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varmekilder og vandsprøjt.
12. Brug ikke apparatet uden drypbakke og drypgitter, undtagen
når der bruges et meget højt krus. Brug ikke apparatet til at
Læs alle instruktioner, og overhold disse sikkerhedsanvisninger. Enhver
varmt vand.
form for forkert brug af apparatet kan resultere i potentiel personskade. 13. lave
Vend
aldrig bunden i vejret på maskinen.
I tilfælde af forkert anvendelse eller manglende overholdelse af
14.
Brug
af
ekstraudstyr, der ikke er anbefalet af
anvisninger påtager producenten sig intet ansvar, og garantien
apparatproducenten,
kan resultere i brand, elektrisk stød eller
gælder muligvis ikke.
personskade.
Garantien dækker ikke apparater, der ikke virker, eller ikke virker efter 15. Placér ikke på eller nær et varmt gas- eller elektrisk komfur
hensigten, fordi de ikke er blevet vedligeholdt og/eller afkalket.
eller i en varm ovn.
16.
Sæt ikke fingrene under udløbet under tilberedning af en drik.
TILTÆNKT BRUG
17.
Rør ikke ved dysen på maskin-hovedet.
1. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke
18.
Løft aldrig apparatet ved at tage fat i udtag-hovedet.
beregnet til følgende anvendelser, og garantien gælder ikke for:
19.
Kapselholderen er forsynet med en permanent magnet. Undgå
– Personalekøkkener i butikker, kontorer eller andre
at
placere kapselholderen i nærheden af apparater eller
arbejdspladser;
genstande,
som kan beskadiges af magnetisme, f.eks.
– Landejendomme;
kreditkort,
USB-nøgler
og andre dataenheder, videobånd, tv- og
– Gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
computerskærme med billedrør, mekaniske ure,
– Brug på Bed & breakfast og lignende;
2. Dit apparat er beregnet til privat brug i hjemmet ved en højde på
høreapparater og højttalere.
20. Sluk ikke apparatet under afkalkningsprocessen. Skyl
mindre end 3400 m over havet.
vandtanken og rengør apparatet for at undgå rester af
ELEKTRISK STRØMFORSYNING
afkalkningsmiddel.
3. Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.
21. Ved længere tids fravær, f.eks. ferie, bør apparatet tømmes,
Stikkontaktspændingen skal være den samme som på
rengøres og stikket tages ud. Skyl før brug igen. Kør et
informationspladen. Brug af forkert tilslutning vil annullere garantien
skylleforløb før brug af dit apparat igen.
og kan være farligt.
22.
Vi anbefaler brug af NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler designet
4. For at beskytte mod ild, elektrisk stød og personskade må
og testet med NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskinen. De er
strømledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller
designet til at fungere sammen – samspillet giver den kvalitet i
andre væsker. Undgå at spilde på stikket. Rør aldrig ved
koppen, som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kendt for. Hver
strømledningen med våde hænder. Vandtanken må ikke overfyldes.
kapsel er designet til at tilberede en perfekt kop og kan ikke
5. I nødstilfælde tages stikket straks ud af stikkontakten.
genbruges.
6. Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug.
23.
Fjern ikke den varme kapsel med fingrene. Brug altid
7. For at afbryde tages stikket ud af stikkontakten. Tag ikke stikket ud
kapselholderen
til at smide brugte kapsler ud.
ved at rykke i ledningen.
24.
Sæt
altid
kapselholderen
i maskinen for at tilberede en drik.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken
Træk
ikke
kapselholderen
ud, før indikatoren holder op med at
eller berøre varme overflader eller skarpe kanter. Lad ikke
blinke.
Apparatet
virker
ikke,
hvis kapselholderen ikke er sat i.
ledningen hænge frit (risiko for at falde over den). Rør aldrig ved
25. Maskiner udstyret med et låsehåndtag: Skoldning kan
ledningen med våde hænder.
forekomme, hvis låsehåndtaget åbnes under brygningerne. Åbn
9. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Hvis
ikke låsehåndtaget, før lyset på maskinen holder op med at
strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå 26. blinke.
Af sundhedshensyn fyldes vandtanken altid med frisk
fare. Brug ikke et apparat, som ikke fungerer korrekt eller på nogen
drikkevand.
måde er beskadiget. Tag stikket ud straks. Send det defekte apparat 27. Efter brug af apparatet fjernes kapslen altid, og kapselholderen
til det nærmeste autoriserede servicecenter godkendt af
rengøres. Tøm og rengør drypbakken og kapselbeholderen
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
dagligt. Folk med fødevareallergier skal skylle apparatet ifølge
10. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, så få stikket
rengøringsprocedure.
udskiftet med en passende type hos et aftersales-servicecenter
28. Der er restvarme i varmelegemet efter brug, og
godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
plastikkabinetter kan føles varme at røre ved adskillige
minutter efter brug.
BETINGELSER FOR BRUG
29. Patienter med pacemaker eller defibrillator: Hold ikke
11. Brug altid apparatet på en flad, varmeresistent overflade væk fra
3

