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1. ETTEVAATUSABINÕUD
Lugege läbi kõik juhised ning hoidke see ohutusnõuete voldik alles.
Seadmemis tahes laadi väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
Tootja ei võta vastutust ning garantii ei kehti juhul, kui seadet
kasutatakse mittesihtotstarbeliselt või mitte vastavalt
kasutusjuhendile.

Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt,
kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.
ETTENÄHTUD KASUTUS:

1. See seade on mõeldud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes kohtades ja sellisel
juhul ei kehti ka garantii:
– töötajate köögialad kauplustes, kontorites ja muudes
töökeskkondades;
– talumajapidamised;
– hotellide, motellide ja muude majutusasutuste kliendiruumid;
– võõrastemajatüüpi keskkonnad;

2. Seade on mõeldud kodustes tingimustes kasutamiseks. Kasutada
ainult siseruumides ja kõrgusel max 3400 m merepinnast.
ELEKTRITOIDE

3. Ühendage seade vaid maandusega vooluvõrku. Toitepinge peab
ühtima seadmel näidatud pinge normatiivväärtusega. Vale
kasutamine eirab garantiitingimusi ning võib olla ohtlik.

4. Et vältida tuleohtu, elektrišokki ja inimvigastusi, ärge kastke
toitejuhet, pistikut või seadet vette või mõnda teise vedelikku.
Vältige pistikule vedeliku sattumist. Ärge kunagi katsuge juhet
märgade kätega. Ärge täitke veemahutit üleliia.

5. Hädaolukorras tõmmake toitejuhe kohe pistikupesast välja.
6. Kui seadet ei kasutata, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
7. Vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
Ärge lülitage seadet välja vaid juhtmest tõmmates.

8. Ärge laske juhtmel rippuda üle lauaserva või tööpinna ega puutuda
vastu kuuma pinda või teravaid servi. Ärge laske juhtmel rippuda (on
oht selle otsa komistada). Ärge kunagi katsuge juhetmärgade
kätega.

9. Ärge kasutage ühtegi seadet, millel on katkine juhe või pistik. Kui
toitejuhe on kahjustatud, siis tuleks see ohtude vältimiseks välja
vahetada tootja, klienditeenindaja või sarnase kvalifikatsiooniga
inimese poolt. Ärge kasutage ühtegi seadet, kui sellel on probleemid
töötamisega või see on mingisugusel viisil kannatada saanud.
Tõmmake juhe koheselt seinast välja. Tagastage kahjustatud seade
lähimasse kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni
nimetatud volitatud teeninduskeskusse.

10. Kui seadme pistik ei sobi pistikupessa, siis laske pistik
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline'i müügijärgse teeninduse
keskuses sobiva vastu välja vahetada.

KASUTUSTINGIMUSED
11. Kasutage seadet alati tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal
eemal soojusallikatest ning veepritsmetest.

12. Ärge kasutage seadet ilma tilgaaluse ning -võreta, välja
arvatud juhul, kui kasutatakse väga kõrget kruusi. Ärge
kasutage seadet vee kuumutamiseks.

13. Ärge kunagi pöörake seadet tagurpidi.
14. Tootja poolt mittesoovitatavate lisatarvikute kasutamine võib
lõppeda tulekahju, elektrišoki või inimvigastustega.

15. Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale või
lähedusse või kuuma ahju.

16. Ärge pange jookide valmistamise ajal sõrmi väljelaskeava
alla.

17. Ärge puudutage masinaotsaku pihustit.
18. Ärge kandke seadet väljatõmbeotsakust kinni hoides.
19. Kapslihoidik on varustatud püsimagnetiga. Vältige
kapslihoidiku asetamist selliste seadmete ja objektide
lähedusse, mida magnetism võib kahjustada, näiteks
krediitkaardid, USB-pulgad ja teised andmeseadmed,
videolindid, katooditoruga telerite ja arvutite monitorid,
mehaanilised kellad, kuuldeaparaadid ja valjuhääldid.

