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1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
A utilização de aparelhos elétricos deve ser efetuada com algu-
mas precauções de segurança, incluindo as seguintes:
1. Leia todas as instruções eguarde estas recomendaçõesde segurança.
Todotipo demá utilização do dispositivo pode resultar em ferimento
potencial.

2. Apenasconecte odispositivo em uma tomada ligadaao fio terra. A ten-
são elétrica (voltagem) deve coincidir com os detalhes constantes na
placade características. O uso de uma conexão incorreta tornará a
garantia nula epode ser perigoso.

3. Este aparelhodestina-se aser usado exclusivamente em ambientes
domésticos. O aparelhonão foi concebido, nem deve ser utilizado nas
aplicaçõesseguintes e a garantia não cobre tais aplicações:
– cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritóriose
outrosambientes de trabalho;

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

– ambientes como pousadas;
4. O seu aparelho destina-se ao uso doméstico eapenas em seu interior,
emaltitude inferiora 3400 m.

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

6. Recomendamos usar as cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto®desen-
volvidos e testados para a máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elas
foramdesenvolvidas para interagirem juntas -a interação garante a
qualidadeda bebida pela qual o NESCAFÉ® Dolce Gusto® éconhe-
cido.Cada cápsula foi concebida para preparar umabebida perfeita e
nãodeve ser reutilizada.

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

9. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em pessoas,
nãomergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou outro líquido.
Eviterespingos no plugue. Nunca toque ocabo de força com asmãos
molhadas. Não enchero reservatório de água em excesso.

10. Em caso de emergência, remova imediatamente o plugue da tomada.
11. Permanecer alerta sempre que o aparelho for utilizado próximo de cri-
anças. Manter oaparelho / o cabo de força / o suporte para cápsula fora
doalcance das crianças. As crianças devem ser supervisionadas para
assegurarque nãobrinquem com o aparelho. Não deixe o aparelho sem
assistênciadurante a preparação da bebida.

12. Este aparelhonão se destina ao uso porpessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pes-
soascom falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham
recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a
supervisãode umapessoa responsável pela sua segurança. Pessoas

que tenham compreensão limitada ou não compreendama ope-
raçãoe utilização deste produto devem primeiro ler e compreender
totalmenteo conteúdo domanual de instruções; sempre queneces-
sáriodevem buscar orientação adicional referente à operação e ao
usodo produto junto com a pessoa responsável por sua segurança.

13. Nãoutilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e suporte de gote-
jamento, excetoquando for utilizada uma xícara muito pequena.
Nãoutilizar este aparelho para prepararágua quente

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

15. Após autilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar
oporta-cápsulas. Também é preciso esvaziar e lavar o suporte de
gotejamentoe o recipiente para depósito de capsulasutilizadas.
Parapessoas alérgicas a produtos lácteos: enxaguar o suporte para
cápsulasde acordo com as instruções de limpeza.

16. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita acalor resi-
dual após o uso e as caixas plásticas podem estar quentes ao
toquedurante váriosminutos durante o uso.

17. Tirar o plugue da tomada quandoo aparelho não estiver em uso.
18. Tirar o plugue da tomada antes da limpeza. Deixaresfriar oapa-
relho, antes de instalar ou remover os seus componentespara lim-
peza.Não limpar o aparelho com água ou líquidos abundantes,
nemmergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar o aparelho em
águacorrente. Não limparo aparelho com detergentes. Limpara
parteexterna do aparelho com um pano levemente umedecido. O
reservatóriode água deve ser limpo com uma esponja/escova
macia, como as demamadeira.

19. Nunca ligue a máquina de cabeçapara baixo.
20. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie,
limpee desligue o aparelho. Enxaguaro aparelho antes da sua reu-
tilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da reutilização
doaparelho após um período longo.

21. Nãodesligue o aparelhodurante o processo de descalcificação.
Enxagueo reservatório de água e limpe oproduto para evitar resí-
duosdo agente descalcificante.