1.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

KUN EUROPÆISKE MARKEDER: Tænk på miljøet!
Apparatet består af værdifulde materialer, som kan
genvindes eller genbruges.
Aflever det på en lokal genbrugsstation eller på et
lokalt servicecenter, hvor det vil blive bortskaffet
korrekt. Det europæiske direktiv 2012/19/EU om
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE), foreskriver, at brugte husholdningsapparater
ikke må smides ud med normalt, usorteret
husholdningsaffald. Gamle apparater skal indsamles
separat for at optimere sortering og genanvendelse af
deres dele og for at reducere påvirkningen af
menneskers sundhed og miljøet.

kapselholderen direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.
30. Maskinen må ikke være anbragt i et skab under brug.
BØRN
31. Sørg for, at apparatet med tilhørende ledning ikke kan nås af børn
under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet.
32. Dette apparat kan betjenes af børn fra 8 år og opefter og af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i
sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der kan være
forbundet med brugen.
33. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kendskab, undtagen hvis de har fået vejledning eller
instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Personer, som har begrænset eller
ingen forståelse for betjeningen og brugen af dette apparat, skal
først læse og fuldt forstå indholdet af brugervejledningen og om
nødvendigt søge yderligere vejledning om betjening og brug hos den
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
34. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
35. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn,
medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
36. Børn må ikke bruge maskinen som legetøj.
VEDLIGEHOLDELSE
37. Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Tillad nedkøling før dele
sættes på eller tages af og før rengøring af apparatet. Rengør aldrig
apparatet, mens det er vådt, eller nedsænk det i nogen væske.
Rengør aldrig apparatet med rindende vand. Brug aldrig
rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Rengør kun apparatet med
bløde svampe/børster. Vandtanken bør rengøres med en ren
fødevareegnet børste.
38. Al betjening, rengøring og vedligeholdelse ud over normal brug skal
udføres af aftersales-servicecentre godkendt af
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Adskil ikke apparatet og put ikke
noget i åbninger.
39. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør
afdækningen ikke tages af. Der er ingen dele, som brugeren kan
servicere, inde i apparatet. Reparationer bør kun udføres af
autoriseret servicepersonale!
40. For at få yderligere vejledning vedrørende brug af apparatet, kan du
se i brugervejledningen på www.dolce-gusto.com eller ring
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline-nummer.
GENBRUG
41. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Kontakt de
lokale myndigheder for yderligere information om
genanvendelsesprogrammer. Apparatet består af værdifulde
materialer, som kan genvindes eller genbruges.
4

2.

