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1. SAUGOS PRIEMONĖS
Perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugumo nurodymų. Bet
koks netinkamas prietaiso naudojimas gali potencialiai sužaloti.

Gedimo atveju, kai to priežastis yra netinkamas naudojimas ar
instrukcijos nesilaikymas, gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, o garantija netaikoma.

Garantija netaikoma prietaisams, kurie nustojo veikti arba kurių
veikimas sutriko dėl to, kad jie nebuvo tinkamai prižiūrimi ir (arba)
išvalomi.
PASKIRTIS

1. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jis neskirtas
naudoti toliau išvardintais atvejais, o jų nepaisant, garantija taikoma
nebus:
– darbuotojams skirtose virtuvėse, kurios yra parduotuvėse,
biuruose ir kitose darbovietėse;
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
– klientams viešbučiuose, moteliuose ir kituose gyvenamojo tipo
pastatuose;
– nakvynės ir pusryčių tipo įstaigose.

2. Jūsų prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui namuose,
mažesniame nei 3400 m aukštyje virš jūros lygio.
MAITINIMAS

3. Prietaisą junkite tik į įžemintą pagrindinį kištukinį lizdą. Pagrindinė
įtampa turi būti tokia pati, kaip ir nurodyta plokštėje. Neteisingai
prijungus, netenkama garantijos ir tai gali sukelti pavojų.

4. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar traumų, niekada
nemerkite elektros maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar
kitą skystį. Venkite šakutės sušlapimo. Niekada nelieskite maitinimo
laido drėgnomis rankomis. Neperpildykite vandens rezervuaro.

5. Pavojaus atveju nedelsdami ištraukite kištuką iš pagrindinio
kištukinio lizdo.

6. Kai nenaudojate, ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo.
7. Norėdami atjungti, ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo.

Neišjunkite prietaiso traukdami už laido.
8. Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar prekystalio krašto,

kontaktuotų su karštais ar aštriais paviršiais. Neleiskite, kad laidas
kabotų (pavojus apvirsti). Niekada nelieskite laido drėgnomis
rankomis.

9. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros maitinimo laidas
arba kištukas. Jeigu elektros maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi
pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo centro agentas ar kitas
kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Nenaudokite
prietaiso, jeigu jis yra kaip nors sulūžęs ar sugedęs. Nedelsdami
ištraukite kištuką iš lizdo. Grąžinkite pažeistą prietaisą į artimiausią
įgaliotąją techninės priežiūros atstovybę, kurią nurodo
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštoji linija.

10. Jeigu kištukas neatitinka prietaiso kištukinio lizdo, pasirūpinkite,
kad kištuką pakeistų „NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline“ įgaliotas

klientų aptarnavimo centras .
NAUDOJIMO SĄLYGOS

11. Prietaisą naudokite visuomet ant lygaus, stabilaus, atsparaus
karščiui paviršiaus, atokiai nuo kaitros ar trykštančio vandens
šaltinių.

12. Nenaudokite prietaiso be padėklo vandens lašams ir grotelių
lašams, išskyrus atvejus, kai naudojamas aukštas puodelis.
Nenaudokite prietaiso karštam vandeniui ruošti.

13. Jokiu būdu neapverskite aparato.
14. Priedų, kurių nerekomendavo gamintojas, naudojimas gali

sukelti gaisrą, elektros smūgį arba kūno sužalojimą.
15. Nestatykite arti arba ant dujinių ar elektrinių viryklių, arba

orkaičių.
16. Gėrimo ruošimo metu nekiškite pirštų po ištekėjimo anga.
17. Nelieskite kavos aparato galvutės purkštuko.
18. Niekada neneškite prietaiso už galvutės.
19. Kapsulės laikiklyje yra nuolatiniai magnetai. Venkite dėti

kapsulių laikiklį netoli prietaisų ar objektų, kuriuos gali
pažeisti magnetas, pvz., kreditinių kortelių, USB atmintukų ar
kitų duomenų kaupiklių, vaizdajuosčių, televizorių ir
kompiuterių monitorių su kineskopais, mechaninių laikrodžių,
klausos aparatų ir garsiakalbių.

20. Šalindami kalkes neišjunkite prietaiso. Tam, kad neliktų kalkių
šalinimo priemonės likučių, pakartotinai praskalaukite
vandens rezervuarą vandeniu ir nuvalykite prietaisą.

