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1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИБЕЗПЕКИ
Прочитайте інструкцію та збережіть її. Неправильне використання
приладу може призвести до ушкоджень.

Увипадку неналежного використанняабо недотриманняцих
інструкцій, виробникне несе відповідальності і гарантія втакому
випадку анулюється.

Гарантія не розповсюджується на прилади,що не працюють або
працюють неналежним чином через брак технічного обслуговування
та/або очищення від накипу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
1. Цейприладпризначений тількидляпобутового використання. Не
призначенийдлянаступного використання, і гарантіяне
поширюєтьсяна:
–використаннянакухнідляперсоналу вмагазинах, офісах та інших
робочих приміщеннях;
–використаннявжитлових будинках нафермі;
–використанняклієнтамивготелях, мотелях та інших подібних
закладах;
–використаннявготелях домашнього типу;

2. Ваш приладпризначений тількидляпобутового використанняна
висотіне вище 3400мнадрівнемморя.
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

3. Підключайте прилад тількидо заземленої розетки. Напругавмережі
повиннавідповідати напрузі, що вказананапаспортній табличці
приладу. Неправильне підключенняанулює гарантію іможе бути
небезпечним.

4. Для запобіганняпожежі, ураженняелектричнимструмом ізавдання
тілесних ушкодженьне опускайте шнурживлення,штепсель чи
прилад у воду або в іншірідини. Уникайте потрапляннябризокна
штепсель. Ніколине торкайтесьмокримирукамишнураживлення.
Не переповнюйте резервуар дляводи.

5. У випадку аварії негайно витягнітьшнур із розетки.
6. Відключайте прилад відмережіживлення, коли він не
використовується.

7. Щоб відключити прилад відмережіживлення, виймітьштепсель з
розетки. Коли виймаєте штепсель, не тягніть зашнур.

8. Шнурживленняне повинен звисати з краюстолу або торкатись
гарячих поверхонь чи гострих країв.Шнурживленняне повинен
знаходитись у висячомуположенні (є ризиквимкнення). Ніколине
торкайтесьмокримирукамишнураживлення.

9. Не використовуйте прилад з пошкодженимшнуромчиштепселем.
Якщошнурживленняпошкоджений, він повинен бути замінений
виробником, його авторизованимсервіснимцентромчи
кваліфікованимспеціалістом,щоб уникнути небезпеки. Не
використовуйте прилад, якийнесправно працює абомає будь-які
пошкодження. У такому випадку негайно відключіть прилад від
мережіживлення. Поверніть пошкодженийприладдо найближчого
авторизованого сервісного центру, адресу якогоможнадізнатися за

телефонами гарячої лінії NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Якщоштепсель приладу не підходить до розетки, необхідно

замінитийого вавторизованому сервісномуцентрі, адресу
якогоможнадізнатися зателефонами гарячої лінії
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

11. Завждивикористовуйте приладнарівній, стійкій, жаротривкій
поверхні, якнайдалівід джерел теплачибризокводи.

12. Не користуйтесь приладомбез піддону длярідини ірешітки
дляпіддону, окрімтих випадків, коли використовуєтьсядуже
високакружка. Не використовуйте приладдлянагріванняводи.

13. Ніколине вмикайте кавомашину, коли воназнаходиться у
положеннідогоридном.

14. Використаннядодаткових аксесуарів, не рекомендованих
виробником, може призвести до пожежі, ураження
електричнимструмомабо до отримання тілесних ушкоджень.

15. Не розташовуйте приладначибіля газової або електричної
плити або врозігрітій духовці.

16. Не підставляйте пальціпід отвір подачікавипід час
приготуваннянапою.

17. Не торкайтеся інжектора.
18. Ніколине переносьте прилад, тримаючийого заотвір подачі

кави.
19. Тримачкапсулиобладнанийпостійнимимагнітами. Не ставте

тримачкапсулипоряд з приладами іоб’єктами, якіможна
пошкодитимагнітом, наприклад, з кредитнимикартками,
флеш-картками та іншиминосіямиданих, відеокасетами,
телевізійними такомп’ютернимимоніторами з кінескопами,
механічними годинниками, слуховимиапаратами іколонками.

20. Не вимикайте приладпід час процесу видаленнянакипу.
Промивайте резервуар дляводи іочищуйте приладдля
запобіганнянакопиченнюзалишківвід засобу длявидалення
накипу.

