ECO - COMO UTILIZAR SUA NOVA CÁPSULA



COMO PREENCHER A SUA CÁPSULA:
1. Enxágue a cápsula com água quente;
2. Encha sua cápsula com café moído até o topo;;
3. Toque para que o café moído se acomode uniformemente
na cápsula sem aplicar pressão;
4. Com o café dentro da cápsula, feche com a tampa;
5. Verifique se a tampa ficou selada;
Se atente ao colocar a cápsula na gaveta. Verifique a imagem
para ter uma noção. A cápsula deve ficar bem centrada.
SUA ECO EM FUNCIONAMENTO:
1. Inicie o processo de infusão.
2. O espresso irá fluir em um jato fino e reto.
3. Com um Lungo ou Grande, o jato de café será mais espesso
e fluirá mais rápido. Se o jato de café não fluir em linha reta e estiver
instável, escolha um café com moagem mais fina.
4. Se o café pingar lentamente ou não sair, seu café pode ter sido
moído em moagem muito fina.
5. Se o processo de infusão não começar, certifique-se de que a
cápsula e a tampa estão posicionadas corretamente na gaveta da sua Dolce Gusto.
ATENÇÃO USUÁRIOS DA MÁQUINA PICCOLO:
Ao empurrar a alavanca, irá sentir que não encaixa corretamente, porém a cápsula é
totalmente compatível. Você só deve forçar levemente a alavanca que irá encaixar. Sem
medo. Não irá danificar sua máquina.
LIMPEZA DA SUA ECO:
1. Limpe a cápsula após cada utilização;
2. Enxágüe a cápsula e a tampa com água fria ou morna;
3. Não use detergentes;
4. Lembre-se de descalcificar sua máquina de café regularmente;
5. Caso haja algum tipo de entupimento, inicie o processo de infusão da máquina com água
quente na cápsula vazia.
CUIDADOS AO MANUSEAR SUA ECO APÓS A UTILIZAÇÃO
1. CUIDADO! A cápsula está quente após ser utilizada.
2. Para esfriar, enxágüe a cápsula na própria gaveta da sua Dolce Gusto com água fria
corrente.
3. Depois de esfriar. remova a cápsula da gaveta, retire a tampa e descarte a borra do café
moído no seu lixo orgânico.

