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1. Izlasiet visas instrukcijas un saglabājiet tās.
2. Pieslēdziet ierīci tikai pie elektroinstalācijas ar 

zemējumu. Elektrotīkla spriegumam jābūt tādam 
pašam kā norādīts uz tehnisko pamatdatu plāk-
snes. Nepareiza savienojuma izmantošanu var 
anulēt garantiju un var būt bīstama. 

3. Šo ierīci paredzēts izmantot tikai mājsaimniecībā. 
To nav paredzēts izmantot šādos gadījumos, un 
garantija nesegs, ja ierīci lietos: 

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās dar-
ba vietās; 

- lauku mājās; 
- viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās; 
- viesnīcas tipos: gulta un brokastis.
4. Nepiemērotas izmantošanas vai norādījumu 

neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas 
nekādu atbildību un nepiešķirs garantiju. Iz-
mantojiet tikai NESCAFÉ DOLCE GUSTO kapsulas. 
Katra kapsula ir izstrādāta, lai pagatavotu ideālu 
dzēriena tasi, un kapsulu nevar lietot atkārtoti. 
Neizņemiet kapsulu ar rokām, kamēr tā ir karsta. 
Izmantojiet rokturi vai izcilnīšus.

5. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, 
karstumizturīgas virsmas, tālāk no karstuma avo-
tiem vai ūdens šļakatām.

6. Aizsardzībai pret uguni, elektrošoku un citu cil-
vēku savainošanu neiegremdējiet strāvas vadu, 
kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 
Nekad neskarieties strāvas vadam ar slapjām 
rokām. Nepārpildiet ūdens tvertni.

7. Avārijas gadījumā nekavējoties atvienojiet kon-
taktdakšu no kontaktligzdas. 

8. Kad ierīce tiek lietota bērnu klātbūtnē, to nedrīkst 
atstāt bez uzraudzības. Glabājiet ierīci / strāvas 
vadu / kapsulu turētāju bērniem nepieejamā vie-
tā. Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem spēlēties 
ar ierīci. Pagatavojot dzērienu, nekad neatstājiet 
ierīci bez uzraudzības.

9. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām 
(ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sen-
soriskām vai garīgām spējām, resp., personām, 

kurām trūkst pieredzes vai zināšanu darbam ar 
šādām ierīcēm, ja vien tās nav instruējusi uzrau-
gošā persona, kura ir atbildīga par viņu drošību. 
Personai, kura pilnībā nepārzina vai neizprot 
ierīces lietošanas instrukcijas, vispirms jāizlasa un 
pilnībā jāizprot lietotāja rokasgrāmatas saturs un 
nepieciešamības gadījumā jāvēršas pēc papildu 
norādījumiem par ierīces darbību un lietošanu 
pie personas, kas ir atbildīga par viņu drošību.

10. Nelietojiet ierīci bez pilienu paliktņa un režģa, 
izņemot gadījumus, ja tiek izmantota ļoti augsta 
krūze. Neizmantojiet ierīci lai uzvārītu ūdeni. 

11. Veselības apsvērumu dēļ, vienmēr iepildiet ūdens 
tvertnē tīru dzeramo ūdeni.

12. Pēc ierīces lietošanas vienmēr izņemiet kapsulu un 
iztīriet kapsulas turētāju. Katru dienu iztukšojiet un 
iztīriet pilienu paliktni un kapsulas trauciņu. Lietotā-
jiem, kam ir alerģija no piena produktiem: Izskalo-
jiet augšdaļu saskaņā ar tīrīšanas procedūru.

13. Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrotīkla.
14. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. 

Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas un 
pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet tai atdzist. Nekad 
netīriet ierīci ar slapju drāniņu un negremdējiet to 
jebkādā šķidrumā. Nekad netīriet ierīci zem teko-
ša ūdens. Nekad nelietojiet mazgāšanas līdzek-
ļus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci tikai ar mīkstiem 
sūkļiem/birstēm. Ūdens tvertne jātīra ar birsti, kas 
paredzēta bērnu pudelīšu tīrīšanai.

15. Nekad negrieziet ierīci ar apakšu uz augšu.
16. Ja dodaties prom uz ilgāku laiku vai atvaļinājumā 

u. tml., ierīce jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno no 
elektrotīkla. Pirms atsākt lietošanu, izskalojiet ierīci. 
Pirms atsākt ierīces lietošanu, ieslēdziet skaloša-
nas ciklu.

