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Atsisiųskite programėlę /

LT

Rakenduse allalaadimine
Atsisiųskite Nespresso programėlę. Jei programėlę jau
turite, atnaujinkite ją.

EE

Paleiskite programėlę.

Spustelėkite kavos aparato piktogramą.

Käivitage rakendus.

Klõpsake masina ikoonile.

Laadige alla Nespresso rakendus. Kui see teil juba on,
siis palun uuendage seda.

Norėdami patikrinti, ar jūsų įrenginys tinka, užeikite į www.nespresso.com
Seadme ühilduvuse saate järele kontrollida lehelt www.nespresso.com

Siejimas / Sidumine

Jungimosi funkcijos /
Ühenduse võimalused

Nepamirškite iš pradžių savo išmaniajame telefone ar
planšetėje įjungti Bluetooth® režimo.
Ärge unustage, et kõigepealt tuleb nutitelefonis või
tahvlis sisse lülitada Bluetooth®-režiim.

+

= ON

Siejimui pasibaigus, Nespresso
lemputė mirktelės tris kartus.
Kui sidumine on lõpetatud,
vilgub Nespresso tuluke 3
korda.

- Gėrimų valdymas
- Kapsulių atsargų valdymas
- Kavos virimo tvarkaraštis
- Virti dabar
- Pranešimai dėl priežiūros
- Įspėjimas dėl kalkių šalinimo
- Dar daugiau pamatysite
programėlėje

- Retseptide haldamine
- Kapslivarude haldamine
- Kohvi valmistamise planeerimine
- Kohvi valmistamine
- Hooldusteavitused
- Katlakivi hoiatus
- Rakendusest leiate muidki toiminguid
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Pakuotės turinys /
Pakendi sisu
Nespresso Expert kavos aparatas
Kohvimasin Nespresso Expert

Dėžutė su Nespresso kapsulėmis
Nespresso kapslite proovivalik

Nespresso tutvustusvoldik

Naudojimo instrukcija
EXPERT
MY MACHINE

KASUTUSJUHEND
Nespresso ainulaadsed masinad on mõeldud ideaalse espresso valmistamiseks. Kõikidel
Nespresso masinatel on spetsiaalne tõmbesüsteem, mis tagab kuni 19-baarise rõhu.
Kõik näitajad on ülitäpselt välja arvutatud, et aroom pääseks igast kapslist täielikult valla
ja annaks kohvile õige tunnetuse ning erakordselt rikkaliku ja maheda kreemisuse.

Trumpas vadovas
2x

DĖMESIO: kad būtų išvengta galimų sugadinimų ir traumų,
pamatę šį ženklą žiūrėkite saugumo instrukciją.
HOIATUS: kui näete seda märki, uurige võimalike
vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ettevaatusabinõusid.

Kasutusjuhend

NESPRESSO EXPERT
QuickStart Guide

Kiirjuhend

Vandens kietumo indikatorius (instrukcijos viduje)
Vee kareduse tester kasutusjuhendi vahel
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Nespresso – tai daugybė nuostabių Espresso puodelių. Visi Nespresso kavos aparatai
turi aukšto slėgio 19 barų siurblį, užtikrinantį puikų ištraukimą. Kiekvienas sistemos
parametras apskaičiuotas ypač tiksliai, siekiant kuo geriau atskleisti visus aromatus,
pagaminti puikią kavą su tiršta švelnia puta crema.

Lankstinukas „Sveikiname prisijungus prie Nespresso“

Welcome

3x

Nespresso Expert /
Nespresso Expert

INFORMACIJA: pamatę šį ženklą žiūrėkite saugumo instrukciją dėl
tinkamo ir saugaus kavos aparato naudojimo.
TEAVE: kui näete seda märki, võtke nõuanne kohvimasina õige ja ohutu
kasutuse kohta teadmiseks.
PASTABA: pamatę šį ženklą žinokite, kad šia funkcija galite naudotis ir per
programėlę. Daugiau informacijos pateikiama programėlėje.
NB! Kui näete seda märki, võib asjaomast funktsiooni kasutada ka rakenduse
kaudu. Lisateavet leiate rakendusest.

Techninės specifikacijos /

Tehnilised näitajad
Dažnis
Sagedus

max

Turinys / Sisu

LT
EE

Atsisiųskite programėlę / Rakenduse allalaadimine
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220-240 V~, 50-60 Hz, 1600 W

Siejimas / Sidumine

3

2.402 - 2.480 GHz
Didžiausia galia 4 dBm / Max saatevõimsus 4 dBm

Jungimosi funkcijos / Ühenduse võimalused

3

Pakuotės turinys / Pakendi sisu

4

Nespresso Expert / Nespresso Expert

4

Didžiausias slėgis: 19 bars / 1.9 MPa
Max rõhk: 19 bars / 1.9 MPa
Standartinė versija: ~4.4 kg / Standardversioon:: ~4.4 kg
~1.11 L
38.05 cm

28.7 cm

22.3 cm

Techninės specifikacijos / Tehnilised näitajad
Saugumo instrukcijos / Ettevaatusabinõud

5
6-11

Aparato apžvalga / Masina tutvustus

12

Pirmas naudojimas (arba naudojimas po ilgo laiko) /
Esimene kasutuskord (või kasutamine pärast pikka pausi)

13

Aparato įjungimas ir išjungimas / Masina sisselülitamine

14

Įprastas kavos paruošimas / Tavalise kohvi valmistamine

15-16

Įėjimas į nustatymų režimą / Seadistusse sisenemine

17

Nustatymų režimas: energijos taupymas / Seadistus: energiasääst

17

Vandens kiekio programavimas / Veekoguse seadistamine

18

Nustatymų režimas: gamyklinių nustatymų grąžinimas /
Seadistus: tehasesätete lähtestamine

19

Nustatymų režimas: sistemos ištuštinimas /
Seadistus: süsteemi tühjendamine

20

Valymas / Puhastamine

21

Vandens kietumas / Vee karedus

22

Kalkių šalinimas / Katlakivi eemaldamine

23-24

Gedimų šalinimas / Veaotsing

25-26

Susisiekite su Nespresso klubu / Nespresso klubi kontaktandmed

27

Utilizavimas ir aplinkos apsauga / Kõrvaldamine ja keskkonnahoid

27

Ribota garantija / Piiratud garantii

28
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Saugumo instrukcijos
INFORMACIJA: pamatę šį
ženklą, žiūrėkite saugumo
instrukciją dėl tinkamo ir
saugaus kavos aparato
DĖMESIO: šios saugumo
naudojimo.
instrukcijos yra neatsiejama
• Aparatas skirtas gėrimams
kavos aparato dalis. Atidžiai
ruošti, kaip nurodyta šioje
jas perskaitykite prieš pirmą
instrukcijoje.
kartą naudodamiesi aparatu.
• Nenaudokite aparato jokiems
Laikykite jas pasiekiamoje
kitiems tikslams, kurie
vietoje, kad prireikus
nenurodyti instrukcijoje.
galėtumėte perskaityti.
• Šis kavos aparatas skirtas
naudoti patalpose ir tik esant
DĖMESIO: kad
įprastai temperatūrai.
išvengtumėte galimų gedimų
• Saugokite aparatą nuo
ir traumų, pamatę šį ženklą
tiesioginių saulės spindulių,
žiūrėkite saugumo instrukciją.
ilgalaikio vandens purslų ir
drėgmės poveikio.
DĖMESIO: naudojant
• Šis kavos aparatas skirtas
aparatą neteisingai, kyla
naudoti tik namuose ir
pavojus susižeisti.
panašioje aplinkoje,
pavyzdžiui, parduotuvių
DĖMESIO: pasinaudoję
darbuotojams virtuvės zonoje,
aparatu, nelieskite karštų
biuruose ir kitose darbo
paviršių (kavos virimo
patalpose, viešbučių, motelių
skyriaus, kavos ir karšto
ir kitų apgyvendinimo
vandens antgalių), nes jie
paslaugas teikiančių institucijų
dar gali būti neatvėsę.
svečiams.
• Šį kavos aparatą gali naudoti
DĖMESIO: nekiškite į
(suaugusiesiems prižiūrint) 8
vandens bakelį ir kavos virimo
skyrių jokių pašalinių objektų.
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metų ir vyresni vaikai, jei jie
supažindinti su saugaus
naudojimo instrukcijomis ir
suvokia neteisingo aparato
naudojimo pavojų. Valyti ir
remontuoti aparatą galima ne
jaunesniems nei 8 metų
vaikams ir tik prižiūrint
suaugusiesiems.
• Kavos aparatą ir jo laidą
laikykite ten, kur jų negalėtų
pasiekti jaunesni nei 8 metų
vaikai.
• Šiuo kavos aparatu gali
naudotis ribotų fizinių,
jutiminių ir protinių gebėjimų
asmenys arba neturintys
patirties ir žinių, jei jie
supažindinti su saugaus
naudojimo instrukcijomis ir
suvokia neteisingo aparato
naudojimo pavojų.
• Vaikams žaisti su kavos
aparatu draudžiama.
• Gamintojas neatsako ir
garantija netaikoma
pažeidimams, kurie atsiranda
naudojant kavos aparatą
komerciniais tikslais,
neteisingai jį naudojant arba

naudojant ne pagal paskirtį,
taip pat, jei remontą atlieka ne
specialistai arba nesilaikoma
šios instrukcijos.
Valydami aparatą visada
laikykitės valymo instrukcijų.
• Ištraukite kavos aparato
kištuką iš lizdo.
• Nevalykite kavos aparato, kol
jis dar karštas.
• Valykite drėgna šluoste arba
kempinėle.
• Niekada nemerkite aparato į
vandenį ir neplaukite po
tekančiu vandeniu.
Saugokitės gaisro ir mirtino
elektros smūgio.
• Jei kiltų pavojus, iškart
ištraukite kištuką iš elektros
lizdo.
• Junkite kavos aparatą tik į
tinkamą ir lengvai pasiekiamą
įžemintą elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad tinklo įtampa
atitinka kavos aparato darbo
režimą, kuris nurodytas
techninių duomenų lentelėje.
Netinkamai prijungus kavos

LT

skersmuo ne mažesnis kaip
1,5 mm arba kuris yra
atitinkamos įėjimo galios.
• Kad kavos aparatas nebūtų
Kavos aparatas gali būti
pavojingai pažeistas,
jungiamas prie tinklo tik
nestatykite jo ant karštų
tada, kai yra parengtas
paviršių, pavyzdžiui,
darbui.
radiatorių, viryklių, dujinių
• Netieskite laido netoli aštrių
viryklių, atviros ugnies ir kt.,
kampų. Įtvirtinkite laidą taip,
arba arti jų.
kad jis nenukartų žemyn.
• Stebėkite, kad laidas neįkaistų • Kavos aparatą visada statykite
ant lygaus, horizontalaus ir
ir ant jo nepakliūtų drėgmės.
stabilaus paviršiaus. Paviršius
• Jei laidas arba kištukas
turi būti atsparus karščiui ir
pažeisti, juos būtina
skysčiams, kaip antai vanduo,
pakeisti. Siekiant išvengti
kava, priemonės nuo kalkių ir kt.
rizikos, kavos aparatą reikia
• Jei ilgai nesinaudojate kavos
grąžinti gamintojui, į
aparatu, išjunkite jį iš tinklo.
techninės priežiūros centrą
Atjungdami aparatą nuo
arba perduoti lygiavertę
tinklo, ištraukite kištuką iš
kvalifikaciją turintiems
elektros lizdo – netraukite už
asmenims.
laido, kad jo nepažeistumėte.
• Nenaudokite kavos aparato,
• Prieš valymą ir remontą
jei pažeistas jo laidas.
ištraukite
Norėdami grąžinti kavos
kištuką iš lizdo ir palikite
aparatą, kreipkitės į
aparatą atvėsti.
Nespresso klubą arba į
oficialius Nespresso atstovus. • Niekada nelieskite laido
šlapiomis rankomis.
• Jei prijungiant aparatą reikia
• Niekada nemerkite kavos
naudoti ilgintuvą, naudokite
aparato ar jo dalių į vandenį ar
tik įžemintą ilgintuvą, kurio
aparatą prie tinklo, garantija
negalioja

kitą skystį.
• Niekada nenaudokite
indaplovės valydami kavos
aparatą arba jo dalis.
• Vandens ir elektros srovės
sąveika pavojinga ir elektros
srovės poveikis gali būti
mirtinas.
• Neatidarinėkite prietaiso.
Viduje pavojinga elektros
įtampa!
• Nedėkite pašalinių daiktų į
kavos aparato angas. Dėl to
gali kilti gaisras arba trenkti
elektra.
• Naudodami kavos aparatą
venkite galimų traumų.
• Nepalikite kavos aparato be
priežiūros, jei naudojate jį
rankiniu režimu. Naudojant
aparatą iš anksto
užprogramuotu ar nuotoliniu
režimu, reikia imtis
papildomų atsargumo
priemonių, kad būtų išvengta
bet kokių galimų pažeidimų,
pavyzdžiui: laikykitės
naudojimo instrukcijų,
įsitikinkite, kad į laikiklį
įstatytas tinkamo dydžio

puodelis, svirtis yra visiškai
nuleista, pasirūpinkite, kad
vandens bakelyje būtų
vandens ir kad aparatas ir jo
laidas būtų vaikams ir
naminiams gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.
• Nenaudokite kavos aparato,
jei jis pažeistas arba
netinkamai veikia. Iškart
atjunkite aparatą nuo tinklo.
Susisiekite su Nespresso
klubu arba oficialiu
Nespresso atstovu dėl
diagnostikos, gedimų
šalinimo ar remonto.
• Naudojant pažeistą kavos
aparatą gali trenkti elektros
srovė, kilti gaisras ir galima
nusideginti.
• Visuomet uždarykite svirtį ir
niekada jos nekelkite veikiant
kavos aparatui. Pakėlę svirtį
galite nusiplikyti.
• Nekiškite pirštų po kavos
išleidimo antgaliu, kad
nenusiplikytumėte.
• Nekiškite pirštų į kapsulių
angas. Tai gali sukelti traumų!
• Aplink ašmenimis nepradurtą
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Saugumo instrukcijos
kapsulę gali pratekėti vanduo
ir sugadinti kavos aparatą.
• Niekada nenaudokite pažeistų
ar deformuotų kapsulių.
Kapsulei užstrigus kapsulių
skyrelyje, prieš imdamiesi
kokių nors veiksmų, išjunkite
kavos aparatą ir atjunkite jį
nuo tinklo. Paskambinkite
Nespresso klubui arba
oficialiam Nespresso atstovui.
• Į vandens bakelį pilkite tik
švarų geriamąjį vandenį.
• Jei planuojate ilgai
nesinaudoti kavos aparatu
(pavyzdžiui, per atostogas),
ištuštinkite vandens bakelį.
• Jei kelias dienas
nesinaudojote kavos aparatu,
pakeiskite bakelyje esantį
vandenį šviežiu.
• Nenaudokite kavos aparato
be lašų surinkimo padėkliuko
ir grotelių, kad skysčiai
nepatektų ant kitų paviršių.
• Nelieskite karštų paviršių.
Naudokite rankenėles ar
apsaugotus paviršius.
• Kad nenusidegintumėte,
kavos paruošimo metu
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visuomet laikykite pieno bakelį
uždengtą.
• Nenaudokite stipriai veikiančių
valymo priemonių ar valiklių
su cheminiais tirpikliais.
Valydami kavos aparato
paviršius, paimkite sudrėkintą
šluostę ir švelnią valymo
priemonę.
• Valydami kavos aparatą
naudokite tik švarias
priemones.
• Išėmę kavos aparatą iš
pakuotės, nuimkite plėvelę ir
ją išmeskite.
• Šis aparatas skirtas specialiai
Nespresso kavos kapsulėms,
kurių galima įsigyti tik
Nespresso klube arba pas
įgaliotą Nespresso atstovą.
• Visų Nespresso kavos aparatų
kokybė yra atidžiai tikrinama.
Atsitiktine tvarka atrinkti
aparatai testuojami realiomis
sąlygomis. Todėl kai kuriuose
aparatuose galima
pastebėti ankstesnio
naudojimo pėdsakų.
• Nespresso pasilieka teisę keisti
instrukciją iš anksto apie

tai neįspėjusi.
• Aparate yra magnetų.
Kalkių šalinimas
• Tinkamai naudojama
Nespresso priemonė nuo
kalkių užtikrina nuostabų
kavos skonį ir gerą kavos
aparato veikimą visą
numatytą laiką.
• Nespresso priemonė nuo
kalkių specialiai sukurta
Nespresso aparatams;
naudojant bet kokią kitą kalkių
šalinimo priemonę galima
pažeisti aparato dalis arba
kalkių šalinimas gali būti
atliktas netinkamai.
• Įvertinęs sunaudoto vandens
kiekį ir vandens kietumą, jūsų
Nespresso aparatas
apskaičiuoja, kada reikia atlikti
kalkių šalinimą. Skaičiavimai
atliekami nuo pirmojo
naudojimo, įvertinus vandens
kietumo matuoklio duomenis.
Būtinai dar kartą patikrinkite
vandens kietumą, jei
naudojate aparatą kitoje
valstybėje / kitame regione.

• Būtinai pašalinkite kalkes
iškart, kai aparatas nurodo tai
padaryti; pavėlavus pašalinti
kalkes aparatas gali būti
nepakankamai efektyvus.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ. Perduokite
instrukciją asmeniui, kuris
naudosis kavos aparatu.
Instrukcija PDF formatu
pateikiama svetainėje
nespresso.lt

Ettevaatusabinõud
HOIATUS!
Ärge pange veepaaki ega
keeduseadisesse võõrkehi.
HOIATUS!
Ettevaatusabinõud on
seadme osa. Lugege need
enne uue seadme
kasutuselevõttu hoolikalt läbi.
Hoidke need kättesaadavas
kohas edaspidiseks
kasutuseks alles.
HOIATUS! Kui näete seda
märki, uurige võimalike
vigastuste ja kahjustuste
vältimiseks
ettevaatusabinõusid.
HOIATUS! Seadme
väärkasutusega kaasneb
vigastuste oht.
HOIATUS! Pärast
kasutamist kuumi osi
(keeduseadis, kohvi- ja
kuumaveetila) mitte
puudutada, sest need võivad
põletada.

TEAVE:
kui näete seda märki, võtke
nõuanne kohvimasina õige ja
ohutu kasutuse kohta
teadmiseks.
• Seade on mõeldud
käesolevate suuniste järgi
jookide valmistamiseks.
• Ärge kasutage seadet muuks
kui ettenähtud otstarbeks.
• Seade on mõeldud
kasutamiseks ainult
siseruumides ja tavapärases
temperatuurivahemikus.
• Kaitske seadet otsese
päikesevalguse, pikaajalise
veepritsmetega kokkupuute ja
niiskuse eest.
• Seade on mõeldud
kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja
sarnastes oludes, näiteks
kaupluste, kontorite ja muude
tööruumide ja
suurmajapidamiste töötajate
sööginurgas, hotellide,
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motellide jt majutusasutuste
klientidele ja
kodumajutusasutustes.
• Seadet tohivad järelevalve all
kasutada vähemalt
8-aastased lapsed, kui neid on
õpetatud, kuidas seadet
ohutult kasutada, ja nad on
teadlikud võimalikest
ohtudest. Seadet tohivad
puhastada ja hooldada
vähemalt 8-aastased lapsed
täiskasvanu järelevalve all.
• Seadet tohivad järelevalve all
kasutada vähemalt
8-aastased lapsed, kui neid on
õpetatud, kuidas seadet
ohutult kasutada, ja nad on
teadlikud võimalikest
ohtudest.
• Seadet tohivad puhastada ja
hooldada vähemalt
8-aastased lapsed
täiskasvanu järelevalve all.
• Hoidke seade ja selle juhe alla
8-aastaste laste käeulatusest
eemal.
• Seadet võivad kasutada
piiratud füüsiliste, sensoorsete
ja vaimsete võimetega või

ebapiisavate kogemuste ja
teadmistega isikud eeldusel,
et nende tegevust jälgib
täiskasvanu või neid on
õpetatud, kuidas seadet
ohutult kasutada, ja nad
mõistavad võimalikke ohtusid.
• Seade ei ole laste mänguasi.
• Tootja ei võta mingit vastutust
ja garantii ei kehti seadme
ärilise kasutuse või
ebakorrektse käsitsemise ja
kasutuse korral ning
ebaotstarbekohasest
kasutusest, valedest
kasutusvõtetest, ebapädevate
isikute parandustöödest või
suuniste mittejärgimisest
tuleneva kahju korral.
• Eemaldage seade toitevõrgust.
• Seadme puhastamisel järgige
kindlasti puhastussuuniseid.
• Puhastage seadet niiske lapi
või käsnaga.
• Ärge pange seadet kunagi
üleni vette ega voolava vee
alla.
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Ettevaatusabinõud
Vältige eluohtliku elektrilöögi
ja tulekahju ohtu.
• Hädaolukorras tõmmake
pistik kohe pistikupesast välja.
• Ühendage pistik ainult
sobivasse ja kergesti
ligipääsetavasse maandatud
toitekontakti. Veenduge, et
toiteallika pinge vastaks
nimeplaadil toodud pingele.
Vale toitekontakti kasutamine
tühistab seadme garantii.
• Seadme tohib toitevõrku
ühendada alles pärast selle
paigaldamist.
• Hoidke juhe eemal
kuumusest ja niiskusest.
• Kui toitejuhe on kahjustatud,
peab tootja, teeninduse
töötaja või muu pädev isik
selle ohutuse huvides välja
vahetama.
• Kui juhe on kahjustatud, ei
tohi seadet kasutada.
Tagastage seade Nespresso
klubile või Nespresso volitatud
esindusse.
• Vajaduse korral kasutage
maandusega pikendusjuhet,
mille juhi läbilõige on
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vähemalt 1,5 mm2 või
võrreldava sisendvõimsusega.
• Ohtlike kahjustuste
vältimiseks ärge
pange seadet kuumale
pinnale ega selle kõrvale (nt
radiaator, pliidiplaat, ahi,
gaasipliit, lahtine leek jms).
• Pange seade kindlasti
horisontaalsele, kindlale ja
tasasele pinnale. Pind peab
olema vastupidav kuumusele
ja vedelikele, nagu vesi, kohv,
katlakivieemaldi jms.
• Tõmmake seade
seinakontaktist välja, kui te
seda pikemat aega ei kasuta.
Vooluvõrgust eraldamiseks
tõmmake pistik välja, aga
mitte juhtmest, sest see võib
juhet kahjustada.
• Enne puhastus- ja hooldustöid
tõmmake pistik toitekontaktist
välja ja laske seadmel maha
jahtuda.
• Ärge kunagi puudutage juhet
märgade kätega.
• Ärge kunagi pange seadet
üleni või osaliselt vette ega
teistesse vedelikesse..

• Ärge kunagi pange seadet või
selle osi
nõudepesumasinasse.
• Elekter ja vesi on kokkupuutes
ohtlikud ja võivad põhjustada
eluohtliku elektrilöögi.
• Ärge võtke seadet lahti. Selle
sees on
ohtlik toitepinge!
• Ärge pistke midagi seadme
avaustesse. Vastasel juhul
võite põhjustada tulekahju või
elektrilöögi.
• Vältige seadme kasutamise
ajal selle vigastamist.
• Ärge jätke seadet käsitsi
kohvivalmistamise režiimis
kunagi järelevalveta.
Eelprogrammeeritud või
kaugvalmistamise režiimi
korral kasutage võimaliku
kahju vältimiseks
eriabinõusid, näiteks pidage
kinni kasutusotstarbest,
veenduge, et alusel on
piisavalt suur tass, et liugur on
lõpuni kinni lükatud ja et
veepaagis on vett, ning hoidke
seade ja selle juhe laste ja
lemmikloomade käe- ja

käpaulatusest kaugemal.
• Ärge kasutage seadet, kui see
on kahjustatud või töötab
tõrgetega. Tõmmake pistik
kohe pistikupesast välja.
Võtke seadme ülevaatuseks,
parandamiseks või
reguleerimiseks ühendust
Nespresso klubi või
volitatud esindusega.
• Kahjustatud seade võib
põhjustada elektrilöögi,
põletuse või tulekahju.
• Lükake liugur alati lõpuni kinni
ja ärge seda seadme
töötamise ajal lahti tõmmake.
Muidu võite end kõrvetada.
Ärge pange sõrmi kohvitila
alla, muidu võite end
kõrvetada.
• Ärge pange sõrmi kapslipessa
ega kapslirenni. Vigastuse oht!
• Kui terad kapslit ei ava, võib
vesi sellest mööda voolata ja
seadet kahjustada.
• Ärge kasutage kahjustatud või
deformeerunud kapslit. Kui
kapsel jääb pesasse kinni,
lülitage masin välja ja
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eemaldage see enne edasisi
toiminguid toitevõrgust.
Helistage Nespresso klubisse
või volitatud esindusse.
• Täitke veepaak ainult värske
joogiveega.
• Kui aparaati pikemat aega ei
kasutata (puhkuse vms ajal),
tühjendage veepaak.
• Kui seadet kogu
nädalavahetuse või sama pika
aja jooksul ei kasutata,
vahetage vesi paagis välja.
• Ärge kasutage seadet
tilkumisaluse ja -restita, muidu
võib vedelik sattuda
ümbritsevatele pindadele.
• Ärge katsuge tuliseid pindu.
Kasutage käepidemeid,
isoleeritud pindu või nuppe.
• Põletuse vältimiseks hoidke
piimavahusti kaas jooki
valmistades alati suletuna.
• Ärge kasutage kangeid
puhastusvahendeid ega
lahusteid. Seadme pinna
puhastamiseks kasutage
niisket lappi ja õrnatoimelist
puhastusvahendit.
• Kasutage masina
puhastamiseks ainult puhtaid

töövahendeid.
Nespresso masinate jaoks;
• Masina lahtipakkimise ajal
muude vahendite kasutamine
eemaldage kile ja visake see
võib kahjustada masina osi
ära.
või jätta katlakivi osaliselt
• Seade on mõeldud kasutamieemaldamata.
seks Nespresso kohvikapslite- • Nespresso kohvimasin
ga, mida saab osta ainult
arvutab kasutatud vee koguse
Nespresso klubi või volitatud
ja kareduse põhjal ise, millal
edasimüüja kaudu.
on vaja katlakivi eemaldada.
• Kõik Nespresso kohvimasinad
Vee karedus määratakse
läbivad range kontrolli.
esimesel kasutuskorral vee
Juhuslikult valitud seadmetekareduse testriga. Määrake
ga tehakse tegelikes kasutusokaredus uuesti, kui hakkate
ludes töökindluse katse.
masinat kasutame mõnes
Seega võib seadmel olla
teises riigis/piirkonnas.
varasema kasutuse jälgi.
• Puhastage masin katlakivist
• Nespresso jätab endale
kohe, kui sellest märku
õiguse
antakse; mida kauem seda
suuniseid ette teatamata
protseduuri edasi lükata, seda
muuta.
vähem tõhus see on.
• Masin sisaldab magneteid.
HOIDKE JUHEND ALLES.
Katlakivi eemaldamine
Andke see seadme järgmisele
• Korrektsel kasutamisel aitab
omanikule edasi. Lehel
Nespresso katlakivieemaldi
nespresso.ee on kasutustagada masina nõuetekohase
juhend saadaval ka PDF-i
töö kogu kasutusaja vältel, nii
kujul.
et kohv maitseks alati sama
hästi kui esimesel päeval.
• Nespresso katlakivieemaldi
on loodud spetsiaalselt
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Aparato apžvalga / Masina tutvustus
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Priežiūros lemputė /
Hoolduse märgutuli

Kapsulių įdėjimo slankiklis /
Liugur kapsli sisestamiseks

Nespresso Light*: kapsulių valdymas /
Nespresso Light*: kapslivaru haldamine

Kavos ir karšto vandens
išleidimo antgalis /
Kohvi- ja kuuma vee tila

Vandens bakelis ir dangtelis /
Veepaak ja kaas

Kavos virimo mygtukas /
Käivitusnupp
Temperatūros diskas (šilta, karšta, labai karšta) /
Temperatuuriketas (soe, kuum, tulikuum)
Gėrimo pasirinkimo diskas (Ristretto,
Espresso, Lungo, Americano**, karštas vanduo) /

Joogivaliku ketas (Ristretto,
Espresso, Lungo, Americano**, kuum vesi)
Vandens bakelio pagrindas /
Veepaagi alus

Reguliuojamas puodelio laikiklis ir lašų grotelės /
Reguleeritav tassialus ja tilkumisrest
Metalinis pagrindas /
Metallalus
Lašų surinkimo padėkliukas /
Tilkumisalus
* Tokia galimybė yra tik prijungus aparatą /
* Saadaval ainult ühendatud masinates
**Americano – tai naujas kavos gėrimas. Iš pradžių iš kavos ekstrakto ilgai
gaminama švelnaus skonio kava, vėliau į ją pilamas karštas vanduo. /
**Americano on uus retsept, millega valmib suur tassitäis mahedat
kohvijooki, milles kohv esmalt ekstraheeritakse ja seejärel valatakse üle
kuuma veega.

Kapsulių konteineris /
Kapslikorv
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Naudojimas pirmą kartą / Esimene kasutuskord
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Atidžiai perskaitykite saugumo instrukcijas prieš pirmą kartą naudodamiesi aparatu, kad išvengtumėte mirtino
elektros smūgio ir gaisro. / Tutvuge esmalt ettevaatusabinõudega, et vältida eluohtliku elektrilöögi ja tulekahju ohtu.
Nuimkite vandens bakelį, kapsulių
konteinerį ir juos išvalykite (žr.
skyrių apie valymą).

Sureguliuokite laido ilgį ir nepanaudotą laidą sudėkite į
specialų skyrelį po kavos aparatu. Įsitikinkite, kad aparatas
stovi tiesiai.

Võtke veepaak ja kapslikorv
puhastamiseks masina küljest ära
(vt puhastamise lõiku).

Kohandage juhtme pikkust ja hoidke üleliigset juhet masina
põhja all. Veenduge, et masin on püstiasendis.

Vandens bakelio ir priežiūros
modulio negalima plauti
indaplovėje. / Veepaak ja
hoolduskoost ei ole masinpestavad.

Nuimamų dalių negalima plauti indaplovėje.

Į vandens bakelį pripilkite šviežio geriamojo vandens.

Įjunkite kavos aparatą į maitinimo tinklą.

Täitke veepaak värske joogiveega.

Ühendage masin toitevõrku.

Padėkite vandens bakelį ant specialaus pagrindo ir
įdėkite į vietą lašų surinkimo padėkliuką bei kapsulių
konteinerį.
Pange veepaak oma alusele ning seadke paika
tilkumisalus ja kapslikorv.
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Eemaldatavad osad ei ole masinpestavad.

Aparato įjungimas / išjungimas /
Masina sisse-väljalülitamine
Įjunkite kavos aparatą paspausdami kavos virimo mygtuką, pasukdami diskus
arba atidarydami svirtį. Mygtukai pradės mirksėti. Kavos aparatas įkais maždaug
per 25–30 sekundžių. Mygtukai šviečia pastoviai – kavos aparatas paruoštas
naudojimui.
Lülitage masin sisse käivitusnupust, keerake nuppe või lükake liugur lahti. Tuled
hakkavad vilkuma. Vee kuumutamiseks kulub umbes 25–30 sekundit. Kui tuled
jäävad põlema, on masin töövalmis.

Norėdami prijungti savo kavos aparatą, laikykitės skyriuose „Atsisiųskite
programėlę“ ir „Siejimas“ pateiktų nurodymų. Prie savo Nespresso Expert kavos
aparato galite prijungti kelis įrenginius, naudodami unikalųjį klubo nario numerį.
Norėdami susieti tokius papildomus įrenginius, laikykitės skyriuose „Atsisiųskite
programėlę“ ir „Siejimas“ pateiktų nurodymų.
Masina ühendamiseks järgige suuniseid jaotistes „Rakenduse allalaadimine“ ja
„Sidumine“. Nespresso Experti masinaga saab ühendada mitu seadet, kui
kasutate kordumatut klubiliikme numbrit. Lisaseadmete sidumiseks järgige
suuniseid osades „Rakenduse allalaadimine“ ja „Sidumine“.
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Išjunkite kavos aparatą pasukdami temperatūros diską
prieš laikrodžio rodyklę iki 0°C temperatūros. Prieš
aparatui išsijungiant, lemputė penkis kartus mirktelės.

5 sec

Masina väljalülitamiseks keerake temperatuuriketast
vastupäeva kuni 0-temperatuurini. Enne väljalülitust
vilgub tuli 5 sekundit.

Prieš virdami bet kokią kavą, praplaukite savo
kavos aparatą:
1. Po kavos išleidimo antgaliu padėkite indą.
2. Uždarykite svirtį, pasirinkite Lungo
piktogramą ir paspauskite kavos virimo
mygtuką.
3. Pakartokite tris kartus.
4. Pasirinkite karšto vandens piktogramą ir
paspauskite kavos virimo mygtuką.
5. Pakartokite du kartus.
6. Ištuštinkite lašų surinkimo padėkliuką.
Enne kohvi valmistamist loputage oma kohvi
kohvimasin:
1. Asetage mingi nõu kohvitila alla.
2. Lükake liugur kinni, valige Lungo tähis ja vajutage
käivitusnupule.
3. Tehke seda kõike kolm korda.
4. Valige kuuma vee tähis ja vajutage käivitusnupule.
5. Tehke seda kaks korda.
6. Tühjendage tilkumisalus.
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Įprastas kavos paruošimas / Tavaline kohvi valmistamine
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Aparatas kaista maždaug 25–30 sekundžių. Kol jis kaista, galite pasirinkti bet kokią kavą ir
paspausti kavos virimo mygtuką. Kai kavos aparatas bus paruoštas, kava automatiškai bus
pradėta gaminti.
Vee kuumutamiseks kulub umbes 25–30 sekundit. Sel ajal võite valida mis tahes kohvijoogi ja
vajutada käivitusnupule. Kui masin on töövalmis, hakkab kohv automaatselt jooksma.

Atidarykite svirtį, įdėkite kapsulę ir uždarykite svirtį.

Į vandens bakelį pripilkite
šviežio geriamojo vandens.
Po kavos išleidimo antgaliu
padėkite puodelį.

Avage liugur, sisestage kapsel ja lükake liugur kinni.

Ristretto (25 ml)

Ristretto (25 ml)

Espresso (40 ml)

Espresso (40 ml)

Lungo (110 ml)

Lungo (110 ml)

Americano (25 ml kavos; 125 ml karšto vandens)

Americano (25 ml kohv; 125 ml kuum vesi)

Karštas vanduo (200 ml)

Kuum vesi (200 ml)

Norėdami pasirinkti gėrimą, pasukite gėrimų diską iki norimo
gėrimo. Tada pasirinkite pageidaujamą temperatūrą
pasukdami temperatūros diską. Paspauskite kavos virimo
mygtuką aparato viršuje. Kava bus pradėta gaminti.
Siekiant užtikrinti higieniškas sąlygas, primygtinai
rekomenduojama panaudotų kapsulių pakartotinai
nenaudoti.
Pasirinkus aukščiausią pasirenkamą gėrimo temperatūrą,
gėrimas patiekiamas labai karštas ir mes rekomenduojame naudoti puodelį su rankena.
Kava bus baigta ruošti automatiškai. Kapsulė bus išmesta
automatiškai po 10 sekundžių.
Joogi valmistamine lõpeb automaatselt. 10 sekundi möödudes
sülitab masin kapsli ise välja.

Retsepti valimiseks keerake joogiketast soovitud joogini.
Seejärel valige temperatuurikettal soovitud temperatuur.
Vajutage käivitusnuppu masina peal. Kohv hakkab jooksma.

Hügieeni tagamiseks soovitame tungivalt kasutatud kapslit mitte uuesti
kasutada.
Kõrgeim temperatuurisäte on väga kuum, seetõttu kasutage sel juhul
sangaga tassi.

Norėdami rankiniu būdu pripilti daugiau gėrimo, spauskite kavos
virimo mygtuką 10 sekundžių po to, kai gėrimas bus baigtas gaminti.
Norėdami įpilti daugiau vandens, galite tai padaryti rankiniu būdu
pasirinkę karšto vandens piktogramą ant gėrimų mygtuko.
Atkreiptinas dėmesys, kad virimo metu temperatūros keisti
negalima.
Joogi lisamiseks vajutage joogi valmimisest 10 sekundi jooksul uuesti
käivitusnupule. Vett saate lisada käsitsi, valides joogikettal vee
tähise. Pange tähele, et joogi valmistamise ajal ei saa temperatuuri
enam muuta.
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Täitke veepaak värske
joogiveega.
Pange tass kohvitila alla.

10 sec
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Norėdami sustabdyti kavos pylimą, paspauskite
kavos virimo mygtuką arba šiek tiek pasukite
svirtį į dešinę pusę. Atkreiptinas dėmesys, kad
tokiu atveju papildyti gėrimo rankiniu būdu
negalima.
Kohvi voolu peatamiseks vajutage käivitusnuppu või lükake liugurit masinal pisut paremale.
Pange tähele, et sellisel juhul ei saa jooki käsitsi
juurde lasta.

Norėdami pakeisti pasirinktą puodelio dydį, kavos virimo metu pasirinkite naują norimos
kavos mygtuką. Kavos aparatas iškart sustos, jei ruošiamos kavos kiekis yra didesnis nei
naujas norimas kavos dydis.
Valitud tassisuuruse muutmiseks joogi valmimise ajal valige uue soovitud kohvi tähis. Kui uus
valitud kohvikogus on väiksem kui juba valminud kohvi kogus, lõpetab masin kohe töö.

Norėdami įdėti aukštą stiklinę, paslinkite
puodelio laikiklį per metalinį aparato pagrindą.
Suure joogiklaasi mahutamiseks lükake tassialus
masina metallpõhjal kõrvale.
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Įėjimas į nustatymų režimą / Seadistusse sisenemine
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Norėdami įeiti į nustatymų režimą:
- įsitikinkite, kad aparatas išjungtas ir svirtis uždaryta;
- 6 sekundes spauskite kavos virimo mygtuką;
- pasirinkite atitinkamą padalą diske;
- paspauskite kavos virimo mygtuką.
Norėdami išeiti iš nustatymų režimo:
- po 30 sekundžių aparatas automatiškai pereis į darbo režimą;
atidarykite svirtį.
Nustatymų režimo pasirinkimai:

Sätted avage järgmiselt.
– Veenduge, et masin on välja lülitatud ja liugur on suletud.
– Vajutage 6 sekundit käivitusnuppu.
– Valige soovitud ketas.
– Vajutage käivitusnupule.
Sätetest lahkumiseks toimige järgmiselt.
– Masin läheb 30 sekundi järel automaatselt ooterežiimi.
– Lükake liugur lahti.
Seadistussuvandid:

Ristretto: Kalkių šalinimas

Ristretto: Katlakivi eemaldamine

Espresso: Sistemos ištuštinimas

Espresso: Süsteemi tühjendamine

Lungo: Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Lungo: Tehasesätete lähtestamine

Americano: Vandens kietumas

Americano: Vee karedus

Karštas vanduo: Energijos taupymo režimas

Kuum vesi: Energiasäästurežiim

Užsidega visos šviesos: Bluetooth®

Kõik tuled põlevad: Bluetooth®

Nustatymų režimas: energijos taupymas / Seadistus: energiasääst
Jei aparatu nebus
naudojamasi 9 minutes, jis
automatiškai išsijungs.
Masin lülitub automaatselt
välja pärast 9 minutit
tegevusetust.

Norėdami pakeisti automatinį išsijungimo režimą:
- įeikite į nustatymų režimą ir pasirinkite karšto vandens piktogramą [ ];
- paspauskite kavos virimo mygtuką, kad patvirtintumėte;
- norimą laiką pasirinkite naudodami temperatūros diską;
- patvirtinkite paspausdami kavos virimo mygtuką.
Dabar galite užprogramuoti kitą automatinį išsijungimo režimą:

Nüüd saate seadistada teise automaatse väljalülituse:

9 minutės

9 minutit

30 minučių

30 minutit

2 valandos
8 valandos
Pasirinkta piktograma du kartus mirktelėdama patvirtins,
kad režimas pakeistas ir aparatas išsijungs.
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Automaatse väljalülituse muutmine.
– Avage seaded ja valige kuuma vee tähis [ ].
– Vajutage kinnituseks käivitusnuppu.
– Soovitud aeg valige temperatuurikettaga.
– Kinnituseks vajutage käivitusnuppu.

2 tundi
8 tundi
Valitud tähis vilgub muudatuse kinnituseks kaks korda ja
masin lülitub välja.

Vandens kiekio programavimas /
Veekoguse seadistamine
Galima užprogramuoti bet kurį kavos mygtuką:

LT
EE

Kõiki kohvinuppe saab seadistada:

Ristretto: nuo 15 iki 30 ml

Ristretto: 15–30 ml

Espresso: nuo 30 iki 70 ml

Espresso: 30–70 ml

Lungo: nuo 70 iki 130 ml

Lungo: 70–130 ml

Americano: kava nuo 15 iki 110 ml,
karštas vanduo nuo 25 iki 300 ml /

Americano: kohv 15–110 ml,
kuum vesi 25–300 ml

Karštas vanduo: nuo 50 iki 300 ml

kuum vesi 25–300 ml

Norėdami užprogramuoti Ristretto, Espresso ir Lungo kiekį:
1. Įsitikinkite, kad aparatas yra įjungtas.
2. Atidarykite svirtį ir įdėkite kapsulę.
3. Uždarykite svirtį.
4. Pasirinkite norimą kavą, paspauskite ir palaikykite kavos virimo
mygtuką.
5. Pasiekę norimą kiekį, atleiskite mygtuką.
6. Kavos virimo mygtukas mirktelėdamas 3 kartus patvirtins
nustatymą.

Ristretto, Espresso ja Lungo mahu seadistamine:
1. Veenduge, et masin on sisse lülitatud.
2. Lükake liugur lahti ja sisestage kapsel.
3. Lükake liugur kinni.
4. Valige soovitud kohv ja hoidke all käivitusnuppu.
5. Laske nupp soovitud koguseni jõudes lahti.
6. Käivitusnupp vilgub kinnituseks kolm korda.

Norėdami užprogramuoti Americano kiekį:
1. Pasirinkite Americano kavą, paspauskite ir palaikykite kavos virimo
mygtuką, kol pasieksite norimą kiekį.
2. Paspauskite ir vėl laikykite, kol pasieksite norimą vandens kiekį.
3. Kavos virimo mygtukas mirktelėdamas vieną kartą patvirtins
nustatymą.
4. Vandens ir kavos kiekių nustatymai bus išsaugoti.

Americano mahu seadistamine:
1. Valige Americano retsept ja hoidke käivitusnuppu all, kuni
soovitud kohvikogus on saavutatud.
2. Vajutage nupp uuesti alla ja hoidke, kuni soovitud veekogus on
saavutatud.
3. Käivitusnupp vilgub kinnituseks ühe korra.
4. Vee- ja kohvikogus on nüüd salvestatud.

Norėdami užprogramuoti vandens kiekį:
1. Pasirinkite vandens piktogramą, paspauskite ir palaikykite kavos
virimo mygtuką, kol pasieksite norimą vandens kiekį.
2. Vandens kiekio nustatymas bus išsaugotas.

Veekoguse seadistamine:
1. Valige kuuma vee tähis ja hoidke käivitusnuppu all, kuni soovitud
veekogus on saavutatud.
2. Veekogus on nüüd salvestatud.
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Nustatymų režimas: gamyklinių nustatymų grąžinimas /
Seadistus: tehasesätete lähtestamine
Grąžinę gamyklinius nustatymus atšauksite siejimą ir kapsulių atsargų valdymą bei iš naujo
nustatysite vandens kietumo lygį.
Kui lähtestate tehasesätted, tühistatakse sidumine ja kapslivarude haldamine ning lähtestatakse
vee karedusaste.

Gamykliniai nustatymai yra tokie:
1. Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), Americano (25 ml kavos; 125 ml
karšto vandens). Arba pasirinkite karšto vandens piktogramą su lašeliu (200 ml).
2. Automatinio išsijungimo režimas po 9 minučių.
3. Numatytasis vandens kietumo lygis yra kietas.
4. Nesusietas su jokiu įrenginiu.

Tehasesätted on järgmised.
1. Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), Americano (25 ml kohvi, 125 ml kuuma vett). Või
valige tilgaga kuuma vee tähis (200 ml).
2. Automaatne väljalülitus 9 minuti möödudes.
3. Vaikimisi vee karedus on kare.
4. Seotud seadmeid ei ole.

Norėdami tai padaryti per savo aparatą:
- įsitikinkite, kad aparatas yra išjungtas ir svirtis nuleista;
- 6 sekundes spauskite kavos virimo mygtuką – mirktelėdami abu diskai patvirtins, kad
esate nustatymų režime;
- pasirinkite Lungo puodelį ir paspauskite kavos virimo mygtuką;
- Lungo puodelis mirktelėdamas patvirtins, kad užėjote į šį režimą;
- norėdami išeiti iš šio režimo negrįždami prie gamyklinių nustatymų, paspauskite kavos
virimo mygtuką.

Masinas lähtestamine.
– Veenduge, et masin on välja lülitatud ja liugur on suletud.
– Vajutage 6 sekundit käivitusnuppu; mõlemad kettad vilguvad, kinnitamaks, et olete sätete režiimis.
– Valige Lungo tass ja vajutage käivitusnupule.
– Lungo tass vilgub režiimi valiku kinnituseks.
– Režiimist väljumiseks tehasesätteid lähtestamata vajutage käivitusnupule.

Ne / Išeiti:Taip / Patvirtinti:
- norėdami grįžti prie gamyklinių nustatymų, pasukite temperatūros diską iki didžiausios
temperatūros ir paspauskite kavos virimo mygtuką;
- mirktelėdami patvirtins visi mygtukai.

19

Ei/välju: Jah/kinnita:
– Tehasesätete lähtestamiseks keerake temperatuuriketas maksimumini ja vajutage käivitusnupule.
– Kõik tuled hakkavad kinnituseks vilkuma.

Nustatymų režimas:

sistemos ištuštinimas paruošiant tam, kad sistema kurį laiką nebus naudojama, arba siekiant apsaugoti nuo šalčio

Seadistus:

EE

süsteemi tühjendamine enne pikemalt seismajätmist või külmumise vältimiseks

Iš angos gali išeiti garai
Tilast võib tulla auru.

Nuimkite vandens bakelį. Po kavos išleidimo
antgaliu padėkite indą. Nuimkite, ištuštinkite ir vėl
įdėkite lašų surinkimo padėkliuką.

Ištuštinus, aparatas 10 minučių būna užblokuotas!

Eemaldage veepaak. Pange tops kohvitila alla.
Võtke välja, tühjendage ja pange tagasi
tilkumisalus.

LT

Įsitikinkite, kad aparatas išjungtas ir svirtis
uždaryta.
Veenduge, et masin on välja lülitatud ja liugur on
suletud.

Pärast tühjendamist on masin 10 minutiks lukustatud.

> 6 sec

Įeikite į nustatymų režimą:
- 6 sekundes spauskite kavos virimo mygtuką – abu diskai mirktelėdami patvirtins, kad esate nustatymų režime;
- pasirinkite Espresso ir paspauskite kavos virimo mygtuką – Espresso piktograma mirktelėdama patvirtins.
- Norėdami išeiti iš šio režimo negrįždami prie gamyklinių nustatymų, paspauskite kavos virimo mygtuką.
Ne / Išeiti: Taip / Patvirtinti:
- norėdami grįžti prie gamyklinių nustatymų, pasukite temperatūros diską iki didžiausios temperatūros ir paspauskite kavos virimo mygtuką;
- prasidės ištuštinimo procesas;
- kai procesas bus baigtas, išvalykite lašų surinkimo padėkliuką ir puoduko laikiklį;
- ištuštintas aparatas automatiškai išsijungia.

Avage sätted.
– Vajutage 6 sekundit käivitusnuppu; mõlemad kettad vilguvad, kinnitamaks, et olete sätete režiimis.
– Valige Espresso ja vajutage käivitusnupule. Espresso tähis vilgub kinnituseks.
– Režiimist väljumiseks tehasesätteid lähtestamata vajutage käivitusnupule.
Ei/välju: Jah/kinnita:
– Tehasesätete taastamiseks keerake temperatuuriketas maksimumini ja vajutage käivitusnupule.
– Algab süsteemi tühjendamine.
– Kui tühjendamine on lõppenud, puhastage tilkumisalus ja tassialus.
– Tühjendatud masin lülitub automaatselt välja.
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Valymas / Puhastamine
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Norint užtikrinti higieniškas sąlygas, labai rekomenduojama kiekvieną dieną ištuštinti ir išvalyti panaudotų kapsulių konteinerį.
Hügieeni tagamiseks soovitame tungivalt tühjendada ja puhastada kasutatud kapslite korvi iga päev.
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Nuimkite dangtelį ir vandens bakelį, išvalykite
juos bekvapiu valikliu ir išplaukite šiltu / karštu
vandeniu.

Švariu rankšluosčiu, šluoste ar popieriumi
nusausinkite visas vandens bakelio dalis ir
vėl jas surinkite.

Drėgna šluoste ir bekvapiu valikliu
nuvalykite kavos aparato paviršių,
taip pat po metalinėmis grotelėmis.

Võtke ära kaas ja veepaak ning puhastage neid
lõhnatu vahendiga, seejärel loputage sooja/kuuma veega.

Kuivatage kõik veepaagi osad puhta rätiku,
lapi või köögipaberiga ja pange uuesti
kokku.

Puhastage masina pind, sh
metallrestialune pind, niiske lapi ja
lõhnatu puhastusvahendiga.

Niekada nemerkite kavos
aparato ar jo dalių į vandenį ar
kitą skystį.

Nenaudokite jokių stipriai veikiančių ar
abrazyvinių medžiagų, kempinės ar
kreminių valiklių. Nedėkite į indaplovę.

Ärge kunagi pange seadet üleni
või osaliselt vette ega teistesse
vedelikesse.

Ärge kasutage kangeid ega abrasiivseid
lahusteid, käsnu ega kreemjaid
puhastusvahendeid.
Ärge pange seadet nõudepesumasinasse.

Vandens kietumas / Vee karedus

LT
EE

Vandens kietumo lygis bus tikrinamas naudojant vandens kietumo testą,
kuris yra pirmajame naudojimo instrukcijos puslapyje. Norėdami įeiti į
vandens kietumo režimą:
- įsitikinkite, kad aparatas išjungtas ir svirtis uždaryta;
- 6 sekundes spauskite kavos virimo mygtuką – abu diskai mirktelėdami
patvirtins, kad esate nustatymų režime;
- pasirinkite Americano ir paspauskite kavos virimo mygtuką – Americano
piktograma mirktelėdama patvirtins;
- sukdami temperatūros diską pasirinkite tinkamą lygį;
- paspauskite kavos virimo mygtuką, kad patvirtintumėte;
- aparatas išeis iš nustatymų režimo ir išsijungs.

Vee karedust saab testida vee kareduse testriga, mille leiate kasutusjuhendi
esimeselt lehelt. Vee kareduse režiimi pääsete järgmiselt.
– Veenduge, et masin on välja lülitatud ja liugur on suletud.
– Vajutage käivitusnuppu 6 sekundit, kuni mõlemad kettad kinnituseks
vilguvad.
– Valige Americano tähis, vajutage käivitusnupule ja Americano tähis vilgub
kinnituseks.
– Vajaliku taseme valimiseks keerake temperatuuriketast.
– Kui olete lõpetanud, vajutage kinnituseks käivitusnupule.
– Masin väljub sätterežiimist ja lülitub välja.

Kalkių šalinimas po: / Katlakivi eemaldus pärast:
App.

fH

dH

CaCO3

Lygis 0 / Tase 0

<5

<3

< 50 mg/l

4000

Lygis 1 / Tase 1

>7

>4

> 70 mg/l

3000

Lygis 2 / Tase 2

> 13

>7

> 130 mg/l

2000

Lygis 3 / Tase 3

> 25

> 14

> 250 mg/l

1500

Lygis 4 / Tase 4

> 38

> 21

> 380 mg/l

1000

Puodeliai / Tassid

(40 ml)
Vokiška sistema
Saksa karedusaste
dH Prancūziška sistema
Prantsuse karedusaste
CaCO 3 Kalcio karbonatas
Kaltsiumkarbonaat
fH

* Programėlėje vandens kietumą galima keisti bet kuriuo metu pasirinkus „Vandens būklė“.
* Rakenduses saab vee karedust igal ajal muuta sätte „Vee seisund“ alt.
Dažnai naudojant Americano arba karšto vandens funkciją pašalinti kalkes gali reikėti anksčiau.
Kui Americano või kuuma vee valmistamise funktsiooni kasutatakse väga tihti, tuleb katlakivi eemaldada varem.
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Kalkių šalinimas / Katlakivi eemaldamine
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Perskaitykite saugumo instrukcijas ant kalkių
šalinimo priemonių pakuotės ir pagal lentelę
pasitikrinkite naudojimo dažnį. Kalkių šalinimo
tirpalas gali būti kenksmingas. Venkite kontakto su
akimis, oda ir paviršiais. Kad nepažeistumėte
aparato, niekada nenaudokite kitų produktų – tik
Nespresso kalkių šalinimo rinkinį, kurį galima įsigyti
Nespresso klube. Pagal skyrelyje „Vandens
kietumas“ pateikiamą lentelę pasitikrinkite, kaip
dažnai reikia šalinti kalkes, atsižvelgiant į vandens
kietumą. Jei turite daugiau klausimų dėl kalkių
šalinimo, kreipkitės į Nespresso klubą.

Lugege ettevaatusabinõusid eemaldusvahendi pakendil
ja vaadake tabelist kasutussagedust. Eemaldi võib olla
kahjulik. Vältige silma, nahale ja pindadele sattumist.
Selleks et masinat mitte kahjustada, ärge kasutage muid
tooteid kui Nespresso katlakivi eemaldamise komplekti,
mille saate Nespresso klubist. Vaadake vee kareduse
lõigus toodud tabelist vee kareduse põhjal masina
optimaalse töökorra tagamiseks vajalikku
puhastussagedust. Kui teil on katlakivi eemaldamise
kohta lisaküsimusi, võtke ühendust Nespresso klubiga.

Norėdami išeiti iš kalkių šalinimo režimo prieš galutinį patvirtinimą temperatūros disku, atidarykite svirtį arba po 30 sekundžių aparatas automatiškai pereis į veikimo režimą.
Kui soovite enne temperatuurikettaga lõplikku kinnitamist katlakivi eemaldamise režiimist väljuda, avage liugur või masin läheb 30 sekundi möödudes automaatselt ooterežiimi.

Kalkių šalinimas trunka maždaug 20 minučių.
Katlakivi eemaldamine kestab ligikaudu 20 minutit.
Ištuštinkite lašų surinkimo padėkliuką ir
panaudotų kapsulių konteinerį.
Tühjendage tilkumisalus ja kasutatud
kapslite korv.
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Į vandens bakelį įpilkite 2 vienetus
Nespresso kalkių šalinimo skysčio ir iki
didžiausio leistino lygio pripilkite
geriamojo vandens.
Täitke veepaak 2 osa Nespresso
katlakivieemaldiga ja lisage maksimumtasemeni joogivett.

Po kavos išleidimo antgaliu
padėkite indą (ne mažesnį nei
1,2 l talpos).
Pange kohvitila alla mingi nõu
(miinimummahuga 1,2 liitrit).
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Norėdami įeiti į kalkių šalinimo režimą: įsitikinkite, kad aparatas yra išjungtas ir svirtis uždaryta. 6
sekundes spauskite kavos virimo mygtuką – abu diskai mirktelėdami patvirtins, kad esate
nustatymų režime. Pasirinkite Ristretto piktogramą ir paspauskite kavos virimo mygtuką.
Sukdami temperatūros diską pasirinkite aukštą „l“ lygmenį, norėdami patvirtinti, arba žemesnį
„O“ lygmenį, norėdami atšaukti. Norėdami patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite kavos
virimo mygtuką. Mirktelėdama Ristretto piktograma patvirtins, kad esate kalkių šalinimo
režime.
Katlakivi eemaldamise režiimi avamine. Veenduge, et masin on välja lülitatud ja liugur on
suletud. Vajutage 6 sekundit käivitusnuppu, kuni mõlemad kettad kinnituseks vilguvad.
Valige retseptikettal Ristretto tähis ja vajutage valiku kinnituseks käivitusnupule. Seejärel
valige temperatuurikettal kinnituseks kõrgem tase „I“ või tühistamiseks madalam tase „O“
ja vajutage valiku kinnituseks käivitusnupule. Ristretto tähis vilgub katlakivi eemaldamise
režiimi kinnituseks.

Norėdami pradėti kalkių šalinimo ciklą, paspauskite kavos
virimo mygtuką; kalkių šalinimo medžiaga tekės pro kavos ir
vandens išleidimo antgalius. Procesui sustojus, kai sumirksės
priežiūros lemputė, išimkite ir ištuštinkite lašų surinkimo
padėkliuką ir padėkite jį į vietą. Dar kartą paspauskite kavos
virimo mygtuką. Procesas baigsis, kai ištuštės vandens bakelis.
Katlakivi eemaldamise tsükli käivitamiseks vajutage
käivitusnupule. Katlakivieemaldi voolab välja kohvi- ja
kuuma vee tila kaudu. Kui masin töö lõpetab ja hoolduse
märgutuli vilgub, eemaldage ja tühjendage tilkumisalus
ning pange see tagasi paika. Vajutage uuesti käivitusnupule. Kui veepaak on tühi, jääb masin seisma.

Viso kalkių šalinimo proceso metu mirksės Ristretto piktograma. Kol aparatas
automatiškai veiks, nuolat degs priežiūros mygtukas. Jei bus reikalingi rankiniu būdu
atliekami veiksmai, mirksės priežiūros lemputė.

Kalkių šalinimo procesą galite bet kuriuo metu sustabdyti paspausdami kavos
virimo mygtuką (pvz., norėdami ištuštinti ir vėl įdėti indą). Norėdami pratęsti, vėl
paspauskite kavos virimo mygtuką.

Ristretto tähis jääb kogu puhastusprotsessi ajaks vilkuma. Kuni masin töötab, põleb
hoolduse märgutuli pidevalt. Kui kasutaja peab midagi käsitsi tegema, hakkab hoolduse
märgutuli vilkuma.

Saate katlakivi eemalduse pausile panna, kui vajutate käivitusnupule (nt kui soovite
kapslikorvi tühjendada ja tagasi panna). Jätkamiseks vajutage uuesti käivitusnupule.

Kruopščiai išplaukite vandens
bakelį, lašų surinkimo padėkliuką
ir puodelio laikiklį, kad neliktų
jokių likučių.
Loputage veepaak,
tilkumisalus ja tassialus
korralikult puhtaks, et neisse ei
jääks eemaldijääke.

Pripilkite į vandens bakelį 1,2 l
šviežio geriamojo vandens.
Täitke veepaak 1,2 liitri värske
joogiveega.

Norėdami pradėti plauti aparatą, paspauskite kavos virimo mygtuką. Įsijungs siurblys.
Procesas sustos automatiškai, kai vandens bakelis ištuštės. Išimkite ir ištuštinkite lašų
surinkimo padėkliuką ir padėkite jį į vietą. Kalkių šalinimo procesui pasibaigus aparatas
automatiškai išsijungs. Dabar aparatas paruoštas naudoti.
Vajutage masina läbiloputamiseks käivitusnupule. Pump hakkab tööle. Kui veepaak
on tühi, jääb masin ise seisma. Võtke välja ja tühjendage tilkumisalus ning pange see
tagasi paika. Kui katlakivi on eemaldatud, lülitub masin automaatselt välja.
Nüüd võib masinat taas kasutada.

Jei praplovus aparatą, priežiūros lemputė toliau mirksi, tai reiškia, kad buvo
įpilta mažiau nei 1,2 l vandens. Pakartokite 7 žingsnį.
Kui hoolduse märgutuli jääb pärast läbiloputust vilkuma, tähendab see, et
lisasite vähem kui 1,2 liitrit vett. Korrake protseduuri alates sammust 7.
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Gedimų šalinimas
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Programėlėje ir www.nespresso.com rasite vaizdo įrašų – pasirinkite skyrelį „Techninė priežiūra“.
Siejimas nepavyko.

- Patikrinkite, ar įjungta Bluetooth funkcija mobiliajame telefone arba
planšetėje.
- patikrinkite savo mobiliojo telefono arba planšetės suderinamumą su
aparatu (žr. 3 psl.).

- Patikrinkite, ar siejimo metu mobilusis telefonas arba planšetė yra greta
aparato (didžiausias atstumas 20 cm).
- Patikrinkite ar siejimo metu netoliese nėra įjungtos mikrobangų krosnelės.
C238

Jei norite savo aparatą atsieti naudodamiesi
programėle.

- Programėlėje pasirinkite „Pavadinimas“, spustelėkite „Aparato
statusas“, tada paspauskite „Atsieti šį aparatą“.
- Norėdami patvirtinti atsiejimą, paspauskite „Atsieti šį įrenginį“.

- Pastaba. Atsiejus aparatą, bus prarasti visi nustatymai ir techninės
specifikacijos ir bus grąžinti aparato gamykliniai nustatymai.

Nešviečia nė viena kavos aparato lemputė.

- Aparatas automatiškai išsijungė. Žr. skyrių „Energijos taupymas“.

- Patikrinkite maitinimo tinklą: kištuką, įtampą, saugiklius.

Nėra kavos, nėra vandens, neįprastas kavos srautas. - Patikrinkite, ar teisingai įstatytas vandens bakelis, jei jis tuščias, įpilkite
geriamojo vandens.
Nepakanka kavos.
- Iš anksto pašildykite puodelį.
Svirtis neužsidaro iki galo arba aparatas nepradeda - Ištuštinkite kapsulių konteinerį.
virti kavos.
Pratekėjimas (vanduo po aparatu).
- Ištraukite kavos aparato kištuką iš lizdo.
- Ištuštinkite lašų surinkimo padėkliuką, jei jis pilnas, ir pašalinkite visą
vandenį iš aparato. Tada vėl įjunkite aparatą.

- Jei reikia, pašalinkite kalkes.
- Patikrinkite, ar aparate nėra įstrigusios kapsulės. (Pastaba: nekiškite
pirštų į aparatą.)
- Jei problema lieka, skambinkite į Nespresso klubą.

Dega priežiūros lemputė.

- Jei dega kavos virimo mygtukas ir lėtai mirkčioja priežiūros šviesos
diodų lemputė, reiškia, kad reikia pašalinti kalkes.

Dega Nespresso lemputė.

- Kapsulių talpa yra tuščia. Kapsulių galite užsisakyti www.nespresso.lt
arba telefonu.

Aparatas perkaista arba aplinkos temperatūra yra
žemesnė nei 0 0C.

- Įsijungs priežiūros lemputė.
- Kavos virimo mygtukas nedegs.

Vanduo arba kava nenustoja bėgti net spaudžiant
kavos virimo mygtuką.

Karštas vanduo visada nustoja bėgęs netrukus po to, kai paspaudžiate kavos virimo mygtuką. Tai įprastas veiksmas, o ne gedimų
šalinimas.
- Įjunkite kavos aparatą paspausdami kavos virimo mygtuką, pasukdami - Jei problema lieka, skambinkite į Nespresso klubą.
diskus arba atidarydami svirtį. Mygtukai pradės mirksėti. Kavos
aparatas įkais maždaug per 25–30 sekundžių. Mygtukai šviečia
pastoviai – kavos aparatas pasiruošęs būti naudojamas.
- Taupant energiją aparatas automatiškai išsijungia, jei nenaudojamas 9 - Įjunkite vieną iš trijų kavos mygtukų arba atidarykite svirtį.
minutes.
- Žr. skyrių „Energijos taupymas“.

Kava nebėga, vanduo bėga tiesiai į lašų surinkimo
padėkliuką (nors kapsulė įdėta).

Aparatas pereina į išsijungimo režimą.
Įstrigo kapsulių konteineris arba lašų surinkimo
padėkliukas.
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- Jei reikia, pašalinkite kalkes.

- Jei kavos virimo mygtukas nedega, o priežiūros šviesos diodų lemputė dega,
reiškia, kad vandens bakelis yra tuščias ir (arba) kapsulių konteineris jau pilnas.
- Jei problema lieka, skambinkite į Nespresso klubą.

- Greitai mirksi temperatūros mygtukas. Palaukite, kol išsijungs visi mygtukai.
Tai gali trukti kelias minutes. Tuo metu aparato naudoti negalima.

- Švelniai patraukite svirtį į aparato galą, kad sustabdytumėte srautą.

- Atjunkite aparatą iš tinklo.
- Pakelkite aparatą.

- Pro angą po aparatu rankiniu būdu išstumkite konteinerį.
- Išvalykite kapsulių konteinerį, lašų surinkimo padėkliuką ir įdėklą.

Veaotsing
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Rakendusest ja lehelt www.nespresso.com jaotisest „Teenused“ leiate juhendvideod.
Sidumine ei õnnestunud.

- Veenduge, et nutitelefoni või tahvelarvuti Bluetooth® on sisse
lülitatud.
- Kontrollige nutitelefoni või tahvelarvuti ühilduvust masinaga (vt lk 3).

Kui soovite masina ühenduse rakenduses
katkestada.

- Liikuge rakenduse nimele, klõpsake kirjel „Machine status” (Masina
olek) ja seejärel valikul „Unpair this machine” (Lõpeta masina
ühendus). - Ühenduse katkestuse kinnitamiseks klõpsake valikul
“Unpair this device” (Lõpeta selle seadme ühendus).

Kohvimasinal ei põle ükski tuli.

- Masin on automaatselt välja lülitunud. Vt lõiku „Energiasääst“.

- Kontrollige toiteühendust: pistikut, pinget ja kaitsmeid.

Kohvi või vett ei voola; kohvi voolab teisiti kui
tavaliselt.
Kohv ei ole piisavalt kuum.
Liugur ei lähe lõpuni kinni või masin ei hakka kohvi
valmistama.
Leke (vesi masina all).

- Vaadake, kas veepaak on õigesti paigaldatud. Kui paak on tühi, täitke
see joogiveega.
- Eelsoojendage tassi.
- Tühjendage kapslikorv.

- Vajaduse korral eemaldage katlakivi.

Hoolduse märgutuli põleb.

- Eraldage masin vooluvõrgust.
- Tühjendage täissaanud tilkumisalus ja kuivatage ära vesi masina all.
Seejärel ühendage masin taas vooluvõrku.
- Kui käivitusnupu tuli põleb ja hoolduse LED-tuli vilgub aeglaselt, tuleb
masinast eemaldada katlakivi.

Kapslikorv on tühi. Kapsleid võite tellida www.nespresso.ee poest või
telefoni teel.
Masin kuumeneb üle või töötab alla 0° tingimustes. - Hoolduse märgutuli süttib põlema.
- Käivitusnupu tuli on kustunud.

- Pange nutitelefon või tahvelarvuti sidumise ajaks masina kõrvale (max
vahekaugus 20 cm).
- Ärge lülitage sidumise ajal masina lähedal sisse ühtki mikrolaineid
kiirgavat seadet. C238
- NB! Ühenduse lõpetamise korral lähevad kogu seadistus ja näitajad kaotsi
ning masin lähtestatakse tehasesätetele.

- Vajaduse korral eemaldage katlakivi.
- Kontrollige, ega mõni kapsel pole masinasse kinni jäänud.
(NB! Ärge pange sõrmi masina sisse.)
- Kui probleem püsib, helistage Nespresso klubisse.

- Kui käivitusnupu tuli on kustunud, aga hoolduse LED-tuli põleb, on
veepaak tühi ja/või kapslikorv täis.
- Kui probleem püsib, helistage Nespresso klubisse.

Põleb Nespresso märgutuli

- Temperatuuriketta tuli vilgub kiiresti. Oodake, kuni kõikide nuppude
tuled kustuvad. Selleks võib kuluda paar minutit.
- Sel ajal ei saa masinat kasutada.
Kuuma vee vool peatub alati natukeseks, kui vajutate käivitusnupule.
See on normaalne, mitte masina tõrge.

Vee- või kohvivool ei peatu isegi käivitusnupule
vajutades.

- Lükake liugurit voolu peatamiseks ettevaatlikult masinal paremale
poole.

Kohvi ei jookse, vesi voolab otse tilkumisalusele
(ehkki kapsel on sisse pandud).

- Lülitage masin sisse käivitusnupust, keerake nuppe või lükake liugur
lahti. Tuled hakkavad vilkuma. Vee kuumutamiseks kulub umbes
25–30 sekundit. Kui tuled jäävad põlema, on masin töövalmis.
- Masin lülitub energia säästmiseks automaatselt välja pärast 9 minutit
tegevusetust.
- Vt lõiku „Energiasääst“.

- Kui probleem püsib, helistage Nespresso klubisse.

- Tõmmake masina pistik välja.
- Tõstke masin üles.

- Masina all on ava, mille kaudu saate korvi käega välja lükata.
- Puhastage kapslikorv, tilkumisalus ja selle sisu.

Masin lülitub välja..

Kapslikorv ja tilkumisalus on kinni jäänud.

- Masina sisselülitamiseks vajutage mõnd kohvinuppu või lükake liugur lahti.
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Susisiekite su Nespresso klubu / Võtke ühendust nespresso clubiga

EE

Dėl įvairios papildomos informacijos, iškilus problemai ar norint
pasikonsultuoti, susisiekite su Nespresso Club atstovybe ar Nespresso
sertifikuotu tiekėju. Kontaktinę informaciją apie artimiausią Nespresso Club
atstovybę ar Nespresso sertifikuotą tiekėją galite rasti Nespresso įvadinėje
knygelėje ar interneto svetainėje nespresso.lt

Vajate lisateavet? Teil on seadmega probleeme? Soovite lihtsalt nõu küsida?
Helistage Nespresso Clubi või lähimale Nespresso volitatud esindajale. Lähima
Nespresso Clubi või Nespresso volitatud esindaja kontaktandmed leiate
seadme pakendis olevast brošüürist ”Tere tulemast Nespresso kasutajaks” või
aadressilt www.nespresso.ee

Atliekų šalinimas ir aplinkos apsauga /
Kõrvaldamine ja keskkonnahoid
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES. Pakuotėje ir
prietaise yra medžiagų, kurias galima perdirbti. Jūsų prietaiso sudėtyje yra vertingų
medžiagų, kurios gali būti panaudojamos arba perdirbamos. Likusių atliekų rūšiavimas
palengvina vertingų žaliavų perdirbimą. Palikite prietaisą surinkimo punkte. Informacijos
apie atliekų šalinimą galite gauti iš savo vietos valdžios institucijų. Norėdami sužinoti
daugiau apie Nespresso tvarumo strategiją, apsilankykite www.nespresso.com/positive.
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Toode vastab Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EL nõuetele. Pakend ja seade sisaldavad
ümbertöödeldavaid materjale. Teie seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab
uuesti kasutada või ümber töödelda. Eri liiki jäätmete sortimine lihtsustab väärtusliku
tooraine ringlussevõttu. Jätke seade kogumiskohta. Jäätmekäitluse kohta saate teavet
kohalikult omavalitsuselt. Lisateavet Nespresso jätkusuutlikkuse strateegia kohta leiate
lehelt www.nespresso.com/positive.

Ribota garantija / Piiratud garantii

LT
EE

Šiai prekei Nespresso suteikia 2 metų garantiją dėl medžiagų defektų ir darbo kokybės.
Garantinis laikotarpis prasideda įsigijimo dieną ir Nespresso reikalauja pateikti originalų
pirkimo įrodymą, kad įsitikintų dėl datos. Garantiniu laikotarpiu Nespresso savo nuožiūra
pataiso arba pakeičia brokuotą prekę nemokamai. Pakeistoms prekėms ar suremontuotoms detalėms garantija suteikiama tik likusiam pradinės garantijos terminui arba šešiems
mėnesiams, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra ilgesnis. Ši ribota garantija netaikoma
jokiems defektams, atsiradusiems dėl aplaidumo, nelaimingo atsitikimo, netinkamo
naudojimo ar dėl bet kokios kitos objektyviai nuo Nespresso nepriklausančios priežasties,
įskaitant, be kita ko, įprastą nusidėvėjimą, aplaidumą ar prekės instrukcijų nesilaikymą,
netinkamą eksploataciją, kalcio nuosėdas ar kalkių šalinimą, jungimą prie netinkamo
maitinimo šaltinio, prekės pakeitimą ar taisymą ne įgaliotoje techninės priežiūros vietoje,
naudojimą komerciniais tikslais, gaisrą, žaibą, potvynį ar kitas išorines priežastis. Ši garantija
galioja tik šalyje, kurioje prekė įsigyta, ar kitose šalyse, kuriose Nespresso parduoda tą patį
modelį, pasižymintį identiškomis techninėmis specifikacijomis, ir teikia jo techninės
priežiūros paslaugas. Garantinė priežiūra už šalies, kurioje prekė įsigyta, ribų apsiriboja
priežiūros šalyje galiojančios atitinkamos garantijos sąlygomis. Jei remonto ar pakeitimo
išlaidos nebus padengtos pagal šią garantiją, Nespresso informuos savininką ir jis turės
apmokėti visas atsiradusias papildomas išlaidas. Visa Nespresso atsakomybė nurodoma
šioje ribotoje garantijoje. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus,
privalomuose įstatymuose nustatytos teisės, susijusios su šios prekės pardavimu, šios
ribotos garantijos sąlygose neišskiriamos, neapribojamos ir nepakeičiamos, tik papildomos.
Jei manote, kad jūsų prekė yra brokuota, susisiekite su Nespresso ir gausite nurodymus dėl
remonto. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.nespresso.com – joje rasite
visą kontaktinę informaciją.

Nespresso annab toote materjali- ja ehitusdefektide vastu kaheaastase garantii.
Garantiiaeg algab ostukuupäeval ja selle päeva tõendamiseks peate Nespressole
esitama ostu kinnitava dokumendi. Garantiiaja jooksul parandab Nespresso defektiga
toote tasuta või asendab selle oma äranägemisel uuega. Asendustoote või
parandatud osad saame garanteerida ainult algse garantii veel kehtiva aja või kuue
kuu jooksul, kumb iganes aeg on pikem. Piiratud garantii ei kehti defektidele, mille on
põhjustanud hooletus, õnnetus, väärkasutus või muu Nespresso kontrolli all mitteolev
asjaolu, sealhulgas normaalne kulumine, hooletus, toote kasutusjuhiste eiramine,
valed või ebapiisavad hooldusvõtted, katlakivi teke või eemaldamine, sobimatusse
toitevõrku ühendamine, toote omavoliline muutmine või parandamine ja kaubanduslikul otstarbel kasutamine, tulekahju, äike, üleujutus või muu väline tegur. Garantii
kehtib ainult seadme müügiriigis või mõnes teises riigis, kus Nespresso müüb või
teenindab samade tehniliste näitajatega seadmemudeleid. Garantii alla kuuluv
teenindus väljaspool müügiriiki piirdub samade garantiitingimustega, mis kehtivad
müügiriigis. Kui garantii ei kata remondi või asenduse kulusid, teavitab Nespresso
sellest omanikku ja kulu tuleb tasuda omanikul. Piiratud garantii katab kogu
Nespresso vastutuse, millest iganes see tuleneb. Piiratud garantii tingimused ei
välista, piira ega mõjuta toote müügile kohaldatavaid kohustuslikke õigusaktidest
tulenevaid õigusi (välja arvatud kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses), vaid
on nimetatud õiguste täienduseks. Kui arvate, et toode on defektiga, pöörduge
Nespresso poole ja uurige, kuidas korraldada seadme remont. Kontaktandmed leiate
meie veebisaidilt www.nespresso.com.
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Lejupielādējiet lietotni /

LV

Установка приложения
Lejuplādējiet Nespresso lietotni. Ja Jūs to jau
izmantojat, lūdzu, atjauniniet lietotni.
Скачайте приложение Nespresso. Обновите
приложение, если оно уже установлено.

RU

Palaidiet lietotni.

Noklikšķiniet uz Iekārtas ikonas.

Запустите
приложение.

Нажмите на значок кофемашины.

Lai pārbaudītu saderību ar savu ierīci, dodieties uz www.nespresso.com.
Чтобы проверить совместимость вашего устройства, перейдите на
сайт www.nespresso.com

Savienošana pārī / Соединение
Lūdzu, atcerieties aktivizēt Bluetooth® režīmu savā
viedtālrunī vai planšetdatorā.
Пожалуйста, помните о том, что режим Bluetooth®
на вашем смартфоне или планшете должен быть
включен заранее.

+

= ON

Kad savienošana pārī ir
pabeigta Nespresso gaismiņa
nomirgo 3 reizes.
После установки
соединения световой
индикатор Nespresso мигнет
3 раза.

Savienojamības funkcijas /
Функции соединения
- Pārvaldīt receptes
- Pārvaldīt kapsulu krājumus
- Plānot kafijas pagatavošanu
- Pagatavot kafiju tagad
- Apkopes paziņojumi
- Atkaļķošanas brīdinājums
- Aplūkojiet vairāk iespēju
lietotnē

- Управление рецептами
- Управление запасом капсул
- Запланировать приготовление кофе
- Приготовить кофе сейчас
- Уведомления о необходимости
сервисного обслуживания
- Уведомления о необходимости
очистки от накипи
- Узнайте больше с помощью
приложения
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Iepakojuma saturs /
Содержимое упаковки
Nespresso Expert kafijas automāts
Кофемашина Nespresso Expert

Nespresso kapsulu degustācijas iepakojums
Дегустационный набор капсул Nespresso

Приветственная брошюра Nespresso

Lietotāja rokasgrāmata
EXPERT
MY MACHINE

Руководство пользователя

NESPRESSO EXPERT
QuickStart Guide

Ātrās iedarbināšanas rokasgrāmata
2x

Краткое руководство по началу работы

Ūdens cietības tests sloksne lietotāja rokasgrāmatā
Индикатор для определения жесткости воды
(в руководстве пользователя)

4

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Nespresso ir ekskluzīva sistēma izcila Espresso pagatavošanai katru reizi. Visas
Nespresso ierīces ir aprīkotas ar unikālu ekstrakcijas sistēmu, kas garantē līdz pat 19 bāru
spiedienu. Katrs parametrs tiek precīzi aprēķināts, lai nodrošinātu, ka no katras kapsulas
tiek iegūti visi aromāti, piešķirot kafijai pilnīgu garšu un īpaši biezu un maigu putu
kārtiņu.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Nespresso – это эксклюзивная система приготовления идеального эспрессо раз за
разом. Все кофемашины Nespresso оснащены уникальной системой экстракции,
обеспечивающей давление до 19 бар. Каждый параметр системы рассчитан с
предельной точностью, чтобы гарантировать максимальное раскрытие ароматов
каждой капсулы, придание консистенции кофе и создание густой, однородной
пенки.

Nespresso iepazīšanās brošūra

Welcome

3x

Nespresso Expert /
Nespresso Expert

UZMANĪBU: ieraugot šo apzīmējumu, lūdzu, izlasiet drošības
norādījumus, lai novērstu iespējamās traumas un bojājumus.
ВНИМАНИЕ: Если вы видите этот знак, обратитесь к
инструкции по мерам предосторожности во избежание
возможных травм и повреждений.
INFORMĀCIJA: ieraugot šo apzīmējumu, lūdzu, izlasiet norādījumus
attiecībā uz pareizu un drošu kafijas automāta lietošanu.
ИНФОРМАЦИЯ: Если вы видите этот знак, следуйте рекомендациям
по правильному и безопасному использованию кофемашины.
PIEZĪME: ieraugot šo apzīmējumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka varat
veikt šo funkciju arī lietotnē. Skatiet lietotni, lai iegūtu vairāk informācijas.
ИНФОРМАЦИЯ: Если вы видите этот знак, имейте в виду, что вы можете
использовать приложение для данной функции. Узнайте больше в
приложении.

Specifikācijas /

Tехнические характеристики
Frekvence
Частота

max

Saturs / Содержание

LV
RU

Lejupielādējiet lietotni / Установка приложения

3

220-240 V~, 50-60 Hz, 1600 W

Savienošana pārī / Соединение

3

2.402 - 2.480 GHz
Maks. pārraides jauda 4dBm /
Максимальная мощность передачи 4 дБм

Savienojamības funkcijas / Функции подключения

3

Iepakojuma saturs / Содержимое упаковки

4

Nespresso Expert / Nespresso Expert

4

Maks. spiediens: 19 bars / 1.9 MPa
Максимальное давление 19 bars / 1.9 MPa
Standarta versija: ~4.4 kg / Стандартная версия: ~4.4 kg
~1.11 L
38.05 cm

28.7 cm

22.3 cm

Specifikācijas / Технические характеристики
Drošības pasākumi / Меры предосторожности
Ierīces uzbūve / Обзор кофемашины

5
6-11
12

Lietojot ierīci pirmo reizi (vai pēc ilgstoša pārtraukuma) /
Первое использование (или использование после длительного перерыва) 13
Ierīces ieslēgšana / Включение и выключение кофемашины
Parastas kafijas pagatavošana / Приготовление кофе

14
15-16

Iestatījumu režīma atvēršana / Вход в режим настройки

17

Iestatījumu režīms: Enerģijas taupīšanas režīms /
Режим настройки: Концепция энергосбережения

17

Ūdens tilpuma programmēšana / Программирование объема воды

18

Iestatījumu režīms: Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana /
Режим настройки: Возврат к заводским настройкам

19

Iestatījumu režīms: Sistēmas iztukšošana /
Режим настройки: Опустошение системы

20

Tīrīšana / Очистка

21

Ūdens cietība / Жесткость воды

22

Atkaļķošana / Очистка от накипи

23-24

Problēmu novēršana / Устранение неисправностей

25-26

Sazinieties ar Nespresso Club / Контакты Клуба Nespresso

27

Vides aizsardzības pasākumi / Утилизация и охрана окружающей среды

27

Garantijas ierobežojums / Ограниченная гарантия

28
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Drošības norādījumi
• Šo ierīci atļauts izmantot
bērniem, kuri ir sasnieguši
vismaz 8 gadu vecumu,
atrodas pieaugušo uzraudzībā
UZMANĪBU: neievietojiet
un ir saņēmuši norādījumus
svešķermeņus ūdens tvertne
par drošu ierīces lietošanu un
un kafijas pagatavošanas Ierīcē.
apzinās ar to saistītās
INFORMĀCIJA: pamanot šo
briesmas. Bērniem, kas ir
apzīmējumu, lūdzu, ievērojiet
jaunāki par 8 astoņiem
norādījumus par pareizu un
gadiem un bez uzraudzības ir
drošu ierīces lietošanu.
aizliegts veikt ierīces tīrīšanu
• Ierīce ir paredzēta dzērienu
un apkopi.
pagatavošanai saskaņā ar
• Glabājiet ierīci un tās vadu
šiem Norādījumiem.
vietā, kur tā nav sasniedzama
• Izmantojiet ierīci vienīgi
bērniem, kuri ir jaunāki par 8
paredzētajam lietošanas
gadiem.
mērķim.
• Šo ierīci atļauts izmantot
• Ierīce ir paredzēta lietošanai
personām ar ierobežotām
iekštelpās un tikai standarta
fiziskajām, sensoriskajām vai
temperatūras Apstākļos.
garīgajām spējām vai
• Pasargājiet ierīci no tiešiem
personām ar nepietiekošām
saules stariem un ilgstošas
zināšanām, ja šādas
ūdens šļakatu un mitruma
personas tiek uzraudzītas un
iedarbības.
izprot saistītās briesmas.
• Šo ierīci ir paredzēts izmantot
• Bērniem aizliegts rotaļāties ar
mājsaimniecībā un līdzīgiem
šo ierīci.
mērķiem: personāla virtuvē
• Ražotājs neuzņemas atbildību
veikalos, birojos un citur;
un garantija zaudē spēku
saimniecībās; viesnīcu, moteļu
gadījumā, ja ierīce tiek
un citu naktsmītņu numuros;
izmantota komerciāliem
pansijas tipa iestādēs.
ūdens sprauslas), tās ir
karstas.

UZMANĪBU: drošības
norādījumi ir neatņemama
ierīces sastāvdaļa. Rūpīgi
izlasiet tos pirms lietot savu
jauno ierīci pirmo reizi.
Glabājiet tos zināmā vietā, lai
varētu tos apskatīt arī vēlāk.
ierīces sastāvdaļa. Rūpīgi
izlasiet tos pirms lietot savu
jauno ierīci pirmo reizi.
Glabājiet tos zināmā vietā, lai
varētu tos apskatīt arī vēlāk.
UZMANĪBU: redzot šo
apzīmējumu, lūdzu, izlasiet
drošības norādījumus, lai
novērstu iespējamo
kaitējumu un zaudējumus.
UZMANĪBU: nepareizas
lietošanas gadījumā pastāv
traumu gūšanas risks.
UZMANĪBU: pēc
lietošanas nepieskarieties
karstām virsmām(vārīšanas
ierīce, kafijas un karstā
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mērķiem, tiek nepareizi
pārvietota vai uzglabāta, ja
ierīces bojājumi radušies,
izmantojot to nepareiziem
mērķiem vai neatbilstošas
ekspluatācijas rezultātā,
neprofesionāla remonta
gadījumā vai neievērojot
drošības norādījumus.
Vienmēr ievērojiet ierīces
tīrīšanas norādījumus.
• Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, kamēr tā ir
karsta.
• Notīriet to ar mitru drāniņu vai
Sūkli.
• Nekad neiegremdējiet ierīci
ūdenī un nelieciet to zem
tekoša ūdens.
Izvairieties no nāvējoša
elektriskā trieciena un
ugunsgrēka rašanās riska.
• Ārkārtas situācijā:
nekavējoties atvienojiet
kontaktu no kontaktligzdas.
• Pieslēdziet ierīci tikai
piemērotām, viegli

LV

sazemētu pagarinātāju ar
pieejamām, sazemētām
vada diametru vismaz 1,5
elektrotīkla kontaktligzdām.
mm2 vai atbilstošu ieejošo
Pārliecinieties, ka strāvas
jaudu.
avota spriegums atbilst datu
• Lai novērstu bīstamus
plāksnītē norādītajam.
bojājumus, nekad
Nepareiza elektrosavienojuma
nenovietojiet ierīci uz vai
gadījumā garantija zaudē
netālu no karstām virsmām,
spēku.
piemēram, radiatoriem,
krāsnīm, cepeškrāsnīm,
Pieslēdziet ierīci
gāzes degļiem, atklātas
elektrotīklam vienīgi pēc tās
liesmas vai līdzīgās vietās.
uzstādīšanas.
• Vienmēr novietojiet to uz
• Nevelciet vadu pār asām
horizontālas, stabilas un
malām, nesaspiediet to un
līdzenas virsmas. Virsmai jābūt
neļaujiet tam nokarāties.
karstumizturīgai un izturīgai pret
• Neturiet vadu siltuma avotu
šķidrumu, piemēram, ūdens,
tuvumā un mitrās vietās.
kafijas, atkaļķošanas šķidruma
• Ja strāvas vads ir bojāts, to
vai līdzīgu šķidrumu iedarbību.
atļauts nomainīt vienīgi
• Atvienojiet ierīci no
ražotājam, ražotāja servisa
elektrotīkla, ja to nav
pārstāvim vai līdzīgi
paredzēts izmantot ilgāku
kvalificētai personai, lai
laika periodu. Atvienojiet to,
novērstu iespējamos riskus.
pavelkot aiz kontaktdakšas,
• Ja vads ir bojāts,
nevis aiz vada, pretējā
neizmantojiet ierīci. Atgrieziet
gadījumā vads var tikt
ierīci Nespresso Club vai pie
sabojāts.
Nespresso pilnvarotā
• Pirms iekārtas tīrīšanas un
pārstāvja.
apkopes, izvelciet
• Ja nepieciešams izmantot
kontaktdakšu no
pagarinātāju, izmantojiet tikai

kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei
atdzist.
• Nepieskarieties vadam ar
mitrām rokām.
• Neiegremdējiet ierīci vai tās
daļas ūdenī vai citā šķidrumā.
• Nemazgājiet ierīci vai tās
daļas trauku mazgājamā
mašīnā.
• Elektrības un ūdens saskare
rada briesmas un var izraisīt
nāvējošu strāvas triecienu.
• Neatveriet ierīci. Bīstams
spriegums!
• Neievietojiet priekšmetus
ierīces atverēs. Tas var izraisīt
ugunsgrēku vai strāvas
triecienu!
• Novērsiet iespējamās
briesmas, izmantojot ierīci.
• Neatstājiet ierīci bez
uzraudzības manuālā
dzēriena pagatavošanas
režīmā. Izmantojot iepriekš
ieprogrammētu vai attālināto
pagatavošanas režīmu,
jāievēro papildu drošības
norādījumi, lai novērstu
iespējamo kaitējumu,
piemēram: ievērojiet

paredzēto lietošanas veidu,
pārliecinieties, ka uz paliktņa ir
novietota atbilstoša izmēra
krūzīte, vāks ir pilnībā izvērts,
pārliecinieties, ka ūdens
tvertnē ir ūdens un ka ierīce
un tās vads atrodas bērniem
vai mājdzīvniekiem
neaizsniedzamā vietā.
• Neizmantojiet ierīci, ja tā ir
bojāta vai nedarbojas pareizi.
Nekavējoties atvienojiet
kontaktdakšu no
kontaktligzdas. Sazinieties ar
Nespresso Club vai
Nespresso pilnvaroto pārstāvi,
lai noorganizētu ierīces
pārbaudi, remontu vai veiktu
nepieciešamās korekcijas.
• Bojāta ierīce var izraisīt
strāvas triecienu, apdegumus
un ugunsgrēku.
• Vienmēr pilnībā aizveriet vāku
un neatveriet to dzēriena
pagatavošanas laikā.
Iespējama applaucēšanās.
• Nelieciet pirkstus zem kafijas
izvada, pastāv applaucēšanās
risks
• Nelieciet pirkstus kapsulu
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Drošības norādījumi
nodalījumā vai kapsulu
atverē. Iespējamas traumas!
• Ja asmeņi nav pārdūruši
kapsulu, ūdens var plūst tai
garām un sabojāt ierīci.
• Nekad neizmantojiet bojāju
vai deformētu kapsulu. Ja
kapsula iestrēgst kapsulas
nodalījumā, izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla,
pirms veikt tālākas darbības.
Sazinieties ar Nespresso Club
vai Nespresso pilnvaroto
pārstāvi.
• Piepildiet ūdens tvertni tikai ar
svaigu dzeramo ūdeni.
• Iztukšojiet ūdens tvertni, ja
ierīce netiks izmantota
ilgstošu laika periodu
(dodoties atvaļinājumā u.c.).
• Nomainiet ūdens tvertnē
esošo ūdeni, ja ierīce nav
tikusi izmantota nedēļas
nogalē vai līdzīgā laika
periodā.
• Neizmantojiet ierīci bez
pilienu paplātes un pilienu
režģa, lai novērstu šķidrumu
izlīšanu uz apkārtējām
virsmām.
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• Nepieskarieties karstām
virsmām. Izmantojiet
rokturus, drošas virsmas vai
izciļņus.
• Lai novērstu applaucēšanos,
vienmēr turiet piena putotāja
vāciņu aizvērtu dzēriena
pagatavošanas laikā.
• Neizmantojiet spēcīgus
tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātāju. Izmantojiet mitru
drāniņu un maigu tīrīšanas
līdzekli, lai notīrītu ierīces
virsmu.
• Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet
tīrus tīrīšanas rīkus.
• Izsaiņojot ierīci, noņemiet
plastmasas plēvi un utilizējiet
to.
• Ierīce ir paredzēta
izmantošanai ar Nespresso
kafijas kapsulām, kas
pieejamas tikai Nespresso
Club vai pie Jūsu Nespresso
autorizētā pārstāvja.
• Visas Nespresso ierīces tiek
rūpīgi pārbaudītas. Nejauši
izvēlētām ierīcēm tiek veikti
izturības testi praktiskas
lietošanas apstākļos. Šādos

gadījumos ierīcei var būt
redzamas iepriekšējas
lietošanas pazīmes.
• Nespresso patur tiesības
mainīt instrukcijas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Šī ierīce satur magnētus.
Atkaļķošana
• Pareizi lietojot, Nespresso
atkaļķošanas līdzeklis palīdz
nodrošināt atbilstošu Jūsu
ierīces darbību tās kalpošanas
laikā un nodrošina, ka Jūs
vienmēr varēsiet izbaudīt
kafiju tāpat kā pirmajā
lietošanas dienā.
• Nespresso atkaļķošanas
līdzeklis ir īpaši radīts tieši
Nespresso ierīcēm; cita
atkaļķošanas līdzekļa
lietošana var radīt ierīces
detaļu bojājumus vai
nenodrošināt pietiekamu
atkaļķošanu.
• Jūsu Nespresso ierīce
aprēķina, kad nepieciešams
veikt atkaļķošanu,
pamatojoties uz izmantoto
ūdens daudzumu un ūdens

cietības pakāpi. Tā tiek
iestatīta pirmajā lietošanas
reizē, izmantojot ūdens
cietības testa loksni.
Pārbaudiet ūdens cietību
atkārtoti, ja ierīce tiek
izmantota citā valstī/reģionā.
• Veiciet ierīces atkaļķošanu
tiklīdz ierīce to pieprasa;
novēlota atkaļķošana var būt
nepietiekami efektīva.
SAGLABĀJIET ŠO
INSTRUKCIJU. Nododiet to
jebkuram turpmākajam
lietotājam. Lietošanas
instrukcija ir pieejama arī PDF
formātā nespresso.com

Меры предосторожности
прикасайтесь к
сохраняющим тепло
поверхностям (варочный
блок, носик выхода кофе и
горячей воды).

