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Apžvalga
Ąsotėlio dangtelis (galima plauti indaplovėje)

Ąsotėlis (galima plauti indaplovėje)

Sandariklis (galima plauti indaplovėje)

Pagrindas

Visiems gėrimams ruošti skirtas plaktuvas
(2 dalys, galima plauti indaplovėje)

Prietaiso instrukcijų ekranas
START / STOP mygtukai

MAKSIMALAUS lygio žyma (250 ml / 8.45 ﬂ oz.)
Naršymo rodyklės (jutiklinė sąsaja)
VIDUTINIO lygio žyma (150 ml / 5.07 ﬂ oz.)
Barista šaukštas (galima plauti indaplovėje)
MINIMALAUS lygio žyma (100 ml / 3.38 ﬂ oz.)

Turinys
Apžvalga
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Barista
Nespresso Barista – tai kvietimas atrasti platų receptų galimybių pasaulį. Paruoškite bet kokią kavą
namie – nuo gaivinančios šaltos kavos iki įmantrios latės. Naudojant jutiklinį ekraną ir programėlę, naršyti
receptus bus stebėtinai lengva. Prisijungdami programėlėje kaskart atrasite naujų receptų.
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Saugos priemonės
DĖMESIO / ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS PAVOJUS
ATJUNKITE SUGADINTĄ
MAITINIMO LAIDĄ
ATSARGIAI, KARŠTAS
PAVIRŠIUS
VIDUJE YRA MAGNETAI
NENAUDOKITE
NENAUDOKITE FEROMAGNETINIŲ ĮRANKIŲ AR MEDŽIAGŲ
ATSARGIAI, STIPRUS
MAGNETINIS LAUKAS
ATSARGIAI:
instrukcija yra prietaiso dalis.
Perskaitykite ir sekite visas instrukcijas, kad išvengtumėte galimos žalos
ir apgadinimų. Išsaugokite šią
instrukciją ir perduokite ją bet
kuriam vėlesniam savininkui.
Visada laikykitės atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte
mirtinų sužalojimų dėl elektros
srovės ar gaisro.
Įjunkite maitinimo pagrindą į tinkamą,
įžemintą elektros lizdą. Įsitikinkite, kad
energijos šaltinio įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą.
Nenaudodami prietaiso ar norėdami jį
išvalyti, išjunkite iš elektros lizdo. Leiskite
atvėsti prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir
prieš valydami prietaisą.
Įkiškite kištuko šakutę į elektros lizdą.
Norėdami atjungti, išjunkite prietaisą ir tada
ištraukite kištuko šakutę iš kištukinio lizdo.
Netraukite kabelio per aštrius kraštus,
nesuspauskite ar neleiskite jam kaboti.

Jei maitinimo laidas ar kištukas sugadinami,
juos turi pakeisti gamintojas, jo techninės
priežiūros atstovas arba kitas kvaliﬁkuotas
asmuo.
Išjunkite maitinimo pagrindą iš maitinimo
lizdo, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką.
Atjunkite ištraukdami kištuko šakutę ir
netraukdami už laido, nes taip galite jį
sugadinti.
Jokiais būdais nepanardinkite prietaiso
maitinimo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
Elektra ir vanduo kartu gali sukelti mirtinus
sužalojimus dėl elektros srovės.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš
maitinimo tinklo ir
įsitikinkite, kad jis yra sausas prieš vėl
naudodamiesi prietaisu.
Prietaisą galima naudoti tik su komplektacijoje esančiu ąsotėliu.
Trumpi maitinimo laidai sumažina susipainiojimo ar užkliuvimo riziką.
Galima naudoti ilgesnius (arba nuimamus)
laidus, jei jais naudojamasi atsargiai ir: 1)
pažymėti elektros parametrai atitinka
prietaiso elektros parametrus; 2) naudojamas
trečio įžeminimo tipo laidas; 3) laidai yra
išdėstyti taip, kad nebūtų nusidriekę ant
stalviršio ir netyčia neištrauktumėte ar už jų
neužkliūtumėte.
Jei reikalingas pailginimo laidas, naudokite
tik įžemintą laidą, kurio skerspjūvis turi būti
mažiausiai 1,5mm² / 0,06 in²
„Barista“ ąsotėlį galima plauti indaplovėje,
bet ne aukštesnėje nei 70 °C / 158 °F
temperatūroje.
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Saugos priemonės
Viduje yra magnetai.
Karštos dalys po kaitinimo: ąsotėlis
– imkite už rankenėlės.
Karštas paviršius po ąsotėliu – rizika apgadinti stalą (iš medžio, plastiko) ar kitą paviršių.
Nenaudokite be dangtelio – rizika
apsitaškyti karštu gėrimu, ir
nenuimkite dangtelio prietaiso
veikimo metu.
Nekiškite pirštų ar svetimkūnių
ruošimo metu: besisukančios dalys
– rizika susižeisti.
Nepilkite į ąsotėlį daugiau skysčio nei iki
maksimalaus lygio – perpildymo rizika.
Neuždenkite po prietaisu esančios angos
(aušinimo oro cirkuliacijos) – perkaitimo
rizika.

Prietaisas skirtas ruošti gėrimus pagal šią
instrukciją.
Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje.
Išskyrus JAV ir Kanadą, šis prietaisas yra
skirtas naudoti tokioje aplinkoje, kaip
personalo virtuvės zonos parduotuvėse,
biurai, ūkiniai pastatai ir kita darbo aplinka.
Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8
metų, taip pat asmenys su sumažintomis
ﬁzinėmis, jutiminėmis, protinėmis galimybėmis ar stokojantys patirties, tik jei jie yra
prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų
prietaiso naudojimą ir supranta su tokiu
naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturi
žaisti su prietaisu.
Prietaisą valyti ir prižiūrėti gali tik vyresni nei 8
metų vaikai ir tik prižiūrimi suaugusiojo.
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8
metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Neuždenkite ventiliatoriaus (po prietaisu) –
perkaitimo rizika.

Nenaudokite prietaiso, jei jis apgadintas.
Pavojinga įtampa gali sukelti elektros smūgį,
nudegimus ir gaisrą.

Prietaiso eksploatavimo metu
venkite bet kokios galimos žalos

Prietaisą naudokite tik su kartu pridedamu
pagrindu.

Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros
eksploatacijos metu. Laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Prietaisas skirtas
naudoti tik tiems asmenims, kurie turi
pakankamai patirties ir žinių, neturi jutiminių
sutrikimų bei yra ﬁziškai ir protiškai pajėgūs
saugiai eksploatuoti prietaisą pagal šią
instrukciją.

Nelieskite karštų paviršių. Imkite
už rankenėlės.
Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu arba
kištuku. Grąžinkite prietaisą artimiausiam
įgaliotajam techninės priežiūros atstovui,
kuris patikrins, suremontuos arba sureguliuos
elektrinę ar mechaninę prietaiso dalį.
Nenaudokite lauke.
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Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
Galite apsiplikyti, jei dangtelį nuimsite
gėrimo ruošimo metu.
Reikia būti itin atsargiems perkeliant
prietaisą, kai jame yra karšto skysčio.
Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
Naudojant gamintojo nerekomenduojamas
dalis gali kilti gaisras, elektros iškrova ar gali
būti sužaloti asmenys.
Prietaisas skirtas ruošti gėrimus pagal šią
instrukciją. Jis skirtas naudoti buityje. Jokios
atsakomybės neprisiimame, jeigu prietaisas
yra naudojamas kitais tikslais, netinkamai
naudojamas arba remontuojamas ne
profesionalių remonto centro darbuotojų.
Tokiais atvejais taip pat netaikomas garantinis aptarnavimas.

Valymas: siekdami geriausių valymo
rezultatų, išmontuokite plaktuvo mechanizmą.

Utilizavimas.
Jūsų prietaisas pagamintas iš
medžiagų, kurios gali būti
pakartotinai panaudotos arba
perdirbtos. Atliekų rūšiavimas
palengvina žaliavų perdirbimą.
Dėl informacijos apie šalinimą kreipkitės į
savo vietos valdžios institucijas.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Siekiant išvengti pavojų, niekada nedėkite
prietaiso ant karštų paviršių arba šalia jų,
pavyzdžiui, radiatorių, viryklių, dujų degiklių
ar pan.
Nepilkite skysčio ant maitinimo pagrindo.
Prietaisą naudokite tik su kartu pridedamu
maitinimo pagrindu.
Prieš naudojimą, įsitikinkite, kad teisingai
įstatėte ąsotėlį.
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Programėlės atsisiuntimas

Atsisiųskite Nespresso programėlę.
Jei jau turite, rekomenduojame
atnaujinti programėlę ir naudotis
naujausia jos versija.

Paleiskite programėlę savo
išmaniajame telefone arba
planšetėje.

Nespresso programėlės
pagrindiniame puslapyje
paspauskite ant aparato
piktogramos.

Nespresso Barista suderinamas su: IOS (iPhone + iPad), Android.

Siejimas
+

= ON

Įsitikinkite, kad:
- Jūsų „Barista“ prietaisas yra įjungtas.
- Jūsų mobiliajame įrenginyje yra ĮJUNGTAS „Bluetooth®“.
- Esate pakankamai arti „Barista“ prietaiso susiejimo proceso metu.

Prisijungimo funkcijos
- Receptų valdymas: naršykite receptus ir pritaikykite „Barista“ asmeniniams poreikiams
- Receptų pateikimas eilės tvarka: kiekvieno recepto instrukcijos pateiktos eilės tvarka
- Receptų paieška: atraskite platų receptų galimybių pasaulį
- Prietaiso būsena: patikrinkite prietaiso būseną
- Signalai: patikrinkite klaidos pranešimus
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Laikykitės programėlėje pateiktų
siejimo instrukcijų. Kai siejimas bus
baigtas, ekrane pasirodys "Barista"
piktograma. Susiejimas trunka
maždaug 30-40 sekundžių.

Galite pridėti, pašalinti ir
pertvarkyti Barista prietaise
esančius receptus su mobiliuoju
telefonu, laikydamiesi programėlės
vadovo nurodymų.
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Ruošimas

Receptai su pienu
(karšti ir šalti gėrimai)
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio ir gaisro pavojus! Įsitikinkite, kad prietaiso maitinimo pagrindo apačia ir po juo esantis paviršius yra sausi.
ATSARGIAI: Prieš pildami skystį, visada įsitikinkite, kad plaktuvas
tvirtai įstatytas į ąsotėlį. Prieš pradėdami ruošti gėrimą, įsitikinkite,
kad dangtelis ir sandariklis yra tvirtai uždaryti.
PATARIMAI: norėdami išgauti kokybišką pieno putą, naudokite šaltą pusiau nugriebtą karvės pieną, atšaldytą iki 4–6 °C
temperatūros. Siekdami užtikrinti higienos sąlygas, naudokite tik termiškai apdorotą (pasterizuotą), šaltą ir ką tik atidarytą
pieną. Iš pieno, kuris buvo užšaldytas, putos nepagaminsite. Siekiant užtikrinti higienos sąlygas ir tinkamą prietaiso
priežiūrą taip pat nerekomenduojama naudoti specialiais priedais papildyto, regeneruoto ar aromatizuoto pieno.

Max

Prieš naudojimą, pašalinkite ant
plaktuvo esančią įspėjamąją
etiketę. Išplaukite prieš naudodami
pirmą kartą ir po kiekvieno
naudojimo pagal instrukciją.
Įstatykite plaktuvą į ąsotėlį.

Pripildykite ąsotėlį iki recepte
nurodyto lygio (žr. receptų
knygelę arba programėlę). Tam,
kad išvengtumėte išsiliejimo,
atkreipkite dėmesį į tai, kad
aukščiausio lygio žyma „Max
milk“ yra 250 ml / 8,45 ﬂ oz.

Šaltų gėrimų receptai
Ruošdami šaltus gėrimus, dėkite
ledo kubelius tiesiai į prietaiso talpą.

CAPPUCCINO

Šokoladinių gėrimų receptai
Ruošdami šokoladinius gėrimus,
dėkite šokolado gabaliukus
tiesiai į prietaiso talpą.

Uždėkite dangtelį. Prieš
statydami ąsotėlį ant maitinimo
pagrindo, įsitikinkite, kad
ąsotėlis yra sausas. Prieš dėdami
produktus, visada įsitikinkite,
kad plaktuvas yra įstatytas
teisingai.

Pasirinkite receptą iš specialios
programėlės arba paspausdami
prietaiso mygtuką. Spausdami
rodykles kairėn arba dešinėn,
pasirinkite norimą receptą. Taip
pat galite prisijungti per
programėlę ir pasirinkti bei
peržiūrėti receptų instrukcijas. Visą
ruošimo procesą matysite ekrane.
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Paruošimas
Supilkite reikiamą kiekį šalto šviežio pieno į ąsotėlį ir uždarykite dangtelį. Visada naudokite šaltą pieną ir užpildykite ąsotėlį tarp
žymų MIN ir MAX. Norėdami išvengti įbrėžimų, putoms iš ąsotėlio išgriebti naudokite tik specialų „Barista“ arba kitą nemetalinį
šaukštą. Karštos ir šaltos pieno putos ruošimas trunka apie 80 sekundžių. Karšto pieno ruošimas trunka apie 150 sekundžių.
Ruošimą galite bet kuriuo metu sustabdyti, paspausdami mygtuką arba nukeldami prietaisą nuo maitinimo pagrindo.
DĖMESIO: ruošimo metu ąsotėlio neišimkite. Jei norite bet kuriuo metu sustabdyti veiksmą, vieną kartą paspauskite mygtuką
START / STOP.

ATSARGIAI: gėrimo ruošimo metu ir po jo ąsotėlio paviršius bus
karštas. Nedėkite karšto ąsotėlio ant karščiui jautraus paviršiaus.

Prietaisas išsijungia automatiškai po 3 minučių
nenaudojimo, ekranas taip pat išsijungia. Norėdami
iš naujo įjungti prietaisą, paspauskite bet kurį
rodyklių mygtuką – ekranas vėl įsijungs. Norėdami
išjungti prietaisą prieš jam išsijungiant
automatiškai, palaikykite paspaudę pagrindinį
mygtuką 5 sekundes.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso ąsotėlio nepripildę iki
minimalaus lygio. Norėdami pasiekti optimalų putų gamybos
rezultatą, neviršykite ąsotėlio viduje nurodytos žymos MAX.
DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso ąsotėlio nepripildę iki
minimalaus lygio. Norėdami pasiekti optimalų putų gamybos
rezultatą, neviršykite ąsotėlio viduje nurodytos žymos MAX.

Patarimai naudojantis prietaisu
• Visada naudokite šaltą ir šviežią pieną (4–6 °C / 39,2–42,8 °F temperatūros).
• Visada atsižvelkite į rekomenduojamą recepte nurodytą pieno kiekį.
• Niekada neviršykite ąsotėlio viduje nurodytos žymos MAX.
• Prieš pildami paruoštą gėrimą, sukamaisiais judesiais pamaišykite suputojusį pieną.
• Iš karto nepanaudoto suputojusio pieno iš naujo pašildyti negalima.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad ąsotėlis ir plaktuvas yra švarūs.
• Tinkami skysčiai: karvės pienas (šviežias arba UHT rūšies pienas, nenugriebtas pienas, liesas pienas, nugriebtas pienas)
ir bet koks augalinis pienas (naudojant šį pieną, putos susidarymas nėra garantuotas).
• Pieno putų kiekis priklauso nuo naudojamo pieno rūšies ir jo temperatūros.
• Tinkami produktai: šokoladas, šokolado drožlės, medus, sirupas, aromatizuoti milteliai, cukrus, ledo kubeliai.
• Prieš ruošdami šaltus gėrimus įsitikinkite, kad ąsotėlis yra šaltas, arba greitai jį atvėsinkite šaltu vandeniu arba ledu.

Kaip įeiti į paslėptąjį meniu
3 sekundes palaikykite nuspaudę 2 rodykles vienu metu.
Kalba: rodyklėmis pasirinkite kalbą ir patvirtinkite centriniu
mygtuku.
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Atkurti gamintojo duomenis: paspauskite centrinį mygtuką, kad
patvirtintumėte gamintojo duomenų atkūrimą.
BLUETOOTH funkcija: įjungti ir išjungti BLUETOOTH režimą.
Išeiti: išeiti iš paslėptojo meniu.

LT

Valymo instrukcijos
(Išvalykite po kiekvieno naudojimo)

ĮSPĖJIMAS: prieš nukeldami ąsotėlį nuo maitinimo pagrindo įsitikinkite, kad jis yra šaltas. Arba, jei nukelsite atsargiai, nedelsdami praskalaukite ąsotėlį šaltu vandeniu, kad nenusidegintumėte. / Jei reikia
išvalyti maitinimo pagrindą, iš pradžių jį atjunkite ir naudokite tik
drėgną skudurėlį. Prieš naudodami patikrinkite, ar jungtis yra sausa.
Maitinimo pagrindo negalima nei panardinti, nei dėti į indaplovę. /
Nedėkite ant indaplovės lentynos strypelių, nes galima sugadinti vidų.
/ Jei ąsotėlio apačia yra šlapia, išdžiovinkite ją, prieš padėdami ant
maitinimo pagrindo. / Nenaudokite jokių abrazyvinių medžiagų, aštrių
daiktų, šepečių – rizika subraižyti ir sugadinti ąsotėlio paviršių.

Prieš valydami, ištraukite
maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Išimkite plaktuvą. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų,
išardykite plaktuvą dalimis.

Palaukite, kol ąsotėlis atvės, ir
tada nuimkite jį nuo maitinimo
pagrindo.

Išimkite silikono sandariklį iš
dangtelio. Švelniai sukdami
viršutinę plaktuvo dalį, išardykite
plaktuvą.

Plovimas rankomis: išplaukite
ąsotėlio vidų, sandariklį, dangtelį ir
plaktuvą naudodami ploviklį ir
išskalaukite šiltu / karštu vandeniu.
Nenaudokite abrazyvinių
medžiagų, galinčių sugadinti
prietaiso paviršių. Prieš valydami
plaktuvą, būtinai nuimkite
įspėjamąją etiketę.

Plovimas indaplovėje: sudėkite
visas dalis, išskyrus pagrindą, į
indaplovę ir plaukite ne
aukštesnėje nei 70 °C / 158 °F
temperatūroje.
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Vaymo instrukcijos

DĖMESIO: indaplovėje galima plauti tik
ąsotėlį, ąsotėlio dangtelį, dangtelio
sandariklį, plaktuvą ir šaukštą.

Nusausinkite visas prietaiso dalis
švariu rankšluosčiu, šluoste ar
popieriniu rankšluosčiu ir vėl
surinkite visas dalis.

Gedimų šalinimas
Susieti nepavyko.

- Patikrinkite, ar jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įjungtas Bluetooth®.
- Patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris yra suderinamas su prietaisu (žr. 8 p.).
- Patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris yra šalia prietaiso (maksimalus atstumas 20 cm).
- NEJUNKITE mikrobangų krosnelės arti prietaiso susiejimo metu. Jei norite atšaukti susiejimą su prietaisu,
tai darykite naudodami programėlę.
- Programėlėje susiraskite „pavadinimą“, spustelėkite „prietaiso statusą“, tada spustelėkite „atšaukti susiejimą
su šiuo prietaisu“.
- Spustelėkite „atšaukti susiejimą su šiuo prietaisu“, kad patvirtintumėte susiejimo atšaukimą.
- Dėmesio: susiejimo neatšaukus, visi nustatymai ir speciﬁkacijos bus prarastos ir prietaisas bus atstatytas
pagal gamyklinius parametrus.

Nešviečia lemputės - Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas, ir paspauskite bet kurį mygtuką. Jei prietaisas vis tiek neveikia, susisiekite su
ir nėra jokios žinutės Nespresso.
Pieno putos kokybė - Norėdami išgauti kokybišką pieno putą, naudokite šaltą karvės pieną arba pusiau nugriebtą karvės pieną, atšaldytą
iki 4–6 °C / 39,2–42,8 °F temperatūros. Siekdami užtikrinti higienos sąlygas, naudokite tik termiškai apdorotą
neatitinka
(pasterizuotą), šaltą ir ką tik atidarytą pieną; 0 % pieną, jeigu ruošiate café viennois’. Iš pieno, kuris buvo užšaldytas,
standarto.
putos nepagaminsite.
- Įsitikinkite, kad ąsotėlis ir plaktuvas yra švarūs.
- Nerekomenduojama naudoti specialiais priedais papildyto, regeneruoto ar aromatizuoto pieno.
Pienas išsiliejo

- Įsitikinkite, kad ąsotėlis yra teisingai padėtas ant pagrindo.
- Patikrinkite, ar dangtelio padėtis yra teisinga.
- Pieno lygis turi būti tarp žymų MIN ir MAX .- Įsitikinkite, kad ąsotėlis ir plaktuvas yra švarūs.
- Nerekomenduojama naudoti specialiais priedais papildyto, regeneruoto ar aromatizuoto pieno.

Rodomas pranešimas
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„Call Nespresso“
ir klaidos kodas
(E01 iki E34)

- Prietaisą reikia remontuoti. Susisiekite su „Nespresso“ ir pasakykite klaidos kodą: E01–E34. Telefono numerį rasite
Telefono numerį rasite „Nespresso“ interneto svetainėje.

“Replace Jug”

- Patikrinkite, ar ąsotėlis yra teisingoje padėtyje. Jei ne, pastatykite ąsotėlį į teisingą padėtį.
- Patikrinkite, ar plaktuvas yra teisingoje padėtyje. Jei ne, užtikrinkite, kad plaktuvo mechanizmas būtų teisingoje
padėtyje.

LT

- Ąsotėlyje nėra arba nėra pakankamai pieno.

“Add milk”

“Restart recipe” - Pakartokite receptą – nėra įtampos.
“Empty and
restart”

- Plaktuvas arba variklis užsikimšo – gėrimas per tirštas. Ištuštinkite, pakartotinai pripildykite ir paleiskite iš naujo.

“Replug”

- Išjunkite ir vėl įjunkite, kad iš naujo paleistumėte prietaisą.

“Empty and
replace whisk”

- Plaktuvas arba variklis užsikimšo – gėrimas per tirštas. Ištuštinkite, pakartotinai pripildykite ir paleiskite iš naujo.