21. Під час тривалого простоюприладу, його необхідно
спорожнити, очистити івідключити відмережі. Проведіть цикл
промиванняпередповторнимвикористаннямприладу.

22. Рекомендуємо використовувати капсули
NESCAFÉ® Dolce Gusto®, спеціально розроблені тавипробувані
намашинах NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Вонимають ідеальну
сумісність,що дозволяє отриматинеперевершену якість кави,
якою івідрізняєтьсяNESCAFÉ® Dolce Gusto®. Кожнакапсула
розраховананаприготуваннячашки кави відмінної якості іне
може використовуватись повторно.

23. Не діставайте гарячікапсулируками. Завждивикористовуйте
ручку тримачакапсулидлявидаленнявикористаних капсул.

24. Завжди закривайте отвір подачікави тримачемкапсули. Не
витягайте тримачкапсули, поки індикатор не перестане
блимати. Приладне буде функціонувати, якщо тримачкапсули
не вставлено.



25. Приладиобладнаніфіксуючоюручкою:якщопід час приготування
фіксуючаручказалишитьсявідкритою, це може призвести до опіків.
Не витягайте фіксуючу ручку, поки індикаторинаприладіне
припинять блимати.

26. Завждинаповнюйте резервуар свіжоюпитноюводою,щоб не
нашкодити своєму здоров’ю.

27. Післявикористанняприладу завждидіставайте капсулу іочищуйте
тримачкапсули.Щоденно спорожнюйте іочищуйте піддон для
крапель і тримачкапсули. Користувачі, якімають алергіюнапродукти
харчування, повинніпромивати відповідно до процедуриочищення.

28. Поверхнянагрівального елементаможе зберігати залишкове тепло,
апластмасовий корпус може залишатися гарячимпротягомкількох
хвилин післявикористання.

29. Длякористувачівз кардіостимуляторамиабо дефібриляторами:не
тримайте тримачкапсулибезпосередньо над кардіостимулятором
або дефібрилятором.

30. Забороняється ставити приладдошафипід час використання.
ДІТИ

31. Зберігайте прилад ішнурживленнявнедоступномудлядітей віком
до8роківмісці. Діти не повинні гратися з приладом.

32. Цейприладможе використовуватисядітьми вікомвід 8років і старше
іособами з обмеженимифізичними, сенсорнимиабо розумовими
можливостями чи з бракомдосвіду тазнань, тільки підщодо
безпечного використанняприладу іякщо вонирозуміють рівень
небезпеки.

33. Цейпристрій не призначенийдлявикористаннядітьми або особами
з обмеженимифізичними, сенсорнимичирозумовими
можливостями, а також людьми з відсутністюдосвіду і знань, окрім
випадківперебуванняпід наглядомабо післяотримання інструкцій
щодо використанняприладу від відповідальної за їхнюбезпеку
особи. Особи,що не розбираютьсявексплуатації тавикористанні
цього приладу повинніспершупрочитати іповністюзрозуміти зміст
цього посібника, апринеобхідності звернутись задодатковою
допомогоюстосовно його використаннядо особи, якавідповідає за
їхнюбезпеку.

34. Слідкуйте затим,щоб діти не гралися з приладом.
35. Очищення і технічне обслуговуванняне повинно проводитисядітьми

молодшими8роківтабез нагляду дорослих.
36. Не дозволяйте дітямгратися з приладом.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
37. Відключайте прилад відмережіживленняпередочищенням. Прилад

повинен охолонути передприкріпленнямабо зніманнямйого
частин, а також передочищенням. Ніколине занурюйте прилад в
рідину. Ніколине мийте приладпід проточноюводою. Дляочищення
приладу ніколине використовуйте мийнізасоби. Очищуйте прилад
лише з використаннямм’якої губки. Резервуар дляводи слідмити
чистоюгубкою, з матеріалів,щоможуть контактувати з харчовими
продуктами.

38. Будь-якідії окрімпобутового очищення таобслуговуванняповинні

проводитись вавторизованих сервісних центрах, про які
можнадізнатись зателефонами гарячої лінії
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не розбирайте прилад інічого не
вставляйте вотвори.

