la s
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4. RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA

Nuncacoloque água quente no reservatório de
água!
Parao enxágue e o preparo da bebida use apenas
águafresca potável.

Sempremantenha amáquina empé! Depois de finalizar a preparação, o botão
Liga/Desliga pisca em vermelho por alguns segun-
dos.Durante esteperíodo nãoabra a alavanca de
fechamento!

Não toque o plugue com as mãos molhadas. Não
toque o aparelho com as mãosmolhadas!

Nuncause esponjamolhada. Para limpar a super-
fície do aparelho, use apenas um pano úmido.

Não toque a cápsula utilizadaapós a preparação
dabebida! Superfície quente, risco de quei-
maduras!

Não utilizar a ferramenta de enxágue para pre-
parar chá ou águaquente.

EMCASO DE AUSÊNCIA SUPERIORA 2DIAS(POR
EXEMPLO FÉRIAS): Enchao reservatório de água
com águapotável fresca e coloque-o na máquina.
Enxague amáquina, para tanto siga as instruções
em7. «Limpeza»na página 12, iniciando com o
passo 4. Retire a água do reservatório de água.
Seque o reservatório de água. Coloque água na
máquina.



1

Lavar e enxaguar o reservatório de água com águapotável
fresca. Enchao reservatório com águapotável fresca. Colo-
que águana máquina. Abra a alavanca de fechamento.

2

Pegue o suporte de cápsulas e pressione a alavanca (con-
forme indicado naimagem) para abri-lo. Assegure-se que a
ferramenta de enxágue se encontra no suporte para cáp-
sulas. Feche o suporte para cápsulas.

3

Insirao suporte de cápsulasna máquina. Feche a alavanca
de fechamento. Coloque um recipiente grande vazio
embaixo da saídada bebida. Certifique-se de que a cor-
rente elétrica do aparelho corresponde à corrente elétrica
como consta em 2. «VISÃO GERAL DAMÁQUINA» na página
5. Conecte o cabo de forçado seu aparelho à tomada.

4

Ligue amáquinagirando o seletor de volume. O botão
Liga/Desliga começa a piscar em vermelho enquanto a
máquinaestá aquecendo por aprox. 40 segundos. Em
seguida, o botão Liga/Desliga fica verde. Amáquinaestá
prontapara o uso.

5

Com o seletor de volume, regule o display até a sétima
barra (nível de água). Empurre a alavanca de seleção de
temperaturapara a posição “FRIO”. Amáquina inicia a lava-
gem.

STOP

6

Aguarde até que o fluxo de água pare. O botão Liga/Desliga
pisca emvermelho por alguns segundos até se estabelecer
nacor verde. A alavanca de seleção de temperatura retorna
paraa posição inicial.

7

Empurre a alavanca de seleção de temperaturapara a posi-
ção “QUENTE”. Amáquina inicia a lavagem.

STOP

8

Aguarde até que a alavanca de temperatura retornaaté a
posição inicial. Abra a alavanca de fechamento. Retire o
suporte de cápsulas. Abra o suporte de cápsulas. Remova a
ferramenta de enxágue. Manter em local seguro para lim-
pezaou descalcificação posterior. Reinsira o suporte de
cápsulas e feche a alavanca.

9

Esvazie o recipiente. Enchao reservatório com água potá-
vel fresca. Coloque águana máquina. Amáquinaestá
prontapara o uso.

8

5. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



1

Ajuste a posição do suporte de xícaras e gotejamento. Colo-
que a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte 3.
«TIPOSDE BEBIDAS» ou naembalagem. Verifique se há
águapotável fresca suficiente no reservatório.

2

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Amáquina liga automaticamente. O botão Liga/Des-
ligacomeça a piscar em vermelho enquanto amáquina
estáaquecendo por aprox. 40segundos. Em seguida, o
botão Liga/Desliga fica verde. Amáquinaestá pronta parao
uso.

3

Usar o seletor de volume para ajustar o display do volume
de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou
selecione o número de barras de acordo com seupróprio
gosto. Escolha bebida XL para uma xícara especialmente
grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar uma
segundaxícara extra grande.

4

Abrao suporte de cápsulas. Assegure-se que a ferramenta
de enxágue não esteja no interior. Insira a cápsulano
suporte de cápsulas. Feche o suporte para cápsulas. Reco-
loque-o na máquina. Feche a alavanca de fechamento.