21. Nenaudojant ilgesnį laiką, pvz., savaitgalį ir pan., prietaisas
turi būti tuščias, švarus ir atjungtas nuo elektros tiekimo.
Praskalaukite prieš vėl naudodami. Prieš pakartotinai
naudodami prietaisą, naudokite skalavimo funkciją.

22. Rekomenduojame naudoti „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ 
kapsules, sukurtas „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ aparatui ir
išbandytas su juo. Šios kapsulės ir aparatas sukurti papildyti
vienas kitą, todėl užtikrina tą gėrimo kokybę, kuria garsėja
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“. Kiekviena kapsulė yra skirta tik
vienam puodeliui, todėl negali būti naudojama dar kartą.

23. Neišimkite karštų kapsulių rankomis. Panaudotoms kapsulėms
išmesti, visuomet naudokite kapsulių laikiklį.

24. Ruošdami gėrimą, visada įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą.
Neištraukite kapsulės laikiklio, kol nenustos mirksėti
indikatorius. Prietaisas neveiks, jeigu nebus įstatytas kapsulės
laikiklis.

25. Kavos aparatas turi užrakinimo rankenėlę: galimi nudegimai,
jei užrakinimo rankenėlė bus atidaroma virimo ciklo metu.
Neatidarinėkite užrakinimo rankenėlės, kol nenustojo mirksėti
kavos aparato mygtukai.

26. Dėl savo sveikatos visada pilkite į vandeniui skirtą rezervuarą
šviežią geriamąjį vandenį.

27. Panaudoję prietaisą, visuomet išimkite kapsulę ir išvalykite
kapsulės laikiklį. Kiekvieną dieną išvalykite nuvarvančio
vandens rezervuarą ir kapsulių dėžutę. Turintieji alergiją3



maisto produktams turi išskalauti prietaisą pagal valymo procedūrą.
28. Po naudojimo kaitinimo elemento paviršius vis dar karštas, todėl

palietus plastmasinį korpusą, kelias minutes vis dar bus juntama
šiluma.

29. Širdies stimuliatorių arba defibriliatorių turintys asmenys:
nelaikykite kapsulės laikiklio tiesiai virš širdies stimuliatoriaus arba
defibriliatoriaus.

30. Naudojamo prietaiso negalima laikyti spintoje.

VAIKAI
31. Prietaisą ir jo laidą laikykite vietoje, nepasiekiamoje jaunesniems

nei 8 metų vaikams. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
32. Vaikai, kurių amžius 8 metai arba daugiau, ir asmenys, kurių

fiziniai, jutiminiai arba protiniai sugebėjimai yra riboti arba kurie
neturi patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik jeigu yra
prižiūrimi arba supažindinti, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą,
ir jeigu supranta, kokie pavojai gresia.

33. Prietaisu neturėtų naudotis vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių ar
protinių gebėjimų asmenys arba asmenys, neturintys žinių ir
gebėjimo naudotis prietaisu, jei jų neapmokė už jų saugumą
atsakingas asmuo. Asmenys, turintys ribotą suvokimą arba
nežinantys, kaip naudotis prietaisu, turėtų perskaityti ir gerai
suprasti naudojimosi instrukciją, o prireikus paprašyti iš už jų
saugumą atsakingų asmenų papildomos informacijos apie prietaiso
naudojimą.

34. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
35. Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojui skirtų priežiūros darbų,

nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir juos prižiūri suaugęs asmuo.
36. Vaikams negalima naudoti prietaiso kaip žaislo.

PRIEŽIŪRA
37. Prieš valydami ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo.

Prieš valydami prietaisą, išimdami ar įdėdami dalis, atvėsinkite jį.
Niekada nevalykite prietaiso šlapiai ar kokiame nors skystyje.
Niekada neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu. Niekada
nenaudokite ploviklių prietaisui valyti. Prietaisą visada valykite tik
švelniomis kempinėlėmis (šepetėliais). Vandens rezervuarą valykite
švariu tinkamu šepečiu.

38. Bet kokius reguliavimo, valymo arba priežiūros darbus, nesusijusius
su normaliu prietaiso naudojimu, leidžiama atlikti tik
popardaviminės techninės priežiūros centrams, kuriuos nurodo
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštoji linija. Neišrinkinėkite prietaiso
ir nieko nekiškite į jo angas.

39. Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenuimkite
gaubto. Viduje nėra dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas.
Remontuoti gali tiktai įgalioti priežiūros specialistai!

40. Papildomos informacijos, kaip naudoti prietaisą, rasite vartotojo
žinyne adresu www.dolce-gusto.com arba sužinosite paskambinę į
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją.

ANTRINIS PERDIRBIMAS
41. Pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Susisiekite su

vietos atliekų perdirbimo įmone (įstaiga) ir gaukite daugiau
informacijos apie atliekų perdirbimą. Jūsų prietaise yra vertingų
medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba utilizuojamos.
TIK EUROPOS RINKAI: Rūpinkitės aplinka!

Jūsų prietaise yra vertingų medžiagų, kurios gali būti
perdirbamos arba utilizuojamos.
Nebenaudojamą prietaisą priduokite į vietinį atliekų
surinkimo punktą arba patvirtintą aptarnavimo
centrą, kur jis bus tinkamai sunaikintas. Europos
direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų (WEEE) nurodo, kad naudotų buitinių
prietaisų negalima išmesti su įprastomis
nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Pasenę
prietaisai turi būti surenkami atskirai, kad būtų
optimizuotas jų dalių rūšiavimas bei perdirbimas ir
sumažėtų poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai.
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1. Vandens rezervuaras
2. Vandens rezervuaro dangtelis
3. Parinkimo svirtelė
3.1  Šaltas
3.2  Stop
3.3  Karštas
4. Užrakinimo rankenėlė
5. Skalavimo įrankis
6. Kapsulės laikiklis
7. Valymo adata
8. Indikatoriaus lemputė
9. Purkštukas

10. Lašų padėklas

EKONOMINIS REŽIMAS:
Po 1 nenaudojimo minučių ekstrahuojant.
5 minutes po įjungimo, jei nevyksta ekstrahavimas.

Atminkite, kad ir ekonominiame režime prietaisas
naudoja elektros energiją (0,27 W/val.).

TECHNINIAI DUOMENYS
LT
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

2. APARATO APŽVALGA

5



20 s

20 s

Dv ik a p s u lė s

30 s

10 s

Dv ik a p s u lė s

15 s

Vie n a k a p s u lė

3. GĖRIMŲ PAVYZDŽIAI

6

25 s

15 s

Dv ik a p s u lė s

Sureguliuokite lašų padėklą Pasirinkite karštą arba šaltą

ESPRESSO CAPPUCCINO CHOCOCINO CAPPUCCINO ICE
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4. SAUGAUS NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Niekada nepilkite karšto vandens į vandens
rezervuarą!
Skalavimui ir gėrimams ruošti naudokite tiktai
geriamąjį vandenį.

Visada laikykite aparatą stačią! Baigus paruošimą, maždaug 5 sek. mirksi
raudonas indikatorius. Tuometu nenustatykite
užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!

Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. Nelieskite
aparato šlapiomis rankomis!

Niekada nenaudokite šlapios kempinės. Aparato
viršų valykite tiktai minkšta drėgna šluoste.

Nelieskite panaudotos kapsulės, kai paruošiamas
gėrimas!Karštas paviršius , yra pavojus nudegti!

Niekada nelieskite purkštuko piršto paviršiumi! Nenaudokite skalavimo įrankio arbatai arba
karštam vandeniui ruošti.

JEI PALIEKATE NENAUDOJAMĄ ILGIAU NEI 2 DIENAS:
pripildykite vandens rezervuarą šviežio geriamojo
vandens ir įdėkite jį į aparatą. Prieš vėl
naudodami, išskalaukite aparatą pagal nurodymus,
pateiktus skyriuje 7. „Valymas“ 13 puslapyje,
pradėdami 4 veiksmo ir baigdami 8 veiksmu.
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5. PIRMAS NAUDOJIMAS
5. 1 KAIP PALEISTI APARATĄ

STOP

1

Įsitikinkite, ar parinkimo svirtelė nustatyta į padėtį „STOP“.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą tinklo įtampą, kaip
nurodyta 2. „APARATO APŽVALGA“ 5 puslapyje. Įkiškite
maitinimo kištuką į maitinimo lizdą.

2

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį.