22. Quaisquer operações, que não sejam limpeza ecuidados normais,
devemser efetuadas em um dos centros de assistência pós-venda
indicadospela linha de assistênciaNESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Nãodesmontar oaparelho e não colocar objetos nasaberturas.

23. Em caso de utilização intensiva do aparelho sem que lhe seja per-
mitidoesfriar, o aparelho é desligado temporariamente com a luz
indicadoravermelha do botão liga/desliga piscando. Este des-
ligamento temporário destina-se a proteger o aparelho contra o
superaquecimento. Desligue o aparelhodurante 20 minutos para
permitir que ele esfrie.

24. Nunca utilize o produto com ocabo elétrico ou o plugue dani-
ficados. Caso ocabo de força esteja danificado, deve ser subs-
tituídopelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas
qualificadasa fim de evitar perigo. Não opere qualquerproduto que
funcionamal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o



cabode força da tomada imediatamente. Encaminhe oproduto dani-
ficadoao serviço de assistência autorizada indicadopela linha de
assistênciaNESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Ouso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo fabri-
cantepode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.

26. Nãodeixe ocabo de força pender para fora damesa, pia ou balcão e
nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Nãopermitir que ocabo
balance(risco de tropeços). Nunca toque o cabo com asmãosmolha-
das.

27. Nãodeixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou
agás ou de um forno quente.

28. Para desligar o aparelho, pressionar o botão liga/desliga e remover o
plugueda tomada.

29. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelhopara preparar uma
bebida. Não puxe o suporte para cápsulasantes que o indicador lumi-
nosopare de piscar. O aparelho não funciona sem osuporte para cáp-
sulas.

30. Aparelhos equipados com alavanca de perfuração: podem ocasionar
queimadurascaso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparo
dabebida. Não levante a alavanca de perfuração antes queas luzes
namáquina parem de piscar.

31. Nunca coloque os dedos porbaixo do bico de saída de bebidas durante
apreparação.

32. Não toque o injetor da cabeça damáquina.
33. Nunca transporte o aparelho segurando-opela cabeça damáquina.
34. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente.
Evitecolocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados
pormagnetização, por exemplo, cartões de crédito e outros suportes de
dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores com
tubosde imagem, relógiosmecânicos, aparelhos auditivos e alto-
falantes.

35. Pacientes commarcapasso ou desfibriladores: não coloque o suporte
paracápsulas próximo aomarcapasso ou desfibrilador.

36. Caso oplugue da tomada não coincida com o pluguedo produto, soli-
citea troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de pós
vendaatribuído pela linha de assistência NESCAFÉ®Dolce Gusto® .

37. A embalagem do aparelho é fabricada commateriais recicláveis. Con-
tataras autoridadesmunicipais sobre quaisquer informações adi-
cionaissobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém
materiaisvaliosos quepodem ser recuperados ou reciclados.

38. Esteja ciente de que o produto usa energia elétricamesmo quandoesti-
ver em modo econômico (0.4 W/hora).

39. Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças com idade
inferiora8 anos. Criançasnão devem brincar com o aparelho.

40. Este aparelhopode ser usado por crianças com 8 anos oumais, pes-
soasque possuem capacidade física, sensorial ou mental restrita, ou
porpessoas quenão tenham experiência econhecimentos suficientes,
somentese receberem instruções e supervisão referentes ao usodo apa-
relhode modo seguroe se compreenderem os perigos envolvidos.

41. A limpeza ea manutenção nãodevem ser executadas por crianças a

não serque tenham mais de 8 anos esejam supervisionadas por 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 assistência do usuário. Repa-
ros devem serefetuados apenas por técnicos autorizados.

42. Para mais informaçõessobre autilização do aparelho, consulte o
manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa
linhade assistênciaNESCAFÉ® Dolce Gusto®.

