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نظرة عامة
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شبكة التقطير

درج التقطير

2.5
AC

B

AR50

حد أقصى 1500 واط حد أقصى 1500 واط

220 - 240

0.815

إلى 113 درجة فهرنهايت  41
درجة مئوية إلى 45   5

إلى 113 درجة فهرنهايت  41
����� �
��

إلى 45   5

2.5
16.0=
30.5 =
24.0 = AC

B

AR50حد أقصى 1500 واط 220 - 240

 A
 B
  C

0.815
إلى 113 درجة فهرنهايت  41

إلى 45 درجة مئوية  5
AC

B

خزان املاء 1

2
بارد 3

5 ذراع اإلختيار
وحدة العرض الشرائطية6

حامل الكبسوالت  8
مقبض اإلغالق7إيقاف4

زر الطاقة9

ساخن

إيقاف

تشغيل

إيقاف

A: 16 1 سم
B: 30 5 سم
 C: 24 1 سم

كجم 23 2
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LUNGO

1 2

قائمة املنتجات

إسبرسو

املشروبات الساخنة

كابوتشينو

إسبرسو
40 مل 

كابوتشينو
240 مل

40 مل 200 مل

كابوتشينو مثلج 
240مل

1 2

شوكوتشينو

شوكوتشينو
210 مل

110 مل100 مل

جراند إنتينسو
180 مل

جراند إنتينسو
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CAPPUCCINO ICE

1 2

1 2

قائمة املنتجات

شاي تي التيه

شاي تي التيه
220 مل

شاي تي 
100 مل

التيه
120 مل

مشروب مثلج

Latte Macchiato
220 ml

50 ml170 ml

Aroma
200 ml

Caffè Crema Grande
200 ml

Aroma
200 ml

كابوتشينو مثلج 105 مل135 مل
240مل

كابوتشينو مثلج

شاي مراكش

شاي مراكش
150 مل
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اإلستخدام ألول مرة

STOP

STOP

STOP

اشطف خزان املاء في البداية. 
امأل اخلزان مبياه شرب نقية. 

ضع الغطاء ثم أدخل خزان املاء في املاكينة.

قم بتشغيل املاكينة. أثناء فترة إحماء املاكينة يبدأ زر الطاقة 
في الوميض باللون األحمر. بعد حوالي 30 ثانية يضيء زر 

الطاقة باللون األخضر بشكل مستمر وبذلك تصبح املاكينة 
مستعدة للعمل.

30 ثانية

حرك  الذراع إلى اليمني لبدء الشطف.

إفتح مقبض اإلغالق وضع حامل الكبسوالت وهو فارغ. 
أغلق مقبض اإلغالق. ضع إبريق سعة واحد لتر أسفل فتحة 

خروج املشروب.

اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى باستخدام 
ذراع اإلختيار. حرك الذراع إلى اليسار لبدء الشطف.

انتظر حتى تعود وحدة العرض الشرائطية إلى الوسط ويتوقف 
االستخراج. أفرغ ونظف اإلبريق. إمأل اخلزان مبياه الشرب حتى 

تصل إلى أقصى مستوى.  

تأكد من أن ذراع اإلختيار في وضعية اإليقاف. 
قم بتوصيل قابس الكهرباء مبقبس التيار الرئيسي. 

إنتظر حتى يعود ذراع أإلختيار الوسط ويتوقف اإلستخراج. 
سوف تتوقف املاكينة عن الشطف ويومض زر التشغيل باللون 

األحمر ملدة 10 ثوان.

1

4

7

2

5

8

ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج 
التقطير في الوضع املرغوب باملاكينة.

3

6

9

إيقاف

إيقاف

إيقاف

إيقاف

حد أقصى
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3

1

23

إعداد مشروب

LUNGO

استخدم ذراع االختيار لضبط وحدة العرض الشرائطية وفقاً 
لعدد الشرائط املعروضة على الكبسولة أو اضبط وحدة 

العرض الشرائطية تبًعا لرغبتك الشخصية.