“Cooling down. - Vienas prietaiso komponentas yra per karštas – palaukite, kol prietaisas atvės, ir paleiskite iš naujo.
please wait…”

Speciﬁkacijos
BARISTA W10 / W11
US/CA: 120 V, 60 Hz, 450 W
AR: 220 V, 50 Hz, 410 W
CL: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
MX: 127 V, 60 Hz, 505 W
Dažnumas

BR: 127 V, 60 Hz, 505 W
BR3: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
CO: 120 V, 60 Hz, 450 W

2.402 - 2.480 GHz
Maksimali perdavimo galia 4dBm
154 mm / 6.06 in

209 mm / 8.22 in

125 mm / 4.92 in

Garantija
„Nespresso“ šiam produktui suteikia vienų metų nuo įsigijimo dienos garantiją dėl medžiagų ir
gamybos defektų. Per šį laikotarpį „Nespresso“ savo nuožiūra remontuos arba pakeis bet kokius su
defektais įsigytus gaminius nemokamai. Visiems pakeistiems gaminiams ar suremontuotoms dalims
yra suteikiama garantija laikotarpiui, likusiam iki pradiniams gaminiams suteiktos garantijos pabaigos,
arba šešiems mėnesiams, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.
Ši ribota garantija netaikoma jokiems defektams, atsiradusiems dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo
naudojimo, netinkamos techninės priežiūros arba įprasto nusidėvėjimo. Išskyrus atvejus, kuriuos
numato galiojantys įstatymai, šios ribotos garantijos sąlygos neišskiria, neapriboja ar nekeičia, nebent
papildo privalomas įstatymines teises, taikomas gaminio pardavimui. Jei manote, kad įsigijote gaminį
su defektais, susisiekite su „Nespresso“ ir sužinokite, kur išsiųsti gaminį remontui ar jį atsiimti.
Apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.nespresso.com ir sužinokite daugiau apie „Nespresso“.
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Pārskats
Krūzes vāks (var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)

Krūze (var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)

Gumijas blīve (var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)

Pamatne

Putotājs visiem dzērieniem (2 daļas, var mazgāt
trauku mazgājamajā mašīnā)

Ierīces instrukciju ekrāns
START / STOP Poga

MAKSIMĀLĀ līmeņa atzīme (250 ml / 8.45 ﬂ oz.)
Navigācijas bultiņas (skārienjutīgā saskarne)
VIDĒJĀ līmeņa atzīme (150 ml / 5.07 ﬂ oz.)
MINIMĀLĀ līmeņa atzīme (100 ml / 3.38 ﬂ oz.)

Baristas karote (var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā)

Saturs
Pārskats
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Barista
Nespresso Barista ir aicinājums atklāt plašo kaﬁjas recepšu pasauli. Pagatavojiet, ko vien vēlaties - vai tā
būtu atsvaidzinoša ledus kaﬁja vai izsmalcināta Latte. Skārienekrāns un mobilā lietotne padara recepšu
pārlūkošanu pārsteidzoši vienkāršu. Pateicoties ierīces savienojamībai, Jūs varēsiet atklāt jaunas receptes
ar lietotnes palīdzību.
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Drošības norādījumi
UZMANĪBU / BRĪDINĀJUMS
STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
ATVIENOJIET BOJĀTU
ELEKTRĪBAS VADU
UZMANĪBU - VIRSMA
IR KARSTA
IEKŠPUSĒ ATRODAS
MAGNĒTI
NEIZMANTOJIET
FERROMAGNĒTISKUS RĪKUS
VAI MATERIĀLUS
UZMANĪBU! SPĒCĪGS
MAGNĒTISKAIS LAUKS
UZMANĪBU:

Instrukcijas ir neatņemama
ierīces sastāvdaļa. Izlasiet un ievērojiet visus norādījumus, lai novērstu
iespējamās traumas un kaitējumu.
Saglabājiet šo instrukciju un nododiet to nākamajam īpašniekam.
Izvairieties no nāvējoša elektriskātrieciena un ugunsgrēka riska.

Pieslēdziet ierīci tikai piemērotai, sazemētai
kontaktligzdai. Pārliecinieties, ka strāvas
avota spriegums atbilst ierīces tehnisko datu
plāksnītē norādītajam.

Nevelciet vadu pār asām malām,
piestipriniet to vai ļaujiet tam brīvi karāties.
Ja elektrības vads vai kontaktdakša ir
bojāta, tos atļauts nomainīt tikai
ražotājam, tā pārstāvim vai
atbilstoši kvaliﬁcētām personām.
Atvienojiet pamatni no kontaktligzdas, ja
ierīce netiek izmantota ilgāku laika posmu.
Atvienojiet ierīci, velkot aiz kontaktdakšas,
nevis aiz vada, jo tā iespējams sabojāt vadu.
Nekad neiegremdējiet ierīces pamatni
ūdenī vai citos šķidrumos. Elektrība un ūdens
var izraisīt nāvējošu strāvas triecienu.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla,
pirms tās tīrīšanas, un nodrošiniet, ka ieliktnis
ir sauss, pirms ierīces izmantošanas.
Ierīci atļauts izmantot tikai ar komplektācijā
iekļauto krūzi.
Īss elektrības vads samazina sapīšanās vai
paklupšanas risku.
Garāku (vai noņemamu) vadu var
izmantot, ievērojot pienācīgo rūpību,
un: 1) ja nominālie elektriskie parametri
atbilst ierīces elektriskajiem parametriem;
2) tiek izmantots 3 dzīslu zemējuma vads;
3) vads(-i) tiek novietoti tā, lai tie nekārtos
pār letes vai galda malu, radot paraušanas
vai paklupšanas risku.

Atvienojiet no kontaktligzdas, ja ierīce netiek
izmantota un pirms ierīces tīrīšanas. Ļaujiet
atdzist, pirms pielikt vai noņemt ierīces
detaļas un pirms ierīces tīrīšanas.

Ja nepieciešams pagarinātājs, izmantojiet
tikai sazemētu kabeli, kura šķērsgriezums
ir vismaz 1,5mm² / 0,06 in².

Pieslēdziet vadu sienas kontaktligzdai. Lai
atvienotu ierīci, izslēdziet to un tad izraujiet
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Barista krūzi var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā, taču to nevar mazgāt temperatūrā
kas pārsniedz 70°C / 158°F.

15

Drošības norādījumi
Ierīces iekšpusē atrodas magnēti.

Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājās.

Pēc karsēšanas krūze ir karsta,
izmantojiet rokturi.

Izņemot ASV un Kanādu, šo ierīci paredzēts
izmantot tādos apstākļos kā: darbinieku
virtuve, birojs, mājsaimniecība vai cita darba
vide.

Krūzes apakšējā virsma ir karsta: pastāv risks
sabojāt galdu (koka, plastmasas) vai tā virsmu.
Neizmantojiet krūzi bez vāka,
pastāv karsta šķidruma
izšļakstīšanās risks; nenoņemiet
vāku ierīces darbības laikā.
Netuviniet ierīcei pirkstus vai
priekšmetus tās darbības laikā:
ierīce satur rotējošas detaļas,
pastāv traumu risks.
Nelejiet krūzē pārāk daudz šķidruma,
pārsniedzot maksimālo līmeni, pastāv
pārplūšanas risks.
Neaizveriet atveri (dzesēšanas gaisa
cirkulācija) ierīces apakšā: pārkaršanas risks.
Nenosprostojiet ventilatoru (ierīces apakšā):
pārkaršanas risks.

Novērsiet iespējamos riskus,
ierīces darbības laikā.
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības
darbības laikā. Glabājiet ierīci bērniem
nepieejamā vietā. Ierīci atļauts lietot
tikai tādām personām, kurām ir pietiekama
pieredze un zināšanas un kuras ir ﬁziski,
sensoriski un garīgi spējīgas izmantot ierīci
drošā veidā un saskaņā ar šiem norādījumiem.
Ierīce ir paredzēta dzērienu pagatavošanai
saskaņā ar šiem norādījumiem.
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Ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri
ir vecāki par 8 gadiem, kā arī personām, ar
ierobežotām ﬁziskajām, sensoriskajām un
garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst
pieredzes, ja šādas personas tiek uzraudzītas
un tiek instruētas par ierīces lietošanu
drošā veidā un saprot ar to saistītās briesmas.
Bērniem aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
Ierīces tīrīšanu un apkopi aizliegts veikt
bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem un
netiek uzraudzīti. Turiet ierīci un tās vadu
vietā, kas nav sasniedzama bērniem, kuri ir
jaunāki par 8 gadiem.
Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
Bojāta ierīce var izraisīt strāvas triecienu,
apdegumus un ugunsgrēku.
Izmantojiet ierīci kopā ar
komplektācijā iekļauto pamatni.
Nepieskarieties karstām virsmām.
Izmantojiet rokturus.
Neizmantojiet ierīci, ja tās vads vai kontaktdakša ir bojāta, ierīces darbībā radusies kļūda,
tā tikusi nomesta vai bojāta jebkādā citā
veidā. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā
servisa centrā, lai veiktu tās pārbaudi,
remontu vai elektrisku vai mehānisku
regulēšanu.
Nedrīkst izmantot ārpus telpām.

LV

Izmantojiet ierīci tikai paredzētajā
lietošanas veidā.

Tīrīšana: noņemiet putotāja disku,
lai veiktu rūpīgu tīrīšanu.

Noņemot vāku dzēriena pagatavošanas laikā,
var rasties applaucējumi.

Utilizācija.

Ievērojiet īpašu piesardzību, pārvietojot ierīci,
kas satur karstus šķidrumus.
Izvairieties no saskares ar kustīgajām daļām.
Izmantojot piederumus, kas nav paredzēti šai
ierīcei, var rasties ugunsgrēks, strāvas trieciens
vai traumas.

Jūsu ierīce satur materiālus, ko ir
iespējams reģenerēt vai
otrreizēji pārstrādāt. Atlikušo
atkritumu šķirošana veicina izejvielu
otrreizējo pārstrādi. Jūs varat saņemt
vairāk informācijas par utilizāciju savā
vietējā pašvaldībā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Ierīce ir paredzēta dzērienu pagatavošanai
saskaņā ar šiem norādījumiem. Ierīce ir
paredzēta lietošanai mājās. Ražotājs
neuzņemas atbildību, ja ierīce tiek izmantota
citiem mērķiem, neatbilstošā veidā vai tiek
veikts neprofesionāls remonts. Šādos
gadījumos netiek sniegti garantijas
pakalpojumi.
Lai novērstu bīstamību, nenovietojiet ierīci
karstu virsmu tuvumā, piemēram, pie
radiatoriem, plītīm, gāzes plītīm vai līdzīgām
ierīcēm.
Nelejiet šķidrumu uz ierīces pamatnes.
Izmantojiet ierīci kopā ar komplektācijā
iekļauto pamatni.
Izmantojiet ierīci kopā ar komplektācijā
iekļauto pamatni.
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Lejupielādējiet lietotni

Lejupielādējiet Nespresso lietotni.
Ja Jūs jau izmantojat šo lietotni,
mēs rekomendējam atjaunināt
lietotnes jaunāko versiju.

Palaidiet lietotni savā viedtālrunī
vai planšetdatorā.

Nespresso lietotnes sākumlapā,
noklikšķiniet uz Iekārtas ikonas.

Nespresso Barista ir saderīga ar: IOS (iPhone + iPad), Android.

Savienošana
+

= ON

Ievērojiet savienošanas pārī
norādījumus, ko parādīs lietotne.
Kad savienošana pārī ir pabeigta,
ekrānā parādīsies Barista ikona.
Savienošana pārī prasa aptuveni
30-40 sekundes.