40 s

3

Ištraukus kapsulės laikiklį, aparatas įsijungia automatiškai.
Indikatoriaus lemputė pradeda mirksėti raudonai, o
aparatas kaista apie 40 sek. Vėliau indikatorius užsidega
žaliai. Aparatas parengtas naudoti.

1

Pripildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju
vandeniu. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nuimkite lašų
padėklą.

2

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite
kapsulės laikiklį į aparatą. Padėkite tuščią didelį indą po
kavos ištekėjimo anga.

3

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

60 s

4

Pastumkite svirtelę į padėtį „COLD“ (šaltas). Aparatas
pradės skalavimą.

STOP

5

Praėjus maždaug 60 sekundžių, pastumkite parinkimo
svirtelę į padėtį „STOP“. Apie 5 sek. mirksi raudonas
indikatorius.

60 s

6

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas). Aparatas
pradės skalavimą.

5. 2 SKALAVIMAS
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5. PIRMAS NAUDOJIMAS
5. 2 SKALAVIMAS

STOP

7

Praėjus maždaug 60 sekundžių, pastumkite parinkimo
svirtelę į padėtį „STOP“.

8

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį. Vėl
įdėkite kapsulės laikiklį.

9

Ištuštinkite indą. Pripildykite vandens rezervuarą šviežiu
geriamuoju vandeniu. Įstatykite vandens rezervuarą į
aparatą. Iš naujo įdėkite lašų padėkląAparatas parengtas
naudoti.



6. GĖRIMO RUOŠIMAS
6. 1 VIENA KAPSULĖ (PVZ., „LUNGO“)

1

Pakoreguokite lašų padėklo padėtį. Pastatykite ant lašų
padėklo tinkamo dydžio puodelį. Žr. 3. „GĖRIMŲ
PAVYZDŽIAI“ arba pakuotę. Patikrinkite, ar vandens
rezervuare yra pakankamai šviežio geriamojo vandens.

2

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį. Aparatas įsijungia automatiškai.
Indikatoriaus lemputė pradeda mirksėti raudonai, o
aparatas kaista apie 40 sek. Vėliau indikatorius užsidega
žaliai. Aparatas yra paruoštas naudoti.

3

Įsitikinkite, ar skalavimo įrankis ne viduje. Įdėkite kapsulę
į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nustatykite
užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

4

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas) arba „COLD“ 
(šaltas), kaip rekomenduojama ant kapsulių pakuočių.
Pradedamas gėrimo ruošimas.

STOP

5

Kol vyksta ruošimas, būkite netoliese aparato!Kai
pasiekiamas norimas lygis, pastumkite parinkimo svirtelę į
padėtį „STOP“. Aparatas baigia ruošimą.

6

Baigus paruošimą, keletą sekundžių mirksi raudonas
indikatorius, po to nepertraukiamai užsidega žalias. Tuo
metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo
padėtį!

7

Kai indikatoriaus lemputė nuolat dega žaliai, atidarykite
fiksavimo rankeną. Nuimkite puodelį nuo padėklo.

8

Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite panaudotą kapsulę.
Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

9

Kapsulės laikiklį iš abiejų pusių nuskalaukite šviežiu
geriamuoju vandeniu. Nusausinkite kapsulės laikiklį.
Įstatykite jį atgal į aparatą. Mėgaukitės gėrimu!

10



1

Pakoreguokite lašų padėklo padėtį. Pastatykite ant lašų
padėklo tinkamo dydžio puodelį. Žr. 3. „GĖRIMŲ
PAVYZDŽIAI“ arba pakuotę. Patikrinkite, ar vandens
rezervuare yra pakankamai šviežio geriamojo vandens.

2

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį. Aparatas įsijungia automatiškai.
Indikatoriaus lemputė pradeda mirksėti raudonai, o
aparatas kaista apie 40 sek. Vėliau indikatorius užsidega
žaliai. Aparatas yra paruoštas naudoti.

3

Įsitikinkite, ar skalavimo įrankis ne viduje. Įdėkite pirmą
kapsulę į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą.
Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

4

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas) arba „COLD“ 
(šaltas), kaip rekomenduojama ant kapsulių pakuočių.
Pradedamas gėrimo ruošimas.

STOP

5

Kol vyksta ruošimas, būkite netoliese aparato!Kai
pasiekiamas norimas lygis, pastumkite parinkimo svirtelę į
padėtį „STOP“. Aparatas baigia ruošimą.