39. Для зменшенняризику виникненняпожежіабо ураження
електричнимструмомне знімайте кришку. Всерединінемає
деталей,що підлягають побутовомуобслуговуванню. Ремонт
повинен проводитися тільки особами з відповідною
кваліфікацією!

40. Дляотримання інструкційщодо використанняприладу дивіться
інструкціюз використаннянасайтіwww.dolce-gusto.comабо
зателефонуйте нагарячу лініюNESCAFÉ® Dolce Gusto®.

УТИЛІЗАЦІЯ
41. Упаковкавиготовленаз матеріалів,що підлягають вторинній

переробці. Подальшу інформаціющодо переробкиможна
отримати ворганах місцевої влади. УВашомуприладімістяться
цінніматеріали, якіпідлягають вторинній перобціабо
можутьбути використанніповторно.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ: Захистимо
навколишнє середовище!

УВашомуприладімістятьсяцінніматеріали, якіможна
відновитиабопереробити.
Дляналежної утилізації приладувіднесітьйогов
пунктприйомупобутових відходівабов
авторизованийсервіснийцентр. Європейська
Директива2012/19/ЄСз утилізації електричного та
електронногообладнання (WEEE) вимагає,щобстарі
електропобутовіприладине викидалиразоміз
звичайнимміськимсміттям. Старіприладимаютьбути
зібраніокремодляоптимізації їх утилізації та
переробки їх матеріалівізменшеннявпливуна
здоров’ялюдини інавколишнєсередовище.
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1. Резервуардля води
2. Кришка резервуара для води
3. Сенсорний інтерфейс
4. Фіксуюча ручка
5. Лійка для промивання
6. Тримач капсули
7. Голка для очищення
8. Інжектор
9. Піддондля рідини

РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:
Через1 хвилину невикористання після
приготування.
Через5 хвилинпісля увімкнення за відсутності
приготування.
Знаходячись в еко-режимі, приладпродовжує
споживати електроенергію (0,2 Вт/год.).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
UA
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L

~2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 11,21 cm
B = 27,20 cm
C = 28,65 cm

2. ОПИС ПРИЛАДУ

6
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3. ОСНОВНІФУНКЦІЇ
3. 1 СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

3
5

6

1

4

2

1. Сенсорна кнопка «Старт/Стоп»
Розпочати/завершити приготування напою

2. НАСИЧЕНИЙЕСПРЕСО
Зробіть смак свогоеспресоще більш
інтенсивним

3. Індикаторрежиму видалення накипу
Після 300 приготувань напоїв слідпровести
очищення кавовоїмашини віднакипу

4. Сенсорний вибіроб’єму / дисплей
Дозволяє обрати об'єм напою та показує хід
приготування, рухаючись вниз відвибраного
об'єму дозавершення

5. Функція об’єму XL
Приготування великої чашки кави

6. ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Температуру напою можна обирати (4
заздалегідь задані параметри):

Холодний Теплий Помірний Гарячий

Вибранохолодний напій, але температура
води всеще занадтовисока

3. 2 ЗАПУСК КАВОМАШИНИ
1

Переконайтеся, що використовується правильна
мережева напруга, як зазначено в «ОПИСПРИЛАДУ» на
сторінці 6. Вставте вилку шнура живлення в електричну
розетку.

2

Для запуску кавової машини торкніться сенсорного
інтерфейсу.

3

Кавову машину можна також увімкнути, відкривши
фіксуючу ручку.
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3. ОСНОВНІФУНКЦІЇ
3. 3 НАСИЧЕНИЙЕСПРЕСО

Зробіть смак свого еспресо ще більш інтенсивним Режим інтенсивнішого смаку ESPRESSO BOOST не
можна вибрати для холодних напоїв. Не
використовуйте режим ESPRESSO BOOST з
молочними, шоколадними та чайними капсулами.

1

Подивіться на кількість смуг, вказаних на капсулі.
Підготуйте режим ESPRESSO BOOST для капсул,
призначених лише для рівня 1, 2 та 3.

~5–10 s

2

Торкніться сенсорної кнопки ESPRESSO BOOST, щоб
увімкнути режим інтенсивнішого смаку ESPRESSO BOOST.
Поки пристрій нагрівається, сенсорна кнопка вибору
температури починає блимати протягом близько 5–10
секунд. Після цього сенсорна кнопка вибору температури
безперервно світитиметься червоним світлом. Прилад
готовий до використання.