Jūs varat pievienot, dzēst un
sakārtot savas Barista receptes,
izmantojot savu mobilo tālruni,
sekojot norādēm lietotnē.
Lūdzu, pārliecinieties, ka:
- Jūsu Barista ierīce ir ieslēgta.
- Jūsu mobilās ierīces Bluetooth® ir ieslēgts.
- Jūs atrodaties Barista ierīces tuvumā.

Savienojamības funkcijas
- Recepšu pārvaldība: pārlūkojiet receptes un personalizējiet savu Barista ierīci
- Receptes soli pa solim: katras receptes soļu apraksts
- Atklājiet receptes: atklājiet plašo iespēju pasauli
- Ierīces statuss: pārbaudiet ierīces statusu
- Brīdinājumi: pārbaudiet kļūdu paziņojumus
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Piena pagatavošana
(karstā un aukstā)

BRĪDINĀJUMS: Strāvas trieciena un ugunsgrēka risks! Pārliecinieties,
ka piena trauks un ierīces pamatne ir sausa.
UZMANĪBU: Vienmēr pārliecinieties, ka putotājs ir stingri noﬁksēts
krūzē, pirms ieliet šķidrumu. Pārliecinieties, ka vāks un blīve stingri
pieguļ krūzei, pirms sākt pagatavošanu.
PADOMI: Lai panāktu optimālu piena putošanu, izvēlieties govs pienu ar pazeminātu tauku saturu, kas glabāts ledusskapī
(aptuveni 4-6oC temperatūrā). Lai garantētu higiēniskus apstākļus, izmantojiet pasterizētu pienu, kas uzglabāts
ledusskapī un ir tikko atvērts. Sasaldēts piens neputo. Lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus un atbilstošu ierīces apkopi,
mēs rekomendējam neizmantot īpaši bagātinātu pienu, no piena pulvera pagatavotu pienu vai pienu ar garšu.

Max

Noņemiet brīdinājuma uzlīmi no
putotāja, pirms sākt tā
izmantošanu. Notīriet pirms
pirmās lietošanas reizes un pēc
katras lietošanas, saskaņā ar
tīrīšanas norādījumiem. Ievietojiet
putotāju krūzē.

Piepildiet krūzi līdz receptē
norādītajam līmenim (recepšu
grāmatiņā vai lietotnē). Lai
novērstu pārplūšanu, ievērojiet,
ka maksimālais piena līmenis ir
250 ml / 8.45 ﬂ oz.

Dzērieni ar ledu
Pagatavojot dzērienus ar ledu,
ievietojiet ledus gabaliņus
tieši ierīcē.

CAPPUCCINO

Šokolādes dzērieni
Pagatavojot šokolādes
dzērienus, ievietojiet šokolādes
gabaliņus tieši ierīcē.

Uzlieciet vāku. Pārliecinieties, ka
krūze ir sausa, pirms novietot to
uz ierīces pamatnes. Vienmēr
pārliecinieties, ka putotājs
atrodas savā vietā, pirms
pievienot sastāvdaļas.

Pagatavojiet savu dzērienu
izvēloties attiecīgo funkciju
lietotnē vai nospiežot ierīces
pogu, lai sāktu pagatavošanu.
Izmantojiet bultiņas, lai
pārvietotos pa kreisi vai pa labi un
izvēlētos vēlamo recepti. Jūs varat
pieslēgties ierīcei ar lietotnes
palīdzību un aplūkot receptes
norādījumus. Dzēriena
pagatavošanas laikā ekrānā būs
redzama animācija un tā apstāsies,
kad dzēriens ir gatavs.
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Pagatavošana
Ielejiet vajadzīgo svaiga, auksta piena daudzumu krūzē un uzlieciet vāku. Vienmēr izmantojiet aukstu pienu un ievērojiet minimālā
un maksimālā līmeņa atzīmes. Lai novērstu skrāpējumus, izņemiet putas no krūzes, izmantojiet tikai īpašo baristas karoti vai karoti,
kas nav izgatavota no metāla. Karstu un aukstu piena putu pagatavošana prasa aptuveni 80 sekundes. Karsta piena pagatavošana
prasa aptuveni 150 sekundes. Pagatavošanu var apturēt jebkurā laikā, nospiežot pogu vai noņemot ierīci no pamatnes.
PIEZĪME: Nenoņemiet krūzi dzēriena pagatavošanas laikā. Lai apturētu ierīces darbību, jebkurā brīdī vienu reizi nospiediet ierīces
START/ STOP pogu.

UZMANĪBU: Dzēriena pagatavošanas laikā un pēc tās krūzes virsma
būs karsta. Nenovietojiet krūzi uz virsmām, kas var tikt sabojātas
karstuma iedarbības rezultātā.
Ierīce automātiski izslēdzas, ja tā netiek izmantota
3 minūtes, un tās displejs tiek izslēgts. Nospiediet
jebkuru bultiņas pogu, lai atkal ieslēgtu ierīci,
displejs atkal tiks ieslēgts. Lai izslēgtu ierīci pirms
automātiskās izslēgšanās, piespiediet un pieturiet
galveno pogu 5 sekundes.

PIEZĪME: Nekad neizmantojiet ierīci, ja krūzē nav vismaz
minimālais šķidruma līmenis. Lai sasniegtu optimālus putošanas
rezultātus, nepārsniedziet MAX līmeņa atzīmi.
PIEZĪME: Ielejiet dzērienu, pieturiet putotāju (vai izņemiet to).

Padomi ierīces lietošanai
• Vienmēr lietojiet aukstu un svaigu pienu (4 – 6° C / 39.2-42.8 F).
• Vienmēr ievērojiet receptē norādīto piena daudzumu.
• Nepārsniedziet krūzes maksimālo līmeņa atzīmi.
• Pirms dzēriena ieliešanas, sakratiet pienu, veicot apļveida kustības.
• Nav ieteicams atkārtoti uzkarsēt neizmantoto saputoto pienu.
• Pirms lietošanas pārliecinieties, ka krūze un putotājs ir tīri.
• Piemēroti šķidrumi: govs piens (svaigs vai UHT, pilnpiens, vājpiens, ar samazinātu tauku saturu)
un jebkāds augu piens (ar šādu pienu var nebūt iespējams iegūt piena putas).
• Piena putu apjoms ir atkarīgs no izmantotā piena veida un tā temperatūras.
• Piemērotas sastāvdaļas: šokolāde, šokolādes pārslas, medus, sīrups, aromatizēti pulveri, cukurs, ledus gabaliņi.
• Pirms auksto dzērienu pagatavošanas, pārliecinieties, ka krūze ir auksta vai ātri atdzesējiet to ar aukstu ūdeni vai ledu.

Kā piekļūt slēptajai izvēlnei
Piespiediet un 3 sekundes pieturiet abas
bultiņas vienlaicīgi.
Valoda: izvēlaties valodu ar bultiņu palīdzību un apstipriniet
ar vidējo pogu.
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Atiestatīšana: nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu ražotāja
iestatījumu atiestatīšanu.
Bluetooth: Bluetooth režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
Iziet: izejiet no slēptās izvēlnes.

LV

Tīrīšanas norādījumi
(Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas)

UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka krūze ir atdzisusi, pirms noņemt to no
pamatnes. Vai uzmanīgi noņemiet krūzi un nekavējoties izskalojiet to
ar aukstu ūdeni, lai atdzesētu krūzi un novērstu apdegumu risku. / Ja
nepieciešams notīrīt pamatni, vispirms atvienojiet to no elektrotīkla
un izmantojiet mitru drāniņu. Pārliecinieties, ka savienojums ir sauss,
pirms ierīces lietošanas. Neiegremdējiet pamatni ūdenī un nelieciet to
trauku mazgājamā mašīnā. / Nenovietojiet tieši virs trauku mazgājamās mašīnas strūklas, jo tas var sabojāt iekšējo virsmu. / Ja krūzes
apakšējā daļa ir mitra, nožāvējiet to, pirms novietot atpakaļ uz
pamatnes. / Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus materiālus, asus priekšmetus, sukas: saskrāpēšanas
risks un krūzes virsmas bojājumu risks.

Atvienojiet strāvas vadu no
kontaktligzdas, pirms ierīces tīrīšanas.

Noņemiet putotāju. Lai
nodrošinātu optimālu tīrīšanu,
atvienojiet abas putotāja daļas.

Pagaidiet līdz krūze atdziest un
noņemiet piena krūzi no
ierīces pamatnes.

Noņemiet silikona blīvi no vāka.
Izjauciet putotāju, uzmanīgi
pagriežot augšējo putotāja daļu,
lai noņemtu to.

Mazgāšana ar rokām: izmazgājiet
krūzes iekšpusi, blīvi, vāku un
putotāju, izmantojot mazgāšanas
līdzekli, un noskalojiet ar
siltu/karstu ūdeni. Neizmantojiet
abrazīvus materiālus, kas
var sabojāt ierīces virsmu.
Noņemiet brīdinājuma uzlīmi,
pirms putotāja mazgāšanas.

Mazgāšana trauku mazgājamā
mašīnā: ievietojiet visas detaļas,
izņemot pamati, trauku
mazgājamā mašīnā, maksimālā
temperatūra - 70° C / 158° F.
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Tīrīšanas norādījumi

PIEZĪME: Trauku mazgājamā mašīnā atļauts
mazgāt tikai krūzi, krūzes vāku, vāka blīvi,
putotāju un karoti.

Noslaukiet visas detaļas ar tīru
dvieli, drāniņu vai papīra dvieli un
samontējiet tās.

Problēmu novēršana
Nav izdevusies
savienošana.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts viedtālruņa vai planšetdatora Bluetooth® savienojums.
- Pārbaudiet sava viedtālruņa vai planšetdatora saderību ar ierīci (skat. 8. lpp.).
- Pārliecinieties, ka viedtālrunis vai planšetdators atrodas blakus ierīce (ne vairāk kā 20 cm attālumā),
kamēr notiek savienošana pārī.
- Neieslēdziet mikroviļņu ierīces, kamēr notiek savienošana pārī. Ja vēlaties atcelt ierīces savienojumu pārī
ar lietotnes palīdzību.
- Dodieties uz lietotnes sadaļu “Nosaukums”, uzklikšķiniet uz “Ierīces statuss” un tad noklikšķiniet “Atpārot šo ierīci”.
- Noklikšķiniet uz “atpārot šo ierīci”, lai apstiprinātu.
- Piezīme: Atceļot ierīces savienojumu pārī, tiks dzēsti visi uzstādījumi un speciﬁkācijas un ierīcei
tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Nav gaismas signālu Pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, nospiediet jebkuru pogu, ja nekas nenotiek, sazinieties ar Nespresso.
un ziņojumu.
Piena putu kvalitāte - Lai panāktu optimālu piena putošanu, izvēlieties govs pienu ar pazeminātu tauku saturu, kas glabāts ledusskapī
(aptuveni 4-6° C / 39.2-42.8 F). Lai garantētu higiēniskus apstākļus, izmantojiet pasterizētu pienu, kas ir uzglabāts
nav atbilstoša.
ledusskapī un tikko atvērts, izmantojiet tikai 0% pienu café viennois’ pagatavošanai. Sasaldēts piens neputo.
- Pārliecinieties, ka Barista ierīce un putotājs ir tīrs.
- Mēs neiesakām izmantot bagātinātus pienus, no piena pulvera pagatavotu pienu vai pienu ar garšu.
Piens pārplūst.

- Pārliecinieties, ka krūze tiek stabili novietota uz pamatnes.
- Pārbaudiet vāka pozīciju.
- Piena daudzumam jābūt starp MIN un MAX līmeņa atzīmi.