5

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou“FRIO” conforme recomendado naembalagem dacáp-
sula. Começa o preparo da bebida. Aguarde até que a extra-
ção pare. A extração pode ser paradamanualmente a
qualquermomento movendo a alavanca de temperatura de
volta para a posição inicial.

STOP

6

Após finalizar a preparação, o botão Liga/Desliga pisca em
vermelhopor alguns segundos e mudapara verde aceso. A
alavancade seleção de temperatura retornapara a posição
inicial.Durante este períodonãoabra a alavanca de fecha-
mento!

7

Depois da extração concluída, remova o copo oua xícara
do suporte de gotejamento.

8

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Abra o suporte de cápsulas. Retire a cápsulausada.
Coloque a cápsulausada no depósito de cápsulas utilizadas
oudiretamente no lixo. Tome cuidado para não jogar o
suporte de cápsulas fora.

9

Enxague o suporte de cápsulas com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte para cápsula. Recoloque-
o namáquina. Aprecie a suabebida!
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6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA
6. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)



6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA
6. 2 DUAS CÁPSULAS (P.EX. CAPPUCCINO)

1

Ajuste a posição do suporte de xícaras e gotejamento. Colo-
que a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte 3.
«TIPOSDE BEBIDAS» ou naembalagem. Verifique se há
águapotável fresca suficiente no reservatório.

2

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Amáquina liga automaticamente. O botão Liga/Des-
ligacomeça a piscar em vermelho enquanto amáquina
estáaquecendo por aprox. 40segundos. Em seguida, o
botão Liga/Desliga fica verde. Amáquinaestá pronta parao
uso.

3

Usar o seletor de volume para iluminar as barras de
acordo com o número de barras exibidas na primeira cáp-
sula, ouajuste o display do volume de acordo com o seu
gosto. Escolha bebida XL para uma xícara especialmente
grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar uma
segundaxícara extra grande.

STOP

4

Abrao suporte de cápsulas. Assegure-se que a ferramenta
de enxágue não esteja no interior. Insira a primeira cápsula
no suporte de cápsulas. Feche o suporte paracápsulas.
Recoloque-o na máquina. Feche a alavanca de fechamento.

5

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou“FRIO” conforme recomendado naembalagem dacáp-
sula. Começa o preparo da bebida. Aguarde até que a extra-
ção pare. A extração pode ser paradamanualmente a
qualquermomento movendo a alavanca de temperatura de
volta para a posição inicial.

6

Após finalizar a preparação, o botão Liga/Desliga pisca em
vermelhopor alguns segundos e mudapara verde aceso. A
alavancade seleção de temperatura retornapara a posição
inicial.Durante este períodonãoabra a alavanca de fecha-
mento!

7

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Abra o suporte de cápsulas. Retire a cápsulausada.
Coloque a cápsulausada no depósito de cápsulas utilizadas
oudiretamente no lixo. Tome cuidado para não jogar o
suporte de cápsulas fora.

8

Usar o seletor de volume para ajustar o display do volume
de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou
selecione o número de barras de acordo com seupróprio
gosto.

9

Insiraa segunda cápsulano suporte de cápsulas. Feche o
suporte para cápsulas. Recoloque-o namáquina. Feche a
alavancade fechamento.

10



10

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou“FRIO” conforme recomendado naembalagem dacáp-
sula. Começa o preparo da bebida. Aguarde até que a extra-
ção pare. A extração pode ser paradamanualmente a
qualquermomento movendo a alavanca de temperatura de
volta para a posição inicial.

STOP

11

Após finalizar a preparação, o botão Liga/Desliga pisca em
vermelhopor alguns segundos e mudapara verde aceso. A
alavancade seleção de temperatura retornapara a posição
inicial.Durante este períodonãoabra a alavanca de fecha-
mento!

12

Depois da extração concluída, remova o copo oua xícara
do suporte de gotejamento.

13

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Abra o suporte de cápsulas. Retire a cápsulausada.
Coloque a cápsulausada no depósito de cápsulas utilizadas
oudiretamente no lixo. Tome cuidado para não jogar o
suporte de cápsulas fora.