20. Ärge lülitage seadet välja, kui puhastate seda katlakivist.
Loputage veemahuti ning puhastage seade, et vältida
katlakivieemaldi ülejääke.

21. Kodust pikemal perioodil eemal olles, puhates jne tuleb seade
tühjendada, puhastada ning vooluvõrgust lahti ühendada.
Loputage enne uut kasutuskorda. Enne seadme uut
kasutuskorda laske sellel läbi teha üks loputustsükkel.

22. Soovitame kasutada kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto®
kapsleid, mis on mõeldud kaubamärgi
NESCAFÉ® Dolce Gusto® masinatele ja mida on nendega
kontrollitud. Need on töötatud välja koos kasutamiseks –
tulemuseks on kaubamärgile NESCAFÉ® Dolce Gusto® omase
kvaliteediga tassitäis kohvi. Iga kapsel on disainitud
valmistamaks ideaalne tassitäis kohvi, kapsleid ei ole võimalik
korduvkasutada.

23. Ärge eemaldage käega kuumi kapsleid. Kasutage kasutatud
kapslite äraviskamiseks alati kapslihoidikut.

24. Joogi valmistamiseks asetage kapsel alati masina
kapslihoidikusse. Ärge tõmmake kapslihoidikut välja enne, kui
näidik on lõpetanud vilkumise. Seade ei tööta, kui kapslihoidik
pole paigas.

25. Lukustuspidemega masinad: lukustuspideme avamisel
tõmbamistsükli ajal võite end põletada. Ärge tõmmake
lukustuspidet enne üles, kui masinal olevad tuled lõpetavad
vilkumise.

26. Tervislikel põhjustel täitke veemahuti alati värske joogiveega.
27. Pärast seadme kasutamist eemaldage alati kapsel ja
puhastage kapslihoidik. Tühjendage ja puhastage tilgaalus ning
kapslihoidik igapäevaselt. Toiduallergikud peavad seadet



loputama, järgides puhastustoimingut.
28. Kütteelemendi pind võib olla pärast kasutamist kuum ja plastkorpus
võib tunduda veel mitme minuti pärast katsudes soe.

29. Südamerütmuri või defibrillaatoriga patsiendid: ärge hoidke
kapslihoidikut otse südamerütmuri või defibrillaatori kohal.

30. Seadet ei või asetada töötamise ajal kappi.

LAPSED
31. Hoidke seadet ja selle juhtmeid alla 8 aastastele lastele
kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

32. Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud
füüsilise või vaimse võimekusega inimesed või puudulike oskuste ja
kogemustega isikud, kui neid on juhendatud ja instrueeritud seadet
ohutult kasutama ja kui nad saavad aru sellega seonduvatest
ohtudest.

33. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, vähenenud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele ega
vähese kogemuse või teadmisega inimestele, välja arvatud juhul, kui
nende ohutuse eest vastutav isik valvab nende järele või õpetab neid
seadet kasutama. Isikud, kellel on piiratud või puudub üleüldine
arusaamine seadme kasutamisest, peaksid täielikult läbi lugema
kasutusjuhendi ning vajaduse korral otsima lisainformatsiooni
seadme toimimise ja kasutamise kohta inimeselt, kes nende eest
vastutab.

34. Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
35. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teha lapsed, v.a
juhul kui nad on üle 8 aastased ja neid juhendatakse.

36. Lapsed ei tohi kasutada seadetmänguasjana.

HOOLDUS
37. Enne puhastamist tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Enne
seadme puhastamist ning selle osade eemaldamist ja lisamist laske
sellel maha jahtuda. Ärge puhastage seadet vee sees ega kastke
seda ükskõik millisesse vedelikku. Ärge puhastage seadet voolava
vee all. Ärge kasutage seadme puhastamiseks pesuaineid.
Puhastage seadet vaid pehmete käsnadega/harjadega. Veemahutit
tuleks puhastada puhta toidukindla harjaga.

38. Igasugune tavapärasest erinev kasutamine, puhastamine ja hooldus
tuleb ette võtta kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni
nimetatud müügijärgse teeninduse keskuses. Ärge võtke seadet lahti
ega pange ühtegi eset seadme avaustesse.