Displeja paziņojums
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“Call Nespresso”

- Ierīcei nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Nespresso .

“Replace Jug”

- Pārbaudiet, vai krūze ir uz paliktņa un tās pozīcija ir pareiza. Ja nē, novietojiet krūzi pareizā pozīcijā.
- Pārbaudiet, vai ievietots putotājs un tā pozīcija ir pareiza. Ja nē, ievietojiet putotāju un pārliecinieties, ka tā disks
atrodas pareizā pozīcijā.

LV

- Krūzē nav pietiekami daudz piena.

“Add milk”

“Restart recipe” - Atsāciet pagatavošanu, strāvas spriegums ir ārpus diapazona.
“Empty and
restart”

- Putotājs vai motors ir bloķēts, dzēriens ir pārāk biezs, lūdzu, iztukšojiet, ielejiet dzērienu vēlreiz un restartējiet
ierīci.

“Replug”

- Lūdzu, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pievienojiet to vēlreiz, lai atsāknētu ierīci.

“Empty and
replace whisk”

- Putotājs vai motors ir bloķēts, dzēriens ir pārāk biezs, lūdzu, iztukšojiet, ielejiet dzērienu vēlreiz un restartējiet
ierīci.

“Cooling down. - Kāda ierīces detaļa ir pārāk karsta, lūdzu, uzgaidiet līdz ierīce ir atdzisusi un iedarbiniet to vēlreiz.
please wait…”

Speciﬁkācijas
BARISTA W10 / W11
US/CA: 120 V, 60 Hz, 450 W
AR: 220 V, 50 Hz, 410 W
CL: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
MX: 127 V, 60 Hz, 505 W
Biežums

BR: 127 V, 60 Hz, 505 W
BR3: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
CO: 120 V, 60 Hz, 450 W

2.402 - 2.480 GHz
Maksimālā pārraides jauda 4dBm
154 mm / 6.06 in

209 mm / 8.22 in

125 mm / 4.92 in

Garantija
Uz šo Nespresso produktu attiecas materiālu un ražošanas defektu garantija; garantijas periods ir viens
gads no iegādes datuma. Šajā periodā Nespresso pēc saviem ieskatiem saremontēs vai nomainīs
jebkuru bojātu produktu bez maksas. Uz nomainīto produktu vai saremontētajām detaļām attiecas
tikai atlikušais sākotnējās garantijas periods vai tām tiek piemērots sešu mēnešu garantijas periods,
atkarībā no garākā perioda.
Šī ierobežotā garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas,
nepareizas kopšanas vai normāla nolietojuma rezultātā. Izņemot ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību
akti, šīs ierobežotās garantijas nosacījumi neizslēdz, neierobežo vai nepārveido un papildina obligātās
tiesību aktos paredzētās tiesības, kas attiecas uz šī produkta pārdošanu. Ja Jūs uzskatāt, ka šis
produkts ir bojāts, sazinieties ar Nespresso, lai saņemtu norādījumus par tā nosūtīšanu vai nogādi
remonta vietā.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.nespresso.lv, lai uzzinātu vairāk par Nespresso.
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Ülevaade
Kannukaas (masinpestav)

Kann (masinpestav)

Kummitihend (masinpestav)

Kuumutusalu

Vispel joogi vahustamiseks
(2 osa, masinpestavad)

Seadme juhtekraan
START / STOP Button

MAKSIMAALSE taseme tähis (250 ml / 8.45 ﬂ oz.)
Liikumisnupud (puuteliidesega)
KESKMISE taseme tähis (150 ml / 5.07 ﬂ oz.)
Barista lusikas (masinpestav)
MINIMAALSE taseme tähiS (100 ml / 3.38 ﬂ oz.)

Sisukord
Ülevaade
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Barista
Kutsume teid avastama Nespresso Baristaga mitmekülgset kohviretseptide maailma. Selle aparaadiga
saate kodus valmistada jooke värskendavast jääkohvist tõelise piimakohvi meistriteoseni. Puuteekraani ja
seotud rakendusega on retseptide sirvimine üllatavalt mugav. Tänu seadme ühilduvusele saate rakenduse
kaudu avastada uusi retsepte.
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Ettevaatusabinõu
TÄHELEPANU/HOIATUS
ELEKTRIOHT
ERALDAGE KAHJUSTATUD
TOITEJUHE VOOLUVÕRGUST
TÄHELEPANU!
KUUM PIND
SISALDAB MAGNETEID
ÄRGE KASUTAGE MAGNETILISI TÖÖRIISTU EGA
MATERJALE
TÄHELEPANU! TUGEV
MAGNETVÄLI
TÄHELEPANU!

Suunised on seadme osa. Lugege kõik
suunised läbi ja järgige neid, et
vältida võimalikke kahjusid ja
kahjustusi. Hoidke suunised alles ja
andke need seadme järgmisele
omanikule üle.
Vältige eluohtliku elektrilöögi ja
tulekahju ohtu.

Ühendage kuumutusalus ainult sobivasse
maandatud pistikupessa. Veenduge, et
toiteallika pinge vastaks nimeplaadil toodud
pingele.
Kui seadet ei kasutata või hakatakse
puhastame, eraldage see vooluvõrgust. Enne
osade lisamist või eemaldamist ning seadme
puhastamist laske sel jahtuda.
Kui seadet ei kasutata või hakatakse
puhastame, eraldage see vooluvõrgust. Enne
osade lisamist või eemaldamist ning seadme
puhastamist laske sel jahtuda.

Ärge tõmmake juhet üle teravate servade,
kinnitage seda klambriga ega laske sellel
rippuda.
Kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, peab
tootja, teeninduse töötaja või muu pädev isik
need välja vahetama.
Eraldage kuumutusalus pistikupesast, kui te
seadet pikemat aega ei kasuta. Vooluvõrgust
eraldamiseks tõmmake pistik välja, aga mitte
juhtmest, sest see võib juhet kahjustada.
Ärge kunagi pange seadme kuumutusalust
vette ega teistesse vedelikesse.
Elekter ja vesi võivad koosmõjus põhjustada
eluohtliku elektrilöögi.
Enne seadme puhastamist eraldage see
toitevõrgust ja veenduge, et sissevooluava
on kuiv, enne kui hakkate seadet uuesti
kasutama.
Seadet võib kasutada ainult kaasa pandud
kannuga.
Lühike toitejuhe vähendab sellesse
takerdumise ja selle taha komistamise ohtu.
Pikemat (või eemaldatavat) kaablit võib
kasutada, kui seda tehakse ettevaatusega
ning 1) märgitud elektrilised nimiandmed on
vähemalt samad kui seadme nimiandmed, 2)
kasutatakse 3 juhtmega maandusega kaablit
ja 3) kaabel paigutatakse nii, et see ei ripuks
üle leti- või lauaserva, et sellest ei saaks kinni
haarata ja et selle taha ei saaks komistada.
Vajaduse korral kasutage maandusega
pikenduskaablit, mille juhtme läbilõige on
vähemalt 1,5mm² / 0,06 in².
Barista kann on masinpestav, aga seda ei tohi
pesta temperatuuril üle 70° C.
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Ettevaatusabinõu
Sisaldab magneteid.
Pärast kuumutamist on kann tuline,
hoidke seda käepidemest.
Kannualune pind on kuum ja võib kahjustada
(puidust või plastist) laua- või muud pinda.
Ärge kasutage kannu kaaneta, sest
kuum vedelik võib välja pritsida.
Ärge eemaldage kaant ka seadme
töötamise ajal.
Ärge pange joogi valmistamise ajal
kannu oma sõrmi ega võõrkehi,
kuna seadmel on pöörlevad osad,
võivad need teid vigastada.
Ärge pange kannu vedelikke üle lubatud
maksimaalse taseme, vastasel juhul võib
vedelik üle ajada.
Ärge katke seadme all olevat avaust
(jahutusõhu ringluseks), muidu võib seade üle
kuumeneda.
Ärge katke seadme all olevat avaust
(jahutusõhu ringluseks), muidu võib seade üle
kuumeneda.

Vältige seadme kasutamise ajal
võimalikke ohtusid
Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
isikutele, kellel on selleks piisavalt kogemusi ja
teadmisi ning kes on füüsiliselt, sensoorselt ja
vaimselt võimelised masinat siintoodud
suuniste järgi ohutult kasutama.
Seade on mõeldud nende suuniste järgi
jookide valmistamiseks.
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Seade on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamises.
Välja arvatud USA-s ja Kanadas, on see seade
mõeldud kasutamiseks sarnastes oludes,
näiteks kaupluste, kontorite, suurmajapidamiste ja muu töökeskkonna töötajate
sööginurgas.
8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega
või ebapiisava kogemusega isikud võivad
seadet kasutada juhul, kui neid jälgitakse ja
juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas
ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega
hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8-aastased
ja neil ei hoita seejuures silma peal. Hoidke
seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste
käeulatusest eemal.
Ärge kasutage seadet, kui seda on
kahjustatud. Kahjustatud seade võib
põhjustada elektrilöögi, põletuse või
tulekahju.
Seade on mõeldud nende suuniste järgi
jookide valmistamiseks.
Ärge katsuge tuliseid pindu.
Kasutage sangu ja käepidemeid.
Ärge pange tööle ühtki kahjustunud
juhtmega seadet ega ühendage vooluvõrku
seadet, millel on esinenud tõrge, mis on maha
kukkunud või muul moel kahjustada saanud.
Viige seade ülevaatuseks, parandamiseks või
elektriliseks ja mehaaniliseks seadistamiseks
lähimasse volitatud teenindusse.
Ärge kasutage välitingimustes.
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Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud
otstarbeks.

Puhastamine: põhjalikuks puhastuseks
võtke visplikoost osadeks lahti.

Kui eemaldate joogi valmistamise ajal kaane,
võite saada kõrvetada.

Jäätmete kõrvaldamine.

Kui seadmes on kuum vedelik, liigutage seda
ülima ettevaatlikkusega.
Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
Muude kui soovitatud lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi
või vigastuse.

Seade sisaldab materjale, mida
saab uuesti kasutada või ümber
töödelda. Eri liiki jäätmete
sortimine lihtsustab tooraine ringlusse
võtmist. Jäätmekäitluse kohta saate
teavet kohalikult omavalitsuselt.

HOIDKE SUUNISED ALLES

Seade on mõeldud siintoodud suuniste järgi
jookide valmistamiseks. See on mõeldud
kasutamiseks kodustes tingimustes. Tootja ei
võta vastutust, kui seadet kasutatakse muul
kui ettenähtud otstarbel või valesti või kui
seda ei paranda professionaal. Sellisel juhul ei
kehti ka garantiiteenused.
Ohu vältimiseks ärge pange seadet kuumale
pinnale ega selle kõrvale (nt radiaatorid,
pliidiplaadid, gaasipliidid jms).
Ärge valage kuumutusalusele vedelikku.
Kasutage seadet ainult koos tarnitud
kuumutusalusega.
Enne kasutust veenduge, et kann istuks
alusel õigesti.
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Rakenduse allalaadimine

Laadige alla Nespresso rakendus.
Kui see on teil juba olemas,
soovitame selle uuendada
viimaseks versiooniks.

Avage rakendus nutitelefonis või
tahvelarvutis.

Klõpsake Nespresso rakenduse
kodulehel masina ikoonil.

Klõpsake Nespresso rakenduse kodulehel masina ikoonil.

Sidumine
+

= ON

Veenduge järgmises.
- Barista on sisse lülitatud.
- Teie mobiilseadme Bluetooth® on sisse lülitatud.
- Olete sidumise ajal Barista läheduses.

Ühenduse võimalused
* Retseptide haldamine: sirvige retsepte ja kohandage Barista oma vajadustele
* Retseptide sammsammuline õpetus: iga retsepti juures on toodud sammhaaval suunised
* Retseptiavastaja: tutvuge suure hulga eri retseptidega
* Masina olek: vaadake masina olekut
* Teated: võimalik vaadata veateateid
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Järgige rakenduses toodud
sidumissuuniseid. Kui sidumine on
lõpetatud, ilmub ekraanile Barista
ikoon. Sidumiseks kulub umbes
30–40 sekundit.

Järgige rakenduses toodud
sidumissuuniseid. Kui sidumine on
lõpetatud, ilmub ekraanile Barista
ikoon. Sidumiseks kulub umbes
30–40 sekundit.
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Valmistusõpetus
Piimaga retsept (kuum või külm)

HOIATUS! Elektrilöögi ja tulekahju oht! Veenduge, et piimavahustaja
kuumutusaluse põhi ja selle ümbrus on kuivad.
TÄHELEPANU! Veenduge iga kord enne vedeliku lisamist, et vispel
on korralikult kannu kinnitatud. Enne valmistamise alustamist veenduge, et kaas ja tihend on kindlalt paigas.
NÄPUNÄITEID Parima piimavahu saab külmikutemperatuuril (u 4–6 °C) väherasvasest lehmapiimast. Hügieenilisuse
tagamiseks kasutage pastöriseeritud, külmas hoitud ja äsja avatud piima. Külmutatud piim ei lähe vahtu. Hügieeni
tagamiseks ja seadme töökorras hoidmiseks soovitame mitte kasutada rikastatud eripiimasid, piimapulbrist tehtud
piimasid või maitsepiimasid.

Max

Eemaldage enne vispli kasutamist
sellelt hoiatussilt. Puhastage juhiste
järgi enne esimest ja pärast iga
kasutuskorda. Pange vispel kannu.

Täitke kann retseptis
(retseptiraamatus või
rakenduses) näidatud tasemeni.
Üleajamise vältimiseks pange
tähele, et maksimaalse taseme
tähis „Max milk“ on 250 ml
juures.

Jääjoogid
Jääjookide puhul lisage jääkuubikud
otse seadmesse.

CAPPUCCINO

Šokolaadijoogid
Šokolaadijoogi puhul lisage
šokolaadiruudud otse
seadmesse.

Pange seadmele kaas peale.
Veenduge enne kannu
kuumutusalusele panemist, et
kann on kuiv. Enne koostisosade
lisamist kontrollige, et vispel on
paigas.

Valige joogiretsept spetsiaalsest
rakendusest või vajutage seadme
käivitusnupule. Liikuge nooltega
vasakule või paremale ja valige
soovitud retsept. Võite ühenduse
luua ka rakenduse kaudu ning
vaadata ja valida valmistusõpetusi.
Joogi valmistamise ajal kuvatakse
ekraanil animatsioon, mis jääb
seisma, kui jook on valmis.
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Joogi valmistamine
Valage vajalik kogus külma värsket piima kannu ja katke see kaanega. Kasutage alati külma piima ja täitke kann MIN- ja MAX-tähise
vahemikus. Kriimustuste vältimiseks kasutage kannus vahu kogumiseks ainult spetsiaalset Barista lusikat või muust materjalist kui
metallist lusikat. Kuuma ja külma piimavahu tegemiseks kulub umbes 80 sekundit. Kuuma piima tegemiseks kulub umbes 150
sekundit. Valmistamisprotsessi võib igal ajal katkestada nupuvajutusega või kui tõstate seadme kuumutusaluselt maha.
NB! Ärge eemaldage kannu joogi valmistamise ajal. Seadme töö katkestamiseks mis tahes ajal vajutage üks kord START/ STOP
nuppu.

TÄHELEPANU! Kannu pind on joogi valmistamise ajal ja järel tuline.
Ärge pange tulist kannu kuumatundlikule pinnale.

Seade lülitub automaatselt välja, kui on 3 minutit
tegevusetult seisnud; kuva kustub. Seadme
sisselülitamiseks vajutage ühele noolenupule ja
kuva hakkab taas tööle. Seadme väljalülitamiseks
enne automaatset väljalülitust hoidke 5 sekundit all
põhinuppu.

NB! Ärge pange seadet tööle, kui kannus ei ole vähemalt
miinimumtasemeni vedelikku. Tõhusaks vahustamiseks ärge
ületage kannu sees olevat MAX tähist.
NB! Kui hakkate jooki välja kallama, hoidke visplit kinni (või
eemaldage see).

Näpunäiteid seadme kasutuseks
• Kasutage alati värsket külma piima (4–6 °C).
• Järgige retseptis näidatud soovituslikku piimakogust.
• Ärge ületage kannu sees olevat MAX-tähist.
• Enne valamist loksutage vahustatud piima ringjalt.
• Kui vahustatud piima kohe ära ei kasutata, siis ei tohiks seda üles soojendada.
• Veenduge enne kasutust, et kann ja vispel on puhtad.
• Sobivad vedelikud: lehmapiim (värske või kõrgkuumutatud, täispiim, väherasvane või rasvatu piim)
ja köögiviljapiimad (nende piimadega ei saa piimavahtu tagada).
• Piimavahu kogus sõltub kasutatud piima liigist ja temperatuurist.
• Sobivad lisandid: šokolaad, šokolaadilaastud, mesi, siirup, maitsepulbrid, suhkur ja jääkuubikud.

Kuidas pääseda ligi peidetud menüüle
Vajutage korraga 3 sekundi jooksul kaht noolenuppu.
Keel (Language): valige soovitud keel noolenuppudega
liikudes ja kinnitage valik keskmise nupuga.

Lähtesta (Reset): vajutage tehasesätetele lähtestamise
kinnituseks keskmist nuppu.
Bluetooth: Bluetooth-režiimi sisse- või väljalülitamiseks.
Välju (Exit): peidetud menüüst väljumiseks.

30

EE

Puhastussuunised

(Puhastage kohe pärast iga kasutuskorda)
TÄHELEPANU! Enne kannu kuumutusaluselt eemaldamist veenduge,
et see on jahtunud. Kui olete eemaldamisel ettevaatlik, võite selle
kohe maha tõsta ja külma veega üle loputada, et kann jahtuks ja te ei
saaks kõrvetada. Kui kuumutusalus vajab puhastamist, eraldage see
esmalt toitevõrgust ja kasutage ainult niisket lappi. Enne seadme
töölepanekut veenduge, et liitmik on kuiv. Ärge kastke kuumutusalust
vette ega pange seda nõudepesumasinasse. Ärge pange kannu
nõudepesumasina harule, sest see võib kannu sisemust kahjustada. Kui
kannu põhi on märg, kuivatage see enne kannu kuumutusalusele
tagasipanekut. Kasutage ainult mitteabrasiivseid puhastusvahendeid.
Ärge kasutage abrasiivseid ega teravaid esemeid või harju, sest need
võivad kannu pinda kriimustada ja kahjustada.

Enne seadme puhastamist võtke
selle toitejuhe seinakontaktist välja.

Eemaldage vispel. Tõhusaks
puhastamiseks võtke vispli
mõlemad osad lahti.

Oodake, kuni kann maha jahtub, ja
tõstke piimakann kuumutusaluselt.

Eemaldage kaane küljest
silikoontihend. Võtke vispel
osadeks, keerates ettevaatlikult
lahti vispli ülaosa.

Plovimas rankomis: išplaukite
ąsotėlio vidų, sandariklį, dangtelį ir
plaktuvą naudodami ploviklį ir
išskalaukite šiltu / karštu vandeniu.
Nenaudokite abrazyvinių
medžiagų, galinčių sugadinti
prietaiso paviršių. Prieš valydami
plaktuvą, būtinai nuimkite
įspėjamąją etiketę.

Käsipesu: peske kannu sisu, tihend,
kaas ja vispel nõudepesuvahendiga
ning loputage sooja või kuuma
veega. Ärge kasutage abrasiivseid
vahendeid, mis võivad tarvikute
pinda kahjustada. Enne vispli
puhastamist eemaldage sellelt
hoiatussilt.
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NB! Nõudepesumasinas võib pesta ainult kannu,
kannukaant, kaanetihendit, visplit ja lusikat.

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

Veaotsing
Sidumine ei
õnnestunud.

- Veenduge, et nutitelefoni või tahvelarvuti Bluetooth® on sisse lülitatud.
- Kontrollige nutitelefoni või tahvelarvuti ühilduvust masinaga (vt lk 8).
- Pange nutitelefon või tahvelarvuti sidumise ajaks masina kõrvale (max vahekaugus 20 cm).
- Ärge lülitage sidumise ajal masina lähedal sisse ühtki mikrolaineid kiirgavat seadet. 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).
- NB! Ühenduse lõpetamise korral läheb kogu seadistus ja näitajad kaotsi ning masin lähtestatakse tehasesätetele.

Tuli ei põle ja
Veenduge, et seade on toitevõrku ühendatud, ja vajutage mis tahes nupule. Kui midagi ei juhtu, võtke
veateadet ei kuvata. Nespressoga ühendust.
Piimavahu kvaliteet - Parima piimavahu saab külmikutemperatuuril (u 4–6 °C) lehmapiimast või väherasvasest piimast. Hügieenilisuse
tagamiseks kasutage pastöriseeritud, külmas hoitud ja äsja avatud piima ning café viennois’ jaoks rasvata piima.
on kehv.
Külmutatud piim ei lähe vahtu.
- Veenduge, et Barista ja vispel on puhtad.
- Soovitame mitte kasutada rikastatud eripiimasid, piimapulbrist tehtud piimasid ega maitsepiimasid.
Piim ajab üle.

- Veenduge, et kann istub korrektselt kuumutusalusel.
- Veenduge, et kaas on õigesti kannul.
- Piima kogus peab jääma MIN- ja MAX-tähise vahele.

Ekraanil kuvatavad teated
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Teade
„Call Nespresso”
(Helistage
Nespressole) ja
veakood (E01 kuni
E34)

Seade vajab remonti. Võtke ühendust Nespressoga ja öelge veakood
E01 kuni E34. Telefoninumbri leiate Nespresso veebisaidilt.

“Replace Jug”

– Vaadake, kas kann on omal kohal ja õigesti paika asetatud. Vajaduse korral kohendage kannu asendit.
– Vaadake, kas vispel on omal kohal ja õigesti paika asetatud. Vajaduse korral pange vispel paremini hoidikusse.

EE

- Kannus ei ole piima või seda on liiga vähe.

“Add milk”

“Restart recipe” - Alustage retseptiga uuesti. Pinge ei vasta nõuetele.
“Empty and
restart”

- Vispel või mootor on blokeeritud või segu on liiga paks. Tühjendage kann ja käivitage see uuesti.

“Replug”

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see seadme taaskäivitamiseks uuesti.

“Empty and
replace whisk”

- Vispel või mootor on blokeeritud või segu on liiga paks. Tühjendage kann ja käivitage see uuesti.