A garantia nãocobre aparelhos quenão funcionam ou não funcionam
apropriadamenteporquenão receberam manutenção e/ou não foram
descalcificados.
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1. Reservatório de água
2. Manopla do reservatório de água
3. Janela de inspeção nível da água
4. Posição fria
5. Função volume XL
6. Ícone Liga/Desliga / Aviso de descalcificação /

Aviso de erro
7. Ícone da cápsula usada
8. Posição quente
9. Seletor de volume / Display de luz
10. Ferramenta de enxágue
11. Suporte para cápsula
12. Agulha para limpeza
13. Alavanca de perfuração
14. Recipiente para depósito de cápsulas utilizadas
15. Injetor
16. Suporte de gotejamento
17. Suporte para xícaras

MODO ECONÔMICO:
Após 5 minutos de utilização.

DADOS TÉCNICOS
BR
220 V, 60 Hz, máx. 1 340 W
127 V, 60 Hz, máx. 1 460 W
max. 15 bar

1 L

~3,2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 17,8 cm
B = 18,8 cm
C = 38,8 cm

2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA
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2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA
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ABERTURA AUTOMÁTICA
Apertar o ícone LIGA/DESLIGA e, a maquina se moverá automaticamente para a posição de
preparação de bebidas.

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
Feche a máquina manualmente. Assegure-se que o porta-
cápsulas esteja vazio e o suporte de gotejamento esteja
inserido na posição mais baixa.

ABRIR / FECHAR



3. TIPOS DE BEBIDAS
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Ajustea gavetadegotejamentoesuporteparaxícara. Selecioneovolume Escolha quenteou frio

ESPRESSO CAPPUCCINO CHOCOCINO NESTEA® PÊSSEGO



Nuncacoloque água quente no reservatório de água!

Parao enxágue e o preparo da bebida use apenas
águapotável.

Sempremantenha amáquina empé! Após finalizar a preparação, o display de luz pisca
e o ícone LIGA / DESLIGApisca emvermelho por
aprox. 5 segundos. Enquanto isso, não tente tiraro
porta-cápsulas! Só retire quando a luz estiver
verde!

Não toque o plugue e o aparelho com as mãos
molhadas!

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!

Nunca toque o injetor com a superfície do dedo!
Não use amáquinasem injetor!

Não utilizar a ferramenta de enxágue para preparar
chá ouágua quente.

Emcaso de ausência superiora 2 dias (por exem-
plo férias)amáquina deve ser esvaziada, limpae
desligada. Antes de reutilizar, enxágue amáquina
conforme instruções em7. «Limpeza»na página
13, iniciando com o passo 4 até o passo 8.

8

4. RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA



AUTO

1

Certifique-se de que a corrente elétrica do aparelho cor-
respondeà corrente elétricacomo consta em 2. «VISÃO
GERAL DAMÁQUINA» na página 5. Conectar o cabo de força
do seu aparelho à tomada. Aperte o ícone LIGA / DESLIGA. A
máquinase move automaticamente para a posição de pre-
paração de umabebida.

2

Enquanto a máquinaaquece, o ícone LIGA / DESLIGApisca
vermelho. Após aprox. 30segundos, o ícone LIGA / DESLIGA
ficaverde. Amáquina estápronta para o uso.

3

Lavar e enxaguar o reservatório de água com águapotável
fresca. Enchao reservatório com águapotável fresca. Colo-
que águana máquina. Feche amanopla do reservatório de
água.

4

Assegure-se que a ferramenta de enxágue se encontra no
porta-cápsulas e que o porta-cápsulas encontra-se na
máquina. Colocar um recipiente grande vazio embaixo da
saídado café.

5

Iniciar enxague com águafria. Regule o display de luz no
nível máximo através do seletorde volume. Toque na posi-
ção fria. Amáquina iniciaa lavagem. O display de luzes se
apagagradativamente.

6

Aguarde até que a contagem regressiva termine e amáquina
pare.

7

Continue lavando com água quente. Regule o display de luz
no nível máximo através do seletor de volume. Toque na
posição quente. Amáquina inicia a lavagem. O display de
luzes se apaga gradativamente.

8

Aguarde até que a contagem regressiva termine e amáquina
pare.