39. Et vähendada tuleohtu või elektrišokki, ärge eemaldage kaant.
Masina sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Masinat võivad
remontida vaid volitatud teeninduse töötajad!

40. Lisateavet seadme kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendist
aadressil www.dolce-gusto.com või helistage kaubamärgi
NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.

RINGLUSSE VÕTMINE
41. Pakend on tehtud taaskasutatavatestmaterjalidest. Võtke
ühendust kohaliku volikogu/taaskasutuskeskusega, et saada
rohkem teavet taaskasutusprogrammide kohta. Teie seade
koosneb väärtuslikestmaterjalidest, mida on võimalik
taastada või tagasi ringlusse lasta.
VAID EUROOPA TURGUDELE Hoidke keskkonda!

Teie seade koosneb väärtuslikestmaterjalidest,
mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse
lasta.
Viige see kohalikku jäätmekogumispunkti või
heakskiidetud teeninduskeskusse, kus see
kõrvaldatakse korrakohaselt. Euroopa direktiivi
2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta (WEEE)) järgi ei tohi kasutatud
kodumasinaid visata sorteerimata olmejäätmete
hulka. Vanad seadmed tuleb eraldi kokku koguda,
et optimeerida nende osade sortimist ja
ümbertöötlust ning vähendada mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale.
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1. Veemahuti
2. Veemahuti kaas
3. Intuitiivne LED-kontrollrõngas
4. Lukustushoob
5. Loputusvahend
6. Kapslihoidik
7. Puhastusnõel
8. Pihusti
9. Tilgaalus

SÄÄSTUREŽIIM
Ekstraheerimisel pärast 1 minutit mittekasutamist.
Ilma ekstraheerimiseta viis minutit sisselülitamisest.
Pange tähele, et seade kasutab elektrit ka
säästurežiimis (0,45 W/h).

TEHNILISED ANDMED
EE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L

~2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,81 cm

2. MASINA ÜLEVAADE

6
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3. ERIOMADUSED
3. 1 INTUITIIVNE LED-KONTROLLRÕNGAS

1 2

3

5

4

6

1. Kontrollrõngas
Valige kogus joogi valmistamiseks

2. Katlakivi eemaldamise näidik
300 ekstraheerimise järel tuleb masinast katlakivi
eemaldada.

3. XL-funktsioon
Valmistage eriti suur tassitäis

4. KUUMA JA KÜLMA VALIK
Joogi temperatuuri saab seadistada (2 eelnevalt
määratud seadistust):

Külm Kuum

Külm, kuid vee temperatuur on ikkagi liiga kõrge.
5. Käivitamise/peatamise nupp

Joogi valmistamise käivitamine/peatamine
6. Mahunäidik

Näitab ekstraheerimise edenemist, liikudes valitud
mahust allapoole, kuni töö on lõpetatud

3. 2 KUIDAS MASINAT KÄIVITADA?
1

Kasutage õiget toitepinget, mis on esitatud peatükis
„MASINA ÜLEVAADE” lk 6. Ühendage toitepistik vooluvõrku.

2

Masina käivitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu või
pöörake kontrollrõngast.

3

Masina saab sisse lülitada ka lukustuskäepideme
avamisega.
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3. ERIOMADUSED
3. 3 KÜLM REŽIIM

Valik A: Masin on välja lülitatud.

1

Masina külmas režiimis käivitamiseks vajutage
temperatuuri valiku nuppu. Külma joogi saab kohe
valmistada.

Külma režiimi tohib kasutada ainult
sihtotstarbeliste külmade toodetega, nt Cappuccino
Ice.

Valik B: Masin on välja lülitatud.

10 s

1

Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle.
Külma režiimi (sinine) lülitumiseks vajutage 10 sekundi
jooksul masina käivitamisest temperatuuri valiku nuppu.
Külma joogi saab kohe valmistada.