“Cooling down. - Mingi seadme osa on liiga kuum. Oodake, kuni see jahtub, ja käivitage seade uuesti.
please wait…”

Tehnilised näitajad
BARISTA W10 / W11
US/CA: 120 V, 60 Hz, 450 W
AR: 220 V, 50 Hz, 410 W
CL: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
MX: 127 V, 60 Hz, 505 W
Sagedus

BR: 127 V, 60 Hz, 505 W
BR3: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
CO: 120 V, 60 Hz, 450 W

2.402 - 2.480 GHz
Max transmissiooni võimsus 4dBm
154 mm / 6.06 in

209 mm / 8.22 in

125 mm / 4.92 in

Garantii
Nespresso annab toote materjalidele ja ehitusele üheaastase garantii alates selle ostukuupäevast.
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, olenevalt sellest, kumb neist aegadest on pikem.
Piiratud garantii ei kehti defektidele, mille on põhjustanud õnnetus, väärkasutus, vale hooldus või
tavapärane kulumine. Välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud ulatuses, ei välista, piira ega muuda
piiratud garantii tingimused kohustuslikke seadusest tulenevaid õigusi, mis kehtivad seadme teile
müümise korral. Kui arvate, et toode on defektiga, võtke Nespressoga ühendust ja küsige, kuhu seade
saata või remonti viia.
Nespresso kohta saate lähemalt lugeda meie veebisaidilt www.nespresso.com.
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Обзор
Крышка кувшина (можно мыть в
посудомоечной машине)

Кувшин (можно мыть в посудомоечной
машине)

Резиновое уплотнение (можно мыть в
посудомоечной машине)

База электропитания
Экран инструкций устройства

Венчик для всех смесей (2 части, можно
мыть в посудомоечной машине)

START / STOP Button

Индикатор МАКСИМАЛЬНОГО уровня
(250 ml / 8.45 ﬂ oz.)

Кнопки навигации
(сенсорный интерфейс)

Индикатор СРЕДНЕГО уровня (150 ml / 5.07 ﬂ oz.)

Ложка Barista (можно мыть в
посудомоечной машине)

Индикатор МИНИМАЛЬНОГО у
ровня (100 ml / 3.38 ﬂ oz.)
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Barista
Nespresso Barista – это новшество, которое позволяет вам открыть для себя огромный мир
возможностей рецептов. Вы можете приготовить у себя дома все что угодно – от освежающего кофе
со льдом до утонченного Latte Art. С помощью сенсорного экрана и подключенного программного
приложения навигация по рецептам становится на удивление простой. Благодаря возможностям
соединения Вы сможете открывать для себя новые рецепты посредством программного приложения.
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Меры предосторожности
ОСТОРОЖНО /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не протягивайте кабель по острым углам, не
сминайте его и не допускайте его провисания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ОПАСНОСТЬT

Если шнур питания или штепсель поврежден,
они должны быть заменены изготовителем, его
представителем по обслуживанию или
подобным образом квалифицированными
лицами.

ОТКЛЮЧИТЕ
ПОВРЕЖДЕННЫЙ
ШНУР ПИТАНИЯ
ОСТОРОЖНО –
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ВНУТРИ ЕСТЬ МАГНИТЫ
НЕИСПОЛЬЗУЙТЕ
ФЕРРОМАГНИТНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ИЛИ МАТЕРИАЛЫ
ОСТОРОЖНО – СИЛЬНОЕ
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
ОСТОРОЖНО:
Инструкции являются частью прибора.
Прочтите все инструкции и соблюдайте
их во избежание возможного вреда или
повреждений. Сохраните эти
инструкции и передавайте их любому
последующему владельцу.
Избегайте риска смертельного удара
электричеством или пожара.
Подключайте базу электропитания только к
подходящей заземленной розетке
электропитания Убедитесь в том, что
напряжение источника электропитания
совпадает с тем, что указано на табличке с
техническими данными.
Отключайте устройство от розетки
электропитания тогда, когда оно не
используется, или перед чисткой. Дайте остыть
любым частям перед их снятием или
установкой, а также устройству перед его
чисткой.
Подключите шнур к стенной розетке. Чтобы
отключить, выключите устройство и затем
отсоедините его от стенной розетки.

Отключайте основание электропитания от
розетки электропитания тогда, когда оно не
используется в течение продолжительного
времени. Чтобы отключить, тяните за сам
штепсель, а не за кабель, так как в противном
случае кабель может быть поврежден.
Ни в коем случае не погружайте основание
электропитания в воду или какую-либо другую
жидкость. Соприкосновение электронесущих
частей с водой может привести к смертельному
удару электротоком.
Перед чисткой отключите устройство от сети
электропитания. Перед тем, как снова
использовать устройство, убедитесь в том, что
электричесий вход сухой.
Устройство можно использовать только с
поставляемым кувшином.
Использование коротких шнуров позволяет
уменьшить риски запутывания или зацепления
за длинный шнур.
Более длинные (или отсоединяемые) шнуры
можно использовать при соблюдении мер
предосторожности, а также в следующих
случаях: 1) указанные на маркировке
электрические характеристики по крайней
мере такие же, как и электрические
характеристики устройства; 2) используется
3-проводной заземленный шнур; 3) шнур(-ы)
проведен таким образом, чтобы он не
свешивался со столешницы, где его может
кто-либо потянуть или за него зацепиться.
Если требуется удлинитель, используйте только
заземленный кабель с проводником сечением
не менее 1,5mm² / 0,06 in².
Кувшин Barista можно мыть в посудомоечной
машине, но нельзя мыть при температуре выше
чем 70° C/158° F.
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Мера предосторожности
Внутри есть магниты.

ручкой.

Горячие элементы после
нагревания: кувшин, пользуйтесь

Горячая поверхность под кувшином: риск
повреждения стола (древесина, пластик)
или поверхности при установке кувшина на
них.
Не используйте без крышки –
риск выброса горячего напитка.
Не снимайте крышку во время работы
устройства.
Не помещайте свои пальцы или
посторонние предметы в
устройство во время приготовления
напитков – вращающиеся части, риск
травмы.
Не заливайте в кувшин больше жидкости,
чем до максимального уровня – риск
переполнения.
Не закрывайте отверстие (циркуляция
охлаждающего воздуха) под устройством –
риск перегрева.
Не блокируйте вентилятор (под
устройством) – риск перегрева.
Избегайте возможного ущерба
во время работы прибора
Ни в коем случае не оставляйте прибор без
присмотра во время работы. Храните его в
местах, недоступных для детей. Прибор
предназначен для использования только
лицами, обладающими достаточным
опытом и знаниями, и способными
физически, сенсорно и умственно
осуществлять эксплуатацию машины
безопасным образом в соответствии с
настоящими инструкциями.
Устройство предназначено для
приготовления напитков в соответствии с
настоящими инструкциями.

Устройство предназначено для
использования в домашних хозяйствах.
За исключением США и Канады, данный
прибор предназначен для использования
для следующих мест применения и
подобных им: кухонные зоны для
персонала в магазинах, офисах,
фермерских домах и других рабочих
средах.
Данным прибором могут пользоваться
дети в возрасте 8 лет и старше, а также
лицами с ограниченными физическими,
сенсорными, умственными
способностями или недостатком опыта
только в том случае, если они находятся
под присмотром и получили указания
относительно безопасного пользования
прибором и поняли связанные с ним
риски. Детям не разрешается играть в
этим прибором.
Чистка устройства и его техническое
обслуживание пользователем не должны
осуществляться детьми, если им не
исполнилось 8 лет или они не находятся
под присмотром. Держите прибор и шнур
к нему в месте, недоступном для детей в
возрасте до 8 лет.
Не пользуйтесь прибором, если оно
повреждено. Поврежденный прибор
может привести к удару электричеством,
ожогам или пожару.
Используйте прибор только с
поставляемым основанием.

ручками.

Не прикасайтесь к горячим
поверхностям. Пользуйтесь

Не пользуйтесь каким-либо прибором с
поврежденным шнуром или штепселем,
если он работал неправильно, падал или
поврежден каким-либо образом. Верните
прибор в ближайший уполномоченный
центр обслуживания для проверки,
ремонта или электрической либо
механической настройки.
Не используйте вне помещений.
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Используйте прибор только по его
назначению.
В случае снятия крышки во время
приготовления рецепта может случиться
ошпаривание.
При перемещении прибора,
содержащего горячие жидкости,
необходимо соблюдать чрезвычайную
предосторожность.
Избегайте контакта с подвижными
частями.
Использование принадлежностей, не
рекомендованных для прибора, может
привести к пожару, удару электротоком
или травмам.
Устройство предназначено для
приготовления напитков в соответствии с
настоящими инструкциями.
Предназначено для использования в
личных домохозяйствах. Ответственность
не распространяется на случаи
использования для каких-либо иных
целей, неправильной эксплуатации или
непрофессионального ремонта. В таких
случаях также не применяется
гарантийное обслуживание.

Обеспечьте правильное расположение
кувшина внутри основания перед
началом использования.
Чистка: Чтобы провести полную
чистку, разберите диск венчика.

Утилизация
В Вашем приборе содержатся
материалы, которые
подлежат восстановлению
или повторной переработки.
Разделение остающихся
отходов на разные виды позволяет
осуществлять переработку сырья для
повторного использования. Вы можете
получить информацию об утилизации
в местных органах самоуправления.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Во избежание опасностей никогда не
размещайте прибор на горячих
поверхностях или вблизи них – таких как
радиаторы, плиты, газовые горелки и т. п.
Не заливайте жидкости в основание
электропитания.
Используйте прибор только с
поставляемым основанием.
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Активация мобильного
приложения

Скачайте приложение Nespresso.
Если оно у Вас уже установлено,
мы рекомендуем обновить
приложение до новейшей
версии.

Установите приложение на
своем смартфоне или планшете.

На домашней странице
Nespresso App нажмите на
иконку Machine.

Nespresso Barista совместима со следующими устройствами: IOS (iPhone + iPad), Android.

Связывание устройства
+

= ON

Убедитесь в том, что:
– Ваше устройство Barista включено.
– Функция Bluetooth® на вашем мобильном
устройстве включена.
– Вы находитесь достаточно близко к своему
устройству Barista во время связывания.

Следуйте инструкциям по
связыванию устройства на
приложении. По завершении
связывания устройства на экране
появится иконка Barista. Процесс
связывания занимает примерно
30-40 секунд.
Вы можете добавлять, удалять
или переорганизовывать
рецепты на своей Barista с
помощью мобильного телефона,
следуя краткой инструкции на
приложении.

Функции соединения
- Управление рецептами: навигация с помощью функции «Рецепты» и персонализация Вашей Barista
- Рецепты шаг за шагом
- Открытие рецептов: откройте для себя огромный мир возможностей рецептов
- Состояние машины: проверьте состояние машины
- Тревожные сигналы: проверьте сообщения об ошибках
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Приготовление
Рецепты с молоком
(горячее и холодное)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск удара электротока или пожара! Убедитесь в
том, что нижняя часть основания базы электропитания молочного
устройства и область под основанием электропитания сухие.
ОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что венчик всегда прочно вставлен в
кувшин до начала добавления жидкости. Убедитесь в том, что крышка
и уплотнение установлены правильно до начала приготовления.
СОВЕТЫ: Чтобы получить оптимальную молочную пену, используйте полуобезжиренное охлажденное коровье
молоко (с температурой 4-6 °C). Чтобы обеспечить соблюдение условий гигиены, используйте только
температурно обработанное (пастеризованное), охлажденное и свежеоткрытое молоко. Подвергшееся
заморозке молоко не образовывает пену. Чтобы обеспечить соблюдение условий гигиены и надлежащий уход за
оборудованием, настоятельно рекомендуется не использовать специальное обогащенное молоко,
восстановленное порошковое молоко или ароматизированное молоко.