6

Baigus paruošimą, keletą sekundžių mirksi raudonas
indikatorius, po to nepertraukiamai užsidega žalias. Tuo
metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo
padėtį!

7

Kai indikatoriaus lemputė nuolat dega žaliai, atidarykite
fiksavimo rankeną. Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite
panaudotą kapsulę. Panaudotą kapsulę išmeskite į
šiukšliadėžę.

8

Įdėkite antrą kapsulę į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į
aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo
padėtį.

9

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas) arba „COLD“ 
(šaltas), kaip rekomenduojama ant kapsulių pakuočių.
Pradedamas gėrimo ruošimas.
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6. GĖRIMO RUOŠIMAS
6. 2 DVI KAPSULĖS (PVZ., „CAPPUCCINO“)



6. GĖRIMO RUOŠIMAS
6. 2 DVI KAPSULĖS (PVZ., „CAPPUCCINO“)

STOP

10

Kol vyksta ruošimas, būkite netoliese aparato!Kai
pasiekiamas norimas lygis, pastumkite parinkimo svirtelę į
padėtį „STOP“. Aparatas baigia ruošimą.

11

Baigus paruošimą, keletą sekundžių mirksi raudonas
indikatorius, po to nepertraukiamai užsidega žalias. Tuo
metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo
padėtį!

12

Kai indikatoriaus lemputė nuolat dega žaliai, atidarykite
fiksavimo rankeną. Nuimkite puodelį nuo padėklo.

13

Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite panaudotą kapsulę.
Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

14

Kapsulės laikiklį iš abiejų pusių nuskalaukite šviežiu
geriamuoju vandeniu. Nusausinkite kapsulės laikiklį.
Įstatykite jį atgal į aparatą. Mėgaukitės gėrimu!
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1

Išskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Naudokite
švarų, naudojimui virtuvėje tinkamą šepetėlį ir, jeigu
reikia, plovimo skystį. Paskui pripildykite rezervuarą
šviežio geriamojo vandens ir įdėkite jį į aparatą. Vandens
rezervuaras nėra tinkamas plauti indaplovėje!

2

Nuskalaukite lašų padėklą ir skalavimo įrankį su šviežiu
geriamuoju vandeniu. Išvalykite lašų padėklą su švariu,
naudojimui virtuvėje tinkamu šepetėliu. Galima plauti ir
indaplovėje.

3

Plovimo skysčiu ir šviežiu geriamuoju vandeniu nuplaukite
kapsulės laikiklį iš abiejų pusių. Galima plauti ir
indaplovėje. Paskui išdžiovinkite. Išvalykite mašinos
galvutę aplink purkštuvą švaria minkšta drėgna šluoste.

4

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite
kapsulės laikiklį į aparatą. Nustatykite užrakinimo
rankenėlę į uždarymo padėtį. Nuimkite lašų padėklą.
Padėkite tuščią didelį indą po kavos ištekėjimo anga.

5

Ištraukus kapsulės laikiklį, aparatas įsijungia automatiškai.
Indikatoriaus lemputė pradeda mirksėti raudonai, o
aparatas kaista apie 40 sek. Vėliau indikatorius užsidega
žaliai. Aparatas parengtas naudoti.

60 s

6

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas). Aparatas
pradės skalavimą.

STOP

7

Praėjus maždaug 60 sekundžių, pastumkite parinkimo
svirtelę į padėtį „STOP“. Išimkite ir išpilkite indą.
Įspėjimas: karštas vanduo! Būkite atsargūs!

8

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį. Vėl
įdėkite kapsulės laikiklį. Jeigu vandens rezervuare yra
vandens, išpilkite.

9

Ištraukite maitinimo kištuką!Nuvalykite aparatą minkšta
drėgna šluoste. Paskui nusausinkite jį minkšta sausa
šluoste.

7. VALYMAS
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www.dolce-gusto.com
Naudokite „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ 
skystą kalkių šalinimo priemonę. Jei norite
užsisakyti, skambinkite į
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją
arba eikite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ 
interneto svetainę.

Kalkėms šalinti nenaudokite acto! Venkite nukalkinimo skysčio kontakto su bet
kuria aparato dalimi.