1

Valik C: Valmistati kuum jook või masina käivitamisest 10
sekundi jooksul ei valitud külma režiimi. Külma režiimi
minekuks puudutage temperatuuri valiku nuppu.
Temperatuuri valiku nupp vilgub siniselt, näidates etmasin
peabmaha jahtuma.

2

Jahutamise kiirendamiseks valige mahunäidikul 7. tase.
Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab
loputamist. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni see kaob.

3

Tühi tass. Temperatuuri valiku nupp põleb ühtlaselt
sinisena, näidates etmasin onmaha jahtunud ning külma
joogi valmistamine on võimalik.



4. JOOKIDE NÄITED
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Ük s k a p s e l

Reguleerige tilgaalust Valige kuum või külm

ESPRESSO
GRANDE/AMERICANO
HOMMIKUJOOK

300 ml

Ka k s k a p s lit

CAPPUCCINO

Ka k s k a p s lit

CAPPUCCINO ICE

Ka k s k a p s lit



Ärge valage veemahutisse kunagi kuuma vett!

Loputamiseks ja jookide valmistamiseks kasutage
vaid joogivett.

Hoidkemasinat alati püstises asendis! Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad
temperatuuri valiku nupp jamahunäidik kuni 8
sekundit. Ärge avage sel ajal lukustushooba!
Seejärel põleb temperatuuri valiku nupp ühtlaselt.

Ärge katsuge pistikutmärgade kätega. Ärge
katsuge masinatmärgade kätega!

Ärge kasutage kunagi märga käsna. Masina pealt
puhastamiseks kasutage vaid pehmet niisket
lappi.

Ärge puudutage kasutatud kapslit pärast joogi
valmistamist!Selle pind on kuum ja võib tekitada
põletusi!

Ärge puudutage pihustit kunagi sõrmega! Ärge kasutage loputusvahendit tee ega kuuma vee
valmistamiseks.

KUI SEADE ON SEISNUD ROHKEM KUI KAKS PÄEVA
KASUTAMATA: tühjendage veemahuti, täitke värske
joogiveega ja sisestage masinasse. Enne uuesti
kasutamist loputage masinat, järgides suuniseid
peatükis 8. „Puhastamine” lk 15 ja läbides
sammud 4–8.
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5. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS



1

Täitke veemahuti puhta joogiveega. Asetage see tagasi
masinasse. Eemaldage tilkumisalus.

2

Avage lukustushoob. Pange loputusvahend
kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.
Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

3

Sulgege lukustushoob.

4

Valige kontrollrõngast kasutades mahunäidikul 7. tase
(kõrgeim triip).

5

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab
loputamist.

6

Vilguvad temperatuuri valiku nupp jamahunäidik kuni 8
sekundit.

7

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab
loputamist. Oodake, kuni masin automaatselt peatub.
Vilguvad temperatuuri valiku nupp jamahunäidik kuni 8
sekundit.

8

Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja.
Eemaldage loputusvahend. Asetage kapslihoidik tagasi oma
kohale.

9

Tühjendage anum. Täitke veemahuti puhta joogiveega.
Pange veemahuti masinasse. Sisestage tilgaalus tagasi.
Masin on kasutamiseks valmis.
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7. JOOGI VALMISTAMINE
7. 1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)

1

Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass
tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NÄITED” või
pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses
värsket joogivett.

2

Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle.
Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku nupp
ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku
nupp ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.

3

Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage kapsel
kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege
lukustushoob.

4

Kasutage kontrollrõngastmahu seadistmiseks vastavalt
kapslil näidatud triipude arvule või valige soovitudmaht
omamaitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi
koguseks XL. Oodake 1,5minutit, kui soovite valmistada
teise eriti suure tassi.

5

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi
valmistamine. Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise
ajal. Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab
joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib
peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise
nuppu.

6

Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri
valiku nupp jamahunäidik kuni 8 sekundit. Ärge avage sel
ajal lukustushooba!

7

Pärast väljutust avage lukustuskäepide. Võtke tass
tilgaaluselt.