التقط الكوب من درج التقطير. افتح مقبض اإلغالق. 

اضبط وضع درج التقطير طبًقا للمشروب اخملتار )انظر 
صفحة 5-4(. ضع الكوب على درج التقطير.

حرك الذراع للجهة اليمنى للمشروبات الساخنة، وللجهة 
اليسرى للمشروبات الباردة. فيبدأ إعداد املشروب. انتظر حتى 

تعود وحدة العرض الشرائطية إلى الوسط ويتوقف االستخراج.

اسحب حامل الكبسوالت وتخلص من الكبسولة املستعملة. 

افتح مقبض التأمني واسحب حامل الكبسوالت. أدخل 
الكبسولة في حامل الكبسوالت ثم أدخل احلامل مرة أخرى في 

املاكينة. أغلق مقبض التأمني.

بعد االنتهاء من اإلعداد ويومض زر الطاقة باللون األحمر ملدة 10 
ثوان تقريًبا. أثناء ذلك الوقت ال تفتح ذراع اإلغالق!

احرص على شطف حامل الكبسوالت باملاء وجتفيفه من 
كال اجلانبني. أدخل حامل الكبسوالت في املاكينة. استمتع 

مبشروبك!

قم بتشغيل املاكينة.أثناء فترة إحماء املاكينة يبدأ زر الطاقة 
في الوميض باللون األحمر. بعد حوالي 30 ثانية يضيء زر 

الطاقة باللون األخضر بشكل مستمر وبذلك تصبح املاكينة 
مستعدة للعمل.

30 ثانية

10 ثانية

1

4

7

2

5

8

6

9

إيقاف

1
2

3

STOP
إيقاف
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ال تقم أبًدا بإضافة املياه الساخنة إلى خزان املاء! ال تقم أبًدا بفتح مقبض اإلغالق أثناء فترة إعداد 
املشروب!

بعد االنتهاء من اإلعداد ويومض زر الطاقة باللون األحمر 
ملدة 10 ثوان تقريًبا.ذلك الوقت ال تفتح مقبض اإلغالق!

الوضع االقتصادي

توصيات  لإلستخدام اآلمن

ال تقم أبداً بدفع ذراع اإلختيار إذا كان مقبض اإلغالق 
مفتوحاً!

ال تلمس الكبسولة املستعملة بعد 
إعداد املشروب! سطح ساخن، خطر التعرض لالحتراق!

10 ثوان

في حالة عدم استخدام املاكينة ملدة 5 دقائق فإنها تتوقف عن 
التشغيل تلقائًيا )الوضع االقتصادي(.

إلعادة التشغيل، اضغط زر الطاقة.

5 دقائق

إيقافتشغيل
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التنظيف

احرص على شطف حامل الكبسوالت باملاء وجتفيفه من كال اشطف درج التقطير باملاء ثم نظفه باستخدام فرشاة.
اجلانبني. ميكنك أيًضا وضعه في غسالة تنظيف الصحون.

احرص على شطف وتنظيف خزان املاء. ثم أعد ملئه مبياه 
شرب نقية وأدخله في املاكينة. خزان املاء ال ميكن وضعه في 

غسالة تنظيف الصحون.

قم بتشغيل املاكينة.أثناء فترة إحماء املاكينة يبدأ زر الطاقة 
في الوميض باللون األحمر. بعد حوالي 30 ثانية تتحول إضاءة 

زر الطاقة إلى اللون األخضر وبذلك تصبح املاكينة مستعدة 
للعمل.

30 ثانية

ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج 
التقطير في الوضع املرغوب باملاكينة. 

قم بتنظيف املاكينة باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. 
ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

افتح مقبض اإلغالق وأدخل حامل الكبسوالت وهو فارغ. أغلق 
مقبض اإلغالق. ضع إبريق سعة واحد لتر أسفل فتحة خروج 

املشروب.

STOP

انتظر حتى تعود وحدة العرض الشرائطية إلى الوسط ويتوقف 
االستخراج. أفرغ ونظف اإلبريق.

اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى 
باستخدام ذراع اإلختيار. حرك الذراع إلى اليمني لبدء الشطف

1

4

7

2

5

8

3

6

إيقاف
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في حالة عدم خروج أي سوائل...

STOP

أعد ذراع اإلختيار إلى الوسط. في حالة عدم خروج أي سوائل وعندما تكون املاكينة تصدر 
صوتاً عالياً.

قد تكون الكبسولة مغلقة وواقعة حتت ضغط. 

ثم ارفع مقبض اإلغالق واخلع حامل الكبسوالت.

حتقق من وجود مياه في اخلزان وأعد مأله إذا كان فارغاً ، حرك ذراع 
اإلختيار إلى ساخن أو بارد إلستكمال حتضير املشروب.

ال تستخدم القوة لرفع مقبض اإلغالق.

قم بإلقاء الكبسولة.

إنتظر ملدة 20 دقيقة حتى يقل الضغط.

2 1

1

4

3

2

5

3

20 دقيقة

A
حتقق من إمكانية رفع مقبض اإلغالق بسهولة: ال - انظر القسم A )باألسفل( / نعم - انظر القسم B )الصفحة التالية(

إيقاف
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قم بإلقاء الكبسولةارفع مقبض اإلغالق واخلع حامل الكبسوالت.احلاقن قد يكون مسدوداً .

1

إفصل املاكينة من الكهرباء.
أفضل طريقة للوصول إلى احلاقن هي إمالة املاكينة.

قم بتحرير احلاقن بإبرة التنظيف.أخرج خزان املاء ثم اسحب إبرة التنظيف. أغلق مقبض اإلغالق.

456

23

في حالة عدم خروج أي سوائل...

B
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إزالة الترسبات كل 4-3 أشهر على األقل

1 2
4 5

*♫■☼

ghi

@

إذا لم يخرج املشروب إال على هيئة قطرات صغيرة جًدا أو كان أكثر برودة من 
املعتاد، ففي هذه احلالة يتعني إجراء عملية إزالة الترسبات من املاكينة.

قم بخلط 0.8 لتر من املياه العذبة مع محلول إزالة الترسبات 
في كوب. قم بصب محلول إزالة الترسبات في خزان املاء ثم قم 

بتركيب خزان املاء في املاكينة.

اتصل بأرقام اخلط الساخن لشركة ®NESCAFÉأوقف تشغيل املاكينة. 
®DOLCE GUSTO أو تفضل بزيارة املوقع 

NESCAFÉ® DOLCE اإللكتروني لشركة
®GUSTO. ملعرفة أرقام اخلط الساخن انظر 

كتيب احتياطات السالمة.

1

4

23

إيقاف

0.8

www.dolcegusto-me.com

افتح مقبض اإلغالق وحتقق مما إذا كان حامل الكبسوالت فارًغا 
أم ال. أغلق مقبض اإلغالق مجددًا. أغلق مقبض اإلغالق. 

ضع إبريق سعة واحد لتر أسفل فتحة خروج املشروب.

5

اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى 
باستخدام ذراع اإلختيار. اضغط على زر الطاقة مع االستمرار 

في الضغط عليه ملدة 5 ثوان على األقل. فيبدأ زر الطاقة 
في الوميض باللون األخضر وتدخل املاكينة في وضع إزالة 

الترسبات. 

5 ثانية

6

حرك الذراع إلى اليمني. سيستمر اجلهاز في دورة إزالة 
التكلسات بدء-توقف حوالي مدة دقيقتني.

STOP

سيعود الذراع لوضع املنتصف. في نهاية دورة إزالة التكلسات 
يومض زر الطاقة باللون األخضر  ملدة دقيقتني.

8 7

أفرغ ونظف اإلبريق. احرص على شطف وتنظيف خزان املاء 
بالكامل. امأل اخلزان مبياه شرب نقية وصوالً إلى احلد األقصى.

9
إيقاف

حد أقصى
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معلومات هامة

اتبع اإلرشادات الواردة في دليل استعمال 
طقم إزالة الترسبات.

جتّنب وصول مادة إزالة الترسبات إلى أي جزء 
من مكونات املاكينة.

ال تستعمل اخلل إلزالة الترسبات. ال تضغط على زر الطاقة أثناء دورة إزالة 
الترسبات.

حرك الذراع إلى اليمني لبدء الشطف. انتظر حتى تعود وحدة 
العرض الشرائطية إلى الوسط ويتوقف االستخراج.

10

STOP

سيعود الذراع لوضع املنتصف.

11

حرك الذراع إلى اليسار لبدء الشطف. انتظر حتى تعود وحدة 
العرض الشرائطية إلى الوسط ويتوقف االستخراج.

12

إزالة الترسبات كل 4-3 أشهر على األقل

STOP

سيعود الذراع لوضع املنتصف. عند نهاية دورة الشطف، يضيء 
زر الطاقة بلون األحمر. انتظر اجلهاز ليعمل من جديد بشكل 

طبيعي. بعد ذلك أطفئ اجلهاز.

13

أفرغ ونظف اإلبريق. احرص على شطف وتنظيف خزان املاء 
بالكامل. امأل اخلزان مبياه شرب نقية وصوالً إلى احلد األقصى.

14

ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج 
التقطير في الوضع املرغوب باملاكينة. 

قم بتنظيف املاكينة باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. 
ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

15
إيقاف

إيقاف

إيقاف
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تشخيص اخلطأ وإصالحه

1 2
4 5

*♫■☼

ghi

@

يتعذر تشغيل املاكينة.

املشروب يتناثر من فتحة خروج القهوة.

تأكد من صحة توصيل القابس مبقبس التيار الرئيسي. إن 
كان موصالً بشكل صحيح حتقق من مصدر اإلمداد بالتيار 

الكهربائي.

إذا لم تتمكن بعد من تشغيل املاكينة اتصل باخلط الساخن 
لشركة ®NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. ملعرفة أرقام اخلط 

الساخن انظر كتيب احتياطات السالمة.

12

أوقف عملية اإلعداد ثم اسحب حامل الكبسوالت وافحص 
الكبسولة. ينبغي أن حتتوي الكبسولة على ثقب واحدة فقط.

قم بالتخلص من أي كبسولة بها أكثر من ثقب.

1

أدخل كبسولة جديدة في حامل الكبسوالت ثم أدخل احلامل 
مرة أخرى في املاكينة.

2

1 2
4 5

*♫■☼

ghi

@

إذا لم يخرج املشروب إال على هيئة قطرات صغيرة جًدا 
أو كان أكثر برودة من املعتاد، ففي هذه احلالة يتعني إجراء 

عملية إزالة الترسبات من املاكينة.

 NESCAFÉ DOLCE اتصل بأرقام اخلط الساخن لشركة
GUSTO أو تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني لشركة 

®NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. ملعرفة أرقام اخلط الساخن 

انظر كتيب احتياطات السالمة.

1

www.dolcegusto-me.com
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تشخيص اخلطأ وإصالحه

أوقف تشغيل املاكينة. تأكد مما إذا كانت الكبسولة مغلقة زر الطاقة يومض باللون األحمر بشكل متالحق.
وواقعة حتت ضغط أم ال )انظر صفحة 10(. اسحب القابس 

وانتظر 20 ثانية. ثم قم بتوصيل القابس مبقبس التيار 
الرئيسي وقم بتشغيل املاكينة.

1

1 2
4 5

*♫■☼

ghi

@

إذا كان زر الطاقة اليزال يضيء باللون األحمر اتصل باخلط 
الساخن لشركة ®NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. ملعرفة 

أرقام اخلط الساخن انظر كتيب احتياطات السالمة.

2

20 دقيقة

إيقاف

تشغيل
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إحتياطات السالمة

1.  اقرأ جميع التعليمات واحرص على مراعاة تعليمات السالمة هذه.
2.  قم بتوصيل اجلهاز مبقبس مأخذ رئيسي ذي وصلة أرضي فقط. يجب أن يكون 

جهد املأخذ الرئيسي مطابًقا للبيانات املوجودة على لوحة مواصفات اجلهاز. يؤدي 
استعمال وصلة غير سليمة إلى إبطال الضمان، وقد ينطوي هذا االستعمال على 

مخاطر. 
هذا اجلهاز مخصص لالستخدام في األغراض املنزلية فقط. وهو غير مخصص    .3

لالستخدام في التطبيقات التالية، ومن ثم لن يكون الضمان ساريًا في تلك 
احلاالت: 

-  مطابخ املوظفني في املتاجر واملكاتب وغيرها من أماكن العمل؛  
-  منازل املزرعة؛ 

االستخدام من قبل النزالء في الفنادق واملوتيالت وغيرها من األماكن املعدة    -
للسكن؛ 

البنسيونات اخملصصة للمبيت واإلفطار؛   -
4.  في حالة استخدام اجلهاز بطريقة غير سليمة أو عدم االلتزام بالتعليمات الواردة 

في هذا الدليل، لن تتحمل الشركة املنتجة أية مسؤولية جتاه ذلك وتسقط 
حقوق الضمان. ال تستخدم سوى كبسوالت ®NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. كل 

كبسولة مخصصة إلعداد كوب كامل، وال ميكن إعادة استخدامها. ال تقم بإزالة 
الكبسوالت الساخنة بيدك. استخدم مقبًضا أو أداة مسك.

احرص دائًما على استخدام اجلهاز على أسطح مستوية وثابتة ومقاومة للحرارة    .5
بعيًدا عن مصادر احلرارة أو رذاذ املاء.

6.  حلماية األشخاص من التعرض حلريق أو لصدمة كهربائية أو ألية إصابة ال تغمر 
سلك الكهرباء أو القوابس أو اجلهاز في املاء أو في غيره من السوائل. ال تلمس 

سلك الكهرباء ويداك مبللتني. ال متأل خزان املياه بشكل زائد عن احلد.
في حالة الطوارئ اسحب القابس من مقبس الكهرباء على الفور.    .7

يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة عند استخدام اجلهاز بالقرب من األطفال.     .8
احفظ اجلهاز / سلك الكهرباء / حامل الكبسوالت بعيًدا عن متناول األطفال. 

يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم باجلهاز.  ال تغفل عن اجلهاز أثناء حتضير 
املشروب.

هذا اجلهاز غير مخصص لالستخدام بواسطة األطفال أو األشخاص الذين يعانون    .9
من قصور في القدرات البدنية أو احلسية أو العقلية أو الذين تنقصهم اخلبرة 

واملعرفة ما لم يتم اإلشراف عليهم أو إعطاءهم تعليمات بخصوص استخدام 
اجلهاز من قبل شخص مسئول عن سالمتهم. وبالنسبة األشخاص الذين لديهم 

قدرة محدودة على معرفة تشغيل هذا اجلهاز واستخدامه أو ال يعرفون كيفية 
تشغيله واستخدامه، فإنه يتعني عليهم أوالً قراءة محتويات دليل املستخدم 

وفهمها بالكامل وطلب أية إرشاددات إضافية خاصة بتشغيل اجلهاز واستخدامه 
من الشخص املسئول عن سالمتهم كلما أمكن.

ال تستخدم اجلهاز بدون درج التقطير وشبكة التقطير، إال في حالة استخدام   .10
كوب طويل جًدا. ال تستخدم اجلهاز إلعداد املاء الساخن. 