9

Removaa ferramenta de enxágue. Advertência: Água quente!
Manuseiecom cuidado! Esvazie o recipiente. Enchao reser-
vatório com água potável fresca. Coloque água namáquina.
Coloque o suporte para xícaras no suporte de gotejamento.

9

5. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA
6.1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)

1

Verifique se háágua potável fresca suficiente no reser-
vatório. Ligar amáquina. Enquanto amáquinaaquece, o
ícone LIGA / DESLIGApisca vermelho. Após aprox. 30 segun-
dos, o ícone LIGA/DESLIGA fica verde e então, amáquina
estápronta para o uso.

2

Ajuste a posição do suporte de xícaras e gotejamento. Colo-
que a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte 3.
«TIPOSDE BEBIDAS» ou naembalagem.

3

Retire o suporte para cápsulas. Assegure-se que a fer-
ramentade enxágue não esteja no interior. Insira umacáp-
sulano porta cápsulas e recoloque o suporte para cápsulas
namáquina.

4

Usaro seletor de volume sensível ao toque para iluminar o
número de barras de acordo com o número de barras reco-
mendado nas capsulas, ouprepare a bebida de acordo com
suapreferência. Escolhabebida XL para uma xícara espe-
cialmente grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar
umasegundaxícara extra grande.

5

Apertar o ícone água quente (ou ícone água fria – de acordo
com abebida). Começa o preparo da bebida. Permaneça ao
lado da máquinadurante a preparação!O display de luzes se
apagagradativamente. Amáquinapara a preparação auto-
maticamente.

6

Após finalizar a preparação, o display de luz pisca e o ícone
LIGA/ DESLIGA pisca em vermelho por aprox. 5 segundos.
Enquantoisso, não tente tirar o porta-cápsulas!

7

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

8

O ícone de cápsulausadapisca em laranja até que a cáp-
sulaseja removida. Retire o suporte para cápsulas. Retire a
cápsulausadae coloque-a no depósito de cápsulas uti-
lizadas.

9

Enxague o suporte para cápsula com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte, e após isso, recoloque-o
namáquina. Aprecie a suabebida!
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1

Verifique se háágua potável fresca suficiente no reser-
vatório. Ligar amáquina. Enquanto amáquinaaquece, o
ícone LIGA / DESLIGApisca vermelho. Após aprox. 30 segun-
dos, o ícone LIGA/ DESLIGA fica verde. Amáquinaestá
prontapara o uso.

2

Ajuste a posição do suporte de xícaras e gotejamento. Colo-
que a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte 3.
«TIPOSDE BEBIDAS» ou naembalagem.

3

Retire o suporte para cápsulas. Assegure-se que a fer-
ramentade enxágue não esteja no interior. Insira a primeira
cápsulano porta-cápsulas. Insira o porta-cápsulas na
máquina.

4

Usaro seletor de volume sensível ao toque para iluminar o
número de barras de acordo com o número de barras reco-
mendado nas capsulas, ouprepare a bebida de acordo com
suapreferência. Escolhabebida XL para uma xícara espe-
cialmente grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar
umasegundaxícara extra grande.

5

Apertar o ícone água quente (ou ícone água fria – de acordo
com abebida). Começa o preparo da bebida. Permaneça ao
lado da máquinadurante a preparação!O display de luzes se
apagagradativamente. Amáquinapara a preparação auto-
maticamente.

6

Após finalizar a preparação, o display de luz pisca e o ícone
LIGA/ DESLIGA pisca em vermelho por aprox. 5 segundos.
Duranteeste períodonãoabra amanopla defechamento!

7

O ícone de cápsulausadapisca em laranja até que a cáp-
sulaseja removida. Retire o suporte para cápsulas. Retire a
cápsulausadae coloque-a no depósito de cápsulas uti-
lizadas.

8

Insiraa segunda cápsulano suporte para cápsula. Reco-
loque-o na máquina.

9

Usaro seletor de volume sensível ao toque para iluminar o
número de barras de acordo com o número de barras reco-
mendado nas capsulas, ouprepare a bebida de acordo com
suapreferência.