17. Katlakmens notīrīšanas laikā neizslēdziet ierīci. 
Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ierīci, lai nepa-
liktu katlakmens tīrīšanas līdzekļa atlikumi.

18. Jebkura darbība, tīrīšana un kopšana, izņemot 
parastu lietošanu, jāveic pēcpārdošanas servisa 
centros, ko apstiprinājis NESCAFÉ Dolce Gusto 

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi kuros ietverta šāda informācija:
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apkalpes dienests. Neizjauciet ierīci un nebāziet 
atverēs nekādus priekšmetus.

19. Intensīvas lietošanas gadījumā neļaujot ierīcei 
pietiekami atdzist, ierīce uz laiku pārtrauks dar-
bību un sāks mirgot sarkanais indikators. Tas 
paredzēts ierīces aizsardzībai no pārkaršanas. 
Izslēdziet ierīci uz 20 minūtēm, lai tā atdziest.

20. Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai kontaktdakša 
ir bojāta. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāapmai-
na pie ražotāja, servisa centrā vai pie kvalificēta 
speciālista, lai izvairītos no negadījuma. Nelie-
tojiet ierīci, kas darbojas nepareizi vai ir kā citādi 
bojāta. Nekavējoties atvienojiet vadu no strāvas 
avota. Nogādājiet bojāto ierīci tuvākajā pilnvarotā 
servisa centrā, ko apstiprinājis NESCAFÉ Dolce 
Gusto apkalpes dienests.

21. Piederumu lietošana, ko nav apstiprinājis ražotājs 
var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai savainoju-
mus.

22. Neatstājiet vadu karājoties pār galda stūri vai 
leti, pārliecinieties, vai tas nav saskarē ar karstām 
virsmām un asiem stūriem. Neļaujiet strāvas va-
dam sapīties (varat aizķerties). Nekad neskarieties 
strāvas vadam ar slapjām rokām.

23. Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elek-
triskajai plītij vai karstā krāsnī.

24. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet pogu OFF (izsl.), pēc tam 
atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Neatvie-
nojiet, raujot tieši aiz strāvas vada.

25. Vienmēr aizveriet izņemšanas daļu ar kapsulas 
turētāju. Ja indikators nav pārtraucis mirgot, ne-
izņemiet kapsulas turētāju. Ierīce nedarbosies, ja 
kapsulas turētājs nebūs ievietots.

26. Ja svira ir atvērta dzēriena pagatavošanas cikla 
laikā, var applaucēties. Ja ierīces indikators mir-
go, neceliet sviru uz augšu.

27. Dzēriena pagatavošanas laikā nelieciet pirkstus 
zem izvades.

28. Neskarieties pie izņemšanas daļas adatas.
29. Nepārvietojiet ierīci, turot aiz izņemšanas daļas.
30. Kapsulas turētājs ir aprīkots ar pastāvīgiem mag-

nētiem. Izvairieties no kapsulas turētāja novieto-
šanas ierīču un objektu tuvumā, kurus var bojāt 

magnētiski, piemēram, kredītkartes, USB diskus 
un citas datu ierīces, video kasetes, televizorus 
un datora monitorus ar kineskopu, mehāniskos 
pulksteņus, dzirdes aparātus un skaļruņus.

 Pacientiem ar elektrokardiostimulatoriem vai 
defibrilatoriem: neturiet kapsulas turētāju tieši pie 
elektrokardiostimulatora vai defibrilatora.

31. Komplektā pieejams arī īsāks strāvas vads, lai ma-
zinātu sapīsanās vai aizķeršanās risku. Var izmantot 
arī pagarinātājus, ja tiks ievēroti drošības pasākumi.

32. Ja elektrotīkla ligzda neatbilst ierīces kontakt-
dakšai, nomainiet kontaktdakšu pret piemērotu 
pēcpārdošanas servisa centrā, ko apstiprinājis 
NESCAFÉ Dolce Gusto apkalpes dienests.

33. Ierīces iepakojums ir izstrādāts no pārstrādāja-
miem materiāliem. Sazinieties ar vietējo padomi/
varas iestādi, lai iegūtu informāciju par pārstrādi. 
Ierīce sastāv no vērtīgiem materiāliem, ko var 
atjaunot vai pārstrādāt.