8

Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel.
Pange kasutatud kapsel prügikasti.

9

Loputage kapslihoidikutmõlemalt poolt puhta joogiveega.
Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse.
Nautige oma jooki!
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1

Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass
tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NÄITED” või
pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses
värsket joogivett.

2

Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle.
Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku nupp
ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku
nupp ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.

3

Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage
esimene kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi
masinasse. Sulgege lukustushoob.

4

Kasutage kontrollrõngastmahu seadistmiseks vastavalt
kapslil näidatud triipude arvule või valige soovitudmaht
omamaitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi
koguseks XL. Oodake 1,5minutit, kui soovite valmistada
teise eriti suure tassi.

5

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi
valmistamine. Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise
ajal. Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab
joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib
peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise
nuppu.

6

Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri
valiku nupp jamahunäidik kuni 8 sekundit. Ärge avage sel
ajal lukustushooba!

7

Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage
kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.

8

Asetage teine kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi
masinasse. Sulgege lukustushoob.

9

Kasutage kontrollrõngastmahu seadistmiseks vastavalt
kapslil näidatud triipude arvule või valige soovitudmaht
omamaitse järgi.
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7. JOOGI VALMISTAMINE
7. 2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)



7. JOOGI VALMISTAMINE
7. 2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

10

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi
valmistamine. Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise
ajal. Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab
joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib
peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise
nuppu.

11

Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri
valiku nupp jamahunäidik kuni 8 sekundit. Ärge avage sel
ajal lukustushooba!

12

Kui valgusnäidikus põleb roheline tuli, avage
lukustuskäepide. Võtke tass tilgaaluselt.

13

Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel.
Pange kasutatud kapsel prügikasti.

14

Loputage kapslihoidikutmõlemalt poolt puhta joogiveega.
Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse.
Nautige oma jooki!
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1

Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast
toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku.
Seejärel täitke see värske joogiveega ja sisestage
masinasse. Veemahutit ei tohi nõudepesumasinas pesta!

2

Loputage tilgaalust ja loputusvahendit värske joogiveega.
Puhastage tilgaalus puhta toidukindla harjaga. Võite
tilgaalust pesta ka nõudepesumasinas.

3

Puhastage kapslihoidikutmõlemalt poolt
nõudepesuvedelikuga ja värske joogiveega. Võite ka pesta
nõudepesumasinas. Seejärel kuivatage see. Puhastage
masina pea pihusti ümbruses, kasutage puhast pehmet ja
niisket lappi.

4

Avage lukustushoob. Pange loputusvahend
kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.
Sulgege lukustushoob. Eemaldage tilkumisalus. Asetage
suur tühi anum väljalaskeava alla.

5

Valige kontrollrõngast kasutades mahunäidikul 7. tase
(kõrgeim triip). Vajutage käivitamise/peatamise nuppu.
Masin alustab loputamist.

6

Tühjendage ja puhastage anum. Hoiatus. Kuum vesi! Olge
hoolikas!

7

Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja.
Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda ohutus kohas
hilisemaks puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks.
Kui veemahutis on vett, valage see välja.

8

Lülitage masin välja. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust!
Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage
seda pehme kuiva lapiga.

8. PUHASTAMINE
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www.dolce-gusto.com
Kasutage kaubamärgi
NESCAFÉ® Dolce Gusto® vedelat
katlakivieemaldit. Tellimiseks helistage
kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto®
infotelefonile või külastage kaubamärgi
NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti.

Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks
äädikat!

Vältige katlakivi eemaldamise vedeliku
kontakti masina teiste osadega.

Ärge ühendage masinat katlakivi
eemaldamise ajal vooluvõrgust lahti.

1

Kui oranž katlakivi märgutuli läheb tööle või kui jook väljub
masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või see on
tavapärasest jahedam, onmasinast vaja katlakivi
eemaldada.

0,5 L0,5 LLL

2

Kui veemahutis on vett, valage see välja. Segage
mõõteanumas 0,5 l värsket joogivett katlakivieemaldiga.
Valage katlakivi eemaldamise vedelik veemahutisse ja
sisestage mahuti masinasse.

