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1. VARNOSTNI UKREPI
Preberite vsa navodila in upoštevajte varnostne napotke. Vsaka zloraba
aparata lahko povzroči poškodbe.

V primeru neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil,
proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti in garancije.

Garancija ne krije aparatov, ki ne delujejo ali ne delujejo pravilno
zaradi nepravilnega vzdrževanja in/ali odstranjevanja vodnega kamna.
PREDVIDENA UPORABA

1. Ta aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih. Ni
namenjen za uporabo v naslednjih področjih in garancija ne bo
veljala za:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
– turističnih kmetijah;
– uporabo s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih
okoljih;
– okolja s prenočitvijo in zajtrkom;

2. Vaša aparat je namenjen samo za domačo uporabo in na nadmorski
višini pod 3400 m.
DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE

3. Aparat priključite na glavno vtičnico, ki je ozemljena. Glavna
napetost mora biti enaka kot podatki na tipski tablici. Uporaba
nepravilne povezave bo razveljavila garancijo in je lahko nevarna.

4. Za zaščito pred požarom, električnim šokom ali poškodbo oseb
priključnega kabla, vtikačev ali aparata ne potapljajte v vodo ali
drugo tekočino. Preprečite razlitje po vtikaču. Električnega kabla se
nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne prenapolnite rezervoarja za
vodo.

5. V nujnem primeru vtikač takoj odstranite iz električne vtičnice.
6. Aparat odklopite iz glavne vtičnice, kadar aparat ni v uporabi.
7. Za prekinitev povezave izvlecite vtikač iz vtičnice. Ne izklapljajte

aparata z vlečenjem kabla.
8. Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta ali da bi se

dotikal vročih površin ali ostrih robov. Ne dovolite, da bi kabel visel
(nevarnost spotikanja). Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi
rokami.

9. Ne uporabljajte aparata, ki ima poškodovan kabel ali vtikač. Če je
napajalni kabel poškodovan, mora biti zamenjan s strani
proizvajalca, njegovega servisa ali podobnega kvalificiranega
osebja, da se izognete nevarnostim. Ne upravljajte nobenega
aparata, ki ne deluje pravilno ali je bil poškodovan na kakršen koli
način. Takoj izvlecite kabel. Poškodovan aparat vrnite v najbližji
pooblaščen servisni center, ki ga je odobril
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Če se električna vtičnica ne ujema z vtikačem na aparatu, vtikač
nadomestite z ustreznim tipom v poprodajnem servisnem centru, ki
ga je potrdil NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

POGOJI UPORABE
11. Aparat vedno uporabljajte na ravni, stabilni delovni površini, ki

je odporna na vročino ter stran od virov vročine ali škropljenja
vode.

12. Aparata ne uporabljajte brez pladnja in mreže za kapljice,
razen kadar uporabljate zelo visoko skodelico. Aparata ne
uporabljajte za pripravo vroče vode.

13. Nikoli ne obračajte aparata na glavo.
14. Uporaba pripomočkov, ki jih ni priporočil proizvajalec, lahko

povzroči požar, električni šok ali poškodbe oseb.
15. Ne polagajte ga na ali v bližino vročega plina ali električnega

grelca ali v ogreto pečico.
16. Ne polagajte prstov pod odprtino med pripravljanjem napitka.
17. Ne dotikajte se injektorja glave aparata.
18. Aparata nikoli ne nosite za ekstrakcijsko glavo.
19. Držalo kapsule je opremljeno s stalnim magnetom. Izognite se

polaganju držala kapsule blizu naprav ali objektov, ki so lahko
poškodovani zaradi magnetizma, npr. kreditne kartice, usb
gonilniki in druge podatkovne naprave, video kasete,
televizijski in računalniški monitorji, mehanske ure, slušni
pripomočki in zvočniki.

20. Med postopkom odstranjevanja vodnega kamna aparata ne
izklapljajte. Splaknite rezervoar za vodo in očistite aparat, da
se izognete morebitnim preostalim ostankom sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna.

21. Če ste odstotni dlje časa, na počitnicah, itd. je aparat potrebno
izprazniti, očistiti in odklopiti. Pred ponovno uporabo splaknite.
Pred ponovno uporabo aparata izvedite cikel splakovanja.

22. Priporočamo uporabo kapsul NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ki so
izdelane in preizkušene za aparat NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Bile so zasnovane za skupno delovanje – vzajemno delovanje
zagotavlja kakovost skodelice napitka, po kateri je
NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznan. Vsaka kapsula je zasnovana
za pripravo idealne skodelice in je ni mogoče ponovno
uporabiti.

23. Vročih kapsul ne odstranjujte z roko. Za odstranjevanje
uporabljenih kapsul vedno uporabljate ročaj držala kapsul.

24. Vedno zaprite ekstrakcijsko glavo z držalom kapsule. Ne
izvlecite držala kapsule preden indikator ne preneha utripati.
Aparat ne bo deloval, če držalo kapsule ni vstavljeno.

25. Aparati opremljeni z zaporno ročico: če zaporno ročico
odprete med cikli priprave napitka, lahko pride do opeklin. Ne
vlecite zaporne ročice dokler lučke na aparatu ne prenehajo
utripati.

26. Iz zdravstvenih razlogov rezervoar za vodo vedno napolnite s
svežo, pitno vodo.

27. Po uporabi aparata vedno odstranite kapsulo in očistite držalo
kapsule. Pladenj za kapljice in posodo za kapsule dnevno
izpraznite in očistite. Uporabniki alergični na mlečne izdelke:
Glavo splaknite v skladu s postopkom čiščenja.



28. Površina grelnega elementa je po uporabi vroča zaradi preostale
toplote in plastično ohišje je lahko nekaj minut po uporabi toplo na
dotik.

29. Pacienti s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji: Držala kapsule
ne držite neposredno nad srčnim spodbujevalnikom ali
defibrilatorjem.

30. Embalaža je narejena iz materiala, ki ga lahko reciklirate. Obrnite
se na lokalno skupnost/urad za nadaljnje informacije glede
programa recikliranja. Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se
lahko obnovijo ali reciklirajo.

31. Te naprave ni dovoljeno namestiti v omaro med uporabo.

OTROCI
32. Hranite aparat in kabel izven dosega rok otrok, starih manj kot 8 let.

Aparat ni igrača.
33. Aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z

omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali
brez izkušenj, če so pod nadzorom ali so jim dana navodila za varno
uporabo in če razumejo povezana tveganja.

34. Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani otrok ali oseb, ki imajo
omejene fizične, gibalne ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje
izkušenj in znanja, razen če so nadzorovane ali poučene o uporabi
aparata s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Osebe, ki
imajo omejeno razumevanje ali ne razumejo upravljanja ali uporabe
tega aparata, morajo najprej prebrati in popolnoma razumeti
vsebino uporabniškega priročnika in kjer je potrebno poiskati
dodatna navodila za njegovo obratovanje in uporabo pri osebah
odgovornih za njihovo varnost.

35. Otroke je potrebno nadzorovati, da se prepričate, da se ne igrajo z
aparatom.

36. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naj ne izvajajo otroci mlajši
od 8 let in brez nadzora odrasle osebe.

37. Otroci ne smejo uporabljati aparata kot igrače.

VZDRŽEVANJE
38. Pred čiščenjem kabel izvlecite iz glavne vtičnice. Pred čiščenjem

aparata, pustite, da se le-ta ohladi preden nadenete ali snamete
katerega od delov. Nikoli ne čistite na mokro ali ne namakajte
aparata v nobeno tekočino. Aparata nikoli ne čistite pod tekočo
vodo. Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Aparat čistite le z uporabo mehkih gob/ščetk. Rezervoar za vodo
očistite s ščetko za otroške stekleničke.

39. Vsakršen postopek čiščenje ali nega drugačna od normalne uporabe
mora biti opravljen s strani poprodajnega servisnega centra, ki ga je
odobril NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne razstavljajte aparata in ne
vstavljajte ničesar v odprtine.

40. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne
odstranjujte pokrova. Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih bilo potrebno
servisirati. Popravila naj izvaja le pooblaščeno servisno osebje!

41. Dodatna navodila kako uporabljati aparat, najdete v priročniku za
uporabo www.dolce-gusto.com ali pokličite telefonsko številko

NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECIKLIRANJE
SAMO EVROPSKI TRGI: Pomislite na okolje!

Vaš aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko
obnovijo ali reciklirajo.
Odložite ga v lokalni točki za zbiranje odpadkov ali v
odobrenem servisnem centru, kjer bo pravilno
odstranjen. Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO), ki določa da
rabljeni gospodinjski aparati ne smejo biti
odstranjeni med gospodinjske aparate. Stare naprave
je treba zbirati ločeno za optimizacijo sortiranja in
reciklažo njihovih delov ter za zmanjšanje vpliva na
zdravje ljudi in okolje.
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3.1 3.2 3.3

1. Rezervoar za vodo
2. Pokrov za rezervoar za vodo
3. Izbirna ročica
3.1  Hladno
3.2  Stop
3.3  Vroče
4. Zaporna ročica
5. Orodje za izpiranje
6. Držalo za kapsule
7. Gumb za vklop/izklop/Signal za odstranjevanje

vodnega kamna/Signal napake
8. Injektor
9. Čistilna igla

10. Pladenj za kapljice
11. Mreža za kapljice

VARČEN NAČIN:
Po 5 minutah neuporabe.

Prosimo zavedajte se, da aparat medtem še vedno
uporablja elektriko v eko načinu (0,4 W/uro).

TEHNIČNI PODATKI
SI
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

2. PREGLED APARATA
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2. PREGLED APARATA
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Za prilagoditev položaja pladnja za kapljice:
Obrnite pladenj za kapljice v smeri urinega
kazalca, da ga odklenete.

Click!

Dvignite pladenj za kapljice v sredinski položaj.
Zaklenite pladenj za kapljice tako, da ga obračate
v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
Pladenj za kapljice je zaklenjen.

PLADENJ ZA KAPLJICE S FUNKCIJO DVIGANJA IN ZASKOČENJA

Click!

Dvignite pladenj za kapljice v najvišji položaj.
Zaklenite pladenj za kapljice tako, da ga obračate
v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
Pladenj za kapljice je zaklenjen.



3. PRIMERI NAPITKOV

7

Dv e k a p s u li
Dv e k a p s u liEn a k a p s u la Dv e k a p s u li

Prilagodite pladenj za kapljice Izberite vroče ali hladno

ESPRESSO CAPPUCCINO CHOCOCINO CAPPUCCINO ICE



V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte vroče vode!

Za splakovanje in pripravo napitkov uporabljajte
samo pitno vodo.

Aparat naj bo vedno v pokončnem položaju! Po končanju priprave gumb za vklop/izklop utripa
rdeče približno 5 sekund. Med tem časom zaprite
zaporno ročico!

Vtikača se ne dotikajte z mokrimi rokami. Aparata
se ne dotikajte z mokrimi rokami!

Nikoli ne uporabljajte mokre gobe. Za čiščenje
površine aparata uporabljajte samo mehko vlažno
krpo.

Po pripravi napitka se uporabljene kapsule ne
dotikajte!Vroča površina, nevarnost opeklin!

Injektorja se nikoli ne dotikajte s površino prstov! Orodja za izpiranje ne uporabljajte za pripravo
čaja ali vroče vode.

V kolikor aparata ne uporabljate več kot 2 dni, je
potrebno aparat izprazniti, očistiti in odklopiti z
napajanja. Pred ponovno uporabo aparat splaknite
skladno z navodili v 7. »Čiščenje« na strani 13,
začenši s korakom 4 do koraka 8.
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4. PRIPOROČILA ZA VARNO UPORABO



1

Ročno splaknite rezervoar za vodo s svežo, pitno vodo.
Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo.
Rezervoar za vodo vstavite v aparat.

2

Odprite zaporno ročico. Prepričajte se, da je orodje za
izpiranje v kapsuli in da je držalo kapsule v aparatu.
Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave
postavite večjo prazno skodelico.

STOP

3

Prepričajte se, da je izbirna ročica v položaju »STOP«.
Prepričajte se, da uporabljate ustrezno glavno napetost kot
je navedeno v 2. »PREGLED APARATA« na strani 5.
Električni vtikač vtaknite v vtičnico.

4

Vklopite aparat. Gumb za vklop/izklop začne utripati rdeče,
medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Gumb za
vklop/izklop sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je
pripravljen za uporabo.

5

Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat
začne s splakovanjem.

STOP

6

Po približno 60 sekundah izbirno ročico premaknite v
položaj »STOP«. Aparat preneha z izpiranjem. Gumb za
vklop/izklop utripa rdeče za približno 5 sekund.

7

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne
s splakovanjem.

STOP

8

Po približno 60 sekundah izbirno ročico premaknite v
položaj »STOP«. Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za
kapsule. Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno
vstavite držalo za kapsule.

9

Izpraznite skodelico. Rezervoar za vodo napolnite s svežo,
pitno vodo. Rezervoar za vodo vstavite v aparat.
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5. PRVA UPORABA



6. PRIPRAVA NAPITKA
6. 1 ENA KAPSULA (NPR. LUNGO)

1

Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne
vode. Vklopite aparat. Gumb za vklop/izklop začne utripati
rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund.
Gumb za vklop/izklop sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je
pripravljen za uporabo.

2

Za prilagoditev položaja pladnja za kapljice: Obrnite pladenj
za kapljice v smeri urinega kazalca, da ga odklenete.
Dvignite ga v želeni položaj in ga zaklenite tako, da ga
obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
Pladenj za kapljice je zaklenjen.

3

Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne
velikosti. Glejte 3. »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo.
Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.
Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V
držalo za kapsule vstavite kapsulo. Vstavite ga nazaj v
aparat. Zaprite zaporno ročico.

4

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« 
kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka
se začne.

STOP

5

Med pripravo napitka bodite ob aparatu!Ko ste dosegli
želen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.
Aparat ustavi pripravo napitka.

6

Po končanju priprave gumb za vklop/izklop utripa rdeče
približno 5 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!

7

Po zaključenem odstranjevanju odprite zaporno ročico.
Odstranite skodelico s pladnja za kapljice. Počakajte 1,5
minute, če želite pripraviti drugo veliko skodelico napitka.

8

Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo.
Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.

9

Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite
držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživajte v
Vašem napitku!
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1

Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne
vode. Vklopite aparat. Gumb za vklop/izklop začne utripati
rdeče, medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund.
Gumb za vklop/izklop sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je
pripravljen za uporabo.

2

Za prilagoditev položaja pladnja za kapljice: Obrnite pladenj
za kapljice v smeri urinega kazalca, da ga odklenete.
Dvignite ga v želeni položaj in ga zaklenite tako, da ga
obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
Pladenj za kapljice je zaklenjen.

3

Na pladenj za kapljice namestite skodelico primerne
velikosti. Glejte 3. »PRIMERI NAPITKOV« ali embalažo.
Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.
Prepričajte se, da orodje za izpiranje ni vstavljeno. V
držalo za kapsule vstavite prvo kapsulo. Vstavite ga nazaj v
aparat. Zaprite zaporno ročico.

4

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« 
kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka
se začne.

STOP

5

Med pripravo napitka bodite ob aparatu!Ko ste dosegli
želen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.
Aparat ustavi pripravo napitka.

6

Po končanju priprave gumb za vklop/izklop utripa rdeče
približno 5 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!

7

Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.
Odstranite uporabljeno kapsulo. Uporabljeno kapsulo
odvrzite v koš za odpadke.

8

V držalo za kapsule vstavite drugo kapsulo. Vstavite ga
nazaj v aparat. Zaprite zaporno ročico.

9

Izbirno ročico potisnite v položaj »VROČE« ali »HLADNO« 
kot je priporočeno na embalaži kapsule. Priprava napitka
se začne.
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6. PRIPRAVA NAPITKA
6. 2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)



6. PRIPRAVA NAPITKA
6. 2 DVE KAPSULI (NPR. CAPPUCCINO)

STOP

10

Med pripravo napitka bodite ob aparatu!Ko ste dosegli
želen nivo, izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.
Aparat ustavi pripravo napitka.

11

Po končanju priprave gumb za vklop/izklop utripa rdeče
približno 5 sekund. Med tem časom zaprite zaporno ročico!

12

Po zaključenem odstranjevanju odprite zaporno ročico.
Odstranite skodelico s pladnja za kapljice. Počakajte 1,5
minute, če želite pripraviti drugo veliko skodelico napitka.

13

Izvlecite držalo za kapsule. Odstranite uporabljeno kapsulo.
Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za odpadke.

14

Splaknite držalo za kapsule z vodo na obeh straneh. Osušite
držalo za kapsule. Vstavite ga nazaj v aparat. Uživajte v
Vašem napitku!
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1

Splaknite in očistite rezervoar za vodo. Po potrebi
uporabite čisto ščetko za otroške stekleničke in detergent
za pomivanje posode. Nato rezervoar za vodo napolnite s
svežo, pitno vodo in ga vstavite v aparat. Rezervoar za
vodo ni primeren za pranje v pomivalnem stroju!

2

Splaknite pladenj za kapljice in orodje za izpiranje s svežo,
pitno vodo. Očistite pladenj za kapljice s ščetko za otroške
stekleničke. Pladenj za kapljice ni primeren za pomivanje v
pomivalnem stroju!