34. Lai iegūtu papildus informāciju par ierīces lietoša-
nu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu tīmekļa vietnē 
www.dolce-gusto.com vai sazvanieties ar NES-
CAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu.

 TIKAI EIROPAS TIRGŪ: 
35. Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar 

piekļūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
 Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci.
36. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas ir sasnieguši 8 

gadu vecumu un vecāki, kā arī cilvēki ar sama-
zinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām 
vai tādi, kuri iepriekš ir apmācīti, kā lietot šo ierīci, 
un viņi apzinās iespējamos šīs ierīces nepareizas 
lietošanas riskus. Šīs ierīces tīrīšanu un apkopi 
drīkst veikt bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, 
turklāt to drīkst veikt pieaugušo uzraudzībā.

 Šī ierīce atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem – 
EEIA). Direktīva nosaka nolietoto ierīču atdošanas 
un pārstrādes struktūru, kas tiek pielietota visā ES. 

 Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka atrodoties eko 
režīmā, ierīce vēl arvien patērē elektrību (0,4 W/h).
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APRAKSTS

AC

B0.8 l 5-45 °C
41-113 °F

~2.5 kg
A = 16 cm

max. 15 bar B = 30.5 cm
C = 24 cm

230 V / 50 Hz / 1500 WLT, EE, LV, RU, NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA
120 V / 60 Hz / max. 1500 WUS

1 4 7 10
112 5 8

3 6 9

Ūdens tvertne
Karsts

Auksts
Izvēlnes svira

Tilpuma selektors
Kapsulas turētājs 

Apturēt Fiksējošais rokturis Ūdens pilienu paliktnis
Kapsulu tvertne

Ūdens pilienu uztvērējs

IZSL.

IESL.

AC

B0.8 l 5-45 °C
41-113 °F

~2.5 kg
A = 16 cm

max. 15 bar B = 30.5 cm
C = 24 cm

230 V / 50 Hz / 1500 WLT, EE, LV, RU, NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA
120 V / 60 Hz / max. 1500 WUS
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Espresso
Espresso Intenso

60 ml

Espresso Ristretto
40 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Espresso Intenso
40 ml

Cappuccino
240 ml

40 ml200 ml

Lungo
120 ml

Chococino®
210 ml

110 ml100 ml

Espresso
Espresso Intenso

60 ml

Espresso Ristretto
40 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Espresso Intenso
40 ml

Cappuccino
240 ml

40 ml200 ml

Lungo
120 ml

Chococino®
210 ml

110 ml100 ml

Espresso
Espresso Intenso

60 ml

Espresso Ristretto
40 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Espresso Intenso
40 ml

Cappuccino
240 ml

40 ml200 ml

Lungo
120 ml

Chococino®
210 ml

110 ml100 ml

Espresso
Espresso Intenso

60 ml

Espresso Ristretto
40 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Espresso Intenso
40 ml

Cappuccino
240 ml

40 ml200 ml

Lungo
120 ml

Chococino®
210 ml

110 ml100 ml

PRODUKTU KLĀSTS

Karsts dzēriens

ESPRESSO

LUNGO

CAPPUCCINO

CHOCOCINO

LUNGO

1 2

1 2
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Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Aroma
200 ml

Grande Caffè Crema 
200 ml

Aroma
200 ml

Chai Tea Latte
220 ml

Chai Tea
100 ml

Latte
120 ml

Nestea Lemon
200 ml

200 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Aroma
200 ml

Caffè Crema Grande
200 ml

Aroma
200 ml

Cappuccino Ice
240 ml

105 ml135 ml

 Freddo
Cappuccino

180 ml

90 ml90 ml

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Aroma
200 ml

Grande Caffè Crema 
200 ml

Aroma
200 ml

Chai Tea Latte
220 ml

Chai Tea
100 ml

Latte
120 ml

Nestea Lemon
200 ml

200 ml

PRODUKTU KLĀSTS

LATTE MACCHIATO

CHAI TEA LATTE

CAPPUCCINO ICE

Auksts dzēriens

CAPPUCCINO ICE

1 2

1 2

1 2
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PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Vispirms izskalojiet ūdens tvertni. 
Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo 
ūdeni. Aizveriet ar vāku un ielieciet tvertni 
ierīcē.

Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 
30 sekundes, barošanas poga mirgos sarka-
nā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā 
krāsā un ierīce būs gatava darbam.

30 sek.

IESL.

Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi.

Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu 
kapsulas turētāju. Aizveriet fiksējošo rokturi.
Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.