1

Jei indikatoriaus lemputės spalva pasikeitė iš nuolat
degančios žalios į nuolat degančią oranžinę (nukalkinimo
signalas), arba gėrimas paruošimas lėčiau nei įprasta (net
laša) arba jei jis yra vėsesnis nei paprastai, aparatą reikia
nukalkinti.

0,5 L0,5 LLL

2

Jeigu vandens rezervuare yra vandens, išpilkite. Matavimo
indelyje sumaišykite 0,5 l šviežio geriamojo vandens su
kalkių šalinimo priemone. Supilkite kalkių šalinimo tirpalą į
vandens rezervuarą ir įstatykite jį į aparatą.

3

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite
kapsulės laikiklį į aparatą. Nustatykite užrakinimo
rankenėlę į uždarymo padėtį. Nuimkite lašų padėklą.
Padėkite tuščią didelį indą po kavos ištekėjimo anga.

4

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas). Aparatas
pradeda nukalkinimą.

STOP

5

Vis pažiūrėdami tikrinkite, kada vandens rezervuaras bus
tuščias. Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“. Baigus šalinti
kalkes, indikatoriaus lemputė nuolat dega žaliai.
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6

Ištuštinkite ir išvalykite indą. Išskalaukite ir išvalykite
vandens rezervuarą. Naudokite švarų, naudojimui virtuvėje
tinkamą šepetėlį ir, jeigu reikia, plovimo skystį. Paskui
pripildykite rezervuarą šviežio geriamojo vandens ir
įdėkite jį į aparatą.

8. KALKIŲ ŠALINIMAS BENT KAS 3–4 MĖNESIUS



7

Pastumkite svirtelę į padėtį „HOT“ (karštas). Aparatas
pradės skalavimą.

STOP

8

Vis pažiūrėdami tikrinkite, kada vandens rezervuaras bus
tuščias. Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“.

9

Ištuštinkite indą. Išimkite vandens rezervuarą. Paskui
pripildykite rezervuarą šviežio geriamojo vandens ir
įdėkite jį į aparatą.

10

Pastumkite svirtelę į padėtį „COLD“ (šaltas). Aparatas
pradės skalavimą.

STOP

11

Vis pažiūrėdami tikrinkite, kada vandens rezervuaras bus
tuščias. Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“.

12

Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį.
Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį.
Kapsulės laikiklį iš abiejų pusių nuskalaukite šviežiu
geriamuoju vandeniu. Vėl įdėkite kapsulės laikiklį.

13

Pripildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju
vandeniu. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nuvalykite aparatą
minkšta drėgna šluoste. Paskui nusausinkite jį minkšta
sausa šluoste.
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9. GEDIMŲ ŠALINIMAS
9. 1 INDIKATORIAUS SPALVA PASIKEIČIA Į ORANŽINĘ

Indikatoriaus lemputė dega oranžine spalva

1

Tai reiškia, kad aparatą reikia nukalkinti. Laikykitės
instrukcijų, pateiktų 8. „Kalkių šalinimas bent kas 3–
4 mėnesius“ 14 puslapyje.

Neišskiria skystis , o aparatas garsiai ūžia: Vandens bakas
gali būti tuščias.

STOP

1

Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“.

2

Patikrinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai
šviežio geriamojo vandens. Jei taip nėra, pripildykite
šviežio geriamojo vandens ir pastumkite parinkimo svirtelę
į padėtį „HOT“ (karštas) arba „COLD“ (šaltas), kad
tęstumėte ruošimą. Jei vandens bakas pilnas, skaitykite
instrukcijas 9.3 ir 9.4 p.

9. 2 NEBĖGA SKYSTIS – BAKE NĖRA VANDENS?



Neteka skystis: kapsulė gali būti užblokuota ir veikiama
slėgio.

1

Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“. Nustatykite
užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Jei fiksavimo
rankenėlės neįmanoma atidaryti, palaukite 20 minučių, ir
bandykite dar kartą.

2

Jei fiksavimo rankenėlę galima atidaryti, atlikite 3 žingsnį.
Jei ne, atjunkite maitinimą ir skambinkite
NESCAFÉ® Dolce Gusto® pagalbos linijai.

3

Negerkite kavos!Panaudotą kapsulę išmeskite į
šiukšliadėžę.

4

Pabandykite naudoti aparatą be kapsulės. Jei vanduo teka,
tai rodo, kad kapsulė buvo neteisingai įdėta. Naudokite kitą
kapsulę. Jei ne, eikite į 9.4 skyrių „Nebėga skystis –
užblokuotas purkštuvas“.