3

Avage lukustushoob. Pange loputusvahend
kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.
Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum
väljalaskeava alla.

4

Katlakivi eemaldamise režiimi sisenemiseks valige XL ja
pöörake kontrollrõngast neli korda päripäeva, kuni katlakivi
eemaldamise LED hakkab vilkuma.

5

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab
katlakivi eemaldamist. Mahunäidik liigub ülevalt alla 4.
tasemele. Masin eemaldab katlakivi kuuma veega, lülitudes
sisse/välja. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetabmasin
katlakivi eemaldamise.
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6

Katlakivi tõhusamaks eemaldamiseks onmasina töö umbes
2minutiks peatatud. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni see
kaob.

9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL



7

Mahunäidik vilgub (4. tase).

8

Tühjendage ja puhastage anum. Loputage ja puhastage
veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning
vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Täitke veemahuti
uuesti maksimaalse tasemeni puhta joogiveega ja pange
täidetudmahuti masinasse. Asetage mahuti joogi
väljalaskeava alla.

9

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin loputab
jätkuvalt kuuma veega. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni
see kaob. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetabmasin
loputamise.

10

Katlakivi eemaldamise näidik lülitub välja, temperatuuri
valik vilgub ja põleb ühtlaselt punasena, kui masin on
kasutamiseks valmis.

11

Eemaldage nõu. Tühjendage ja puhastage anum. Tõmmake
kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda
ohutus kohas hilisemaks puhastamiseks või katlakivi
eemaldamiseks. Loputage kapslihoidikutmõlemalt poolt
puhta joogiveega. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.

12

Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage
seda pehme kuiva lapiga.
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10. TÕRKEOTSING
10. 1 ORANŽ KATLAKIVI EEMALDAMISE MÄRGUTULI LÄHEB TÖÖLE

Oranž katlakivi eemaldamise märgutuli läheb tööle.

1

See tähendab, etmasinal on vaja teostada
katlakivieemaldus. Selleks järgige katlakivieemalduse
juhiseid. Vaadake peatükki 9. „Katlakivieemaldus vähemalt
iga 3–4 kuu järel” lk 16.

Joogi valmistamine peatub väljastamise keskel või ei alga
üldse. Mahunäidik vilgub valitud tasemel. Masinast ei tule
vedelikku: Veepaak võib olla tühi.

1

Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket
joogivett. Vastasel juhul täitke see värske joogiveega ja
valmistamise jätkamiseks puudutage uuesti
käivitamise/peatamise nuppu. Kui vedelikku ikka välja
voolama ei hakka, vaadake juhiseid peatükist 10.3
"MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON
UMMISTUNUD?".

10. 2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS VESI ON OTSAS?



Masinast ei tule vedelikku: Kapsel võib olla ummistunud
ning rõhu all.

1

Hoidkemasinat alati püstises asendis! Joogi valmistamise
peatamiseks vajutage uuesti käivitamise/peatamise nuppu.
Ärge ühendage masinat vooluvõrgust lahti.

2

Ärge jooge kohvi!Avage lukustushoob. Masin vähendab
rõhku. Eemaldage kapslihoidik. Pange kasutatud kapsel
prügikasti.

3

Proovige masinat kasutada ilma kapslita. Kui vesi voolab,
siis see tähendab, et kapsel oli vigane. Kasutage järgmist
kapslit. Kui ei, järgige peatükki 10.4. – MASINAST EI TULE
VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?

Kui vedelikku ei tule välja: pihusti võib olla ummistunud ja
surve all.

1

Veenduge, et tilgaalus on tühi. Võtke puhastusnõel välja.
Hoidke nõela lastele kättesaamatus kohas!

2

Eemaldage kapslihoidik. Avage lukustushoob. Puhastage
pihusti puhastusnõela kasutades. Järgige peatükis 9.
„Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 16
esitatud suuniseid.
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10. TÕRKEOTSING
10. 3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?