Ar tilpuma selektora palīdzību joslu displeju 
uzstādiet uz maksimālo līmeni. Lai sāktu  
skalošanu, pārvietojiet sviru pa kreisi.

Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū,  
un gatavošana tiek pārtraukta. Iztukšojiet  
un iztīriet krūzi. Ūdens tvertni piepildiet ar  
svaigu dzeramo ūdeni līdz maks. līmenim.

Pārliecinieties, ka izvēlnes svira atrodas pozīci-
jā „APTURĒT“. Pēc tam pieslēdziet kontaktdakšu 
elektrotīklam. 

Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un 
gatavošana tiek pārtraukta. Ierīces skalošana 
ir pabeigta un barošanas poga apm. 10 se-
kundes mirgos sarkanā krāsā.

Novietojiet ūdens pilienu uztvērēju uz ūdens  
pilienu paliktņa. Pēc tam uzstādiet ūdens 
pilienu paliktni vēlamajā pozīcijā.
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DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

Ar selektora palīdzību uzstādiet dzēriena 
tilpumu, ievērojot ieteikumus, kas norādīti 
uz kapsulas, vai uzstādiet to atbilstoši savai 
garšai.

Izņemiet krūzi no ūdens pilienu paliktņa.  
Atveriet fiksējošo rokturi. 

Noregulējiet ūdens pilienu paliktni saskaņā 
ar izvēlēto dzērienu (skat. 6-7 lpp.). Novietojiet 
krūzi uz ūdens pilienu paliktņa.

Pārvietojiet sviru pa labi, lai pagatavotu karstus 
dzērienus, un pa kreisi, lai pagatavotu aukstus 
dzērienus. Sākas dzēriena gatavošana. Pagai-
diet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana 
tiek pārtraukta. Ekstrakciju var apturēt manuāli, 
iestādot sviru atpakaļ vidējā pozīcijā.

Izņemiet kapsulas turētāju un izlietoto kapsulu. 
Izmetiet kapsulu.

Atveriet fiksējošo rokturi un izņemiet kapsulas 
turētāju. Ievietojiet kapsulu kapsulas turētajā 
un ielieciet to atpakaļ ierīcē. Aizveriet fiksējošo 
rokturi.

Pēc pagatavošanas pabeigšanas barošanas 
poga apm. 10 sekundes mirgos sarkanā krā-
sā. Šajā laikā neveriet vaļā fiksējošo rokturi!

Izskalojiet kapsulas turētāju ar ūdeni un 
izkaltējiet no abām pusēm. Ievietojiet kapsulas 
turētāju ierīcē. Izbaudiet dzērienu!

Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 
30 sekundes, barošanas poga mirgos sarka-
nā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā 
krāsā un ierīce būs gatava darbam.

30 sek.

10 sek.

IESL.
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Nekad nelejiet ūdens tvertnē karstu 
ūdeni!

Dzēriena pagatavošanas laikā neveriet 
vaļā fiksējošo rokturi!

Pēc pagatavošanas pabeigšanas baro-
šanas poga apm. 10 sekundes mirgos 
sarkanā krāsā. Šajā laikā neveriet vaļā 
fiksējošo rokturi!

EKONOMISKAIS REŽĪMS

IETEIKUMI DROŠAI L IETOŠANAI

Nekad nebīdiet izvēlnes sviru,  
ja fiksējošais rokturis ir atvērts!

Pēc dzēriena pagatavošanas neskarieties 
pie kapsulas! Karsta virsma, pastāv 
applaucēšanās risks!

Ierīces galvas tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas 
salvetes. Nelietojiet mitro sūkli!

10 sek.

Ja ierīce netiks izmantota 5 minūtes, ierīce 
automātiski izslēgsies (ekonomiskais režīms).

5 min

IESL. IZSL.
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TĪRĪŠANA

Izskalojiet ūdens pilienu paliktni ar ūdeni un 
iztīriet to ar birsti.

Izskalojiet kapsulas turētāju ar ūdeni un  
izkaltējiet no abām pusēm. Varat to mazgāt  
arī trauku mazgājamā mašīnā.

Izskalojiet un iztīriet ūdens tvertni. Pēc tam 
iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet 
to ierīcē. Ūdens tvertni nedrīkst mazgāt trauku 
mazgājamā mašīnā!

Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 
30 sekundes, barošanas poga mirgos sarka-
nā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā 
krāsā un ierīce būs gatava darbam.

30 sek.

Novietojiet ūdens pilienu uztvērēju uz ūdens 
pilienu paliktņa. Pēc tam uzstādiet ūdens 
pilienu paliktni vēlamajā pozīcijā. Notīriet ierīci 
ar mīkstu, mitru drāniņu. Pēc tam noslaukiet to 
ar mīkstu, sausu drāniņu.

Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu 
kapsulas turētāju. Aizveriet slēga rokturi.  
Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.

Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū,  
un gatavošana tiek pārtraukta. Iztukšojiet  
un iztīriet krūzi.

Ar tilpuma selektora palīdzību joslu displeju 
uzstādiet uz maksimālo līmeni. Lai sāktu  
skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi.
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JA ŠĶIDRUMS NETEK.. .

Pabīdiet izvēlnes sviru neitrālā pozīcijā.Šķidrums netek, un ierīce darbojas ļoti skaļi.

Kapsula var būt bloķēta un zem spiediena.

Pēc tam paceliet fiksējošo rokturi un izņemiet 
kapsulas turētāju.

Pārbaudiet vai ūdens tvertnē ir ūdens: ja nav,  
ielejiet ūdeni un pārvietojiet sviru pozīcijā  
karsts/auksts, lai turpinātu pagatavošanu;  
ja ir, turpiniet: 

Neizmantojiet spēku, lai paceltu fiksējošo 
rokturi. 

Izmetiet kapsulu.

Lai samazinātu spiedienu, uzgaidiet  
20 minūtes.

20 min

A
Pārbaudiet, vai fiksējošo rokturi var viegli pacelt: NĒ – skatiet sadaļu  A  (zemāk) / JĀ – skatiet sadaļu  B  (nākamā lapa)

STOP
21 3
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Sprausla var būt bloķēta. Paceliet fiksējošo rokturi un izņemiet kapsulas 
turētāju.

Izmetiet kapsulu.

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai labāk  
piekļūtu sprauslai, sagāziet ierīci.

Noņemiet ūdens tvertni un izņemiet tīrīšanas 
adatu. Aizveriet fiksējošo rokturi.

Izmantojot tīrīšanas adatu, atbloķējiet sprauslu.

JA ŠĶIDRUMS NETEK.. .

B
1

4 5 6

2 3
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Iztukšojiet un iztīriet krūzi. Izskalojiet un  
iztīriet ūdens tvertni. Pēc tam iepildiet svaigu 
dzeramo ūdeni un ievietojiet to ierīcē.

KATLAKMENS NOTĪRĪŠANA NE RETĀK KĀ REIZI 3-4 MĒNEŠOS

Ja dzēriens tek tikai pa pilieniem vai arī tas ir aukstāks nekā 
parasti, ierīci nepieciešams attīrīt no katlakmens.

Krūzē sajauciet 0,8 litrus ūdens ar vienu  
atkaļķošanas maisiņa saturu. Ieberiet  
katlakmens attīrīšanai paredzēto līdzekli  
ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

Sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO 
apkalpes dienestu vai skatiet informāciju 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO tīmekļa vietnē. 
Apkalpes dienesta numuri pieejami 
drošības pasākumu bukletā.

Izslēdziet ierīci.

IZSL.

0.8 L

www.dolce-gusto.com

Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu 
kapsulas turētāju. Aizveriet slēga rokturi.  
Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.

Ar tilpuma selektora palīdzību joslu displeju uz-
stādiet uz maksimālo līmeni. Nospiediet un turiet 
nospiestu barošanas pogu vismaz 5 sekundes. 
Barošanas poga sāks mirgot sarkanā krāsā un 
ierīce ieslēgs katlakmens attīrīšanas režīmu. 

5 sek.

Pārvietojiet sviru pa labi. Ierīce uzsāk un  
pabeidz atkaļķošanu, kas ilgst aptuveni  
2 minūtes.

Svira atgriežas vidū. Atkaļķošanas cikla beigās 
jaudas lampiņā aptuveni 2 minūtes mirgo zaļa 
gaisma.
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SVARĪGI  PADOMI

Ievērojiet instrukcijas, kas pieejamas 
attīrīšanas no katlakmens lietotāja 
rokasgrāmatā.

Izvairieties no katlakmens
attīrīšanas līdzekļa nokļūšanas
uz ierīces detaļām.

