
1

Lave e limpe o reservatório de água. Utilize uma escova
limpa e detergente se necessário. Em seguida, encha o
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
ferramenta de enxágue com água potável fresca. Limpe o
suporte de xícaras e gotejamento com uma escova para
alimentos limpa. O suporte de xícara e de gotejamento não
deve ser lavada na máquina lava-louças!

3

Limpe com detergente líquido e água potável fresca ambos
os lados do suporte de cápsulas. Alternativamente pode ser
lavado na lava-louças. Seque em seguida. Limpe a cabeça
da máquina em torno do injetor com um pano macio e
úmido.

4

Abra a alavanca de fechamento. Coloque a ferramenta de
enxágue no suporte para a cápsula. Insira o suporte de
cápsulas na máquina. Feche a alavanca de fechamento.
Coloque um recipiente grande vazio embaixo da saída da
bebida.

5

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

6

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

STOP

7

Após aprox. 30 segundos, empurre a alavanca para a
posição “PARAR”. Remova e esvazie o recipiente.
Advertência: Água quente! Manuseie com cuidado!

8

Abra a alavanca de fechamento. Retire o suporte de
cápsulas. Remova a ferramenta de enxágue. Reinsira o
suporte de cápsulas e feche a alavanca. Se houver, retire a
água do reservatório de água.

9

Desligue amáquina. Retire o plugue da tomada! Limpe a
máquina com um pano macio úmido. Em seguida seque
com um pano seco.

7. LIMPEZA
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Botão LIGA / DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA

1

Isso significa que amáquina precisa ser descalcificada.

Não há saída de líquido e amáquina faz um ruído muito
alto: O reservatório de água talvez esteja vazio.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a
posição inicial.

2

Verifique se há água potável fresca suficiente no
reservatório. Em caso negativo, torne a encher com água
potável fresca e empurre a alavanca de seleção para a
posição “QUENTE”, ou respectivamente “FRIO” para
continuar com a preparação. Se o reservatório de água
estiver cheio, proceda conforme descrito em «Não sai
líquido – cápsula bloqueada?» na página 14.

Não sai líquido: A cápsula pode estar obstruída ou sob
pressão.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a
posição inicial. Abra a alavanca de fechamento. Se a
alavanca de fechamento não puder ser aberta, aguarde 20
minutos e tente novamente.

2

Se for possível abrir a alavanca de fechamento, prossiga
com o passo 3. Em caso negativo, tire o plugue da tomada
e ligue para a linha de assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.
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3

Não beba o café!Coloque a cápsula usada no depósito de
cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.

4

Tente operar amáquina sem cápsula. Se a água fluir, fica
claro que a cápsula tinha uma falha. Basta que use outra
cápsula. Em caso negativo, prossiga com 8.4 “Não sai
líquido - injetor bloqueado”.

Não sai líquido: O injetor pode estar bloqueado ou sob
pressão.

1

Assegure-se que o suporte de gotejamento esteja vazio.
Remova o reservatório de água. Abra a alavanca de
fechamento. Remova e incline a gaveta de recolha de
pingos. Retire a agulha para limpeza. Mantenha a agulha
fora do alcance das crianças!

2

Retire o plugue da tomada!Para acessar o injetor com
maior facilidade, incline amáquina. Nunca toque o injetor
com o dedo!Limpe o injetor com a agulha para limpeza.
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8. 4 NÃO SAI LÍQUIDO – 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
energia.

2

Caso ainda não seja possível ligar amáquina, ligue para a
linha de assistência NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Consulte os
números da linha de assistência na última página.

O fluxo da bebida está muito disperso.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperatura para a
posição inicial. Não beba o café!Retire o suporte de
cápsulas. Coloque a cápsula usada no depósito de cápsulas
utilizadas ou diretamente no lixo.

2

Limpe o interior do cabeçote. Insira a cápsula nova no
suporte de cápsulas e recoloque-o na máquina.

Caso a bebida saia mais devagar do que normalmente (ou
mesmo aos pingos), tente usar outra cápsula. Caso o
problema persista, amáquina deve ser descalcificada.

www.dolce-gusto.com

1

Use descalcificador líquido NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Para
fazer um pedido, ligue para o número de assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto® ou abra o site
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.
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O botão liga/desliga pisca rápido em vermelho.

1

Desligue amáquina. Tire o plugue da tomada e aguarde 20
minutos. Remova o porta-cápsulas e descarte a cápsula.
Em seguida, torne a ligar o cabo de força na tomada e ligue
amáquina.

2

Caso o botão Liga/Desliga ainda esteja piscando em
vermelho, ligue para a linha de assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Para os números da linha de
assistência consulte "Linhas de assistência direta da
máquina".

- Há acúmulo de água embaixo ou em torno da máquina. -
Água limpa vaza em 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
assistência ou abra o site NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.
Consulte os números da linha de assistência na última
página.

Água está espirrando da saída do café durante o ciclo de
enxágue ou descalcificação.

1

Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a
cápsula. Insira o suporte de cápsulas na máquina.
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