14

Enxague o suporte de cápsulas com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte para cápsula. Recoloque-
o namáquina. Aprecie a suabebida!
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6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA
6. 2 DUAS CÁPSULAS (P.EX. CAPPUCCINO)



1

Lave e limpe o reservatório de água. Utilize umaescova
limpae detergente se necessário. Em seguida, enchao
reservatório com água potável fresca e coloque-o na
máquina. O reservatório de água não deve ser lavado na
lava-louças!

2

Lave o suporte de xícaras, suporte de gotejamento e a fer-
ramentade enxágue com água potável fresca. Limpe o
suporte de xícaras e gotejamento com umaescova para ali-
mentos limpa. O suporte de xícara e de gotejamento não
deve ser lavada na máquina lava-louças!

3

Limpe com detergente líquido e águapotável fresca ambos
os lados do suporte de cápsulas. Alternativamente pode ser
lavado na lava-louças. Seque em seguida.

4

Abraa alavanca de fechamento. Coloque a ferramenta de
enxágue no suporte para a cápsula. Insira o suporte de cáp-
sulas namáquina. Feche a alavanca de fechamento.

5

Amáquina liga automaticamente. O botão Liga/Desliga
começaa piscar em vermelho enquanto amáquinaestá
aquecendo por aprox. 40 segundos. Em seguida, o botão
Liga/Desliga ficaverde. Amáquina está prontapara o uso.
Coloque um recipiente grande vazio embaixo da saídada
bebida.

6

Com o seletor de volume, regule o display até a sétima
barra (nível de água). Empurre a alavanca de seleção de
temperaturapara a posição “QUENTE”.

STOP

7

Aguarde até que a alavanca de temperatura retornaaté a
posição inicial. A fluxo de água para. Esvazie e limpe o reci-
piente. Advertência: Água quente!Manuseie com cuidado!

8

Abraa alavanca de fechamento. Retire o suporte de cáp-
sulas. Remova a ferramenta de enxágue. Manter em local
seguro para limpeza oudescalcificação posterior. Se hou-
ver, retire a água do reservatório de água.

9

Retire o plugue da tomada!Limpe amáquinacom um pano
macio úmido. Emseguida seque com um pano seco.

12

7. LIMPEZA



13

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8. 1 BOTÃO LIGA/DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA

BOTÃO LIGA/DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA

1

Isso significa que amáquinaprecisa ser descalcificada.

Líquido não sai: A preparação da bebida interrompe ounão
inicia. O display do volume pisca e o botão liga/desliga
pisca rápido emvermelho e verde.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperaturapara a posi-
ção inicial.

2

Verifique se háágua potável fresca suficiente no reser-
vatório. Em caso negativo, torne a encher com água potável
frescae empurre a alavanca de seleção para a posição
“QUENTE”, ou respectivamente “FRIO” para continuar com
apreparação. Se o reservatório de água estiver cheio, pro-
cedaconforme descrito em 9.2 «LÍQUIDO NÃO SAI –
CÁPSULA / INJETORBLOQUEADO? » napágina 14.

8. 2 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA?



Líquido não sai: A cápsulapode estar obstruída ou sob pres-
são.

STOP

1

Sempremantenha amáquina empé! Paraparar a pre-
paração, empurre a alavanca de seleção para a posição ini-
cial.

2

Não bebao café!Levante a alavanca de fechamento. A
máquina libera pressão. Remova o suporte de cápsulas.
Abrao suporte de cápsulas. Coloque a cápsula usadano
depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.

3

Limpe amáquina. Limpe com detergente líquido e água
potável fresca ambos os lados do suporte de cápsulas.
Enxague o suporte de gotejamento com água potável fresca
e limpe-o com umaescova limpa.

4

Removae incline a gaveta de recolha de pingos. Retire a
agulhapara limpeza. Mantenha a agulha fora doalcance
das crianças!

5

Abrir o suporte para cápsulas e limpar o injetor com a agu-
lha paralimpeza.
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8. 3 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA / INJETOR BLOQUEADO?



Não é possível ligar amáquina.

1

Verifique se o cabo de força está corretamente plugado na
tomada. Em caso positivo, verifique o fornecimento de ener-
gia.

2

Caso ainda não seja possível ligar amáquina, ligue para a
linhade assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consulte os
números da linhade assistênciana última página.

