
Nunca coloque água quente no reservatório de
água!
Para o enxágue e o preparo da bebida use apenas
água potável.

Sempremantenha amáquina em pé! Após finalizar a preparação, botão Liga/Desliga
pisca em vermelho por aprox. 5 segundos.
Durante este período não abra a alavanca de
fechamento!

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

Nunca use esponja molhada. Para limpar a
superfície do aparelho, use apenas um pano
úmido.

Não toque a cápsula utilizada após a preparação
da bebida! Superfície quente, risco de
queimaduras!

Nunca toque o injetor com a superfície do dedo! Não utilizar a ferramenta de enxágue para
preparar chá ou água quente.

Em caso de ausência superior a 2 dias (por
exemplo férias) a máquina deve ser esvaziada,
limpa e desligada. Antes de reutilizar, enxágue a
máquina conforme instruções em 7. «Limpeza»
na página 13 , iniciando com o passo 4 até o
passo 8.
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4. RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO SEGURA DA MÁQUINA
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1

Lavar e enxaguar o reservatório de água com água potável
fresca. Encha o reservatório com água potável fresca.
Coloque água na máquina.

2

Abra a alavanca de fechamento. Assegure-se que a
ferramenta de enxágue se encontra no suporte de cápsulas
e que o suporte de cápsulas encontra-se na máquina. Feche
a alavanca de fechamento. Coloque um recipiente grande
vazio embaixo da saída da bebida.

STOP

3

Assegure-se que a alavanca de seleção esteja na posição
"PARAR". Confirmar corrente elétrica da máquina conforme
consta em 2. «VISÃO GERAL DA MÁQUINA» na página 5.
Conecte o cabo de força do seu aparelho à tomada.

4

Ligar a máquina. O botão Liga/Desliga começa a piscar em
vermelho enquanto a máquina está aquecendo por aprox.
40 segundos. Em seguida, o botão Liga/Desliga fica verde. A
máquina está pronta para o uso.

5

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a
posição “FRIO”. A máquina inicia a lavagem.

STOP

6

Após aprox. 60 segundos, empurre a alavanca de seleção
para a posição “PARAR”. A máquina para o enxaguamento.
O botão Liga/Desliga pisca em vermelho por aprox. 5
segundos.

7

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a
posição “QUENTE”. A máquina inicia a lavagem.

STOP

8

Após aprox. 60 segundos, empurre a alavanca de seleção
para a posição “PARAR”. Abra a alavanca de fechamento.
Retire o suporte de cápsulas. Remova a ferramenta de
enxágue. Reinsira o suporte de cápsulas e feche a alavanca.

9

Esvazie o recipiente. Encha o reservatório com água
potável fresca. Coloque água na máquina.
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6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

6. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)
1

Verifique se há água potável fresca suficiente no
reservatório. Ligar a máquina. O botão Liga/Desliga
começa a piscar em vermelho enquanto a máquina está
aquecendo por aprox. 40 segundos. Em seguida, o botão
Liga/Desliga fica verde. A máquina está pronta para o uso.

2

Para ajustar a posição do suporte de gotejamento: Gire o
suporte de gotejamento no sentido anti-horário para
destravá-lo. Levante-o para a posição desejada e trave-o
girando-o no sentido horário até que ouça um clique. O
suporte de gotejamento está travado.

3

Coloque a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte
3. «TIPOS DE BEBIDAS» ou na embalagem. Abra a alavanca
de fechamento. Retire o suporte de cápsulas. Assegure-se
que a ferramenta de enxágue não esteja no interior. Insira a
cápsula no suporte de cápsulas. Recoloque-o na máquina.
Feche a alavanca de fechamento.

4

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou “FRIO” conforme recomendado na embalagem da
cápsula. Começa o preparo da bebida.

STOP

5

Permaneça ao lado da máquina durante a preparação!Após
alcançar o nível desejado, empurre a alavanca de seleção
para a posição “PARAR”. A máquina para a preparação
automaticamente.

6

Após finalizar a preparação, botão Liga/Desliga pisca em
vermelho por aprox. 5 segundos. Durante este período não
abra a alavanca de fechamento!

7

Com a extração finalizada, abra a alavanca de fechamento.
Retire a xícara do suporte de gotejamento. Aguarde aprox.
1,5 min se quiser preparar uma segunda xícara extra
grande.

8

Retire o suporte de cápsulas. Retire a cápsula usada.
Coloque a cápsula usada no depósito de cápsulas utilizadas
ou diretamente no lixo.

9

Enxague o suporte de cápsulas com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte para cápsula. Recoloque-
o na máquina. Aprecie a sua bebida!
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1

Verifique se há água potável fresca suficiente no
reservatório. Ligar a máquina. O botão Liga/Desliga
começa a piscar em vermelho enquanto a máquina está
aquecendo por aprox. 40 segundos. Em seguida, o botão
Liga/Desliga fica verde. A máquina está pronta para o uso.

2

Para ajustar a posição do suporte de gotejamento: Gire o
suporte de gotejamento no sentido anti-horário para
destravá-lo. Levante-o para a posição desejada e trave-o
girando-o no sentido horário até que ouça um clique. O
suporte de gotejamento está travado.

3

Coloque a xícara de tamanho correto no suporte. Consulte
3. «TIPOS DE BEBIDAS» ou na embalagem. Abra a alavanca
de fechamento. Retire o suporte de cápsulas. Assegure-se
que a ferramenta de enxágue não esteja no interior. Insira a
primeira cápsula no suporte de cápsulas. Recoloque-o na
máquina. Feche a alavanca de fechamento.

4

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou “FRIO” conforme recomendado na embalagem da
cápsula. Começa o preparo da bebida.

STOP

5

Permaneça ao lado da máquina durante a preparação!Após
alcançar o nível desejado, empurre a alavanca de seleção
para a posição “PARAR”. A máquina para a preparação
automaticamente.

6

Após finalizar a preparação, botão Liga/Desliga pisca em
vermelho por aprox. 5 segundos. Durante este período não
abra a alavanca de fechamento!

7

Abra a alavanca de fechamento. Retire o suporte de
cápsulas. Retire a cápsula usada. Coloque a cápsula usada
no depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.

8

Insira a segunda cápsula no suporte de cápsulas.
Recoloque-o na máquina. Feche a alavanca de fechamento.

9

Empurre a alavanca de seleção para a posição “QUENTE”
ou “FRIO” conforme recomendado na embalagem da
cápsula. Começa o preparo da bebida.
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6. 2 DUAS CÁPSULAS (P.EX. CAPPUCCINO)



6. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

6. 2 DUAS CÁPSULAS (P.EX. CAPPUCCINO)

STOP

10

Permaneça ao lado da máquina durante a preparação!Após
alcançar o nível desejado, empurre a alavanca de seleção
para a posição “PARAR”. A máquina para a preparação
automaticamente.

11

Após finalizar a preparação, botão Liga/Desliga pisca em
vermelho por aprox. 5 segundos. Durante este período não
abra a alavanca de fechamento!

12

Com a extração finalizada, abra a alavanca de fechamento.
Retire a xícara do suporte de gotejamento. Aguarde aprox.
1,5 min se quiser preparar uma segunda xícara extra
grande.

13

Retire o suporte de cápsulas. Retire a cápsula usada.
Coloque a cápsula usada no depósito de cápsulas utilizadas
ou diretamente no lixo.

14

Enxague o suporte de cápsulas com água potável fresca de
ambos os lados. Seque o suporte para cápsula. Recoloque-
o na máquina. Aprecie a sua bebida!
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