Gali būti užblokuotas injektorius ir jame gali būti slėgis.

1

Išimkite vandens rezervuarą ir valymo adatą. Laikykite
adatą vaikams nepasiekiamoje vietoje!

2

Ištraukite maitinimo kištuką!Kad būtų lengviau pasiekti
purkštuką, pakreipkite aparatą. Niekada nelieskite
purkštuko pirštais! Išvalykite purkštuką su valymo adata.
Laikykitės instrukcijų, pateiktų 8. „Kalkių šalinimas bent
kas 3–4 mėnesius“ 14 puslapyje.
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9. GEDIMŲ ŠALINIMAS
9. 3 NEBĖGA SKYSTIS – UŽBLOKUOTA KAPSULĖ?

9. 4 NEBĖGA SKYSTIS – UŽBLOKUOTASPURKŠTUVAS?



Aparato nepavyksta įjungti.

1

Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į
maitinimo lizdą. Jei taip, patikrinkite, ar yra elektros
tiekimas.

2

Jei aparato vis tiek nepavyksta įjungti, skambinkite į
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją. Karštųjų linijų
telefono numeriai nurodyti paskutiniame puslapyje.

Gėrimas taškosi iš kavos ištekėjimo angos.

STOP

1

Pastumkite svirtelę į padėtį „STOP“. Negerkite kavos!
Ištraukite kapsulės laikiklį. Panaudotą kapsulę išmeskite į
šiukšliadėžę.

2

Išvalykite aparato paviršių aplink injektoriaus adatą. Įdėkite
naują kapsulę į kapsulės laikiklį ir įstatykite jį atgal į
aparatą.

Jei gėrimas teka lėčiau nei įprastai (net laša), išbandykite
kitą kapsulę. Jei problema išlieka, aparatą reikia išvalyti.

www.dolce-gusto.com

1

Naudokite „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ skystą kalkių
šalinimo priemonę. Jei norite užsisakyti, skambinkite į
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją arba eikite į
„NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ interneto svetainę.
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9. GEDIMŲ ŠALINIMAS
9. 5 ĮVAIRŪS

https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2
https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2


Greitai mirksi raudonas indikatorius.

1

Išjunkite aparatą. Ištraukite kištuką ir palaukite 20 minučių.
Nuimkite kapsulės laikiklį ir išmeskite kapsulę. Paskui
įkiškite maitinimo kištuką į tinklo lizdą ir įjunkite aparatą.

2

Jei raudonas indikatorius vis dar mirksi, skambinkite į
NESCAFÉ® Dolce Gusto® karštąją liniją. Karštųjų linijų
telefono numeriai nurodyti paskutiniame puslapyje.

Po aparatu arba aplink jį kaupiasi vanduo. Matosi, kaip
gėrimo ruošimo metu pro kapsulės laikiklį sunkiasi
vanduo.

1

Ištraukite maitinimo kištuką!

2

Skambinkite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją
arba eikite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ interneto
svetainę. Karštųjų linijų telefono numeriai nurodyti
paskutiniame puslapyje.

Skalaujant arba šalinant kalkes, tiška vanduo per kavos
ištekėjimo angą.

1

Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite
kapsulės laikiklį į aparatą.
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AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 213 006
CO  01800-05-15566
CN  4006304868
CR  0-800-542-5444
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80 300 100
DO  (809) 508-5100
EC  1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066
GR  210 6371000
GT  1-800-299-0019
HK  (852) 21798999
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  0800 182 1028
IE  00800 6378 5385
IL  1-700-50-20-54
IT  800365234
JO  +96265902997  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +9614548593

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
NI  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE  80010210
PH  898-0061
PK   0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY  0800-112121
QA   +97444587615
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-299200
SG  1 800 836 7009
SI  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179

TH  1-800-295588

 0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 4 44 31 60
TT  (868) 663-6832
TW  0800-000-338
UA  0 800 50 30 10
US  1-800-745-3391
UY  0800-2122
VN   1800 6699
ZA  

+27 11 514 6116
086 009 6116 

Middle East: +97143634100

0 700 10 330

KARŠTOSIOS LINIJOS

UM
DL
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XS
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T
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www.dolce-gusto.com


