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1.

SIKKERHETSREGLER

Les alle instruksjonene og ta vare på sikkerhetsinstruksjonene. Enhver
misbruk av apparatet kan føre til potensielle skader.
Ved upassende bruk eller unnlatelse av å følge instruksjonene, påtar
ikke produsenten seg noe ansvar, og garantien oppheves.
Garantien dekker ikke apparater som ikke virker, eller som ikke virker
som de skal, fordi de ikke har blitt vedlikeholdt og/eller avkalket.
TILTENKT BRUK
1. Dette apparatet er kun tiltenkt privat bruk. Det er ikke tiltenkt
benyttet på følgende bruksområder, og garantien gjelder ikke for:
- kantiner for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
- gårdsbygninger
- gjester på hoteller, moteller eller andre typer overnattingsmiljøer
- andre overnattingssteder
2. Apparatet er kun beregnet for privat bruk i hjemmet ved en høyde
over havet på under 3400 m.
ELEKTRISK STRØMFORSYNING
3. Apparatet må kun kobles til en jordet stikkontakt. Nettspenningen
må være den samme som angitt på merkeskiltet. Bruk av feil
tilkobling kan være farlig, samt at det vil føre til at garantiansvaret
opphører.
4. Som en beskyttelse mot brann, elektrisk støt og personskader, må
ikke strømledningen, støpsler eller selve apparatet dyppes i vann
eller andre væsker. Unngå å søle væske på støpslet. Berør aldri
strømledningen med våte hender. Ikke fyll for mye vann på
vanntanken.
5. I en nødsituasjon må du straks trekke ut støpselet fra stikkontakten.
6. Koble apparatet fra strømnettet når det ikke er i bruk.
7. For å koble fra, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hold i
selve støpselet når du skal trekke ut ledningen.
8. Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk
eller komme i kontakt med varme overflater eller skarpe kanter.
Ikke la strømledningen henge løst (fare for at apparatet velter).
Berør aldri ledningen med våte hender.
9. Ikke bruk apparater som har skadet ledning eller støpsel. Hvis
strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten,
produsentens serviceperson eller lignende kvalifisert personell, slik
at man unngår farlige situasjoner. Ikke bruk apparater som har
funksjonsfeil eller som på noen som helst måte er skadet. Trekk ut
støpslet omgående. Returner det skadde apparatet til nærmeste
serviceverksted som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto®
kundeservice.
10. Hvis stikkontakten ikke stemmer overens med støpselet på
apparatet, må støpselet skiftes ut med et egnet støpsel ved
serviceverksteder som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto®
KUNDESERVICE

BETINGELSER FOR BRUK
11. Apparatet må alltid stå på et flatt, stabilt og varmebestandig
underlag som ikke er utsatt for vannsprut eller varmekilder.
12. Ikke bruk apparatet uten dryppskålen og dryppgitteret, med
mindre du bruker et svært høyt krus. Ikke bruk apparatet til å
varme opp vann.
13. Snu aldri maskinen opp-ned.
14. Bruk av påmontert tilleggsutstyr anbefales ikke av
apparatprodusenten da dette kan føre til brann, elektrisk støt
eller personskader.
15. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en gassdrevet eller
elektrisk koketopp eller i en varm ovn.
16. Ikke plasser fingrene under utløpet mens drikken tilberedes.
17. Ikke berør nålen på maskinens hode.
18. Apparatet må aldri løftes etter sugehodet.
19. Kapselholderen er utstyrt med en permanent magnet. Unngå å
plassere kapselholderen nær apparater og gjenstander som
kan påvirkes av magnetisme, f.eks. kredittkort, USB-enheter og
annet datautstyr, videobånd, fjernsyns- og datamaskinskjermer
med bilderør, mekaniske klokker, høreapparater og høyttalere.
20. Ikke slå av apparatet under avkalkingsprosessen. Skyll vanntanken og rengjør apparatet for å unngå rester av
avkalkingsmidlet.
21. Dersom apparatet ikke brukes på lengre tid, f.eks. i ferien,
skal det tømmes, rengjøres og kobles fra strøm. Skyll før ny
bruk. Aktiver skyllesyklusen før du bruker apparatet på nytt.
22. Vi anbefaler å bruke NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapsler som er
designet og testet for NESCAFÉ® Dolce Gusto® -maskinen.
Disse er designet for å fungere sammen, og det er denne
interaksjonen som gir hver kopp den kvaliteten som
NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kjent for. Hver kapsel er utformet
for å lage én perfekt kopp, og kan ikke brukes om igjen.
23. Ikke fjern varme kapsler for hånd. Bruk alltid spaken på
kapselbeholderen når du skal kaste brukte kapsler.
24. Sett alltid kapselholderen inn i maskinen når du skal tilberede
en drikke. Ikke trekk ut kapselbeholderen før indikatoren har
sluttet å blinke. Apparatet virker ikke hvis du ikke har satt i
kapselholderen.
25. Maskiner som er utstyrt med en låsespak: Skolding kan
forekomme hvis låsespaken åpnes under bryggingen. Ikke
trekk opp låsespaken før lysene på maskinen slutter å blinke.
26. Av helsemessige årsaker, skal vanntanken alltid fylles med
friskt drikkevann.
27. Når apparatet har vært i bruk, må kapselen alltid fjernes og
kapselholderen rengjøres. Dryppskålen og kapselbeholderen
skal tømmes og rengjøres daglig. Brukere som har matallergi
må skylle apparatet i samsvar med rengjøringsprosedyren.
28. Overflaten på varmeelementet kan inneholde restvarme etter
bruk og plastkapslingen kan føles varm i flere minutter etter
bruk.

29. Pasienter med pacemakere eller defibrillatorer: Ikke hold
kapselholderen direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.
30. Emballasjen er laget av resirkulerbart materiale. Ta kontakt med
lokale myndigheter for mer informasjon om resirkulering. Apparatet
ditt består av verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller
resirkuleres.
31. Apparatet skal ikke settes i et skap når det er i bruk.
BARN
32. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under
8 år. Barn skal ikke leke med apparatet.
33. Apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har
fått instruksjon i hvordan apparatet skal betjenes og dersom de
forstår hvilke farer som er involvert.
34. Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller
får instruksjon i hvordan apparatet skal betjenes fra en person som
har ansvar for deres sikkerhet. Personer som har begrenset eller
ingen forståelse for riktig bruk av dette apparatet, må først lese og
fullt ut forstå innholdet i denne brukerhåndboken, og om nødvendig
søke ytterligere veiledning om drift og bruk fra personer som har
ansvar for deres sikkerhet.
35. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
36. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er over 8 år og får veiledning av en voksen.
37. Barn må ikke leke med apparatet.
VEDLIKEHOLD
38. Koble apparatet fra strømnettet før rengjøring. La apparatet kjøle seg
ned før du monterer eller demonterer deler og før apparatet
rengjøres. Apparatet må aldri våtrengjøres eller dyppes i væsker.
Apparatet må aldri rengjøres i rennende vann. Ikke bruk
vaskemidler for å rengjøre apparatet. Rengjør apparatet kun med
myke svamper/børster. Vanntanken må rengjøres med en ren
matsikker børste.
39. All bruk, rengjøring og stell utover normal bruk skal utføres av
servicesenter godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice.
Apparatet skal ikke demonteres. Ikke stikk gjenstander inn i
åpningene.
40. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dekslet
fjernes. Apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan utføre
service på selv. Reparasjoner må kun utføres av autorisert
servicepersonell!
41. For ytterligere veiledning om hvordan apparatet skal benyttes, kan
du se i brukerveiledningen på www.dolce-gusto.com eller ringe
NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice.