MASKINOVERSIGT

1

2

3

3.1

3.2

4

3.3

5

6

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vandtank
Låg til vandtank
Vælger
Kold
Stop
Varm
Låsehåndtag
Skylleværktøj
Kapselholder
Rengøringsnål
Indikatorlys
Indsprøjtningsdyse
Drypbakke

SPARE-MODE:

Efter 1 minut uden brug efter en brygning.
5 minutter efter opstart, hvis der ikke brygges.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig bruger strøm i
eco-mode (0,27 W/time).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DK
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
max. 15 bar
0,8 L
~2 kg
5–45 °C
41–113 °F
A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm
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10
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3.

EKSEMPLER PÅ DRIKKE

Juster drypbakke

Vælg varm eller kold

ESPRESSO

CAPPUCCINO

CHOCOCINO

CAPPUCCINO ICE

30 s

20 s

25 s

10 s

20 s

15 s

15 s

En k a p s e l

T o k a p s le r

T o k a p s le r
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T o k a p s le r

4.

ANBEFALINGER TIL SIKKER BRUG

Hæld aldrig varmt vand i vandtanken!
Brug kun drikkevand til skylning og tilberedning af
drikke.

Maskinen skal altid stå lodret!

Når tilberedningen er færdig, blinker indikator rødt
i omkring 5 sekunder. Åbn ikke låsehåndtaget i det
tidsrum!

Rør ikke ved stikket med våde hænder. Rør ikke
ved maskinen med våde hænder!

Brug aldrig en våd svamp. Brug kun en tør klud til
at rengøre toppen af maskinen.

Rør ikke ved den brugte kapsel efter tilberedning
af drik!Varm overflade, risiko for forbrændinger!

Rør aldrig ved nålen med fingeren!

Brug ikke skylleværktøjet til at lave te eller varmt
vand.

HVIS ENHEDEN STÅR UBRUGT I MERE END 2 DAGE:
Tøm vandtank, skyl den, genopfyld med frisk
drikkevand og sæt den ind i maskinen. Før brug
igen, skylles maskinen ifølge anvisningerne i 7.
"Rengøring" på side 13, begyndende med trin 4 til
trin 8.

7

5. FØRSTE ANVENDELSE
5. 1 HVORDAN MASKINEN STARTES
1

3

2

40 s
STOP

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud.

Maskine tænder automatisk efter fjernelse af kapselholder.
Indikatorlys begynder at blinke rødt, mens maskinen
varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser
indikatoren vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

1

2

3

Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt den tilbage i
maskinen. Fjern drypbakke.

Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen.
Sæt kapselholderen i maskinen. Sæt en tom, stor beholder
under kaffeudløbet.

Luk låsehåndtaget.

4

5

6

Sørg for at vælgeren er i ”STOP”-position. Brug den
korrekte spænding som angivet i 2. "MASKINOVERSIGT" på
side 5 . Sæt stikket i stikkontakten.

5. 2 BRUG FØRST SKYLNING

STOP

60 s

60 s
Skub vælgeren til ”KOLD”-positionen. Maskinen begynder at Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til ”STOP”skylle.
positionen. Indikator blinker rødt i omkring 5 sekunder.

8

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Maskinen begynder
at skylle.

5. FØRSTE ANVENDELSE
5. 2 BRUG FØRST SKYLNING
7

8

9

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern
skylleredskabet. Sæt kapselholderen i igen.

Tøm beholderen. Fyld vandtanken med frisk drikkevand.
Sæt vandtanken ind i maskinen. Sæt drypbakke i igen.
Maskinen er klar til brug.

STOP
Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til ”STOP”positionen.

9

6. TILBEREDNING AF DRIK
6. 1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)
1

2

3

Juster drypbakkens position. Placer en kop af den korrekte
størrelse på drypbakken. Se 3. "EKSEMPLER PÅ DRIKKE"
eller pakke. Kontroller, at vandtanken indeholder
tilstrækkeligt frisk drikkevand.

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Maskinen
tænder automatisk. Indikatorlys begynder at blinke rødt,
mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter
lyser indikatoren vedvarende grønt. Maskinen er klar til
brug.

Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt kapsel i
kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk
låsehåndtaget.

4

5

6

STOP
Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som
anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken
starter.

Bliv ved maskinen under tilberedningen!Efter at have nået
det ønskede niveau skubbes vælgeren til ”STOP”positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

Efter tilberedningen er færdig, blinker indikatorlyset rødt i
få sekunder og skifter til vedvarende grønt. Åbn ikke
låsehåndtaget i det tidsrum!

7

8

9

Når indikatorlyset er vedvarende grønt åbnes låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den
Fjern koppen fra drypbakken.
brugte kapsel i affaldsspanden.

10

Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider.
Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din
drik!

6. TILBEREDNING AF DRIK
6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)
1

2

3

Juster drypbakkens position. Placer en kop af den korrekte
størrelse på drypbakken. Se 3. "EKSEMPLER PÅ DRIKKE"
eller pakke. Kontroller, at vandtanken indeholder
tilstrækkeligt frisk drikkevand.

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Maskinen
tænder automatisk. Indikatorlys begynder at blinke rødt,
mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter
lyser indikatoren vedvarende grønt. Maskinen er klar til
brug.

Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt den
første kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen.
Luk låsehåndtaget.

4

5

6

STOP
Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som
anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken
starter.

Bliv ved maskinen under tilberedningen!Efter at have nået
det ønskede niveau skubbes vælgeren til ”STOP”positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

Efter tilberedningen er færdig, blinker indikatorlyset rødt i
få sekunder og skifter til vedvarende grønt. Åbn ikke
låsehåndtaget i det tidsrum!

7

8

9

Når indikatorlyset er vedvarende grønt åbnes låsehåndtaget. Sæt den anden kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i
Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den maskinen. Luk låsehåndtaget.
brugte kapsel i affaldsspanden.

11

Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som
anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken
starter.

6. TILBEREDNING AF DRIK
6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)
10

11

12

Bliv ved maskinen under tilberedningen!Efter at have nået
det ønskede niveau skubbes vælgeren til ”STOP”positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

Efter tilberedningen er færdig, blinker indikatorlyset rødt i
få sekunder og skifter til vedvarende grønt. Åbn ikke
låsehåndtaget i det tidsrum!

Når indikatorlyset er vedvarende grønt åbnes
låsehåndtaget. Fjern koppen fra drypbakken.

13

14

Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den
brugte kapsel i affaldsspanden.

Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider.
Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din
drik!

STOP
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7.

RENGØRING

1

2

3

Skyl og rengør vandtanken. Brug en ren børste beregnet til
fødevarer og opvaskemiddel efter behov. Fyld derefter igen
vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen.
Vandtanken må ikke komme i opvaskemaskinen!

Skyl drypbakke og rengøringsværktøj med rent drikkevand.
Rengør drypbakke med ren fødevareegnet børste. Du kan
også komme den i opvaskemaskinen.

Rengør begge sider af kapselholderen med opvaskemiddel
og frisk drikkevand. Du kan også komme den i
opvaskemaskinen. Tør den bagefter. Rengør maskinen
rundt om dysen med en ren, blød og fugtig klud.

4

5

6

60 s
Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen.
Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Fjern
drypbakke. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

Maskine tænder automatisk efter fjernelse af kapselholder.
Indikatorlys begynder at blinke rødt, mens maskinen
varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser
indikatoren vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Maskinen begynder
at skylle.

7

8

9

STOP

Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til ”STOP”positionen. Fjern og tøm beholderen. Advarsel: Varmt vand!
Håndteres med forsigtighed!

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern
Tag stikket ud!Rengør maskinen med en blød, fugtig klud.
skylleredskabet. Sæt kapselholderen i igen. Hæld vandet ud Tør den derefter med en blød, tør klud.
af vandtanken.
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8.

AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED

www.dolce-gusto.com
Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende
afkalkningsmiddel. For at bestille kan du
ringe til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline
eller klikke ind på
NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.

Brug ikke eddike til afkalkning.

1

Undgå kontakt mellem afkalkningsvæske og
enhver del af maskinen.

2

3

0,5 L

Hvis indikatorlyset skifter fra vedvarende grønt til
vedvarende orange (afkalkningssignal), eller hvis drikken
kommer langsommere ud end normalt (selv i dråber), eller
hvis den er mindre varm end sædvanligt, skal maskinen
afkalkes.

Hæld vandet ud af vandtanken. Bland 0,5 l frisk drikkevand
med et brev afkalker i et målebæger. Hæld
afkalkningsopløsningen i vandtanken, og sæt vandtanken i
maskinen.

Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen.
Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Fjern
drypbakke. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

4

5

6

STOP

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Maskinen begynder
afkalkning.

Kontroller visuelt, hvornår vandtanken er tom. Skub
vælgeren til ”VARM”-positionen. Indikator lyser vedvarende
grønt, når afkalkning er færdig.

14

Tøm og rengør beholderen. Skyl og rengør vandtanken. Brug
en ren børste beregnet til fødevarer og opvaskemiddel efter
behov. Fyld derefter igen vandtanken med frisk drikkevand
og sæt den i maskinen.

8.

AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED

7

8

9

STOP

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Maskinen begynder
at skylle.

Kontroller visuelt, hvornår vandtanken er tom. Skub
vælgeren til ”VARM”-positionen.

Tøm beholderen. Fjern vandtank. Fyld derefter igen
vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen.

10

11

12

STOP

Skub vælgeren til ”KOLD”-positionen. Maskinen begynder at Kontroller visuelt, hvornår vandtanken er tom. Skub
skylle.
vælgeren til ”VARM”-positionen.

13

Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt den tilbage i
maskinen. Rengør maskinen med en blød, fugtig klud. Tør
den derefter med en blød, tør klud.

15

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern
skylleredskabet. Skyl kapselholderen med frisk drikkevand
fra begge sider. Sæt kapselholderen i igen.

9. PROBLEMLØSNING
9. 1 INDIKATORLYS SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE
1

Indikatorlys skiftede til orange farve

Det betyder, at maskinen trænger til at blive afkalket. Følg
anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver 3.–4. måned" på
side 14.

9. 2 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – INTET VAND I VANDTANK?
1

2

STOP
Der kommer ingen væske ud, og maskinen støjer:
Vandtanken kan være tom.

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen.
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Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk
drikkevand. Hvis ikke, genopfyldes med frisk drikkevand og
vælgeren skubbes til ”VARM” eller "KOLD"-position for at
fortsætte tilberedning. Hvis vandtanken er fuld, går man
frem som beskrevet i 9.3 og 9.4.

9. PROBLEMLØSNING
9. 3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL BLOKERET?
1

2

Ingen væske kommer ud: Kapslen kan være blokeret og
under tryk.

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Åbn låsehåndtaget.
Hvis låsehåndtaget ikke kan åbnes, så vent i 20 minutter og
prøv igen.

Hvis låsehåndtaget kan åbnes, så følg trin 3. Hvis ikke, så
frakobles maskinen og der ringes til
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

3

4

Drik ikke kaffen!Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

Prøv at køre maskinen uden kapsel. Hvis der kommer vand
gennem, viser det, at kapslen havde en fejl. Brug en anden
kapsel. Hvis ikke, så følg 9.4 "Der kommer ingen væske ud
- dyse tilstoppet".

9. 4 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – DYSE TILSTOPPET?

Der kommer ingen væske ud: Dysen kan være tilstoppet og
under tryk.

1

2

Fjern vandtanken og tag rengøringsnålen ud. Opbevar nålen
utilgængeligt for børn!

Tag stikket ud!Tip maskinen for at få bedre adgang. Rør
aldrig ved nålen med finger!Rengør dyse med
rengøringsnål. Følg anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver
3.–4. måned" på side 14.
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9. PROBLEMLØSNING
9. 5 DIVERSE

Maskinen kan ikke tændes.

1

2

Kontroller, om ledningen er sat korrekt i stikkontakten. Hvis
den er, kontroller da strømforsyningen.

Hvis maskinen stadig ikke kan tændes, ring til
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Se hotline-numre på
sidste side.

1

2

STOP

Drik sprøjter ud af kaffeudløbet.

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Drik ikke kaffen!
Træk kapselholderen ud. Læg den brugte kapsel i
affaldsspanden.

1

www.dolce-gusto.com

Hvis drikken kommer langsommere ud end normalt (selv i
dråber), så prøv en anden kapsel. Hvis problemet
fortsætter, afkalkes maskinen.

Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende
afkalkningsmiddel. For at bestille kan du ringe til
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klikke ind på
NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.
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Rengør maskinens overflade rundt om dysen. Sæt en ny
kapsel i kapselholderen, og sæt den tilbage i maskinen.

9. PROBLEMLØSNING
9. 5 DIVERSE

Indikatorlyset blinker rødt hurtigt.

1

2

Sluk maskinen. Tag ledningen ud af stikkontakten, og vent
20 minutter. Fjern kapselholder og smid kapsel ud. Derefter
sættes stikket i stikkontakten, og maskinen tændes.

Hvis Indikatorlys stadig blinker rødt, ringes til
NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotlinen. Se hotline-numre på
sidste side.

1

2

Vand samles under og omkring maskinen. Tør vand op, som Tag stikket ud!
er lækket ud af kapselholderen under tilberedning af
drikken.

Ring til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klik ind på
NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden. Se hotline-numre på
sidste side.

1

Vand sprøjter ud af kaffe-udgangen under skylning eller
afkalkning.

Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i
maskinen.
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HOTLINES

AT
AU
BA
BE
BG
BR
CA
CH
CL
CO
CN
CR
CZ
DE
DK
DO
EC
EE
ES
FI
FR

GB 0800 707 6066
800348786
GR 210 6371000
0842 640 10
GT 1-800-299-0019
0800 999 81 00
HK (852) 21798999
0800 365 23 48
1800 466 975
HN 800-2220-6666
0800 202 42
HR 0800 600 604
HU
0800 93217
06 40 214 200
ID 0800 182 1028
0 700 10 330
IE 00800 6378 5385
0800 7762233
IL 1-700-50-20-54
1 888 809 9267
IT 800365234
0800 86 00 85
JO +96265902997
800 213 006
01800-05-15566
JP 0120-879-816
4006304868
KR 080-234-0070
0-800-542-5444
KW +965 22286847
800 135 135
KZ 8-800-080-2880
0800 365 23 48
LB +9614548593
80 300 100
LU 8002 3183
(809) 508-5100
LT 8 700 55 200
1800 637-853 (1800 NESTLE) LV 67508056
6 177 441
MA 080 100 52 54
900 10 21 21
ME 020 269 902
0800 0 6161
Middle East: +97143634100
0 800 97 07 80
MX 01800 365 2348

MK
MT
MY
NI
NL
NO
NZ
PA
PE
PH
PK
PL
PT
PY
QA
RO
RU
SA
SE
SG
SI
SK
SR
SV

0800 00 200
80074114
1800 88 3633
1-800-4000
0800-3652348
800 80 730
0800 365 234
800-0000
80010210
898-0061
0800-62282
0800 174 902
800 200 153
0800-112121
+97444587615
0 800 8 637 853
8-800-700-79-79
8008971971
020-299200
1 800 836 7009
080 45 05
0800 135 135
0800 000 100
800-6179

www.dolce-gusto.com

TH
TR
TT
TW
UA
US
UY
VN
ZA

1-800-295588
0-2657-8601
0800 211 02 18
4 44 31 60
(868) 663-6832
0800-000-338
0 800 50 30 10
1-800-745-3391
0800-2122
1800 6699
086 009 6116
+27 11 514 6116
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