3

Використовуйте сенсорний перемикач об'єму, щоб обрати
кількість смуг, відповідно до кількості смуг, вказаних на
капсулі, або встановіть на дисплеї кількість смуг на свій
смак (максимальний рівень 3).

4

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Починається
приготування напою. Не відкривайте фіксуючу ручку під
час приготування.

~10 s

5

Попереднє зволоження: приготування призупиняється,
сенсорна кнопка ESPRESSO BOOST починає блимати.
Через приблизно 10 секунд продовжиться приготування, а
сенсорна кнопка ESPRESSO BOOST безперервно буде
світитись зеленим світлом. Дочекайтесь автоматичного
припинення роботи пристрою. Приготування можна
зупинити в будь-який момент у ручному режимі,
натиснувши сенсорну кнопку «Старт/Стоп».

6

Насолоджуйтесь напоєм!



9

3. ОСНОВНІФУНКЦІЇ
3. 4 ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ

Оберіть температуру своєї улюбленої кави на свій смак.
Кавова машина має чотири попередньо визначені
режими: холодний, теплий, помірний та гарячий.

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

1

Подивіться на кількість смуг, вказаних на капсулі.

2

Торкніться сенсорної кнопки вибору температури, щоб
обрати потрібну температуру напою.

3

Використовуйте сенсорний перемикач об’єму, щоб обрати
кількість смуг, відповідно до кількості смуг, вказаних на
капсулі, або встановіть на дисплеї кількість смуг на свій
смак.

4

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Починається
приготування напою. Не відкривайте фіксуючу ручку під
час приготування. Дочекайтесь, коли закінчиться
приготування. Пристрій автоматично зупиняє
приготування. Приготування можна зупинити в будь-який
момент у ручному режимі, натиснувши сенсорну кнопку
«Старт/Стоп».

5

Після завершення приготування сенсорна кнопка вибору
температури та дисплей зі смужками блимають протягом
8 секунд. Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!

6

Насолоджуйтесь напоєм!
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3. ОСНОВНІФУНКЦІЇ
3. 5 РЕЖИМПОДАЧІХОЛОДНОЇ ВОДИ

Варіант A: Пристрій вимкнений.

1

Торкніться сенсорної кнопки вибору температури, щоб
запустити машину в холодному режимі. Холодний напій
можна приготувати відразу.

Холодний режим слід використовувати тільки для
відповідних холодних напоїв, наприклад, для
приготування айс капучино.

Варіант B: Пристрій вимкнений.

10 s

1

Відкрийте фіксуючу ручку. Прилад вмикається
автоматично. Торкніться сенсорної кнопки вибору
температури протягом 10 секунд після запуску кавової
машини для переходу в холодний режим (синій
індикатор). Холодний напій можна приготувати відразу.

1

Варіант C: Був приготований гарячий напій або не було
обрано холодний режим протягом 10 секунд після
запуску кавової машини. Торкніться сенсорної кнопки
вибору температури для переходу в холодний режим.
Сенсорна кнопка вибору температури почне блимати
синім світлом, що вказує на необхідність охолодження
пристрою.

2

Для прискорення охолодження виберіть рівень 7 на
дисплеї зі смужками. Торкніться сенсорної кнопки
«Старт/Стоп». Прилад почне промивання. Освітлення на
дисплеї поступово зникає.

3

Спорожніть чашку. Сенсорна кнопка вибору температури
безперервно світиться синім світлом – це свідчить про те,
що кавова машина охолола й можна приготувати
холодний напій.



4. РЕЦЕПТИНАПОЇВ
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Одн а к а п с у л а

Встановітьпіддон унеобхідне положення Виберіть гарячу або холоднуводу

ESPRESSO
GRANDE/AMERICANO

РАНКОВА ЧАШКА КАВИ

300 ml

Дв ік а п с у л и

CAPPUCCINO

Дв ік а п с у л и

CAPPUCCINO ICE

Дв ік а п с у л и



Ніколи не заливайте гарячу воду в резервуар для
води!
Для промивання та приготування напоїв
використовуйте тільки питну воду.

Завжди тримайте прилад у вертикальному
положенні!

Після завершення приготування сенсорна
кнопка вибору температури та дисплей зі
смужками блимають протягом 8 секунд. Не
відкривайте фіксуючу ручку в цей час! Після
цього сенсорна кнопка вибору температури
буде світитись безперервно.