RESIRKULERING
KUN EUROPEISKE MARKEDER: Tenk på miljøet!
Apparatet ditt består av verdifulle materialer som kan
gjenvinnes eller resirkuleres.
Lever det på et lokalt kommunalt avfallspunkt eller
på et godkjent servicesenter, der det blir avhendet på
en ordentlig måte. EU-direktiv 2012/19/EU med navn
Waste Electrical and Electronic equipment (WWEE),
stipulerer at brukte husholdningsapparater ikke må
avhendes i normalt usortert kommunalt avfall. Gamle
apparater må avhendes separat for å optimalisere
sorteringen og gjenvinningen av delene deres og for
å redusere belastningen på menneskelig helse og
miljøet.
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MASKINOVERSIKT
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1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vanntank
Vanntanklokk
Valgspak
Kaldt
Stopp
Varmt
Låsehåndtak
Skylleverktøy
Kapselholder
Strømknapp / Avkalkingssignal / Feilsignal
Injektor
Rengjøringsnål
Dryppskål
Drypprist

STRØMSPAREMODUS:

Etter 5 minutter med inaktivitet.

Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt bruker strøm
når det er i eco-modus (0,4 W/time).

TEKNISKE DATA
NO
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
max. 15 bar
1.2 L
2.65 kg
5–45 °C
41–113 °F
A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm
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2.

MASKINOVERSIKT
LØFTE OG KLIKKE DRYPPSKÅLEN PÅ PLASS

Click!

Juster posisjonen til dryppskålen: Drei dryppskålen
mot urviseren for å løsne den.

Løft dryppskålen opp til midtstilling. Lås
dryppskålen ved å dreie den med urviseren til den
klikker på plass. Dryppskålen er låst.

6

Click!

Løft dryppskålen opp til høyeste posisjon. Lås
dryppskålen ved å dreie den med urviseren til den
klikker på plass. Dryppskålen er låst.

3.

EKSEMPLER PÅ DRIKKE
Juster dryppskål

Velg varmt eller kaldt

ESPRESSO

Én k a p s e l

CAPPUCCINO

CHOCOCINO

T o k a p s le r

T o k a p s le r
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CAPPUCCINO ICE

T o k a p s le r

4.

ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUK

Tilsett aldri varmt vann i vanntanken!

Maskinen skal alltid stå oppreist!

Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter
avsluttet tilberedning. I denne perioden må du
ikke åpne låsehåndtaket!

Berør aldri støpselet med våte hender. Berør aldri
maskinen med våte hender!

Bruk aldri en våt svamp. Bruk bare en myk og
fuktig klut for å rengjøre toppen på maskinen.

Ikke berør en brukt kapsel etter tilberedning av
drikke!Varm overflate, fare for forbrenning!

Berør aldri injektoren med fingeren!

Ikke bruk skylleapparatet til å varme opp te eller
vann.

Dersom maskinen ikke brukes i mer enn 2 dager,
(f.eks. i ferier osv.), skal den tømmes, rengjøres
og kobles fra strømnettet. Før bruk bør maskinen
skylles i samsvar med instruksjonene i 7.
«Rengjøring» på side 13 , og start med trinn 4 til
8.

Bruk kun drikkevann til å skylling og tilberedning
av drikke.
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5.

FØRSTE GANGS BRUK

1

2

3

STOP

Skyll vanntanken manuelt med friskt drikkevann. Fyll
vanntanken med friskt drikkevann. Sett vanntanken tilbake
inn i maskinen.

Åpne låsehåndtak. Sørg for at skylleverktøyet er i
kapselholderen og at kapselholderen er i maskinen. Steng
låsehåndtak. Plasser en tom, stor beholder under
kaffeutløpet.

Sørg for at mengdevelgeren er i «STOPP»-posisjon. Pass
på at du bruker riktig nettspenning som angitt i 2.
«MASKINOVERSIKT» på side 5. Koble støpslet til
stikkontakten.

4

5

6

STOP

Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens
maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser
strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.

Dytt valgspaken til «KALDT»-posisjon. Maskinen begynner å Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 60
sekunder. Maskinen slutter å skylle. Strømknappen blinker
skylle.
rødt i ca. 5 sekunder.

7

8

9

STOP

Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å
skylle.

Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 60
sekunder. Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern
skylleverktøyet. Sett kapselholderen tilbake på plass.
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Tøm beholderen. Fyll vanntanken med friskt drikkevann.
Sett vanntanken tilbake inn i maskinen.