ألسباب صحية احرص دائًما على ملء خزان املياه مبياه شرب عذبة.  .11
بعد استخدام اجلهاز احرص دائًما على إزالة الكبسولة وتنظيف حامل الكبسوالت.   .12

قم بتفريغ كل من درج التقطير ووعاء الكبسوالت وتنظيفهما يومًيا. بالنسبة 
للمستخدمني الذين لديهم حساسية جتاه منتجات األلبان: قم بشطف رأس اجلهاز 

طبًقا إلجراءات التنظيف.
انزع قابس اجلهاز من مقبس املأخذ الرئيسي في حالة عدم استخدام اجلهاز.  .13

انزع قابس اجلهاز من مقبس املأخذ الرئيسي قبل التنظيف. اترك اجلهاز يبرد قبل   .14
تركيب أو خلع أية أجزاء وقبل تنظيف اجلهاز.  ال تقم أبًدا بتنظيف اجلهاز تنظيًفا 
رطًبا وال تغمره في أي سائل. ال تقم أبًدا بتنظيف اجلهاز باملاء اجلاري. ال تستخدم 

املنظفات أبًدا لتنظيف اجلهاز. ال تستخدم سوى اإلسفنج/ الُفرَش الناعمة 
لتنظيف اجلهاز. يجب تنظيف خزان املياه باستخدام الفرشاة اخملصصة لتنظيف 

زجاجة رضاعة األطفال.
ال تقلب اجلهاز رأساً على عقب أبداً.  .15

في حالة التخطيط للسفر لفترة طويلة لقضاء عطلة على سبيل املثال وما إلى   
ذلك، يجب تفريغ اجلهاز وتنظيفه وفصله عن الكهرباء. يجب شطف اجلهاز قبل 

إعادة استخدامه. قم بتشغيل دورة الشطف قبل إعادة استخدام جهازك.
ال تقم بإيقاف تشغيل اجلهاز أثناء عملية إزالة الترسبات. قم بشطف خزان املياه   .16

وتنظيف اجلهاز لضمان عدم وجود أي من العوامل املزيلة للترسبات.
يجب أن جترى أية أعمال تشغيل أو تنظيف أو عناية باجلهاز - فيما عدا االستخدام   .17

الطبيعي - لدى مراكز خدمة ما بعد البيع املعتمدة من اخلط الساخن جلهاز  
 ®NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. ال تقم بفك اجلهاز أو وضع أي شيء في فتحاته.
في حالة استخدام اجلهاز بشكل مكثف دون إعطاءه فترة كافية ليبرد، فسوف   .18
يتوقف اجلهاز عن العمل مؤقًتا مع وميض ملبة املؤشر باللون األحمر. هذا اإلجراء 

من شأنه حماية جهازك من السخونة املفرطة. أوقف تشغيل اجلهاز ملدة 20 
دقيقة حتى يبرد.

ال تقم بتشغيل اجلهاز في حالة تلف سلك الكهرباء أو القابس. إذا كان سلك   .19
الكهرباء تالًفا، يجب تغييره لدى الشركة املنتجة أو وكيل خدمتها أو لدى أية 

أشخاص مؤهلني لهذا الغرض من أجل جتنب التعرض ألية مخاطر.   ال تقم 
بتشغيل أي جهاز به خلل وظيفي أو متعرض ألي شكل من أشكال التلف.   

افصل سلك الكهرباء عن التيار الكهربائي على الفور.  أعد اجلهاز التالف إلى 
أقرب مركز خدمة معتمد لدى اخلط الساخن جلهاز

.NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®  
قد يؤدي استخدام ملحقات تكميلية غير مصرح بها من قبل الشركة املنتجة   .20

للجهاز إلى تعرض األشخاص حلريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
ال جتعل سلك الكهرباء معلًقا فوق حافة منضدة أو طاولة وال جتعله يلمس أية   .21

أسطح ساخنة أو حواف حادة. 
ال جتعل سلك الكهرباء متدلًيا )خطر التعثر(. ال تلمس سلك الكهرباء أبًدا ويداك   

مبللتني.
ال تضع اجلهاز على أو بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن   .22

ساخن.
لفصل اجلهاز عن التيار الكهربائي، اضغط على زر اإليقاف OFF، ثم انزع القابس   .23

من املقبس اجلداري.  ال تفصل التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك.