O fluxo da bebidaestá muito disperso.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperaturapara a posi-
ção inicial. Retire o suporte de cápsulas. Coloque a cápsula
usadano depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no
lixo.

2

Insiraa cápsula nova no suporte de cápsulas e recoloque-o
namáquina.

Caso a bebida saia mais lentado que usualmente (ou
mesmo aos pingos), ou se estiver mais fria do que nor-
malmente, amáquina deve ser descalcificada.

www.dolce-gusto.com

1

Paratal, siga as instruções de descalcificação.
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8. 4 DIVERSOS

https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2
https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2


O botão liga/desliga pisca rápido em vermelho.

1

Verifique se a cápsulaestá obstruída, consulte
9.2 «LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA / INJETORBLOQUEADO? »
napágina 14. Tire o plugue da tomadae aguarde 20 minu-
tos. Conecte o cabo de forçado seu aparelho à tomada. A
máquina liga automaticamente.

2

Caso o botão Liga/Desliga ainda esteja piscando em ver-
melho, ligue paraa linhade assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Paraos números dalinhade
assistênciaconsulte "Linhas de assistência direta da
máquina".

- Háacúmulo de água embaixo ou em torno da máquina. -
Águalimpa vazaem torno do suporte de cápsulas durante o
preparo da bebida.

1

Retire o plugue da tomada!

2

Ligue para o NESCAFÉ® Dolce Gusto®número de assis-
tênciaou abra o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para os
números da linhade assistênciaconsulte "Linhas de assis-
tênciadireta da máquina".

Águaestá espirrando da saídado café durante o ciclo de
enxágue ou descalcificação.

1

Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a cáp-
sula. Insira o suporte de cápsulas namáquina.
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8. 4 DIVERSOS









AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 800 711
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80 300 100
DO  (809) 508-5100
EC  1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066
GR  800 11 68068
GT  1-800-299-0019
HK  (852) 21798999
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
IE  00800 6378 5385
IL  1-700-50-20-54
IT  800365234
JO  +962-65902998  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081
MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
NI  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE  80010210
PH  898-0061
PK   0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY  0800-112121
QA   +974-44587688
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-299200
SG  1 800 836 7009
SI  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179

TH  1-800-295588

 0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 4 44 31 60
TT  (868) 663-7853
TW  0800-000-338
UA  0 800 50 30 10
US  1-800-745-3391
UY  0800-2122
VN   1800 6699
ZA  +27 11 514 6116

LINHAS DE ASSISTÊNCIA:

UM
-C
OL
-ID
-2
01
7/
04

www.dolce-gusto.com



AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 800 711
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80 300 100
DO  (809) 508-5100
EC  1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066
GR  800 11 68068
GT  1-800-299-0019
HK  (852) 21798999
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
IE  00800 6378 5385
IL  1-700-50-20-54
IT  800365234
JO  +962-65902998  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081
MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
NI  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE  80010210
PH  898-0061
PK   0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY  0800-112121
QA   +974-44587688
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-299200
SG  1 800 836 7009
SI  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179

TH  1-800-295588

 0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 4 44 31 60
TT  (868) 663-7853
TW  0800-000-338
UA  0 800 50 30 10
US  1-800-745-3391
UY  0800-2122
VN   1800 6699
ZA  +27 11 514 6116

LINHAS DE ASSISTÊNCIA:

80
80
01
72
36

www.dolce-gusto.com



AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 800 711
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80 300 100
DO  (809) 508-5100
EC  1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066
GR  800 11 68068
GT  1-800-299-0019
HK  (852) 21798999
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
IE  00800 6378 5385
IL  1-700-50-20-54
IT  800365234
JO  +962-65902998  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081
MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
NI  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE  80010210
PH  898-0061
PK   0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY  0800-112121
QA   +974-44587688
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-299200
SG  1 800 836 7009
SI  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179

TH  1-800-295588

 0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 4 44 31 60
TT  (868) 663-7853
TW  0800-000-338
UA  0 800 50 30 10
US  1-800-745-3391
UY  0800-2122
VN   1800 6699
ZA  +27 11 514 6116

LINHAS DE ASSISTÊNCIA:

UM
-L
UM
-ID
-2
01
7/
04

www.dolce-gusto.com