11
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6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA
6.2 DUAS CÁPSULAS (P.EX. CAPPUCCINO)

10

Apertar o ícone água quente (ou ícone água fria – de acordo
com abebida). Começa o preparo da bebida. Permaneça ao
lado da máquinadurante a preparação!O display de luzes se
apagagradativamente. Amáquinapara a preparação auto-
maticamente.

11

Após finalizar a preparação, o display de luz pisca e o ícone
LIGA/ DESLIGA pisca em vermelho por aprox. 5 segundos.
Enquantoisso, não tente tirar o porta-cápsulas!

12

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

13

O ícone de cápsulausadapisca em laranja até que a cáp-
sulaseja removida. Retire o suporte para cápsulas. Retire a
cápsulausada. Coloque a cápsula usadano depósito de cáp-
sulas.

14

Enxague o suporte para cápsula com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte, e após isso, recoloque-o
namáquina. Aprecie a suabebida!

12



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

Limpe o suporte de xícara/gotejamento e a ferramenta de
enxágue com água potável fresca e detergente líquido. Para
isso, utilize umaescova ou esponjamacia. Estas peças não
podem ser lavadas em lava-louças!

3

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

4

Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a cápsula.
Insirao porta-cápsulas namáquina. Colocar umrecipiente
grande vazio embaixo da saídado café.

5

Ligar amáquina. Enquanto amáquinaaquece, o ícone LIGA /
DESLIGApisca vermelho. Após aprox. 30 segundos, o ícone
LIGA/DESLIGA ficaverde e então, amáquinaestá pronta para
o uso.

6

Limpe amáquina. Acenda todas as barras até o nível máx.
usando o seletor de volume sensível ao toque. Toque na
posição quente. Amáquina inicia a lavagem. O display de
luzes se apaga gradativamente.

7

Removae esvazie o recipiente. Advertência: Águaquente!
Manuseiecom cuidado!

8

Retire o suporte para cápsulas. Remova a ferramenta de
enxágue. Reinsira o suporte para a cápsula. Coloque o
suporte para xícaras no suporte de gotejamento. Então colo-
que o suporte de gotejamento na posição desejada. Se hou-
ver, retire a água do reservatório de água.

9

Desliguea máquina. Retire o plugue da tomada! Limpe a
máquinacom um pano macio úmido. Emseguida seque
com umpano seco.

7. LIMPEZA

13
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8.1 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA?

Líquido não sai: A preparação da bebida interrompe ounão
inicia. O display de luz pisca e o ícone LIGA / DESLIGApisca
verde e vermelho rápido.

1

Verifique se háágua potável fresca suficiente no reser-
vatório. Se não, encher o reservatório de água(tomando aten-
ção paranão ultrapassara demarcação máxima) e, aperte o
botão quente oufrio novamente paracontinuar a preparação.
Se o reservatório de água estiver cheio, proceder como des-
crito a seguir:

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

1

Sempremantenha amáquina empé! Paraparar o preparo,
toque no ícone água quente/frio novamente. Não tire o cabo
de forçada tomada! Amáquina libera pressão.

2

A bebidasai do alto do suporte para cápsula. Aguardar até
que o processo de compressão diminua. Este será o passo,
caso amáquina não emitaalgum ruído.

3

Não bebao café! Caso sejapossível retirar o suporte para
cápsula: Coloque a cápsulausada no depósito de cápsulas.
Caso não seja possível retirar o suporte de capsulas,
aguarde 20 minutos e tente novamente.Caso o suporte para
cápsulaainda esteja obstruído, tire o cabo de força da
tomada. Ligue para a linhade assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consulte os números da linha
de assistência naúltima página.

4

Limpe amáquina. Siga as instruções contidas em
5. «PRIMEIRA UTILIZAÇÃO»na página 9. Limpe com deter-
gente líquido e água potável fresca ambos os lados do
suporte para cápsula. Enxague o suporte de gotejamento
com águapotável fresca e limpe-o com uma escovalimpa.

5

Retire o plugue da tomada! Remova o reservatório de água.
Retire a alavanca de perfuração. Retire a agulhapara lim-
pezada alavanca de perfuração.Mantenha a agulha fora do
alcancedas crianças!