3

Z detergentom za pomivanje posode in svežo, pitno vodo
očistite obe strani držala za kapsule. Operete ga lahko tudi
v pomivalnem stroju. Držalo za kapsule osušite. Očistite
glavo aparata okoli injektorja s čisto mehko mokro krpo.

4

Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v
držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat.
Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave
postavite večjo prazno skodelico.

5

Vklopite aparat. Gumb za vklop/izklop začne utripati rdeče,
medtem ko se aparat ogreva približno 40 sekund. Gumb za
vklop/izklop sveti neprekinjeno zeleno. Aparat je
pripravljen za uporabo.

6

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne
s splakovanjem.

STOP

7

Po pribl. 30 sekundah izbirno ročico premaknite v položaj
»STOP« (zaustavitev). Odstranite in izpraznite skodelico.
Opozorilo: Vroča voda! Postopajte previdno!

8

Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.
Odstranite sredstvo za splakovanje. Ponovno vstavite
držalo za kapsule. Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo.

9

Izklopite aparat. Izvlecite električni vtikač!Aparat očistite z
mehko mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.

7. ČIŠČENJE
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www.dolce-gusto.com
Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto®
tekočega sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna. Za naročilo pokličite
telefonsko številko
NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite
spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Za odstranjevanje vodnega kamna ne
uporabljajte kisa!

Izogibajte se stiku tekočine za
odstranjevanje vodnega kamna s katerim
koli delom aparata.

Med ciklom odstranjevanja vodnega kamna
ne pritiskajte gumba za vklop/izklop.

1

Če je doziranje počasnejše kot običajno (tudi po kapljicah)
ali če je napitek bolj hladen kot običajno ali če gumb za
vklop/izklop sveti oranžno (signal za odstranjevanje
vodnega kamna), odstranite vodni kamen.

2

Izklopite aparat. Odstranite vodo iz rezervoarja za vodo.

0,5 L0,

3

V merilni posodi zmešajte 0,5 litrov sveže, pitne vode s
sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Raztopino za
odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar za vodo
in rezervoar za vodo vstavite v aparat.

4

Odprite zaporno ročico. Vstavite sredstvo za splakovanje v
držalo za kapsule. Vstavite držalo za kapsule v aparat.
Zaprite zaporno ročico. Pod odprtino za iztekanje kave
postavite večjo prazno skodelico.

5

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj 5 sekund.
Gumb za vklop/izklop utripa izmenično zeleno/oranžno.
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6

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne
z odstranjevanjem vodnega kamna.

8. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE



STOP

7

Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo prazen.
Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

8

Za boljši učinek sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna, pustite, da sredstvo za odstranjevanje vodnega
kamna učinkuje 2 minut.

9

Izpraznite in očistite posodo. Splaknite in očistite rezervoar
za vodo. Po potrebi uporabite čisto ščetko za otroške
stekleničke in detergent za pomivanje posode. Nato
rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno vodo in ga
vstavite v aparat.

10

Izbirno ročico premaknite v položaj »VROČE«. Aparat začne
s splakovanjem.

STOP1/2

11

Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo napolnjen do
polovice. Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

12

Izbirno ročico premaknite v položaj »HLADNO«. Aparat
začne s splakovanjem. Gumb za vklop/izklop utripa
izmenično zeleno/oranžno.

STOP

13

Vizualno preverite kdaj je rezervoar za vodo prazen.
Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

14

Odprite zaporno ročico. Izvlecite držalo za kapsule.
Odstranite sredstvo za splakovanje. Splaknite držalo za
kapsule z vodo na obeh straneh. Ponovno vstavite držalo za
kapsule.

15

Izklopite aparat. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, pitno
vodo. Vstavite ga nazaj v aparat. Aparat očistite z mehko
mokro krpo. Nato ga obrišite z mehko suho krpo.
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8. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA VSAJ VSAKE 3 – 4 MESECE
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IKONA ZA VKLOP/IZKLOP SVETI V ORANŽNI BARVI

1

To pomeni, da je v aparatu potrebno odstraniti vodni kamen.
Sledite navodilom v 8. »Odstranjevanje vodnega kamna
vsaj vsake 3 – 4 mesece« na strani 14.

Tekočina ne izteka in aparat je glasen: Rezervoar za vodo
je morda prazen.

STOP

1

Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«.

2

Preverite ali je v rezervoarju za vodo dovolj sveže, pitne
vode. Če ni, napolnite s svežo, pitno vodo in izbirno ročico
premaknite v položaj »VROČE« oziroma »HLADNO«, da
nadaljujete s pripravo. Če je rezervoar za vodo poln,
nadaljujte kot je opisano v »Detergent ne izteka – blokirana
kapsula?« na strani 16.

