
1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1. ARNO, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se
também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta
razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia
atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a
cadanova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do
produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

2. Apenas conecte o dispositivo em uma tomada ligadaao fio terra. A
tensão elétrica �voltagem) deve coincidir com os detalhes
constantesna placa de características. O uso de uma conexão
incorreta tornará a garantia nula e pode ser perigoso.

3. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes
domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado
nas aplicações seguintes e a garantianão cobre tais aplicações:
–cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escri-
tóriose outros ambientes de trabalho;

– residências rurais;
–por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do
tipo residencial;

–ambientes como pousadas;
4. Oseu aparelho destina-se ao uso doméstico e apenas em seu
interior, em altitude inferior a 3400m.

5. Em caso de utilização indevida ou em contravenção das instruções
de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e
cancelaráa respectiva garantia.

6. Recomendamos usar as cápsulas NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®
desenvolvidose testados para a máquina NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.
Elasforam desenvolvidas para interagirem juntas -a interação
garante a qualidade da bebida pela qual o NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®é
conhecido.Cada cápsula foi concebida para preparar uma bebida
perfeita e não deve ser reutilizada.

7. Não remova as capsulas quentes com as mãos.
8. Utilize o produto em uma superfície plana, estável e resistente ao
calor, longe de fontes de calor ou respingos de água.

9. Para proteger contra fogo, choques elétricos e ferimentos em
pessoas, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto em água ou
outro líquido. Evite respingos no plugue. Nunca toque o cabo de
forçacom asmãos molhadas. Não encher o reservatório de água
emexcesso.

10. Em caso de emergência, remova imediatamente o plugue da
tomada.

11. Permanecer alerta sempre que o aparelho for utilizado próximo de
crianças. Manter o aparelho / o cabo de força / o suporte para
cápsulafora do alcance das crianças. As crianças devem ser
supervisionadaspara assegurar que não brinquem com o aparelho.
Não deixe o aparelho sem assistência durante a preparação da
bebida.

12. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas �inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por

pessoascom falta de experiência e conhecimento, amenos
que tenham recebido instruções referentes à utilização do
produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa
responsável pela suasegurança. Pessoas que tenham
compreensão limitadaou não compreendam a operação e
utilização deste produto devem primeiro ler e compreender
totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que
necessário devem buscar orientação adicional referente à
operação e ao uso do produto junto com apessoa responsável
por sua segurança.

13. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e suporte
de gotejamento, exceto quando for utilizada uma xícara muito
grande. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.

14. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável
fresca.

15. Após autilização do aparelho, remover sempre a cápsula e
limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a
gaveta de recolha de pingos e também o recipiente para
depósito de cápsulasutilizadas �se disponível). Aqueles que
sofremde alergias alimentaresdevem enxaguar o aparelho de
acordo com o procedimento de limpeza.

16. Asuperfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor
residual após o uso e as caixas plásticas podem estar quentes
ao toque durante vários minutos durante o uso.

17. Tirar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em
uso.

18. Tirar o plugue da tomada antes da limpeza. Deixar esfriar o
aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes
para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou líquidos
abundantes, nemmergulhá-lo em qualquer líquido. Não limpar
o aparelho em água corrente. Não limpar o aparelho com
detergentes. Limpar a parte externa do aparelho com um pano
levemente umedecido. O reservatório de água deve ser limpo
com uma esponja/escova macia, como as de mamadeira.

19. Nunca ligue a máquina de cabeçapara baixo.
20. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie,

limpee desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua
reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento antes da
reutilização do aparelho após um período longo.

21. Não desligue o aparelho durante o processo de
descalcificação. Enxague o reservatório de água e limpe o
produto para evitar resíduos do agente descalcificante.

22. Quaisquer operações, que não sejam limpeza e cuidados
normais, devem ser efetuadas em um dos centros de
assistência pós-venda indicados pela linha de assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®. Não desmontar o aparelho e não
colocar objetos nas aberturas.

23. Em caso de utilização intensiva do aparelho sem que lhe seja
permitido esfriar, o aparelho é desligado temporariamente
com a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga piscando.
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Este desligamento temporário destina-se a proteger o aparelho
contrao superaquecimento. Desligue o aparelho durante 20 minutos
parapermitir que ele esfrie.

24. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue
danificados. Caso o cabo de força estejadanificado, deve ser
substituído pelo fabricante, seu representante autorizado ou pessoas
qualificadasa fim de evitar perigo. Não opere qualquer produto que
funcionamal ou tenha sido danificado de alguma forma. Retire o
cabo de força da tomada imediatamente. Encaminhe o produto
danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha
de assistência NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.

25. Ouso de peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo
fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.

26. Não deixe o cabo de força pender para fora da mesa, pia ou balcão
e nem tocar superfícies quentes ou afiadas. Não permitir que o cabo
balance �risco de tropeços). Nunca toque o cabo com as mãos
molhadas.

27. Não deixar o cabo sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico
oua gás ou de um forno quente.

28. Para desconectar, remover o plugue da tomada. Não retirar o
plugue da tomada puxando o cabo elétrico.

29. Sempre insira o suporte para cápsulas no aparelho para preparar
uma bebida. Não puxe o suporte para cápsulas antes que o
indicador luminoso pare de piscar. O aparelho não funciona sem o
suporte para cápsulas.

30. Aparelhos equipados com alavanca de perfuração: podem ocasionar
queimadurascaso a alavanca seja aberta durante os ciclos de
preparo da bebida. Não levante a alavanca de perfuração antes que
asluzes namáquina parem de piscar.

31. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas
durante a preparação.

32. Não toque o injetor da cabeça da máquina.
33. Nunca transporte o aparelho segurando-o pela cabeça damáquina.
34. Osuporte para cápsulas está equipado comum ímã permanente.

Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser
danificadospor magnetização, por exemplo, cartões de crédito e
outros suportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de
computadorescom tubos de imagem, relógiosmecânicos,
aparelhosauditivos e alto-falantes.

35. Pacientes commarcapasso ou desfibriladores: não coloque o
suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.

36. Caso o plugue da tomada não coincida com o plugue do produto,
solicite a troca do plugue por um tipo apropriado junto ao serviço de
pós venda atribuído pela linha de assistência
NESCAFÉ®�Dolce�Gusto® .

37. Aembalagem do aparelho é fabricada commateriais recicláveis.
Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações
adicionaissobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém
materiaisvaliosos que podem ser recuperados ou reciclados.

38. Mantenha o produto e seu cabo fora do alcance de crianças com

idade inferior a 8 anos. Crianças não devem brincar com o
aparelho.

39. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais,
pessoasque possuem capacidade física, sensorial oumental
restrita, ou por pessoas que não tenham experiência e
conhecimentossuficientes, somente se receberem instruções e
supervisão referentes ao uso do aparelho de modo seguro e se
compreenderem os perigos envolvidos.

40. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por
criançasa não ser que tenham mais de 8 anos e sejam
supervisionadaspor um adulto.

A fim de evitar riscos de incêndio ou choque elétrico,
não tente remover qualquer peça do produto, para
repará-lo. Não há peças que necessitem da assis-
tênciado usuário. Reparos devem ser efetuados ape-
nas por técnicos autorizados.

41. Para mais informaçõessobre autilização do aparelho, consulte
o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para
anossa linha de assistência NESCAFÉ®�Dolce�Gusto®.