8.2 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA / INJETOR BLOQUEADO?



6

Removao suporte para cápsula. Empurre a alavanca de per-
furação por cima do injetor.

7

Apenas remova o injetor namáquina fria! Gire a alavanca
de perfuração no sentido anti-horário. Remova o injetor. Não
deixeo injetordesassistido! Mantenha o injetorfora do
alcancedas crianças!

8

Insiraa agulha no injetorpara desobstrui-lo. Se não for pos-
sível, prepare umasolução descalcificante com um sachê e
0,5 L de água potável. Ponhao injetorna solução des-
calcificante.

9

Coloque o injetorna alavanca de perfuração.

10

Insirao injetor na aberturada máquina. Segure o injetor com
amão. Gire o injetor no sentido horário até que esteja fixo.
Sigaas instruções contidas em 8.  onpage 1.
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Não é possível ligar amáquina. Sem abrir / fechar da
máquina.

1

Assegure-se que o abrir / fechar não esteja bloqueado por
cabo ou objetos no entorno.

2

Verifique se o cabo de força está corretamente plugado na
tomada. Em caso positivo, verifique o fornecimento de ener-
gia. Caso aindanão sejapossível ligar amáquina, ligue
paraa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Con-
sulte os números da linhade assistência na última página.

Máquinanão fica fechada.

1

O ícone da cápsulausadapisca laranja. Retire o suporte
paracápsulas. Descarte a cápsulae recoloque o suporte
paracápsulas vazio namáquina.

2

Verifique se a gaveta de gotejamento e suporte de xícaras
foi inserida naposição mais baixa. Feche amáquinamanu-
almente.

O fluxo da bebidaestá muito disperso.

1

Paraparar o preparo, toque no ícone água quente/frio nova-
mente. Retire o suporte paracápsulas e verifique a cápsula.
Descarte a cápsula.

2

Insiraa cápsula nova no suporte paracápsula e recoloque-o
namáquina.
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Caso a bebida saia mais lentado que usualmente (ou
mesmo aos pingos), ou se estiver mais fria do que o nor-
mal, ou então, se o botão liga/desliga estiver com luz
laranjaacesa (sinal de descalcificação), seránecessário
descalcificaramáquina.

www.dolce-gusto.com

1

Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para
fazer umpedido, ligue para o número de assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto® ouabra o site
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consulte os números da linha
de assistência naúltima página. Veja8.  onpage 1

O ícone LIGA / DESLIGApisca rápido em vermelho.

1

Desliguea máquina. Verifique se a cápsulaestá obstruída,
consulte 9.2 «LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA / INJETOR
BLOQUEADO? » napágina 14. Tire o plugue da tomada e
aguarde 20 minutos. Emseguida, torne a ligar o cabo de
forçanatomada e ligue amáquina.

2

Caso o botão LIGA/ DESLIGAaindaesteja piscando em ver-
melho, ligue paraa linhade assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para os números da linhade
assistênciaconsulte «LINHASDE ASSISTÊNCIA: » na última
página. .

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

1

Retire o plugue da tomada!

2

Ligue para a linhade assistência
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para os números da linhade
assistênciaconsulte «LINHASDE ASSISTÊNCIA: » na última
página. .

17

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
8.3 DIVERSOS

https://www.dolce-gusto.co.uk/coffee-accessories/maintenance/water-descaler-1
https://www.dolce-gusto.co.uk/coffee-accessories/maintenance/water-descaler-1
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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  80300100
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  2179 8888
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
I E  00800 6378 5385
I L  1-700-50-20-54
I T  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
N I  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  020-29 93 00
SG  1 800 836 7009

S I  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

TW  0800-000-338 

TT  (868) 663-7853

UA  044-300-13-04
US  1-800-745-3391

UY  0800-2122

VN  1800 6699
ZA  +27 11 514 6116

LINHAS DE ASSISTÊNCIA:

80
80
01
58
66

www.dolce-gusto.com