Не торкайтеся вилки мокрими руками. Не
торкайтеся приладу мокрими руками!

Забороняється використовувати мокру губку.
Для очищення верхньої частини кавомашини
дозволяється використовувати лише вологу
м’яку тканину.

Не торкайтеся використаної капсули після
приготування напою! Поверхня гаряча, є ризик
отримання опіків!

Ніколи не торкайтеся інжектора пальцями! Не використовуйте для приготування чаю або
гарячої води.

ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ
БІЛЬШЕ НІЖ 2 ДНІ: спорожніть резервуар для
води, прополощіть його, знову наповніть свіжою
питною водою і вставте його у прилад. Перед
повторним використанням промийте прилад,
дотримуючись інструкцій, наведених у розділі 8.
«Очищення» на сторінці 17, починаючи з етапу 4
і закінчуючи етапом 8.
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5. ПОРАДИЩОДОБЕЗПЕЧНОГОВИКОРИСТАННЯ



1

Заповніть резервуар для води свіжою питною водою.
Вставте його в прилад. Зніміть піддон для рідини.

2

Відкрийте фіксуючу ручку. Вставте лійку для
промивання в тримач капсули. Вставте тримач капсули в
кавомашину. Поставте великий порожній контейнер під
отвір подачі кави.

3

Закрийте фіксуючу ручку.

4

Вибирайте на дисплеї максимальний рівень об’єму,
використовуючи сенсорний регулятор об’єму.

5

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Прилад почне
промивання.

6

Після завершення приготування кнопка вибору
температури та дисплей об'єму блимають протягом 8
секунд.

7

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Прилад почне
промивання. Дочекайтесь автоматичного припинення
роботи пристрою. Після завершення приготування кнопка
вибору температури та дисплей об'єму блимають
протягом 8 секунд.

8

Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули.
Вийміть лійку для промивання. Вставте тримач капсули в
кавомашину.

9

Спорожніть контейнер. Заповніть резервуар для води
свіжою питною водою. Вставте резервуар для води у
прилад. Вставте піддон для рідини. Прилад готовий до
роботи.
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7. ПРИГОТУВАННЯНАПОЇВ
7. 1 ОДНАКАПСУЛА (НАПРИКЛАД, LUNGO)

1

Встановіть піддон у необхідне положення. Поставте
чашку правильного розміру на піддон. Див. «РЕЦЕПТИ
НАПОЇВ» або упаковку. Перевірте, чи достатньо свіжої
питної води міститься в резервуарі для води.

2

Відкрийте фіксуючу ручку. Прилад вмикається
автоматично. Поки пристрій нагрівається, сенсорна
кнопка вибору температури починає блимати протягом
близько 40 секунд. Після цього сенсорна кнопка вибору
температури безперервно світитиметься червоним
світлом. Прилад готовий до використання.

3

Переконайтеся, що лійка для промивання не залишилася
всередині. Вставте капсулу в тримач капсули. Вставте
його в прилад. Закрийте фіксуючу ручку.

4

Використовуйте сенсорний перемикач об’єму, щоб обрати
кількість смуг, відповідно до кількості смуг, вказаних на
капсулі, або встановіть на дисплеї кількість смуг на свій
смак. Оберіть розмір напою XL для приготування великої
чашки кави. Зачекайте протягом близько 1,5 хв., якщо
бажаєте приготувати ще одну велику чашку кави.

5

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Починається
приготування напою. Не відкривайте фіксуючу ручку під
час приготування. Дочекайтесь, коли закінчиться
приготування. Пристрій автоматично зупиняє
приготування. Приготування можна зупинити в будь-який
момент у ручному режимі, натиснувши сенсорну кнопку
«Старт/Стоп».

6

Після завершення приготування сенсорна кнопка вибору
температури та дисплей зі смужками блимають протягом
8 секунд. Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!

7

Коли закінчиться приготування, відкрийте фіксуючу
ручку. Візьміть чашку з піддону для рідини.

8

Вийміть тримач капсули. Видаліть використану капсулу.
Покладіть використану капсулу у смітник.