брызг воды и влажности.
• Устройство предназначено
для домашнего
использования, а также для
ВНИМАНИЕ: Меры
приготовления кофе в
предосторожности
кухонных помещениях для
являются неотъемлемой
ВНИМАНИЕ: Не
персонала магазинов, в
частью устройства.
вставляйте посторонние
офисах и в других рабочих
Внимательно изучите их
предметы в контейнер для
помещениях, на фермах;
перед первым
воды и варочный блок.
клиентами отелей, мотелей
использованием
ИНФОРМАЦИЯ: Если вы
и других подобных мест
кофемашины. Храните их в
видите этот знак, следуйте
проживания, а также
доступном месте, чтобы
рекомендациям по
пансионов.
обратиться к ним в случае
правильному и безопасному • Устройство могут
необходимости.
использованию устройства.
использовать дети старше 8
• Устройство предназначено
лет, если они находятся под
ВНИМАНИЕ: Если вы
для приготовления
присмотром,
видите этот знак,
напитков в соответствии с
проинструктированы о
обратитесь к инструкции по
данной инструкцией.
безопасном использовании
мерам предосторожности
• Не используйте данное
устройства, а также
во избежание возможных
устройство не по
полностью осознают
травм и повреждений.
назначению.
сопутствующие риски.
• Устройство предназначено
Очистка и уход за
ВНИМАНИЕ: Риск
только для использования в
устройством может
получения травм при
закрытом помещении в
проводиться детьми старше
неправильном
нормальных температурных
8 лет при условии, что они
использовании
условиях.
находятся под присмотром
устройства.
• Защищайте устройство от
взрослого.
прямых солнечных лучей,
• Храните устройство и его
ВНИМАНИЕ: После
длительного воздействия
шнур в месте, недоступном
использования не
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для детей младше 8 лет.
• Устройство могут
использовать лица с
ограниченными
физическими, сенсорными
или умственными
способностями, а также не
имеющие необходимого
опыта и знаний, если они
находятся под присмотром
или проинструктированы о
безопасном использовании
устройства, а также
осознают сопутствующие
риски.
• Дети не должны
использовать устройство в
качестве игрушки.
• Производитель не несет
ответственности, и
действие гарантии не
распространяется на
повреждения и неполадки в
работе, возникшие в
результате коммерческого
использования устройства,
неправильного обращения
с ним или его
использования не по
назначению, а также
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легко доступную
электрическую розетку с
заземлением. Убедитесь,
что напряжение в сети
соответствует рабочему
напряжению кофемашины,
указанному в таблице
технических данных. При
неправильном
подключении устройства к
сети гарантия
аннулируется.

избежание любых рисков.
• Не используйте устройство,
если шнур поврежден. Для
возврата устройства
обратитесь в Клуб
Всегда следуйте
Nespresso или к
инструкциям по очистке
официальному
вашего устройства.
представителю Nespresso.
• Отключите устройство от
• Если требуется
сети.
подключение с помощью
• Не производите очистку
удлинителя, используйте
устройства, пока оно
только заземленный
горячее.
удлинитель с сечением
• Протрите устройство
Устройство должно быть
кабеля не менее 1.5 мм² или
влажной тканью или губкой.
подключено к сети только
с соответствующей входной
• Никогда не погружайте
после его установки.
мощностью.
устройство в воду и не
• Избегайте прохождения
• Во избежание повреждения
мойте его под проточной
шнура через острые
никогда не ставьте
водой.
выступы, не зажимайте его
устройство на горячие
и не давайте ему провисать.
поверхности или вблизи
Остерегайтесь риска
• Не допускайте нагревания
таковых, например,
опасного для жизни
шнура или попадания на
радиаторов, плит, духовок,
поражения электрическим
него влаги.
газовых горелок, открытого
током и возникновения
• Если шнур поврежден,
огня и пр.
пожара.
необходимо заменить его,
• Всегда ставьте устройство
• В случае опасности
воспользовавшись услугами
на ровные
немедленно отключите
производителя, сервисного
горизонтальные,
устройство от сети,
центра или лица с
устойчивые поверхности.
выдернув вилку из розетки.
аналогичной
Поверхность должна быть
• Включайте устройство
квалификацией во
стойкой к нагреванию и
только в подходящую и
непрофессионального
ремонта или несоблюдения
настоящей инструкции.
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жидкостям, таким как
вода, кофе, средства от
накипи и пр.
• Отключайте устройство от
сети, если оно долгое время
не используется. При
отключении устройства от
сети тяните за вилку, а не за
шнур во избежание его
повреждения..
• Перед очисткой и ремонтом
выньте вилку из розетки и
дайте устройству остыть.
• Никогда не трогайте шнур
мокрыми руками.
• Никогда не погружайте
устройство или его части в
воду или другую жидкость.
• Никогда не ставьте
устройство или его части в
посудомоечную машину.
• Взаимодействие воды и
электричества опасно и
может привести к опасному
для жизни поражению
электрическим током.
• Не вскрывайте устройство.
Внутри опасное
напряжение!
• Не вставляйте посторонние
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Меры предосторожности
предметы в отверстия
устройства. Это может
привести к возгоранию или
поражению электрическим
током!
• Избегайте возможных травм
при использовании
устройства.
• Никогда не оставляйте
устройство без присмотра в
случае режима ручного
приготовления кофе. Во
избежание причинения
возможного вреда в случае
предварительного
программирования или
режима удаленного запуска
необходимо предпринять
дополнительные меры
предосторожности:
используйте устройство
строго по назначению,
убедитесь, что на подставке
для чашки находится чашка
соответствующего размера,
а слайдер полностью
закрыт, проверьте,
достаточно ли воды в
резервуаре, а также
храните устройство и шнур
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в месте, недоступном для
детей и домашних
животных.
• Не используйте устройство,
если оно повреждено или
неправильно работает.
Немедленно отсоедините
устройство от сети.
Свяжитесь с Клубом
Nespresso или
официальным
представителем Nespresso
для диагностики,
устранения неисправности
или ремонта.
• Эксплуатация
поврежденного устройства
может вызвать поражение
электрическим током, ожоги
и возгорание.
• Всегда полностью
закрывайте слайдер и
никогда не открывайте его
во время работы. Это может
привести к ошпариванию.
• Не подставляйте пальцы
под носик подачи кофе во
избежание ошпаривания.
• Избегайте попадания
пальцев в отверстие для
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капсул. Это может привести
к травмам!
• Вода может протечь вокруг
капсулы, не проткнутой
ножами, и повредить
устройство.
• Никогда не используйте
поврежденные или
деформированные капсулы.
В случае застревания
капсулы в отделении
капсулодержателя
выключите кофемашину и
отсоедините ее от сети,
прежде чем предпринимать
какие-либо действия.
Позвоните в Клуб Nespresso
или официальному
представителю Nespresso.
• Заполняйте резервуар
только чистой питьевой
водой.
• Если вы не планируете
использовать кофемашину в
течение длительного
времени (например, во
время отпуска и т.д.),
опустошайте резервуар для
воды.
• Замените воду в

резервуаре, если
устройство не
использовалось в выходные
дни или аналогичный
период времени.
• Не используйте устройство
без поддона для сбора
капель и решетки, чтобы не
допустить попадания
жидкостей на окружающие
поверхности.
• Не прикасайтесь к
нагревающимся
поверхностям. Используйте
ручки, кнопки или
защищенные поверхности.
• Во избежание ошпаривания
крышка венчика для молока
всегда должна быть закрыта
во время приготовления.
• Не используйте
агрессивные чистящие
средства или очищающие
растворители. Используйте
влажную ткань и мягкое
чистящее средство для
очистки поверхности
устройства.
• Для очистки устройства
используйте только чистые
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Очистка от накипи
инструменты.
• При распаковке устройства • Средство для очистки от
накипи Nespresso при его
удалите пластиковую
правильном использовании
пленку и утилизируйте ее.
гарантирует исправную
• Данное устройство
работу кофемашины в
предназначено для
течение всего срока службы
кофейных капсул Nespresso,
и неизменно превосходный
которые можно приобрести
вкус кофе.
исключительно в Клубе
• Средство для очистки от
Nespresso или у
накипи Nespresso
официального
разработано специально
представителя Nespresso.
для кофемашин Nespresso;
• Все устройства Nespresso
использование любого
проходят строгий контроль.
другого неподходящего
На случайно отобранных
средства для очистки от
кофемашинах проводятся
накипи может привести к
тесты в условиях
повреждению частей
фактической эксплуатации.
кофемашины или к
Поэтому на некоторых
снижению эффективности
машинах могут остаться
процесса очистки.
следы предыдущего
• Ваша кофемашина
использования.
Nespresso сама определит,
• Nespresso оставляет за
когда необходимо провести
собой право менять
очистку от накипи в
инструкции без
зависимости от количества
предварительного
используемой воды и
уведомления.
уровня ее жесткости.
• Kофемашина содержит
Жесткость воды
магнитные элементы.
устанавливается при
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первом использовании с
помощью прилагаемого
индикатора жесткости
воды. Если вы планируете
использовать кофемашину в
другой стране / регионе,
рекомендуется снова
провести проверку
жесткости воды.
• Старайтесь очищать
кофемашину от накипи при
первой необходимости;
поздняя процедура
удаления накипи может не
быть полностью
эффективной.
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ
ИНСТРУКЦИЮ
Передайте инструкцию
тому, кто будет
пользоваться кофемашиной
впоследствии. Данную
инструкцию также можно
найти в формате PDF на
сайте nespresso.com

Ierīces uzbūve / Обзор кофемашины

LV
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Apkopes indikators /
Индикатор сервисного обслуживания

Vāks kapsulu ievietošanai /
Слайдер для размещения капсулы
Nespresso Light*: kapsulu krājumu
pārvaldīšana /
Индикатор Nespresso*: управление
запасом капсул
Kafijas un karstā ūdens izvads /
Носик подачи кофе и горячей воды

Ūdens tvertne un vāks /
Резервуар для воды с крышкой

Kafijas pagatavošanas poga /
Кнопка приготовления
Temperatūras rādītājs (silts, karsts, īpaši karsts) /
Регулятор выбора температуры
(Тепло, горячо, очень горячо)
Dzēriena izvēle (Ristretto, Espresso, Lungo,
Americano**, karsts ūdens) /
Регулятор выбора напитка (Ristretto, Espresso,
Lungo, Americano**, Горячая вода)
Ūdens tvertnes pamatne /
Основа под резервуар для воды
Regulējams krūzītes paliktnis un pilienu režģis /
Регулируемая подставка под
чашку и решетка для капель

Metāla pamatne /
Металлическое основание
Pilienu paplāte /
Поддон для капель
* Pieejama tikai pieslēgtā ierīcē /
* Доступно только с подключенной кофемашиной
**„Americano ir jauna recepte, kas ļauj pagatavot lielu krūzi maigas kafijas,
vispirms aplejot kafijas biezumus un tad papildinot dzērienu ar karstu
ūdeni. /
**Americano – это новая функция приготовления мягкого по вкусу кофе
путем предварительной экстракции кофе с последующим
добавлением горячей воды.

Kapsulu tvertne /
Контейнер для капсул
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Pirmā lietošanas reize / Первое использование

RU

Vispirms izlasiet drošības norādījumus, lai novērstu nāvējoša strāvas trieciena un ugunsgrēka risku. /
Ознакомьтесь с мерами предосторожности во избежание риска опасного для жизни поражения
электрическим током и возникновения пожара.
Izņemiet ūdens tvertni un kapsulu
tvertni, lai iztīrītu tos (skat.
Tīrīšanas norādījumus).
Снимите резервуар для воды и
контейнер для капсул для их
очистки (см. раздел по
очистке).

Ūdens tvertnes un apkopes
modulis nav piemērots
mazgāšanai trauku mazgājamā
mašīnā.
Резервуар для воды и модуль
сервисного обслуживания не
рекомендуется мыть в
посудомоечной машине.

Отрегулируйте длину сетевого шнура и поместите
неиспользуемую часть под кофемашину. Следите за тем,
чтобы кофемашина была в вертикальном положении.

Noņemamās detaļas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
Съемные детали не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.

Pieslēdziet ierīci elektrotīklam.

Наполните резервуар для воды чистой питьевой водой.

Подключите кофемашину к сети.

Ievietojiet ūdens tvertni tās pamatnē un novietojiet
pilienu paplāti un kapsulu konteineru atbilstošajās
vietās.
Установите резервуар для воды на подставку и
установите на место поддон для капель и
контейнер для капсул.
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Pielāgojiet vada garumu un ievietojiet lieko ierīces pamatnē.
Pārliecinieties, ka ierīce stāv taisni.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana /
Включение / выключение кофемашины
Ieslēdziet ierīci, nospiežot kafijas pagatavošanas pogu, pabīdot slēdžus vai
atverot vāku. Indikatori sāks mirgot. Ierīce uzkarst 25-30 sekunžu laikā. Kad
indikatori vienmērīgi deg: ierīce ir gatava darbam.

Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras slēdzi pretēji
5 sec
pulksteņrādītāja virzienam līdz sasniegta 0 temperatūra.
Indikators mirgo 5 sekundes un tad izslēdzas.

Для включения кофемашины нажмите кнопку приготовления кофе, выбрав
один из режимов приготовления или открыв слайдер. Индикаторы начнут
мигать. Кофемашина разогревается примерно 25-30 секунд. Когда
индикаторы перестанут мигать, кофемашина готова к использованию.

Для выключения кофемашины поверните регулятор
температуры против часовой стрелки до
температуры 0 градусов. Перед тем как машина
выключится, индикатор будет мигать в течение 5
секунд.

Lai pieslēgtu ierīci lietotnei lūdzu, ievērojiet sadaļā "Lejupielādējiet lietotni" un
sadaļā "Savienošana pārī" 3. lapaspusē sniegtos norādījumus. Jūs varat pievienot
vairākas ierīces savai Nespresso Expert ierīcei tikai tad, ja izmantojat unikālu
Kluba dalībnieka numuru. Lai savienotu pārī papildu ierīces, lūdzu, ievērojiet
sadaļā "Lejupielādējiet lietotni" un sadaļā "Savienošana pārī" sniegtos
norādījumus.
Для подключения кофемашины, пожалуйста, следуйте инструкциям в
разделах «Установка приложения» и «Сопряжение» на странице 3. К
вашей кофемашине Nespresso Expert могут быть подключены несколько
устройств только при использовании уникального номера Участника
Клуба. Чтобы подключить дополнительные устройства, следуйте тем же
инструкциям в разделах «Установка приложения» и «Сопряжение».
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Pirms sākt kafijas pagatavošanu, izskalojiet ierīci:
1. Novietojiet tukšu trauku zem kafijas izvada.
2. Aizveriet vāku, izvēlieties Lungo ikonu un
nospiediet kafijas pagatavošanas pogu.
3. Atkārtojiet trīs reizes.
4. Izvēlieties karstā ūdens ikonu un nospiediet
kafijas pagatavošanas pogu.
5. Atkārtojiet divas reizes.
6. Iztukšojiet pilienu paplāti.
Перед первым завариванием кофе
промойте кофемашину следующим
образом:
1. Поместите контейнер под носик подачи кофе.
2. Закройте слайдер, выберите значок Lungo и
нажмите кнопку приготовления кофе.
3. Повторите три раза.
4. Выберите значок приготовления горячей воды
и нажмите кнопку приготовления.
5. Повторите два раза.
6. Опустошите поддон для капель.
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Parastas kafijas pagatavošana / Приготовление кофе

LV
RU

Ierīce uzsilst aptuveni 25-30 sekunžu laikā. Uzsilšanas laikā varat izvēlēties jebkuru kafijas
dzērienu un nospiest kafijas pagatavošanas pogu. Kafija sāks plūst automātiski, kad ierīce būs
uzsilusi.

Piepildiet tvertni ar svaigu
dzeramo ūdeni. Novietojiet
krūzīti zem kafijas izvada.

Кофемашина разогревается в течение примерно 25-30 секунд. Во время разогрева можно
выбрать любой режим приготовления кофе и нажать кнопку приготовления. По окончании
разогрева приготовление кофе начнется автоматически.

Atveriet vāku, ievietojiet kapsulu un aizveriet vāku.

Ristretto (25 ml)

Espresso (40 ml)

Espresso (40 ml)

Lungo (110 ml)

Lungo (110 ml)

Americano (25 ml kafija; 125 ml karsts ūdens)

Americano (25 ml кофе; 125 ml горячая вода)

Karsts ūdens (200 ml)

Горячая вода: (200 ml)

Для выбора желаемого рецепта кофе поверните регулятор
выбора режима приготовления кофе в соответствующее
положение. Затем выберите температуру кофе, повернув
регулятор установки температуры. Нажмите кнопку
приготовления кофе. Кофе начнет течь.

Lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus, mēs
nerekomendējam atkārtotu kapsulu izmantošanu.

В целях соблюдения условий гигиены настоятельно рекомендуется не
использовать капсулы повторно.

Augstākais temperatūras iestatījums ir "Ļoti karsts", mēs
rekomendējam izmantot krūzīti ar rokturi.

Настройка максимальной температуры предполагает очень высокую
температуру напитка, поэтому рекомендуем использовать чашку с
ручкой.

Dzēriena pagatavošana apstāsies automātiski. Kapsula tiks
automātiski izbīdīta pēc aptuveni 10 sekundēm.
Процесс приготовления остановится автоматически.
Использованная капсула автоматически сбрасывается через 10
секунд.
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Откройте слайдер, вставьте капсулу и закройте слайдер.

Ristretto (25 ml)

Lai izvēlētos vēlamo recepti, pagrieziet dzērienu izvēles slēdzi.
Tad izvēlēties vēlamo temperatūru, pagriežot temperatūras
slēdzi. Nospiediet kafijas pagatavošanas pogu, kas atrodas
ierīces virspusē. Kafija sāks plūst krūzītē.

Наполните резервуар для
воды чистой питьевой
водой. Поместите чашку
под носик выхода кофе.

Lai manuāli papildinātu dzērienu, nospiediet dzēriena
pagatavošanas pogu 10 sekunžu laikā pēc dzēriena pagatavošanas
beigām. Jūs varat pievienot vairāk karstā ūdens, izvēloties ūdens
ikonu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagatavošanas laikā nav iespējams
mainīt temperatūru.
Для увеличения объема напитка вручную снова нажмите
кнопку приготовления на10 секунд после окончания
приготовления кофе. Для увеличения объема воды вручную
выберите значок воды на кнопке выбора напитка. Имейте в
виду, что в процессе приготовления напитка изменить его
температуру невозможно.

10 sec
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Lai apturētu kafijas plūsmu, piespiediet
dzēriena pagatavošanas pogu vai nedaudz
pabīdiet vāku pa labi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
manuāla papildināšana šādā gadījumā nav
iespējama.
Чтобы остановить приготовление кофе,
нажмите кнопку приготовления или слегка
сдвиньте слайдер кофемашины вправо.
Имейте в виду, что в таком случае нет
возможности увеличить объем напитка
вручную.