6. TILBEREDNING AV DRIKKE
6. 1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)
1

2

3

Kontroller om vanntanken inneholder nok friskt drikkevann.
Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens
maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser
strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.

Juster posisjonen til dryppskålen: Drei dryppskålen mot
urviseren for å løsne den. Løft den til ønsket posisjon og lås
den ved å dreie den med urviseren til den klikker på plass.
Dryppskålen er låst.

Sett en kopp med riktig størrelse på dryppskålen. Se 3.
«EKSEMPLER PÅ DRIKKE» eller pakken. Åpne låsehåndtak.
Trekk ut kapselholderen. Sørg for at skylleverktøyet ikke
står i. Sett kapselen inn i kapselholderen. Sett den inn i
maskinen igjen. Steng låsehåndtak.

4

5

6

STOP
Dytt valgspaken til «VARMT» eller «KALDT»-posisjon som
anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke
starter.

Stå ved maskinen under hele tilberedningen!Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er
oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.

Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet
tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne
låsehåndtaket!

7

8

9

Når tappingen er ferdig, åpner du låsehendelen. Fjern koppen Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte kapselen. Kast den Skyll kapselholderen fra begge sider med friskt drikkevann.
fra dryppskålen. Vent i om lag 1,5 min hvis du ønsker å
brukte kapselen i søppelbøtten.
Tørk kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Nyt
tilberede en ekstra stor kopp nummer to.
drikken!
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6. TILBEREDNING AV DRIKKE
6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)
1

2

3

Kontroller om vanntanken inneholder nok friskt drikkevann.
Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens
maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser
strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.

Juster posisjonen til dryppskålen: Drei dryppskålen mot
urviseren for å løsne den. Løft den til ønsket posisjon og lås
den ved å dreie den med urviseren til den klikker på plass.
Dryppskålen er låst.

Sett en kopp med riktig størrelse på dryppskålen. Se 3.
«EKSEMPLER PÅ DRIKKE» eller pakken. Åpne låsehåndtak.
Trekk ut kapselholderen. Sørg for at skylleverktøyet ikke
står i. Sett den første kapselen i kapselholderen. Sett den
inn i maskinen igjen. Steng låsehåndtak.

4

5

6

STOP
Dytt valgspaken til «VARMT» eller «KALDT»-posisjon som
anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke
starter.

Stå ved maskinen under hele tilberedningen!Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er
oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.

Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet
tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne
låsehåndtaket!

7

8

9

Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte Sett den andre kapselen i kapselholderen. Sett den inn i
kapselen. Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.
maskinen igjen. Steng låsehåndtak.

11

Dytt valgspaken til «VARMT» eller «KALDT»-posisjon som
anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke
starter.

6. TILBEREDNING AV DRIKKE
6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)
10

11

12

Stå ved maskinen under hele tilberedningen!Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er
oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.

Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet
tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne
låsehåndtaket!

Når tappingen er ferdig, åpner du låsehendelen. Fjern
koppen fra dryppskålen. Vent i om lag 1,5 min hvis du
ønsker å tilberede en ekstra stor kopp nummer to.

13

14

Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte kapselen. Kast
den brukte kapselen i søppelbøtten.

Skyll kapselholderen fra begge sider med friskt drikkevann.
Tørk kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Nyt
drikken!

STOP
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7.

RENGJØRING

1

2

3

Skyll og vask vanntanken. Bruk en ren oppvaskbørste og
oppvaskmiddel etter behov. Fyll deretter vanntanken med
friskt drikkevann og sett den inn i maskinen. Vanntanken
må ikke vaskes i oppvaskmaskin!

Skyll dryppskål og skylleverktøy med friskt drikkevann.
Vask dryppskål med ren oppvaskbørste. Dryppskålen må
ikke vaskes i oppvaskmaskin!

Vask med oppvaskmiddel og skyll kapselholderen med
friskt drikkevann fra begge sider. Kan alternativt vaskes i
oppvaskmaskin. Tørk over etterpå. Rengjør hodet til
maskinen rundt injektoren med en ren, myk og fuktig klut.

4

5

6

Åpne låsehåndtak. Legg skylleverktøyet i kapselholderen.
Sett inn kapselholderen i maskinen. Steng låsehåndtak.
Plasser en tom, stor beholder under kaffeutløpet.

Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens
maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser
strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.

Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å
skylle.

7

8

9

Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern
skylleverktøyet. Sett kapselholderen tilbake på plass. Hell
ut eventuelt vann fra vanntanken.

Slå av maskinen. Trekk ut støpselet!Rengjør maskinen med
en myk, fuktig klut. Tørk over etterpå med en myk, tørr
klut.

STOP

Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 30
sekunder. Fjern og tøm beholderen. Advarsel: Varmt vann!
Håndteres med forsiktighet!
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8.

AVKALKING MINST HVER 3.- 4. MÅNED

www.dolce-gusto.com
Bruk NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytende
avkalkingsmiddel. For å bestille, ring
NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice
eller gå til NESCAFÉ® Dolce Gusto®
nettsiden.

Bruk ikke eddik til avkalking!

1

Unngå at avkalkingsvæsken kommer i
kontakt med noen deler av maskinen.

2

Trykk ikke på strømknappen under
avkalkingssyklusen.

3
0,5 L
0,

Hvis drikken kommer ut langsommere enn normalt
(kommer ut som dråper) eller hvis den er kaldere enn
normalt eller hvis strømknappen lyser konstant oransje
(avkalkingssignalet), må maskinen avkalkes.

Slå av maskinen. Hell ut eventuelt vann fra vanntanken.

Bland 0,5 liter friskt drikkevann med avkalker i et
målebeger. Hell avkalkingsløsningen i vanntanken og sett
vanntanken inn i maskinen.

4

5

6

Åpne låsehåndtak. Legg skylleverktøyet i kapselholderen.
Sett inn kapselholderen i maskinen. Steng låsehåndtak.
Plasser en tom, stor beholder under kaffeutløpet.

Trykk og hold strømknappen nede i minst 5 sekunder.
Strømknappen blinker vekselvis grønt/oransje.

Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen starter
avkalkingen.
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8.

AVKALKING MINST HVER 3.- 4. MÅNED

7

8

9

Foreta en visuell sjekk når vanntanken er tom. Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon.

For at avkalkingsmiddelet skal virke bedre, vent i 2
minutter.

Tøm og rengjør beholderen. Skyll og vask vanntanken. Bruk
en ren oppvaskbørste og oppvaskmiddel etter behov. Fyll
deretter vanntanken med friskt drikkevann og sett den inn i
maskinen.

10

11

12

STOP

STOP

1/2

Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å
skylle.

Foreta en visuell sjekk når vanntanken er halvfull. Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon.

Dytt valgspaken til «KALDT»-posisjon. Maskinen begynner å
skylle. Strømknappen blinker vekselvis grønt/oransje.

13

14

15

Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern
skylleverktøyet. Skyll kapselholderen fra begge sider med
friskt drikkevann. Sett kapselholderen tilbake på plass.

Slå av maskinen. Fyll vanntanken med friskt drikkevann.
Sett den inn i maskinen igjen. Rengjør maskinen med en
myk, fuktig klut. Tørk over etterpå med en myk, tørr klut.

STOP

Foreta en visuell sjekk når vanntanken er tom. Dytt
valgspaken til «STOPP»-posisjon.
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9. FEILSØKING
9. 1 PÅ/AV-IKON SKIFTET FARGE TIL ORANSJE
1

PÅ/AV-IKON SKIFTET FARGE TIL ORANSJE

Dette betyr at maskinen må avkalkes. Følg instruksjonene i
8. «Avkalking minst hver 3.- 4. måned» på side 14 .

9. 2 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – TOMT FOR VANN I TANKEN?
1

2

STOP
Det kommer ikke ut væske og maskinen lager en høy lyd:
Vanntanken kan være tom.

Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon.

Kontroller om vanntanken inneholder nok friskt drikkevann.
Hvis ikke må du etterfylle med friskt drikkevann og dytte
valgspaken til «VARMT»-posisjon respektivt «KALDT» for å
fortsette tilberedningen. Hvis vanntanken er full, fortsett
som beskrevet i «Det kommer ikke ut væske – kapsel
blokkert?» på side 16 .