9

Промийте обидві сторони тримача капсули свіжою питною
водою. Висушіть тримач капсули. Вставте його в прилад.
Насолоджуйтесь напоєм!
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1

Встановіть піддон у необхідне положення. Поставте
чашку правильного розміру на піддон. Див. «РЕЦЕПТИ
НАПОЇВ» або упаковку. Перевірте, чи достатньо свіжої
питної води міститься в резервуарі для води.

2

Відкрийте фіксуючу ручку. Прилад вмикається
автоматично. Поки пристрій нагрівається, сенсорна
кнопка вибору температури починає блимати протягом
близько 40 секунд. Після цього сенсорна кнопка вибору
температури безперервно світитиметься червоним
світлом. Прилад готовий до використання.

3

Переконайтеся, що лійка для промивання не залишилася
всередині. Вставте першу капсулу в тримач капсули.
Вставте його в прилад. Закрийте фіксуючу ручку.

4

Використовуйте сенсорний перемикач об’єму, щоб обрати
кількість смуг, відповідно до кількості смуг, вказаних на
капсулі, або встановіть на дисплеї кількість смуг на свій
смак. Оберіть розмір напою XL для приготування великої
чашки кави. Зачекайте протягом близько 1,5 хв., якщо
бажаєте приготувати ще одну велику чашку кави.

5

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Починається
приготування напою. Не відкривайте фіксуючу ручку під
час приготування. Дочекайтесь, коли закінчиться
приготування. Пристрій автоматично зупиняє
приготування. Приготування можна зупинити в будь-який
момент у ручному режимі, натиснувши сенсорну кнопку
«Старт/Стоп».

6

Після завершення приготування сенсорна кнопка вибору
температури та дисплей зі смужками блимають протягом
8 секунд. Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!

7

Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули.
Видаліть використану капсулу. Покладіть використану
капсулу у смітник.

8

Вставте другу капсулу в тримач капсули. Вставте його в
прилад. Закрийте фіксуючу ручку.

9

Використовуйте сенсорний перемикач об’єму, щоб обрати
кількість смуг, відповідно до кількості смуг, вказаних на
капсулі, або встановіть на дисплеї кількість смуг на свій
смак.
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7. ПРИГОТУВАННЯНАПОЇВ
7. 2 ДВІКАПСУЛИ (НАПРИКЛАД, CAPPUCCINO)

10

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Починається
приготування напою. Не відкривайте фіксуючу ручку під
час приготування. Дочекайтесь, коли закінчиться
приготування. Пристрій автоматично зупиняє
приготування. Приготування можна зупинити в будь-який
момент у ручному режимі, натиснувши сенсорну кнопку
«Старт/Стоп».

11

Після завершення приготування сенсорна кнопка вибору
температури та дисплей зі смужками блимають протягом
8 секунд. Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!

12

Якщо світловий індикатор світиться зеленим світлом,
відкрийте фіксуючу ручку. Візьміть чашку з піддону для
рідини.

13

Вийміть тримач капсули. Видаліть використану капсулу.
Покладіть використану капсулу у смітник.

14

Промийте обидві сторони тримача капсули свіжою питною
водою. Висушіть тримач капсули. Вставте його в прилад.
Насолоджуйтесь напоєм!
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1

Промийте і очистіть резервуар для води. За необхідності
використовуйте чисту щітку, з матеріалів, що можуть
контактувати з харчовими продуктами, та рідину для
миття посуду. Потім наповніть його свіжою питною водою
і вставте у прилад. Резервуар для води не можна мити у
посудомийній машині!

2

Промийте піддон для рідини та лійку для промивання
свіжою питною водою. Очистіть піддон для рідини чистою
щіткою, з матеріалів, що можуть контактувати з
харчовими продуктами. Піддон для рідини не можна мити
у посудомийній машині!

3

Очистіть обидві сторони тримача капсули,
використовуючи рідину для миття посуду та свіжу питну
воду. Або помийте в посудомийній машині. Потім
висушіть. Очистіть поверхню кавомашини навколо
інжектора чистою вологою м’якою тканиною.

4

Відкрийте фіксуючу ручку. Вставте лійку для
промивання в тримач капсули. Вставте тримач капсули в
кавомашину. Закрийте фіксуючу ручку. Зніміть піддон
для рідини. Поставте великий порожній контейнер під
отвір подачі кави.

5

Вибирайте на дисплеї максимальний рівень об’єму,
використовуючи сенсорний регулятор об’єму. Торкніться
сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Прилад почне
промивання.