Tekočina ne izteka: Kapsula je morda blokirana in pod
pritiskom.

STOP

1

Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Odprite
zaporno ročico. Če zaporne ročice ni mogoče odpreti,
počakajte 20 minut in nato poskusite znova.

2

Če zaporno ročico lahko odprete, nadaljujte s korakom 3.
Če ne, izklopite aparat in pokličite telefonsko številko
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. 2 DETERGENT NE IZTEKA – NI VODE V REZERVOARJU ZA VODO?

9. 3 DETERGENT NE IZTEKA– BLOKIRANA KAPSULA?

9. ODPRAVLJANJE NAPAK
9. 1 IKONA ZA VKLOP/IZKLOP SVETI V ORANŽNI BARVI



3

Ne pijte kave!Uporabljeno kapsulo odvrzite v koš za
odpadke.

4

Poskusite vklopiti aparat brez kapsule. Če je pretok vode
viden, pomeni, da je bila kapsula okvarjena. Uporabite
drugo kapsulo. Če ne, sledite s točko 9.4 »detergent ne
izteka – blokiran injektor«.

Detergent ne izteka: injektor je morda blokiran in pod
pritiskom.

1

Poskrbite, da je pladenj za kapljice prazen. Odstranite
rezervoar za vodo. Odprite zaporno ročico. Odstranite in
nagnite pladenj za kapljice. Odstranite čistilno iglo. Iglo
hranite izven dosega otrok!

2

Izvlecite električni vtikač!Za boljši dostop do injektorja
aparat nagnite. Injektorja se nikoli ne dotikajte s prsti!
Očistite injektor s čistilno iglo. Sledite navodilom v 8.
»Odstranjevanje vodnega kamna vsaj vsake 3 – 4 mesece« 
na strani 14.
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9. ODPRAVLJANJE NAPAK
9. 3 DETERGENT NE IZTEKA– BLOKIRANA KAPSULA?

9. 4 DETERGENT NE IZTEKA– BLOKIRAN INJEKTOR?



Aparata ni mogoče vklopiti.

1

Preverite ali je električni vtič pravilno priključen v vtičnico.
Če je, preverite napajanje.

2

Če aparata še vedno ni mogoče vklopiti, pokličite
telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za
telefonske številke glejte zadnjo stran.

Napitek brizga iz odprtine za kavo.

STOP

1

Izbirno ročico premaknite v položaj »STOP«. Ne pijte kave!
Izvlecite držalo za kapsule. Uporabljeno kapsulo odvrzite v
koš za odpadke.

2

Očistite notranjost glave. V držalo za kapsulo vstavite novo
kapsulo in ga vstavite nazaj v aparat.

Če napitek izteka počasneje kot ponavadi (samo po
kapljicah), poskušajte z novo kapsulo. Če je težava še
vedno prisotna, je treba odstraniti vodni kamen iz aparata.

www.dolce-gusto.com

1

Uporabite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekočega sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna. Za naročilo pokličite
telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali obiščite
spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
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9. ODPRAVLJANJE NAPAK
9. 5 RAZLIČNO

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


Gumb za vklop/izklop hitro utripa rdeče.

1

Izklopite aparat. Odklopite vtikač in počakajte 20 minut.
Odstranite držalo za kapsule in zavrzite kapsulo. Nato
priključite električni vtikač v vtičnico in vklopite aparat.

2

Če gumb za vklop/izklop še vedno utripa rdeče, pokličite
telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za
telefonske številke, glejte "Klicni center za aparat".

Voda se zbira pod aparatom ali v njegovo okolici. Čista
voda kaplja okrog držala za kapsule med pripravo napitka.

1

Izvlecite električni vtikač!

2

Pokličite telefonsko številko NESCAFÉ® Dolce Gusto® ali
obiščite spletno stran NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Za
telefonske številke glejte zadnjo stran.

Voda med izplakovanjem ali odstranjevanjem vodnega
kamna brizga iz odprtine za kavo.

1

Vstavite sredstvo za splakovanje v držalo za kapsule.
Vstavite držalo za kapsule v aparat.
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9. ODPRAVLJANJE NAPAK
9. 5 RAZLIČNO



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  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 213 006
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
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  +962-65902998  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081
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   +974-44587688
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 

TELEFONSKE ŠTEVILKE
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www.dolce-gusto.com