9. 3 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – KAPSEL BLOKKERT?
1

2

STOP

Det kommer ikke ut væske: Kapselen kan være blokkert og
under trykk.

Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon. Åpne låsehåndtak.
Hvis låsehendelen ikke kan åpnes, venter du i 20 minutter
og prøver på nytt.
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Hvis låsehendelen kan åpnes, fortsett med trinn 3. Hvis
ikke, trekk ut kontakten og ring NESCAFÉ® Dolce Gusto®
kundeservice.

9. FEILSØKING
9. 3 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – KAPSEL BLOKKERT?
3

4

Ikke drikk kaffen!Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.

Forsøk å kjøre maskinen uten kapsel. Hvis vannet renner,
viser det at kapselen var defekt.Bruk en annen kapsel.Hvis
ikke fortsetter du med 9.4 "Det kommer ikke ut væske injektor blokkert".

9. 4 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – INJEKTOR BLOKKERT?

Det kommer ikke ut væske: Injektoren kan være blokkert
og under trykk.

1

2

Forsikre deg om at dryppskålen er tom. Ta ut vanntanken.
Åpne låsehåndtak. Fjern og snu dryppskålen. Ta ut
rensenålen. Nålen skal oppbevares utilgjengelig for barn!

Trekk ut støpselet!Tilt maskinen for bedre tilgang til
injektor. Berør aldri injektoren med fingeren!Vask injektor
med rensenål. Følg instruksjonene i 8. «Avkalking minst
hver 3.- 4. måned» på side 14 .
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9. FEILSØKING
9. 5 DIVERSE

Maskinen kan ikke slås på.

1

2

Kontroller at støpslet er korrekt koblet til en stikkontakt.
Hvis ja, kontroller strømforsyningen.

Hvis du fremdeles ikke kan slå på maskinen, ring
NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice. For kundeservice,
se siste side.

1

2

STOP

Det spruter drikke ut av kaffeutløpet.

Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon. Ikke drikk kaffen!
Trekk ut kapselholderen. Kast den brukte kapselen i
søppelbøtten.

1

www.dolce-gusto.com

Hvis drikken kommer ut langsommere enn vanlig (kommer
ut som dråper), prøver du med en annen kapsel. Hvis
problemet vedvarer, må maskinen avkalkes.

Bruk NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytende avkalkingsmiddel.
For å bestille, ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice
eller gå til NESCAFÉ® Dolce Gusto® nettsiden.
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Rengjør hodet innvendig. Sett en ny kapsel i
kapselholderen, og sett kapselholderen tilbake i maskinen.

9. FEILSØKING
9. 5 DIVERSE

Strømknappen blinker raskt rødt.

Vann samler seg opp under eller rundt maskinen. Tørk opp
vann som har lekket ut av kapselholderen under
tilberedning av drikken.

1

2

Slå av maskinen. Trekk ut støpselet og vent i 20 minutter.
Fjern kapselholderen og kast kapselen. Sett deretter
støpselet i stikkontakten og slå på maskinen.

Hvis strømknappen fremdeles blinker rødt, ring
NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice. For kundeservice,
se "Kundeservice" .

1

2

Trekk ut støpselet!

Ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice eller gå til
NESCAFÉ® Dolce Gusto® nettsiden. For kundeservice, se
siste side.

1

Det spruter vann ut av kaffeutløpet under skylling eller
avkalking.

Legg skylleverktøyet i kapselholderen. Sett inn
kapselholderen i maskinen.
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KUNDESERVICE

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 800 11 68068
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
0 800 1 6666
ID 0800 182 1028
IE 00800 6378 5385
0800 7762233
IL 1-700-50-20-54
1 888 809 9267
IT 800365234
0800 86 00 85
JO +962-65902998
800 800 711
01800-05-15566
JP 0120-879-816
400 630 4868
KR 080-234-0070
0800-507-4000
KW +965 22286847
800 135 135
KZ 8-800-080-2880
0800 365 23 48
LB +961-4548595
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: +971 4- 8100081
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
+974-44587688
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) 663-7853
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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