
1

Lave e limpe o reservatório de água. Utilize umaescova
limpae detergente se necessário. Em seguida, enchao
reservatório comágua 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 fer-
ramentade enxágue comágua potável fresca. Limpe o
suporte de xícaras e gotejamento comumaescova para ali-
mentos limpa. O suporte de xícara e de gotejamento não
deve ser lavadana máquina lava-louças�

3

Limpe comdetergente líquido e águapotável fresca ambos
os lados do suporte de cápsulas. Alternativamente pode ser
lavadona lava-louças. Seque em seguida.

4

Abraa alavanca de fechamento. Coloque a ferramenta de
enxágue no suporte para a cápsula. Insira o suporte de cáp-
sulas namáquina. Feche aalavanca de fechamento.

5

Amáquina liga automaticamente. O botão Liga/Desliga
começaa piscar em vermelho enquanto amáquinaestá
aquecendo por aprox. 40 segundos. Em seguida, o botão
Liga/Desliga ficaverde. Amáquina está prontapara o uso.
Coloque um recipiente grandevazio embaixo da saídada
bebida.

6

Com o seletor de volume, regule o display até a sétima
barra �nível de água). Empurre a alavanca de seleção de
temperaturapara a posição “QUENTE”.

STOP

7

Aguarde até que a alavanca de temperatura retornaaté a
posição inicial. A fluxo de água para. Esvazie e limpe o reci-
piente. Advertência: Água quente�Manuseie comcuidado�

8

Abraa alavanca de fechamento. Retireo suporte de cáp-
sulas.Remova a ferramenta de enxágue. Manter emlocal
seguropara limpeza oudescalcificação posterior. Se hou-
ver, retire a água do reservatório de água.

9

Retire o plugue da tomada�Limpe amáquinacomum pano
macio úmido. Emseguida seque comum pano seco.

12

7. LIMPEZA
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8. 1 BOTÃO LIGA/DESLIGA ACENDE LUZ LARANJA

BOTÃO LIGA/DESLIGA ACENDE LUZLARANJA

1

Isso significa que amáquinaprecisa ser descalcificada.

Líquido não sai: A preparação da bebida interrompe ounão
inicia. O display do volume piscae o botão liga/desliga
pisca rápido emvermelho e verde.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperaturapara aposi-
ção inicial.

2

Verifique se háágua potável fresca suficiente no reser-
vatório.Em caso negativo, torne a encher comágua potável
frescae empurre a alavanca de seleção para aposição
“QUENTE”, ou respectivamente “FRIO” para continuar com
apreparação. Se o reservatório de água estiver cheio, pro-
cedaconforme descrito em 9.2�«LÍQUIDO NÃOSAI –
CÁPSULA / INJETORBLOQUEADO? » napágina 14.

8. 2 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA?



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

STOP

1

Sempremantenhaamáquina empé� Paraparar a pre-
paração, empurre a alavanca de seleção para a posição ini-
cial.

2

Não bebao café�Levante a alavanca de fechamento. A
máquina libera pressão. Remova o suporte de cápsulas.
Abrao suporte de cápsulas. Coloque a cápsula usadano
depósitode cápsulas utilizadas ou diretamente no lixo.

3

Limpe amáquina. Limpe comdetergente líquido e água
potável fresca ambos os lados do suporte de cápsulas.
Enxague o suporte de gotejamento comágua potável fresca
e limpe-o comumaescova limpa.

4

Removae incline a gaveta de recolha de pingos. Retire a
agulhapara limpeza. Mantenhaa agulha fora doalcance
das crianças�

5

Abrir o suporte para cápsulas e limpar o injetor com aagu-
lhaparalimpeza.
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8. 3 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA / INJETOR BLOQUEADO?



Não é possível ligar amáquina.

1

Verifique se o cabo de forçaestá corretamente plugado na
tomada. Em caso positivo, verifique o fornecimento de ener-
gia.

2

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

O fluxo da bebidaestá muito disperso.

STOP

1

Empurre a alavanca de seleção de temperaturapara aposi-
ção inicial. Retire o suporte de cápsulas. Coloque a cápsula
usadano depósito de cápsulas utilizadas ou diretamente no
lixo.

2

Insiraa cápsula nova no suporte de cápsulas e recoloque-o
namáquina.

Caso a bebida saiamais lentado que usualmente �ou
mesmo aos pingos), ou se estiver mais fria do que nor-
malmente, amáquina deve ser descalcificada.

www.dolce-gusto.com

1

Paratal, siga as instruções de descalcificação.

15

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8. 4 DIVERSOS



O botão liga/desligapisca rápido em vermelho.

1

Verifique se a cápsula está obstruída, consulte
9.2�«LÍQUIDO NÃOSAI – CÁPSULA / INJETORBLOQUEADO? »
napágina 14. Tire o plugue da tomadae aguarde 20 minu-
tos. Conecte o cabo de forçado seuaparelho à tomada. A
máquina liga automaticamente.

2

Caso o botão Liga/Desliga aindaesteja piscando em ver-
melho, ligue paraa linhade assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Paraos números da linha de
assistênciaconsulte �Linhas de assistência direta da
máquina�.

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

1

Retireo plugue da tomada�

2

Ligue para o NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®número de assis-
tênciaou abra o site NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Para os
números da linhade assistênciaconsulte �Linhas de assis-
tênciadireta da máquina�.

Águaestá espirrando da saídado café durante o ciclo de
enxágue ou descalcificação.

1

Coloque a ferramenta de enxágue no suporte para a cáp-
sula. Insira o suporte de cápsulas namáquina.
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