عند استخدام األجهزة الكهربائية هناك احتياطات سالمة أساسية يجب اتباعها، مبا في ذلك ما يلي:
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احرص دائًما على غلق رأس وحدة االستخالص باستخدام حامل الكبسوالت. ال   .24
تسحب حامل الكبسوالت للخارج قبل أن يتوقف املؤشر عن الوميض. لن يعمل 

اجلهاز إذا لم يكن حامل الكبسوالت مركًبا به.
قد يحدث احتراق بفعل البخار الساخن في حالة فتح الرافعة أثناء دورات   .25

التحضير.
ال تسحب الرافعة قبل أن تتوقف ملبات املاكينة عن الوميض.  

ال تضع أصابعك حتت املنفذ أثناء إعداد املشروبات.  .26
ال تلمس اإلبرة املوجودة برأس وحدة االستخالص.  .27

ال حتمل اجلهاز أبًدا من رأس وحدة االستخالص.   .28
حامل الكبسوالت ُمجهز مبغناطيسات ثابتة. جتنب وضع حامل الكبسوالت   .29

بالقرب من األجهزة واألغراض التي ميكن أن تتضرر من املغناطيسية، مثل بطاقات 
االئتمان، ومحركات أقراص USB وغيرها من األجهزة احلاملة للبيانات، عالوة على 
أشرطة الفيديو والتليفزيون وشاشات الكمبيوتر املزودة بأنابيب صور، والساعات 

امليكانيكية، وسماعات األذن ومكبرات الصوت.
بالنسبة للمرضى الذين يستعملون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة   

الرجفان: ال جتعل حامل الكبسوالت فوق جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز إزالة 
الرجفان مباشرة.

هناك سلك كهربائي قصير مورد مع اجلهاز بغرض تقليل األخطار الناجمة   .30
عن تشابك السلك الطويل أو التعثر فيه. ميكن استخدام أسالك متديد طويلة 

شريطة توخي احلرص واحلذر عند استخدامها.
إذا كان مقبس الكهرباء غير متطابق مع قابس اجلهاز، يجب تغيير القابس بآخر من   .31

نوع مناسب لدى مراكز خدمة ما بعد البيع املعتمدة من اخلط الساخن جلهاز  
.NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 

العبوة مصنوعة من مواد قابلة إلعادة التدوير. اتصل باجمللس احمللي الذي تتبعه أو   .32
اجلهة اخملتصة للحصول على مزيد من املعلومات حول برامج إعادة التدوير. جهازك 

يتكون من مواد قيمة ميكن إعادة االنتفاع بها أو إعادة تدويرها.
للحصول على إرشادات إضافية حول كيفية استخدام اجلهاز ارجع إلى دليل   .33

املستخدم على املوقع اإللكتروني www.dolcegusto-me.com أو اتصل برقم اخلط 
.NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® الساخن جلهاز

حتذير: يرجى عدم فتح الغطاء و ذلك لسالمتكم للتقليل من خطر احلريق أو 
الصدمة الكهربائية، حيث ال يوجد  بالداخل أية قطع غيار للصيانة. التصليح 

يجب أن يتم فقط من قبل األشخاص اخملولني بأعمال الصيا نة.
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لساخن ا اخلط  قام  ر أ

الضمان ال يشمل األجهزة التي ال تعمل نهائيا أو التي ال تعمل بشكل سليم بسبب سوء اإلستخدام أو لعدم إزالة التكلس 
بصورة صحيحة.
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