10. 4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KASPIHUSTI ON UMMISTUNUD?



10. TÕRKEOTSING
10. 5 MITMESUGUST

Masinat ei saa sisse lülitada.

1

Kontrollige, kas toitepistik on korrektselt vooluvõrku
ühendatud. Kui jah, siis kontrollige elektrivarustust.

2

Kui masinat ei saa endiselt sisse lülitada, helistage
kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.
Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.

Kohvi väljalaskeavast pritsib jooki.

1

Joogi valmistamise peatamiseks vajutage
käivitamise/peatamise nuppu. Tõmmake kapslihoidik välja.
Pange kasutatud kapsel prügikasti.

2

Puhastage kapslihoidik. Asetage uus kapsel
kapslihoidikusse ja sisestage hoidik tagasi masinasse.

Kui jook väljubmasinast tavapärasest aeglasemalt
(tilkhaaval) või on tavapärasest jahedam, on vajamasinast
katlakivi eemaldada.

www.dolce-gusto.com

1

Selleks järgige katlakivieemalduse juhiseid. Vaadake
peatükki 9. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel”
lk 16.
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Temperatuuri valiku nupp vilgub kiiresti.

1

Kontrollige, ega kapsel pole ummistunud. Vt peatükki 10.3.
„Masinast ei tule vedelikku – kas kapsel on ummistunud?”
lk 19. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja oodake 20
minutit. Seejärel ühendage toitepistik vooluvõrku ja lülitage
masin sisse.

2

Kui temperatuuri valiku nupp vilgub endiselt kiiresti,
helistage NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.
Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.

Vesi kogunebmasina alla või ümber. Eemaldage joogi
valmistamise ajal vesi kapslihoidiku ümbert.

1

Eemaldage toitepistik vooluvõrgust!

2

Helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto®
infotelefonile või külastage kaubamärgi
NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti. Infotelefoni numbrid
leiate viimaselt leheküljelt.

Kohvi väljalaskeavast pritsib loputamise või katlakivi
eemaldamise ajal vett.

1

Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage
kapslihoidik masinasse.
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0800 999 81 00AR

0800 7762233BR

1 888 809 9267CA

0800 86 00 85CH

800 213 006CL

01800-05-15566CO

0-800-542-5444CR

(809) 508-5100DO

1800 637-853 (1800 NESTLE)EC

1-800-299-0019GT

800-2220-6666HN

01800 365 2348MX

1-800-4000 NI

800-0000PA

80010210PE

0800-112121PY

(868) 663-6832TT

1-800-745-3391US

0800-2122UY

0800 365 23 48AT

0800 93217BE

0 700 10 330BG

800 135 135CZ

0800 365 23 48DE

80 300 100DK

6 177 441EE

900 10 21 21ES

0800 0 6161FI

0 800 97 07 80FR

0800 707 6066GB

210 6371000GR

0800 600 604HR

06 40 214 200HU

00800 6378 5385IE

800365234IT

8-800-080-2880KZ

8 700 55 200LT

8002 3183LU

67508056LV

080 100 52 54MA

0800 00 200MK

80074114MT

0800-3652348NL

800 80 730NO

0800 174 902PL

800 200 153PT

0 800 8 637 853RO

0800 135 135SK

0800 000 100SR

020-299200SV

0800 211 02 18TR

4 44 31 60

0 800 50 30 10UA

0842 640 10AL

1800 466 975AU

0800 365 234NZ

800348786AE

0800 202 42BA

4006304868CN

(852) 21798999HK

0800 182 1028ID

1-700-50-20-54IL

+96265902997  JO

0120-879-816JP

080-234-0070KR

+965 22286847  KW

+9614548593LB

020 269 902ME

Middle East: +97143634100

1800 88 3633MY

898-0061PH

0800-62282PK

+97444587615QA

8-800-700-79-79RU

8008971971SA

1 800 836 7009SG

080 45 05SI

1-800-295588TH

0-2657-8601

0800-000-338TW

1800 6699VN

086 009 6116 ZA

+27 11 514 6116
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