Neizmantojiet etiķi katlakmens 
notīrīšanai.

Katlakmens attīrīšanas cikla laikā 
nespiediet barošanas pogu.

Svira atgriežas vidū. Skalošanas cikla beigās 
jaudas lampiņā iedegas sarkana gaisma. 
Pagaidiet, kamēr ierīce pārslēdzas uz normālas 
darbības režīmu. Pēc tam izslēdziet ierīci.

Iztukšojiet un iztīriet krūzi. Izskalojiet un  
iztīriet ūdens tvertni. Pēc tam iepildiet svaigu 
dzeramo ūdeni un ievietojiet to ierīcē.

Novietojiet ūdens pilienu uztvērēju uz ūdens 
pilienu paliktņa. Pēc tam uzstādiet ūdens 
pilienu paliktni vēlamajā pozīcijā. Notīriet ierīci 
ar mīkstu, mitru drāniņu. Pēc tam noslaukiet to 
ar mīkstu, sausu drāniņu.

Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi. 
Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un  
gatavošana tiek pārtraukta.

Svira atgriežas vidū. Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa kreisi. 
Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un  
gatavošana tiek pārtraukta.

KATLAKMENS NOTĪRĪŠANA NE RETĀK KĀ REIZI 3-4 MĒNEŠOS

IZSL.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ierīci nevar ieslēgt.

Dzēriens šļakstās ārā no sprauslas.

Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi  
pieslēgta elektrotīklam. Ja ir pārbaudiet elek-
tropadevi.

Ja ierīci joprojām nevar ieslēgt, sazinieties ar 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu. 
Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības 
pasākumu bukletā.

Apturiet dzēriena pagatavošanu, izņemiet 
kapsulas turētāju un pārbaudiet kapsulu.  
Kapsulā jābūt tikai vienam caurumam.  
Ja kapsulai ir vairāki caurumi, izmetiet to ārā.

Ievietojiet jaunu kapsulu kapsulas turētajā un 
ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

Ja dzēriens tek tikai pa pilieniem vai arī tas 
ir aukstāks nekā parasti, ierīci nepieciešams 
attīrīt no katlakmens.

Sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO  
apkalpes dienestu vai skatiet informāciju  
NESCAFÉ DOLCE GUSTO tīmekļa vietnē.  
Apkalpes dienesta numuri pieejami  
drošības pasākumu bukletā.

www.dolce-gusto.com
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Barošanas poga ātri mirgo sarkana krasā. Izslēdziet ierīci. Pārbaudiet, vai kapsula ir 
bloķēta (skat 12. lpp.). Atvienojiet kontaktdakšu 
un pagaidiet 20 minūtes. Pēc tam pieslēdziet 
kontaktdakšu pie elektrotīkla un ieslēdziet ierīci.

Ja barošanas poga turpina mirgot, sazinieties 
ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu. 
Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības 
pasākumu bukletā.

20 min

IZSL.

IESL.
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APKALPES DIENESTS

0842 640 10

0 800 1 6666

0800 86 00 85

35460100

AL

BG

CH

DK

BE

CA

DE

FI

FIL

JP

0800 93217

1 888 809 9267

0800 365 23 48

0800 0 6161
898-0061

81-35651-6848 
(ierīces)
81-35651-6847
(kapsulas)

AT

BS

CZ

ES

0800 365 23 48

0800 202 42

800 135 135

902 102 706

AR

BR

CL

EE

0800-999-8100

0800 7762233

800 4000 22

6 177 441

FR

HU

KZ

ME

0 800 97 07 80

06 40 214 200

8-800-080-2880

020 269 902

0800 600 604

0842 640 10

67508056

1800 88 3633

5267 3304
01800 365 2348
(Lada sin costo)

HR

KS

LV

My

800 11 68068

00800 6378 5385
800365234

8002 3183

0800 00 200

GR

IE

IT

LU

MKHK

KO

LT

MT

2179 8888

080-234-0070

8 700 55 200

80074114

PL

SE

SR

US

0800 174 902

020-29 93 00

0800 000 100

1-800-745-3391

PE

RU

SL

80010210

8-800-700-79-79

080 45 05

NO

Ro

SK

UKR

800 80 730

0 800 8 637 853

0800 135 135

0 800 50 30 10

NL

PT

SG

UK

0800-3652348

800 200 153

1 800 836 7009

0800 707 6066
MEX

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi kuros ietverta šāda  
informācija:


