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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.

Sempremantenhaamáquina empé� Depois de finalizar a preparação, o botão
Liga/Desligapiscaem vermelho por alguns segun-
dos. Durante esteperíodo nãoabra a alavanca de
fechamento�

Não toque o plugue comas mãos molhadas. Não
toque 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�

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

EMCASO DE AUSÊNCIA SUPERIORA 2DIAS�POR
EXEMPLO FÉRIAS): Enchao reservatório de água
com águapotável fresca e coloque-o na máquina.
Enxague a máquina, 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.
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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 seuaparelho à tomada.

4

Ligue a máquinagirando o seletor de volume. O botão
Liga/Desligacomeça apiscar 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”. A máquina inicia a lava-
gem.

STOP

6

Aguarde até que o fluxo de água pare. O botão Liga/Desliga
piscaemvermelho por algunssegundos até se estabelecer
nacor verde. A alavanca de seleção de temperatura retorna
paraaposição 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
cápsulase feche a alavanca.

9

Esvazie o recipiente. Enchao reservatório com água potá-
vel fresca. Coloque águana máquina. A máquinaestá
prontapara o uso.
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5. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



1

Ajustea 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. Retireo suporte de cáp-
sulas.A máquina liga automaticamente. O botão Liga/Des-
ligacomeça a piscar em vermelho enquanto a máquina
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 barrasde acordo com seupróprio
gosto. Escolha bebida XL para umaxícara especialmente
grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar uma
segundaxícara extragrande.

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 aalavanca de fechamento.

5

Empurre a alavanca de seleção para aposição “QUENTE”
ou“FRIO” conforme recomendado naembalagem dacáp-
sula. Começa o preparo da bebida. Aguarde até que a extra-
ção pare. A extração pode ser parada manualmente a
qualquer momento movendo a alavanca de temperatura de
voltapara aposição inicial.

STOP

6

Após finalizar a preparação, o botão Liga/Desliga piscaem
vermelhopor alguns segundose mudapara verde aceso. A
alavancade seleção de temperatura retornapara a posição
inicial.Durante este períodonãoabra aalavanca de fecha-
mento�

7

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

8

Abraa alavanca de fechamento. Retireo 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

Ajustea 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. Retireo suporte de cáp-
sulas.A máquina liga automaticamente. O botão Liga/Des-
ligacomeça a piscar em vermelho enquanto a máquina
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
acordocom o número de barras exibidas na primeira cáp-
sula, ouajuste o display do volume de acordo com o seu
gosto. Escolha bebida XL para umaxícara especialmente
grande. Aguarde aprox. 1,5min se quiser preparar uma
segundaxícara extragrande.

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 aposição “QUENTE”
ou“FRIO” conforme recomendado naembalagem dacáp-
sula. Começa o preparo da bebida. Aguarde até que a extra-
ção pare. A extração pode ser parada manualmente a
qualquer momento movendo a alavanca de temperatura de
voltapara aposição inicial.

6

Após finalizar a preparação, o botão Liga/Desliga piscaem
vermelhopor alguns segundose mudapara verde aceso. A
alavancade seleção de temperatura retornapara a posição
inicial.Durante este períodonãoabra aalavanca de fecha-
mento�

7

Abraa alavanca de fechamento. Retireo 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 barrasde acordo com seupróprio
gosto.

9

Insiraa segunda cápsulano suporte de cápsulas. Feche o
suporte para cápsulas. Recoloque-o namáquina. Feche a
alavancade fechamento.
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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
qualquer momento movendo aalavanca de temperatura de
voltapara 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

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

13

Abraa alavanca de fechamento. Retireo 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)