Lai mainītu izvēlēto krūzītes izmēru dzērienu pagatavošanas laikā nospiediet vēlamās
kafijas receptes pogu. Ierīce automātiski apstāsies, ja kafijas daudzums ir lielāk nekā
jaunais vēlamais kafijas daudzums.
Для изменения объема приготовляемого напитка в процессе приготовления
нажмите кнопку желаемого объема. Кофемашина автоматически остановит
приготовление кофе, если уже приготовленный объем кофе будет больше вновь
выбранного.

Lai ievietotu augstāku glāzi vai krūzīti, pabīdiet
krūzītes balstu pa metālisko ierīces pamatni.
Чтобы поместить высокий стакан,
передвиньте подставку под чашку по
металлическому основанию кофемашины.
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Iestatījumu režīma atvēršana / Вход в режим настройки

RU

Lai atvērtu iestatījumu režīmu:
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un vāks ir aizvērts.
- Nospiediet un pieturiet dzērienu pagatavošanas pogu 6 sekundes.
- Izvēlieties attiecīgo slēdzi.
- Nospiediet dzērienu pagatavošanas pogu.

Для входа в режим настройки:
- Убедитесь, что кофемашина выключена, а слайдер закрыт.
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления кофе в течение 6 секунд.
- Выберите нужное положение на регуляторе выбора напитка.
- Нажмите кнопку приготовления кофе.

Lai izietu no iestatījumu režīma:
- Ierīce automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā pēc 30 sekundēm.
- Atveriet vāku.

Чтобы выйти из режима настройки:
- Кофемашина автоматически возвращается в режим ожидания через 30 секунд.
- Откройте крышку,

Iestatījumu režīma opcijas:

Доступные опции меню настройки:

Ristretto: Atkaļķošana

Ristretto: Очистка от накипи

Espresso: Sistēmas iztukšošana

Espresso: Опустошение системы

Lungo: Ražotāja iestatījumu atjaunošana

Lungo: Возврат к заводским настройкам

Americano: Ūdens cietība

Americano: Жесткость воды

Karsts ūdens Enerģijas taupīšanas režīms

Горячая вода: Режим энергосбережения

Visi indikatori: Bluetooth®

Горят все индикаторы: Bluetooth®

Iestatījumu režīms: Enerģijas taupīšanas režīms /
Режим настройки: Концепция энергосбережения
Ierīce automātiski izslēdzas,
ja tā netiek izmantota 9
minūtes.
Кофемашина
автоматически
выключается, если не
используется в течение 9
минут.

Lai mainītu automātiskās izslēgšanās iestatījumus:
- Atveriet iestatījumu režīmu un izvēlieties karstā ūdens ikonu [ ].
- Nospiediet dzērienu pagatavošanas pogu, lai apstiprinātu.
- Izmantojiet temperatūras slēdzi, lai izvēlētos vēlamo laiku.
- Apstipriniet, nospiežot dzērienu pagatavošanas pogu.

Для изменения режима автоматического отключения:
- Войдите в режим настройки и выберите значок горячей воды [ ].
- Нажмите кнопку приготовления для подтверждения.
- Используйте регулятор установки температуры для выбора желаемого
времени отключения.
- Подтвердите выбор, нажав кнопку приготовления.

Tagad varat ieprogrammēt citu automātiskās izslēgšanās režīmu:

Вы можете запрограммировать следующие режимы автоматического отключения:

9 minūtes

9 минут

30 minūtes

30 минут

2 stundas

2 часов

8 stundas
Izvēlētā ikona divas reizes nomirgo, apstiprinot veiktās
izmaiņas, un ierīce izslēdzas.
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8 часов
Выбранный значок мигнет дважды, чтобы
подтвердить изменение, а затем машина выключится.

Ūdens tilpuma programmēšana /
Программирование объема воды
Jūs varat programmēt katra dzēriena tilpumu:

LV
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Можно запрограммировать любую кнопку приготовления кофе:

Ristretto: no 15 līdz 30 ml

Ristretto: 15–30 мл

Espresso: no 30 līdz 70 ml

Espresso: 30–70 мл

Lungo: no 70 līdz 130 ml

Lungo: 70–130 мл

Americano: kafija no 15 līdz 110 ml,
karsts ūdens no 25 līdz 300 ml

Americano: кофе от 15 до 110 мл,
горячая вода от 25 до 300 мл

karsts ūdens: no 50 līdz 300 ml

горячая вода 50–300 мл

Lai ieprogrammētu Ristretto, Espresso un Lungo tilpumus:
1. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
2. Atveriet vāku un ievietojiet kapsulu.
3. Aizveriet vāku.
4. Izvēlieties vēlamo dzērienu un nospiediet un pieturiet dzēriena
pagatavošanas pogu.
5. Atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vēlamais tilpums.
6. Dzēriena pagatavošanas poga 3 reizes nomirgo, apstiprinot
iestatījumus.

Для программирования объема Ristretto, Espresso и Lungo:
1. Убедитесь, что кофемашина включена.
2. Откройте слайдер и вставьте капсулу.
3. Закройте слайдер.
4. Выберите желаемый напиток, нажмите и удерживайте кнопку
приготовления.
5. Отпустите кнопку, когда будет приготовлен желаемый объем кофе.
6. Кнопка приготовления мигнет 3 раза для подтверждения.

Lai ieprogrammētu Americano tilpumu:
1. Izvēlieties Americano dzērienu un nospiediet un pieturiet dzēriena
pagatavošanas pogu līdz sasniegts vēlamais kafijas tilpums.
2. Dzēriena pagatavošanas poga nomirgo vienu reizi, apstiprinot
iestatījumus.
3. Ūdens un kafijas tilpuma iestatījumi ir saglabāti.

Для программирования объема Americano:
1. Выберите режим приготовления Americano, затем нажмите и
удерживайте кнопку приготовления, пока не будет достигнут
желаемый объем кофе.
2. Нажмите и удерживайте кнопку снова, пока не будет
достигнут желаемый объем воды.
3. Кнопка приготовления мигнет один раз для подтверждения.
4. Объемы приготовления кофе и воды будут сохранены.

Lai ieprogrammētu ūdens tilpumu:
1. Izvēlieties karsta ūdens ikonu, nospiediet un pieturiet dzēriena
pagatavošanas pogu līdz sasniegts vēlamais tilpums.
2. Ūdens tilpuma iestatījumi ir saglabāti.

Для программирования объема воды:
1. Выберите режим приготовления горячей воды, затем нажмите и
удерживайте кнопку приготовления, пока не будет достигнут
желаемый объем.
2. Объем приготовления горячей воды будет сохранен.
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Iestatījumu režīms: Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana /
Режим настройки: Возврат к заводским настройкам
Atjaunojot rūpnīcas iestatījumus, tiek atcelta ierīces savienošana pārī, kapsulu krājumu pārvaldība
un atiestatīts ūdens cietības līmenis.
При возврате к заводским настройкам будет утеряно сопряжение с кофемашиной,
сброшено управление запасом капсул и установленный уровень жесткости воды.

Rūpnīcas iestatījumi ir:
1. Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), Americano (25 ml kafija un 125 ml
karsts ūdens). Vai izvēlieties karstā ūdens ikonu (200 ml).
2. Automātiska izslēgšanās pēc 9 minūtēm.
3. Noklusētais ūdens cietības līmenis - ciets ūdens.
4. Nav savienots pārī ar citām ierīcēm.
Lai atjaunotu iestatījumus, izmantojot ierīci:
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un vāks ir aizvērts.
- Nospiediet un pieturiet dzēriena pagatavošanas pogu 6 sekundes
- abi indikatori nomirgo, apstiprinot, ka atrodaties iestatījumu režīmā.
- Izvēlieties Lungo un nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu.
- Lungo indikators nomirgo, apstiprinot, ka atrodaties šajā režīmā.
- Lai izietu no režīma, neatjaunojot rūpnīcas iestatījumus, nospiediet dzēriena
pagatavošanas pogu.

Заводские настройки:
1. Ristretto (25 мл), Espresso (40 мл), Lungo (110 мл), Americano (25 мл кофе; 125 мл горячей
воды). Или выберите значок с изображением капли для горячей воды (200 мл).
2. Автоматическое выключение через 9 минут.
3. Жесткость воды по умолчанию установлена на высокий уровень.
4. Нет сопряженных устройств.
Настройка с помощью кофемашины:
- Убедитесь, что кофемашина выключена, а слайдер закрыт.
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления в течение 6 секунд – оба регулятора будут
мигать, подтверждая вход в режим настройки.
- Выберите режим приготовления Lungo и нажмите кнопку приготовления.
- Индикатор Lungo будет мигать, подтверждая вход в данный режим.
- Для выхода из данного режима без возврата к заводским настройкам нажмите кнопку
приготовления.

Nē / Iziet: Jā / Apstiprināt:
Нет / Выйти: Да / Подтвердить:
- Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, pagrieziet temperatūras slēdzi maksimālajā pozīcijā - Для возврата к заводским настройкам установите регулятор установки температуры на
un nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu.
максимум и нажмите кнопку приготовления.
- Visi indikatori nomirgo, apstiprinot iestatījumus.
- Все индикаторы будут мигать для подтверждения.
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Iestatījumu režīms: Sistēmas iztukšošana pirms ilgstošas uzglabāšanas vai aizsardzībai pret salu
Опустошение системы на время периода простоя или для защиты от замерзания
No izvada var plūst tvaiks
Из носика подачи кофе может
выходить горячий пар.
Ierīce paliek bloķēta 10 minūtes pēc iztukšošanas!
Кофемашина будет заблокирована в течение 10 минут
после опустошения!

> 6 sec

Noņemiet ūdens tvertni. Novietojiet tvertni zem
kafijas izvada. Noņemiet, iztukšojiet un atlieciet
vietā pilienu paplāti.
Снимите резервуар для воды. Поместите
пустую емкость под носик подачи кофе.
Извлеките, опустошите и установите обратно
поддон для капель.

LV
RU

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un vāks ir
aizvērts.
Убедитесь, что кофемашина выключена, а
слайдер закрыт.

Pārejiet iestatījumu režīmā:
- Nospiediet un pieturiet dzēriena pagatavošanas pogu 6 sekundes - abi indikatori nomirgo, apstiprinot, ka atrodaties iestatījumu režīmā. Izvēlieties Espresso un nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu. - Espresso indikators nomirgo, apstiprinot, ka atrodaties šajā režīmā. - Lai izietu
no režīma, neatjaunojot rūpnīcas iestatījumus, nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu.
Nē / Iziet: Jā / Apstiprināt:
- Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, pagrieziet temperatūras slēdzi maksimālajā pozīcijā un nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu. - Sākas
iztukšošanas process.
- Kad procedūra pabeigta, iztīriet pilienu paplāti un krūzītes turētāju. - Ierīce automātiski izslēdzas pēc iztukšošanas.

Oйдите в режим настройки:
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления в течение 6 секунд – оба регулятора будут мигать, подтверждая
вход в режим настройки.
- Выберите режим приготовления Espresso и нажмите кнопку приготовления.
- Индикатор Espresso будет мигать для подтверждения режима.
- Для выхода из данного режима без возврата к заводским настройкам нажмите кнопку приготовления.
Нет / Выйти: Да / Подтвердить:
- Для возврата к заводским настройкам установите регулятор установки температуры на максимум и нажмите
кнопку приготовления.
- Начнется процесс опустошения.
- По окончании процедуры очистите поддон для капель и подставку для чашек.
- Кофемашина отключится автоматически по завершении процесса опустошения.
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Tīrīšana / Очистка

RU

Lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus, mēs rekomendējam katru dienu iztīrīt izmantoto kapsulu konteineru.
Для соблюдения условий гигиены настоятельно рекомендуется ежедневно опустошать и очищать контейнер для использованных капсул.
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Noņemiet vāku un ūdens tvertni un nomazgājiet
ar tīrīšanas līdzekli bez aromāta, izskalojiet ar siltu
/ karstu ūdeni.

Nožāvējiet ūdens tvertnes detaļas ar tīru un
sausu dvieli, drānu vai papīra dvieli un
atlieciet atpakaļ ierīcē.

Notīriet ierīces virsmu un metāla
režģi ar mitru drāniņu un tīrīšanas
līdzekli bez aromāta.

Снимите крышку и резервуар для воды, затем
очистите их моющим средством без запаха и
сполосните теплой / горячей водой.

Высушите все части резервуара для воды
с помощью чистого полотенца, ткани или
бумаги и снова соберите все части.

С помощью влажной ткани и
моющего средства без запаха
очистите корпус кофемашины,
включая пространство под
металлической решеткой.

Nekādā gadījumā neiemērciet
ierīci vai tās daļas ūdeni vai
jebkādā šķidrumā.

Neizmantojiet spēcīgus vai abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, sūkļus.
Nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.

Никогда не погружайте
кофемашину или ее части в
воду или какую-либо иную
жидкость.

Не используйте агрессивные или
абразивные чистящие средства, губки
или кремообразные чистящие средства.
Не мойте в посудомоечной машине.

Ūdens cietība / Жесткость воды

LV
RU

Ūdens cietības līmeni iespējams pārbaudīt, izmantojot lietotāja rokasgrāmatas pirmajā lapaspusē esošo testa sloksni. Lai pārietu ūdens cietības režīmā:
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un vāks ir aizvērts.
- Nospiediet un pieturiet dzēriena pagatavošanas pogu 6 sekundes, abi
indikatori nomirgo, apstiprinot, ka atrodaties šajā režīmā.
- Izvēlieties Americano ikonu, nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu,
Americano ikona nomirgo, apstiprinot izvēli.
- Izmantojiet temperatūras slēdzi, lai izvēlētos atbilstošo līmeni.
- Kad izvēle ir izdarīta, nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu, lai
apstiprinātu to.
- Ierīce iziet no iestatījumu režīma un izslēdzas.

Уровень жесткости воды может быть проверен с помощью индикатора,
приложенного на первой странице руководства пользователя. Для
входа в режим настройки жесткости:
- Убедитесь, что кофемашина выключена, а слайдер закрыт.
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления в течение 6 секунд – оба
регулятора будут мигать для подтверждения режима.
- Выберите режим приготовления Americano и нажмите кнопку
приготовления. Индикатор Americano будет мигать для подтверждения
режима.
- С помощью регулятора установки температуры выберите подходящий
уровень.
- Затем нажмите кнопку приготовления для подтверждения.
- Кофемашина выйдет из режима настройки и выключится.

Atkaļķošana: / Очистка от накипи:
App.

fH

dH

CaCO3

līmenis 0 / уровень 0

<5

<3

< 50 mg/l

4000

līmenis 1 / уровень 1

>7

>4

> 70 mg/l

3000

līmenis 2 / уровень 2

> 13

>7

> 130 mg/l

2000

līmenis 3 / уровень 3

> 25

> 14

> 250 mg/l

1500

līmenis 4 / уровень 4

> 38

> 21

> 380 mg/l

1000

Krūzītes / Кружки

(40 ml)
Franču sistēma /
Французский стандарт
dH Vācijas sistēma /
Немецкий стандарт
CaCO 3 Kalcija karbonāts /
Карбонат кальция
fH

* Jūs varat iestatīt ūdens cietību lietotnē, sadaļā "Ūdens statuss".
* В приложении жесткость воды может быть изменена в любое время разделе «Статус воды».
Americano vai karsta ūdens funkcijas bieža lietošana var radīt nepieciešamību veikt atkaļķošanu ātrāk.
Из-за частого приготовления Americano или горячей воды необходимость очистки может возникнуть раньше, чем обычно.
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Atkaļķošana / Очистка от накипи

RU

Izlasiet uz atkaļķošanas līdzekļa iepakojuma
norādītos drošības nosacījumus un aplūkojiet tabulu,
lai noteiktu lietošanas biežumu. Novērsiet saskari ar
acīm, ādu un virsmām. Vienmēr izmantojiet tikai
Nespresso atkaļķošanas komplektu, kas pieejams no
Nespresso Club, lai novērstu ierīces bojājumus.
Lūdzu, skatīt tabulu sadaļā "Ūdens cietība", kur
norādīts, cik bieži nepieciešams veikt atkaļķošanu,
lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību atkarībā no
ūdens cietības pakāpes. Ja Jums rodas citi jautājumi
par atkaļķošanu, lūdzu, sazinieties ar Nespresso
Club.

Ознакомьтесь с мерами предосторожности на упаковке
со средством для очистки от накипи и изучите таблицу
частоты использования. Жидкость для очистки от накипи
может быть опасна. Избегайте контакта с глазами, кожей
и поверхностями. Чтобы избежать повреждения
кофемашины, никогда не используйте никаких других
средств, кроме набора для очистки от накипи Nespresso,
который предлагается в Клубе Nespresso. Обратитесь к
разделу «Жесткость воды», чтобы уточнить частоту
очистки для оптимальной работы кофемашины в
зависимости от жесткости воды. При возникновении
дополнительных вопросов о процессе очистки от накипи
обратитесь в Клуб Nespresso.

Lai izietu no atkaļķošanas režīma pirms galīgās apstiprināšanas ar temperatūras slēdža palīdzību, atveriet vāku vai ierīce automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā pēc 30 sekundēm.
Для выхода из режима очистки накипи до окончательного подтверждения с помощью регулятора температуры откройте слайдер, или же кофемашина автоматически
вернется в режим ожидания через 30 секунд.
Ilgums - aptuveni 20 minūtes.
Длительность очистки - около 20 минут.
Iztukšojiet pilienu paplāti un izmantoto
kapsulu tvertni.
Опустошите поддон для капель и
контейнер для использованных
капсул.
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Ielejiet ūdens tvertnē 2 mērvienības
Nespresso atkaļķošanas šķidruma un
pielejiet ūdeni līdz maksimālajai atzīmei.

Novietojiet tukšu trauku
(vismaz 1,2 l tilpuma) zem
kafijas izvada.

Залейте в резервуар для воды 2
пакета средства для очистки от
накипи Nespresso и залейте питьевую
воду до максимальной отметки.

Поставьте пустую емкость
(объемом не менее 1.2 л)
под носик подачи кофе.

LV
RU

Lai atvērtu atkaļķošanas režīmu: Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un vāks ir aizvērts. Nospiediet
un pieturiet dzēriena pagatavošanas pogu 6 sekundes - abi indikatori nomirgo, apstiprinot
izvēli. Izvēlieties Ristretto ikonu, nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu, lai apstiprinātu izvēli.
Pēc tam ar temperatūras slēdzi izvēlieties augstāko līmeni "I", lai apstiprinātu, vai zemāko līmeni
"O", lai atceltu. Nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu, lai apstiprinātu izvēli. Ristretto ikona
nomirgo, lai apstiprinātu, ka atrodaties atkaļķošanas režīmā.

Nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu, lai sāktu
atkaļķošanas ciklu; atkaļķošanas līdzeklis plūdīs par kafijas un
karstā ūdens izvadiem. Kad ierīce apstājas un sāk mirgot
apkopes indikators, noņemiet un iztukšojiet pilienu paplāti un
atlieciet to vietā. Vēlreiz nospiediet dzērienu pagatavošanas
pogu. Ierīce apstāsies, kad ūdens tvertne ir tukša.

Для перехода в режим очистки от накипи: Убедитесь, что кофемашина выключена, а
слайдер закрыт. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку приготовления в
течение 6 секунд – оба регулятора будут мигать для подтверждения режима.
Выберите режим приготовления Ristretto и нажмите кнопку приготовления для
подтверждения своего выбора. Установите регулятор температуры в максимальное
положение «Ι» для подтверждения или в минимальное положение «0» для отмены и
нажмите кнопку приготовления для подтверждения своего выбора. Значок Ristretto
будет мигать для подтверждения нахождения в режиме очистки от накипи.

Нажмите кнопку приготовления кофе для начала
процесса очистки от накипи; жидкость для очистки
будет выходить через носики выхода кофе и горячей
воды. Если кофемашина остановится, а индикатор
сервисного обслуживания начнет мигать, снимите и
опустошите поддон для капель и поместите его
обратно. Снова нажмите кнопку приготовления кофе.
Кофемашина остановится, когда в резервуаре для воды
закончится жидкость для очистки.

Ristretto ikona turpinās mirgot visa atkaļķošanas procesa laikā. Ierīces automātiskas
darbības laikā deg apkopes indikators. Ja nepieciešama manuāla darbība, apkopes
indikators sāks mirgot.

Visā atkaļķošanas procesa laikā, Jūs varat to apturēt jebkurā brīdī, nospiežot
dzērienu pagatavošanas pogu (piemēram, lai iztukšotu un atliktu vietā konteineru).
Lai turpinātu, atkal nospiediet dzērienu pagatavošanas pogu.

Значок Ristretto будет мигать во время всего процесса очистки от накипи.
Индикатор сервисного обслуживания будет гореть непрерывно. Индикатор
сервисного обслуживания будет мигать, когда потребуется ручное
вмешательство пользователя.

На протяжении всего процесса очистки от накипи вы можете сделать паузу в
любое время, нажав кнопку приготовления (например, чтобы опустошить и
поместить обратно резервуар). Процесс продолжится, если еще раз нажать
кнопку приготовления.

Izskalojiet ūdens tvertni, pilienu
paplāti un krūzītes turētāju, lai
uz tiem neatrastos atkaļķotāja
atlikumi.
Тщательно промойте
резервуар для воды, поддон
для капель и подставку для
чашки, чтобы удалить
любые остатки средства.

Ielejiet ūdens tvertnē 1,2l tīra
dzeramā ūdens.
Наполните резервуар для
воды чистой питьевой водой
(1.2 л).

Nospiediet dzēriena pagatavošanas pogu, lai sāktu ierīces skalošanu. Darbosies ierīces
sūknis. Ierīce automātiski apstāsies, kad ūdens tvertne ir tukša. Noņemiet un iztukšojiet
pilienu paplāti un atlieciet to vietā. Ierīce automātiski izslēgsies, kad atkaļķošanas
process ir pabeigts. Ierīce ir gatava lietošanai.
Нажмите кнопку приготовления, чтобы пропустить через кофемашину чистую
воду. Кофемашина автоматически остановится, когда резервуар для воды будет
пуст. Снимите и опустошите поддон для капель установите его на место.
Кофемашина автоматически выключится по окончании процесса очистки от
накипи. После этого она готова к использованию.

Ja apkopes indikators turpina mirgot pēc skalošanas, tas nozīmē, ka tvertnē
ieliets mazāk kā 1,2 l ūdens. Atkārtojiet 7. soli.
Если индикатор сервисного обслуживания продолжает мигать после
промывки водой, это означает, что в контейнер для воды было налито
менее 1.2 литров воды. Повторите пункт 7.
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Problēmu novēršana

LV

Lietotnē un www.nespresso.com pieejami video - dodieties uz sadaļu "Pakalpojumi".
Nav izdevusies ierīču savienošana pārī.

- Pārliecinieties, ka viedtālruņa vai planšetes Bluetooth režīms ir aktīvs.
- Pārbaudiet sava viedtālruņa vai planšetes savietojamību ar ierīci (skat.
3. lpp.).

- Novietojiet viedtālruni vai planšeti blakus ierīcei (ne tālāk kā 20 cm),
kamēr ierīces tiek savienotas pārī.
- Kamēr notiek savienošana pārī, neieslēdziet mikroviļņu krāsni, ja tā
atrodas ierīces tuvumā.C238

Ja vēlaties pārtraukt ierīces savienojumu pārī,
izmantojiet lietotni.

- Atveriet lietotnes sadaļu "Nosaukums", uzklikšķiniet uz "Ierīces saturs"
un klikšķiniet "Atvienot ierīci".
- Noklikšķiniet uz "Atvienot šo ierīci", lai apstiprinātu atvienošanu.

- Piezīme: Atvienošanas gadījumā visi iestatījumi un specifikācijas tiek
dzēstas un ierīcei tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Ierīces indikatori nedeg.

- Ierīce ir automātiski izslēgusies. Skat. sadaļu "Enerģijas taupīšanas
koncepcija".
- Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā, ja tā ir tukša, ielejiet
dzeramo ūdeni.
- Uzsildiet krūzīti.
- Iztukšojiet kapsulu tvertni.

- Pārbaudiet elektropadevi: kontaktus, spriegumu, drošinātājus.

Ūdens, kafija netek, neparasta kafijas plūsma.
Kafija nav pietiekami karsta.
Vāku nevar pilnībā aizvērt vai ierīce nesāk
pagatavot kafiju.
Noplūde (zem ierīces redzams ūdens).

Deg apkopes indikators.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Iztukšojiet pilienu paplāti, ja tā ir pilna, un saslaukiet zem ierīces esošo
ūdeni. Tad pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
- Ja dzēriena pagatavošanas indikators deg un apkopes indikators lēni
mirgo, tas nozīmē, ka nepieciešams veikt atkaļķošanu.

Beidzies Jūsu kafijas kapsulu krājums. Jaunas varat pasūtīt telefoniski
vai Nespresso interneta veikalā.
Ierīce pārkarst vai apkārtējā temperatūra ir zem 0°. - Apkopes indikators deg.
- Dzēriena pagatavošanas indikators nedeg.

- Atkaļķojiet, ja nepieciešams.
- Atkaļķojiet ierīci, ja nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka ierīces iekšienē nav iestrēgusi kāda kapsula. (Piezīme:
nebāziet pirkstus ierīcē)
- Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Nespresso Club.

- Ja dzēriena pagatavošanas indikators nedeg un apkopes indikators deg, tas
nozīmē, ka ūdens tvertne ir tukša un/vai kapsulu paplāte ir pilna.
- Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Nespresso Club.

Deg Nespresso indikators

Ūdens vai kafijas plūsma neapstājas, pat nospiežot
dzēriena pagatavošanas pogu.

- Uzmanīgi noņemiet vāku virzienā uz ierīces aizmuguri, lai apturētu
plūsmu.

Kafija neplūst, ūdens nonāk tieši pilienu paplātē, par - Pavelciet vāku, lai pārliecinātos, ka tas ir aizvērts.
spīti ievietotajai kapsulai.
Ierīce izslēdzas.

- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas pēc 9 minūtēm, ja tā
netiek lietota.
- Skat. sadaļu "Enerģijas taupīšanas koncepcija".

Kapsulas konteiners un pilienu paplāte ir iestrēgusi. - Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Paceliet ierīci. / Отключите устройство от сети.
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- Temperatūras poga ātri mirgo. Lūdzu, pagaidiet līdz visas pogas/indikatori
izslēdzas, tas var prasīt vairākas minūtes. Ierīci nevar izmantot šajā laikā.
Karstā ūdens plūsma vienmēr apstājas īsu brīdi pēc dzēriena
pagatavošanas pogas nospiešanas, lai to apturētu, tā ir normāla
ierīces darbība.
- Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Nespresso Club.
- Nospiediet vienu no kafijas veidu pogām, lai ierīce atgrieztos ieslēgtā
režīmā vai atveriet vāku.
- Izmantojiet zem ierīces redzamo atveri, lai manuāli izbīdītu tvertni.
- Notīriet kapsulu tvertni, pilienu paplāti un ieliktni.

Устранение неисправностей

RU

В приложении и на сайте www.nespresso.com доступны обучающие видео. - Обратитесь в раздел «Сервисы».
Сопряжение не удалось.

Отсоединение кофемашины с помощью
приложения.

- Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включена
функция Bluetooth®.
- Проверьте, совместим ли ваш смартфон или планшет с
кофемашиной (см. Стр. 3)
- В приложении перейдите в раздел «Название», нажмите на кнопку
«Статус кофемашины», затем нажмите «Отсоединить эту кофемашину».
- Нажмите на «Отсоединить это устройство» для подтверждения
отсоединения.

Не горят индикаторы кофемашины.

- Убедитесь, что ваш смартфон или планшет находится рядом с
кофемашиной во время установки сопряжения (максимальное
расстояние – 20 см). - Пока происходит соединение не включайте
микроволновую печь, если она находится рядом.
- Внимание! При отсоединении устройства все настройки будут
утеряны и кофемашина вернется к заводским настройкам.

- Кофемашина автоматически выключилась. Смотрите раздел
«Концепция энергосбережения».
Не течет ни кофе, ни вода; необычный поток кофе. - Проверьте, правильно ли установлен резервуар для воды. Если
резервуар пуст, наполните его питьевой водой.
Кофе недостаточно горячий.
- Предварительно нагрейте чашку.
Слайдер не закрывается до конца или не
- Опустошите контейнер для капсул.
начинается приготовление кофе.

- Проверьте наличие питания: вилка, напряжение, предохранитель.

Протекание (вода под кофемашиной).

- Если проблема сохраняется, обратитесь в Клуб Nespresso.

Горит индикатор сервисного обслуживания.

Горит индикатор Nespresso.
Перегрев кофемашины или температура
окружающей среды ниже 0°.

- Отключите кофемашину от сети питания. - Опустошите поддон
для капель, если он заполнен, затем полностью удалите воду
из-под кофемашины. Включите кофемашину в сеть питания.
- Если горит индикатор кнопки приготовления и медленно мигает
LED-индикатор сервисного обслуживания, требуется очистка от
накипи.
- Ваш запас капсул закончился. Новые капсулы можете заказать
по телефону или в интернет магазине Nespresso.
- Загорится индикатор сервисного обслуживания.
- Кнопка приготовления не будет гореть.

Ток воды или кофе не останавливается даже при - Аккуратно отодвиньте слайдер от себя для остановки
нажатии кнопки приготовления.
приготовления.

- Выполните очистку от накипи, если необходимо.
- Выполните очистку от накипи, если необходимо.
- Проверьте, не застряла ли капсула внутри кофемашины.
(Внимание! Не вставляйте пальцы внутрь кофемашины).

- Если индикатор кнопки приготовления не горит, но горит LED-индикатор
сервисного обслуживания, это значит, что резервуар для воды пуст и/или
контейнер для капсул заполнен.
- Если проблема сохраняется, обратитесь в Клуб Nespresso.

- Кнопка выбора температуры часто мигает. Дождитесь пока все кнопки
не выключатся, это может занять несколько минут. В течение этого
времени кофемашина не может быть использована.
Ток горячей воды всегда останавливается через некоторое
время после нажатия кнопки приготовления для остановки
процесса. Это является нормой.

Нет тока кофе, вода течет непосредственно в
поддон для капель (несмотря на вставленную
капсулу).

- Подвиньте на себя слайдер, чтобы убедиться, что он закрыт.

- Если проблема сохраняется, обратитесь в Клуб Nespresso.

Кофемашина выключается

- В целях энергосбережения кофемашина автоматически
выключается, если не используется в течение 9 минут.
- См. раздел «Концепция энергосбережения».

- Чтобы включить кофемашину, нажмите любую кнопку
приготовления кофе или откройте слайдер.

Контейнер для капсул и поддон для капель
застряли.

- Отключите устройство от сети.
- Поднимите устройство.

- Воспользуйтесь отверстием под устройством, чтобы вытолкнуть
контейнер вручную.
- Очистите контейнер для капсул, поддон для капель и вставку.
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LV

Sazinieties ar Nespresso Clubu / Контакты Клуба Nespresso

RU

Ta ka mes nevaram iepriekš paredzet visus veidus, ka izmantosiet jusu ierici, tad, ja
jums nepieciešama papildinformacija vai vienkarši konsultacija, problemu gadijuma
sazinieties ar Nespresso klubu vai jusu Nespresso pilnvaroto parstavi. Jusu tuvaka
Nespresso kluba vai Nespresso pilnvarota parstavja kontaktinformacija ir mape
“Welcome to Nespresso” (Laipni lugti Nespress”) jusu ierices karba vai
www.nespresso.lv

В случае возникновения дополнительных проблем, не предусмотреных
данной инструкцией, обратитесь в Клуб Nespresso. Контакты Клуба
Nespresso можно найти в разделе «Контакты» на сайте www.nespresso.lv

Izmešana un vides aizsardzība /
Утилизация и охрана окружающей среды
Šī ierīce atbilst ES Direktīvai 2012/19/EK. Iepakojuma materiāli un ierīce satur atkārtoti
pārstrādājamus materiālus. Jūsu ierīce satur vērtīgus materiālus, ko var atgūt vai var
atkārtoti pārstrādāt. Atlikušo atkritumu šķirošana atvieglo vērtīgo izejvielu atkārtotu
pārstrādi. Nododiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par
izmešanu var iegūt no vietējām iestādēm. Lai uzzinātu vairāk par Nespresso ilgtspējības
stratēģiju, dodieties uz www.nespresso.com/positive
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Данное устройство соответствует Директиве ЕС 2012/19/EC. Упаковочные
материалы и устройство содержит материалы, подлежащие переработке. Ваше
устройство содержит ценные материалы, которые могут быть восстановлены или
вторично переработаны. Разделение остаточных отходов по типам облегчает
повторную переработку ценного сырья. Оставьте ваше устройство в пункте сбора
утильсырья. Вы можете получить информацию об утилизации от местных органов
власти. Чтобы узнать больше о стратегии устойчивого развития Nespresso,
посетите сайт www.nespresso.com/positive

Ierobežota garantija / Ограниченная гарантия

LV
RU

Nespresso sniedz 2 gadu garantiju attiecībā uz šī produkta materiālu un rūpniecības
defektiem. Garantijas periods sākas ar produkta iegādes dienu, un Nespresso pieprasīs
uzrādīt oriģinālo pirkuma apliecinājumu, lai pārliecinātos par iegādes datumu. Garantijas
periodā Nespresso pēc saviem ieskatiem vai nu salabos, vai arī aizstās jebkuru bojāto
produktu, neprasot samaksu no tā īpašnieka. Aizstātajiem produktiem vai salabotajām
daļām tiks piemērota garantija ar sākotnējās garantijas atlikušo periodu vai sešu mēnešu
garantija atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks. Šī ierobežotā garantija neattiecas uz
bojājumiem, kas rodas nolaidības, negadījuma, nepareizas lietošanas vai cita iemesla dēļ,
kas ir ārpus Nespresso kontroles, tostarp, bet neaprobežojoties ar normālu nodilumu un
nolietojumu, nolaidību vai produkta lietošanas instrukcijas neievērošanu, nepareizu vai
neatbilstošu apkopi, kaļķakmens nogulsnes vai atkaļķošanu, savienojumu ar nepiemērotu
barošanas avotu, nesankcionētu produkta pārveidošanu vai remontu, izmantošanu
komerciāliem mērķiem, ugunsgrēku, pērkona negaisu, plūdiem vai citiem ārējiem
cēloņiem. Šī garantija ir derīga tikai produkta iegādes valstī vai citās valstīs, kur Nespresso
pārdod vai apkalpo to pašu modeli ar identiskām tehniskajām specifikācijām. Garantijas
pakalpojums ārpus iegādes valsts ir ierobežots ar tās valsts attiecīgās garantijas
noteikumiem un nosacījumiem, kurā tiek sniegts pakalpojums. Ja šī garantija nesedz
remonta vai nomaiņas izmaksas, Nespresso par to paziņo īpašniekam, un izmaksas sedz
pats īpašnieks. Šī ierobežotā garantija atspoguļo visu atbildību, ko uzņemas Nespresso.
Izņemot piemērojamajos tiesību aktos noteikto, šīs ierobežotās garantijas noteikumi
neizslēdz, neierobežo vai negroza obligātās, likumā noteiktās tiesības, kas piemērojamas
šā produkta pārdošanai, un tie papildina šīs tiesības. Ja uzskatāt, ka produkts ir bojāts,
sazinieties ar Nespresso, lai saņemtu norādījumus par to, kā veikt remontu. Lai uzzinātu
kontaktinformāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.nespresso.com.

Nespresso гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки данного
продукта в течение двух лет. Гарантийный срок начинается с даты продажи.
Для подтверждения даты продажи компании Nespresso необходимо
предоставить оригинал документа, подтверждающего факт продажи. В течение
гарантийного срока Nespresso обязуется бесплатно отремонтировать или
заменить по своему усмотрению любой бракованный продукт. На замененный
продукт или отремонтированные детали гарантия распространяется только на
остаток срока первоначальной гарантии или на шесть месяцев, в зависимости от
того, какой из сроков окажется больше. Настоящая ограниченная гарантия не
распространяется на брак, возникший вследствие халатности, аварии,
неправильного использования или по любой другой причине, выходящей за
рамки разумного контроля Nespresso, включая, в частности, естественный износ
и амортизацию, небрежность или несоблюдение инструкции продукта,
неправильный или недостаточный уход, отложения кальция или накипи,
подсоединение к неправильному источнику питания, ремонт или модификацию
продукта неуполномоченным лицом, использование в коммерческих целях,
пожар, молнию, потоп или прочие внешние факторы. Настоящая гарантия
действительна только в стране приобретения продукта или в тех странах, где
Nespresso продает и обслуживает ту же модель с идентичными техническими
характеристиками. Гарантийное обслуживание за пределами страны
приобретения продукта ограничивается условиями и положениями
соответствующей гарантии в стране обслуживания. Если настоящая гарантия не
покрывает стоимость ремонта или замены, Nespresso обязуется известить
владельца и взять плату с владельца. Настоящая ограниченная гарантия
является полной ответственностью Nespresso вне зависимости от причин
возникновения ответственности. За исключением случаев, разрешенных
применимым законодательством, условия настоящей ограниченной гарантии
не исключают, не ограничивают и не изменяют обязательные законные права,
которые распространяются на продажу данного товара или дополняют данные
права. Если вы считаете, что ваш продукт бракованный, свяжитесь с Nespresso
для получения инструкций о возможности ремонта. Для получения контактных
данных посетите наш сайт www.nespresso.com.

29