6

Спорожніть та промийте контейнер. Попередження:
Гаряча вода! Поводитися обережно!

7

Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули.
Вийміть лійку для промивання. Тримайте у безпечному
місці для подальшого чищення або видалення накипу. За
необхідності спорожніть резервуар для води.

8

Вимкніть прилад. Витягніть шнур живлення! Протріть
прилад вологою м’якою тканиною. Потім протріть його
сухою м’якою тканиною.

8. ОЧИЩЕННЯ
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www.dolce-gusto.com
Використовуйте NESCAFÉ® Dolce Gusto®
рідкий засіб для видалення накипу. Щоб
зробити замовлення, зателефонуйте на
гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto® або
відвідайте сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Не використовуйте оцет для видалення
накипу!

Уникайте контакту рідини для видалення
накипу з будь-якою частиною приладу.

Не відключайте пристрій від розетки під
час видалення накипу!

1

Якщо світиться помаранчевий світловий індикатор, або
напій подається повільніше, ніж зазвичай (або навіть
краплями), або якщо напій не такий гарячий, як завжди,
слід провести очищення кавової машини від накипу.

0,5 L0,5 LLL

2

За необхідності спорожніть резервуар для води. Змішайте
у мірному стаканчику 0,5 л свіжої питної води зі вмістом
одного пакетика для видалення накипу. Налийте рідину
для видалення накипу в резервуар для води та вставте
резервуар для води у прилад.

3

Відкрийте фіксуючу ручку. Вставте лійку для
промивання в тримач капсули. Вставте тримач капсули в
кавомашину. Закрийте фіксуючу ручку. Поставте великий
порожній контейнер під отвір подачі кави.

4

Утримуйте сенсорну кнопку видалення накипу протягом 5
секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати.
Пристрій переходить в режим очищення від накипу.

5

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Прилад почне
видалення накипу. Смужки на дисплеї рухаються зверху
вниз до 4-го рівня. Пристрій видаляє накип за допомогою
гарячої води у режимі старт-стоп. Кавова машина
припиняє видалення накипу, коли резервуар для води
стає порожнім.
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6

Для забезпечення кращого результату видалення накипу
пристрій знаходиться в режимі очікування приблизно 2
хвилини. Освітлення на дисплеї поступово зникає.

9. ВИДАЛЕННЯНАКИПУ ПОВИННОПРОВОДИТИСЯПРИНАЙМНІКОЖНІ3–4МІСЯЦІ



7

Дисплей зі смужками блимає (4-ий рівень).

8

Спорожніть та промийте контейнер. Промийте і очистіть
резервуар для води. За необхідності використовуйте
чисту щітку, з матеріалів, що можуть контактувати з
харчовими продуктами, та рідину для миття посуду.
Наповніть знову резервуар для води свіжою питною
водою і вставте його у пристрій. Поставте контейнер під
отвір для напою.

9

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Промивання
гарячою водою відбувається безперервно. Освітлення на
дисплеї поступово зникає. Кавова машина припиняє
промивання, коли резервуар для води стає порожнім.

10

Індикатор режиму видалення накипу згасає, кнопка
вибору температури блимає та починає світитись
червоним світлом, коли кавова машина готова до викори-
стання.

11

Видаліть контейнер. Спорожніть та промийте контейнер.
Вийміть тримач капсули. Вийміть лійку для промивання.
Тримайте у безпечному місці для подальшого чищення
або видалення накипу. Промийте обидві сторони тримача
капсули свіжою питною водою. Вставте тримач капсули в
кавомашину.

12

Протріть прилад вологою м’якою тканиною. Потім
протріть його сухою м’якою тканиною.
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10. УСУНЕННЯНЕСПРАВНОСТЕЙ
10. 1 СВІТИТЬСЯПОМАРАНЧЕВИЙСВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР

Світиться помаранчевий світловий індикатор.

1

Це означає, що слід провести очищення кавомашини від
накипу. Щоб зробити це, дотримуйтесь інструкцій щодо
видалення накипу. Див. 9. «Видалення накипу повинно
проводитися принаймні кожні 3–4 місяці» на сторінці 18.

Приготування напою зупиняється посеред процесу
приготування під час наливання напою або не
починається взагалі. Дисплей зі смужками блимає на
поточному рівні. Напій не витікає: Резервуар для води
може бути порожнім.