Max

Перед началом использования
снимите предупредительную
маркировку. Проведите чистку
перед первым использованием,
а также каждый раз в
соответствии с указаниями по
чистке. Установите венчик
вставлен в кувшин.

Наполните кувшин в
соответствии с указаниями по
приготовлению рецепта (в
книге рецептов или в
мобильном приложении) Во
избежание переполнения
емкости обращайте внимание
на указание Max milk – 250 мл
/ 8,45 ﬂ oz.

Рецепты со льдом
Для приготовления рецептов со
льдом добавьте кубики льда
непосредственно в устройство.

CAPPUCCINO

Рецепты с шоколадом
Для приготовления рецептов
с шоколадом добавьте кубики
шоколадом непосредственно
в устройство.

Поместите крышку на
устройство. Перед тем, как
установить кувшин на базе
питания, убедитесь в том, что
она сухая. Перед тем, как
добавлять ингредиенты,
убедитесь в том, что венчик
установлен на место.

Для включения выберите свой
рецепт посредством
соответственного приложения
или нажатием кнопки
устройства. С помощью стрелок
проведите навигацию влево или
вправо для выбора желаемого
рецепта. Для выбора
инструкций по приготовлению
рецептов и их просмотра Вы
также можете подключиться
через приложения. Во время
приготовления и по его
завершении на экране будет
отображаться анимационное
изображение.
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Приготовление
Залейте требуемое количество холодного молока в кувшин и закройте крышкой кувшина. Всегда используйте только
холодное молоко и заполняйте его между уровнями MIN и MAX. Во избежание появления царапин для сбора пены
используйте только ложку Barista или неметаллическую ложку. Для образования пены на холодном молоке
приготовление занимает примерно 80 сек. Для горячего молока приготовление занимает примерно 150 сек. Процесс
приготовления можно остановить в любое время нажатием кнопки или снятием устройства с основания
электропитания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте кувшин во время приготовления. Чтобы в любое время прекратить работу, один раз
нажмите кнопку START / STOP.

ОСТОРОЖНО: Во время и после приготовления рецепта поверхность
кувшина будет горячей. Не ставьте горячий кувшин на горячую
чувствительную поверхность.

Устройство выключается автоматически через 3
минуты после того, как им перестали пользоваться,
и дисплей отключится автоматически. Чтобы снова
ВКЛЮЧИТЬ устройство, нажмите на любую кнопку
со стрелкой – дисплей снова включится Чтобы
выключить устройство до того, как оно выключится
автоматически, нажмите и удерживайте основную
кнопку в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не используйте прибор,
если кувшин не наполнен до минимального уровня. Чтобы
обеспечить образование оптимальной пены, не допускайте
превышение указателя MAX внутри кувшина.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выливая приготовленную смесь из
кувшина, обязательно придерживайте венчик (или
извлеките его).

Полезные советы по
использованию устройства
• Всегда используйте холодное и свежее молоко (4-6° C / 39,2-42,8 F).
• Всегда используйте такое количество молока, которое указано в рецепте.
• Не допускайте превышение отметки MAX внутри кувшина.
• Перед тем как вылить приготовленную смесь, прокрутите вспененное молоко круговым движением.
• Вспененное молоко, которое не было использовано немедленно, повторно использовать нельзя.
• Убедитесь в том, что кувшин и венчик перед использованием чистые.
• Подходящие жидкости: коровье молоко (свежее или или ультрапастеризованное, полноожирное, с низкой жирностью,
обезжиренное) и любое молоко растительного происхождения (пенообразование с этими видами молока не
гарантируется).
• Объем молочной пены зависит от вида используемого молока и его температуры.
• Подходящие ингредиенты: шоколад, шоколадные хлопья, мед, сироп, ароматизированная пудра, сахар, кубики льда.
• Перед приготовлением холодных напитков убедитесь в то, что кувшин холодный, либо быстро его охладите холодной
водой или льдом.

Как перейти к скрытому меню
Одновременно нажмите 2 стрелки и удерживайте их в
течение 3 секунд Язык: выберите язык с помощью
навигации по стрелкам и подтвердите свой выбор
посредством срединной кнопки

Reset: Чтобы подтвердить восстановление заводских
настроек, нажмите срединную кнопку.
Bluetooth: для включения / выключения режима Bluetooth.
Exit: чтобы выйти из скрытого меню.
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Указания по очистке

(Очистите после каждого использования)
ОСТОРОЖНО: Перед тем, как снять кувшин с базы питания, убедитесь
в том, что он холодный. Либо снимайте его осторожно, ополосните
кушин холодной водой, чтобы охладить кувшин и избежать рисков
ожога. / Если нужно очистить основание питания, сначала отключите
его от сети и используйте только влажную ткань. Перед эксплуатацией
устройства убедитесь в том, что соединитель сухой.
Не погружайте основание электропитания в воду и не помещайте его в
посудомоечную машину. / Не размещайте непосредственно над
шпилькой посудомоечной машины, так как это может вызвать
повреждение внутренней поверхности. / Если низ кувшина влажный,
осушите его перед тем, как он снова соприкоснется с основанием
электропитания. / Используйте только неабразивные чистящие
материалы. / Не используйте абразивы, острые предметы, щетки: риск
образования царапин и повреждения поверхности кувшина.

Отключайте устройство от
розетки электропитания тогда
перед чисткой.

Извлеките венчик. Для
обеспечения оптимальных
результатов чистки обязательно
разберите обе части венчика.

Подождите, пока молочный
кувшин остынет, и снимите го с
базы питания, убедитесь в том,
что он холодный.

Снимите силиконовое
уплотнение с крышки.
Разберите все части венчика,
аккуратно поворачивая верхнюю
часть венчика и снимая ее.

Мойка вручную: Промойте
внутреннюю часть кувшина,
крышку, уплотнение и венчик
моющим средством теплой /
горячей водой. Не используйте
абразивные материалы, которые
могут вызвать повреждение
оборудования. Перед тем, как
чистить венчик, убедитесь в том,
что удалена предупредительная
этикетка.

Промывка в посудомоечной
машине: поместите в
посудомоечную машину все
части, кроме базы питания, при
температуре 70°C / 158°F.
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Указания по очистке

ПРИМЕЧАНИЕ: В посудомоечной машине
можно мыть только кувшин, крышку,
силиконовое уплотнение, венчик и ложку.

Осушите все части устройства
свежим и чистым полотенцем,
тканью или бумагой и соберите
все части.

Поиск и устранение неисправностей
Не удалось связать – Проверьте, активирована ли функция Bluetooth® на смартфоне или планшете.
устройство.
– Проверьте совместимость своего смартфона или планшета с машиной (см. стр. 8).
– Обеспечьте, чтобы смартфон или планшет во время связывания находился рядом с машиной (на расстоянии
не более 20 см).
– Убедитесь в том, что во время связывания рядом с машиной не включена какая-либо микроволновая печь.
Если Вы хотите отвязать свое устройство через программное приложение.
– В программном приложении перейдите к Name, нажмите Machine status, затем нажмите Unpair this machine.
– Чтобы подтвердить отвязывание, нажмите unpair this device.
– Примечание: В случае отвязывания устройства все настройки и спецификации будут утрачены, и устройство
будет перестановлено на заводские настройки.
Не включается световой сигнал и
не появляется сообщение.

Проверьте, подключено ли устройство к сети, нажмите любую кнопку. Если эти действия ни
к чему не приводят, позвоните в Nespresso.

Ненадлежащее
Чтобы получить оптимальную молочную пену, используйте холодное молоко или обезжиренное
качество молочной охлажденное коровье молоко (с температурой примерно 4-6° C / 39,2-42,8 F). Чтобы обеспечить
соблюдение условий гигиены, используйте только температурно обработанное (пастеризованное),
пены.
охлажденное и свежеоткрытое молоко, а также молоко с 0% жирностью для café viennois'. Подвергшееся
заморозке молоко не образовывает пену.
– Убедитесь в том, что Barista и венчик чистые.
– Настоятельно рекомендуется не использовать специальное обогащенное молоко, восстановленное
порошковое молоко или ароматизированное молоко.
Молоко
перетекает.

– Убедитесь в том, что кувшин правильно установлен на базе питания.
– Проверьте правильность установки крышки.
– Количество молока должно быть между уровнем MIN и уровнем MAX.

Сообщение на дисплее
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Call Nespresso и
код ошибки
(E01 до E34)

Устройство необходимо отремонтировать. Свяжитесь в Nespresso и укажите код ошибки
от E01 до E34, позвоните по номеру, указанному на сайте Nespresso.

“Replace Jug”

Убедитесь в том, что кувшин установлен и находится в правильном положении. Если кувшин не установлен
или не установлен правильно, установите его в правильном положении.
– Убедитесь в том, что венчик установлен и находится в правильном положении. Если венчик не установлен
или не находится в правильном положении, правильно установите венчик с диском венчика.

RU

- В кувшине нет молока или его количество недостаточно.

“Add milk”

“Restart recipe” - Перезапустите рецепт – напряжение оказалось вне допустимого диапазона.
“Empty and
restart”

- Заблокирован венчик или мотор, смесь слишком густая – опорожните емкость, наполните ее снова и
перезапустите устройство.

“Replug”

- Чтобы повторно инициализировать устройство, отключите и снова подключите его.

“Empty and
replace whisk”

- Заблокирован венчик или мотор, смесь слишком густая – опорожните емкость, наполните ее снова и
перезапустите устройство.

“Cooling down. - Один из компонентов устройства слишком горячий – подождите, пока устройство остынет и
please wait…”
перезапустите его.

Технические характеристики
BARISTA W10 / W11
US/CA: 120 V, 60 Hz, 450 W
AR: 220 V, 50 Hz, 410 W
CL: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
MX: 127 V, 60 Hz, 505 W
Частота

BR: 127 V, 60 Hz, 505 W
BR3: 220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W
CO: 120 V, 60 Hz, 450 W

2.402 - 2.480 GHz
Максимальная мощность передачи 4dBm
154 mm / 6.06 in

209 mm / 8.22 in

125 mm / 4.92 in

Гарантия
Nespresso предоставляет гарантию на данный продукт в отношении дефектов материалов и
исполнения сроком на один год с даты покупки. Во время этого срока Nespresso
отремонтирует или заменит дефектный продукт по своему усмотрению, и такой ремонт или
замена будут бесплатными для владельца устройства. Гарантия на замененные продукты или
отремонтированные части будет предоставлена только на срок неистекшей первоначальной
гарантии либо на срок шести месяцев – в зависимости от того, какой срок больше.
Данная ограниченная гарантия не применяется к каким-либо дефектам, ставшим следствием
аварии, неправильного использования, неправильного обслуживания либо обычного износа.
За исключением того, насколько это допускается применимым законодательством, условия
настоящей ограниченной гарантии не исключают, не ограничивают и не изменяют
обязательных законодательно установленных прав, применимым к продаже продукта Вам, и
являются дополнением к таким правам. Если Вы считаете, что продукт с дефектом, свяжитесь с
Nespresso, чтобы получить указания относительно того, куда отправить или доставить его для
ремонта.
Зайдите на наш интернет-сайт www.nespresso.com, чтобы узнать больше о Nespresso.
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