1

Перевірте, чи достатньо свіжої питної води міститься в
резервуарі для води. Якщо ні – наповніть знову свіжою
питною водою та торкніться сенсорної кнопки
«Старт/Стоп» для продовження приготування напою. У
випадку, якщо рідина як і раніше не витікає, зверніться
до пункту 10.3 «РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ – КАПСУЛА
ЗАБЛОКОВАНА? ».

10. 2 РІДИНАНЕ ВИТІКАЄ –НЕМАЄ ВОДИ?



Напій не витікає: Капсула може бути заблокована та
перебувати під тиском.

1

Завжди тримайте прилад у вертикальному положенні!
Для припинення приготування напою знову торкніться
сенсорної кнопки «Старт/Стоп». Не відключайте пристрій
від розетки!

2

Не пийте каву! Відкрийте фіксуючу ручку. Пристрій
скидає тиск. Зніміть тримач капсули. Покладіть
використану капсулу у смітник.

3

Спробуйте запустити прилад без капсули. Якщо вода тече,
це свідчить про те, що капсула має дефекти. Просто
використайте іншу капсулу. Якщо ні – дотримуйтесь
інструкцій із пункту 10.4 «РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ –
ІНЖЕКТОР ЗАБЛОКОВАНИЙ?».

Напій не витікає: інжектор може бути заблокований та
перебувати під тиском.

1

Переконайтеся, що піддон для рідини порожній. Вийміть
голку для чищення. Тримайте голку в недоступному для
дітей місці!

2

Зніміть тримач капсули. Відкрийте фіксуючу ручку.
Очистіть інжектор за допомогою голки для очищення.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених в 9. «Видалення
накипу повинно проводитися принаймні кожні 3–4
місяці» на сторінці 18.
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10. УСУНЕННЯНЕСПРАВНОСТЕЙ
10. 3 НАПІЙНЕ ВИТІКАЄ –КАПСУЛАЗАБЛОКОВАНА?

10. 4 НАПІЙНЕВИТІКАЄ– ІНЖЕКТОР ЗАБЛОКОВАНИЙ?



10. УСУНЕННЯНЕСПРАВНОСТЕЙ
10. 5 ІНШЕ

Прилад не вмикається.

1

Перевірте, чи правильно шнур живлення підключений до
розетки. Якщо так – перевірте, чи працює розетка.

2

Якщо прилад все ще не вмикається, зателефонуйте на
гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери телефонів
гарячої лінії наведені на останній сторінці.

Напій розбризкується в місці наливання кави.

1

Торкніться сенсорної кнопки «Старт/Стоп» для
припинення приготування напою. Вийміть тримач
капсули. Покладіть використану капсулу у смітник.

2

Очистіть тримач капсули. Вставте нову капсулу в тримач
капсули і вставте його назад у пристрій.

Якщо напій подається повільніше, ніж зазвичай (або навіть
краплями), або якщо напій не такий гарячий, як завжди,
слід провести очищення кавової машини від накипу.

www.dolce-gusto.com

1

Щоб зробити це, дотримуйтесь інструкцій щодо
видалення накипу. Див. 9. «Видалення накипу повинно
проводитися принаймні кожні 3–4 місяці» на сторінці 18.
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Сенсорна кнопка вибору температури швидко блимає.

1

Перевірте, чи не заблокована капсула, див. 10.3. «Напій
не витікає – капсула заблокована?» на сторінці 21.
Відключіть штепсель від розетки і почекайте протягом 20
хвилин. Після чого вставте штепсельну вилку в розетку
та увімкніть пристрій.

2

Якщо сенсорна кнопка вибору температури продовжує
швидко блимати, зателефонуйте на гарячу лінію
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери телефонів гарячої лінії
наведені на останній сторінці.

Вода накопичується під або навколо пристрою. Витріть
розлиту воду навколо тримача капсули під час
приготування напою.

1

Витягніть шнур живлення!

2

Зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®
або відвідайте сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери
телефонів гарячої лінії наведені на останній сторінці.

Вода розбризкується в місці наливання кави під час
промивання або видалення накипу.

1

Вставте лійку для промивання в тримач капсули. Вставте
тримач капсули в кавомашину.
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10. 5 ІНШЕ
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