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VRIENDEN VOOR HET LEVEN – GEGARANDEERD 
Wij ontwikkelen duurzame producten, waardoor de koffie en thee nog beter 
smaakt. Dat garanderen wij u.

Als u met het geleverde product van ESPRO® niet tevreden bent of één van onze 
producten zal met de tijd niet langer naar behoren functioneren, kunt u het product 
laten repareren, omwisselen of vergoed krijgen.

Beschadigingen, die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, gebrek aan 
schoonmaak of slijtage, zullen we repareren tegen een redelijke prijs
ESPRO is de beste keuze met service en raad.
Neem eerst contact op met uw dealer, bij wie u het product heeft gekocht. Als u het 
niet zeker weet, wie u het beste kan helpen, neem dan gewoon contact met ons op 
en wij leggen het contact voor u. Afgesproken.
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KOFFIE ZETTEN (met koffiefilter-Sieb) 
Espro Model Hoeveelheid koffie Waterstand 
550 ml 4-5 T/18-27 g MIN 

5-7 T/24-36 g MAX KOFFIE 
1000 ml 6-9 T/30-45 g MIN 

8-12 T/40-60 g MAX KOFFIE 

THEE ZETTEN (met  theefilter-Sieb) 
Espro Model Hoeveelheid thee Waterstand 
550 ml 1–4 T/5–10 g MIN 

1.5–5 T/7–12 g MAX THEE 
1000 ml 2–6 T/10–14 g MIN 

2.5–8 T/12–22 g MAX THEE 

MAAK HET BETER. 
Het leven is te kort, om iets anders dan uitstekende koffie of thee te drinken. Als 
u ook wilt genieten van een lekker kopje koffie of thee, dan is de ESPRO Press 
P7 uw nieuwe beste vriend. Uw ESPRO Press profiteert van onze gepatenteerde 
microfiltratiesysteem. Het voorkomt, dat koffieresten of theeblaadjes in uw drank 
komen. U krijgt dus altijd een perfect kopje koffie of thee met pure, volle smaak. 
Het speciale ontwerp zorgt er ook voor dat de koffie extract en het trekproces van 
de thee wordt beëindigd, zodra het filter wordt ingedrukt. Zo smaakt elke slok alsof 
het de eerste was. De beker van dubbelwandig roestvrijstaal ziet goed uit, druipt 
niet en sluit de warmte af, om uw drank vele uren achtereen warm te houden.
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NOG BETERE KOFFIE ZETTEN 
Wij hebben de ESPRO Press P7 ontwikkelt, om u het beste koffi egenot te garanderen. 
Zo werkt  het zetten im de stijl van een Franse koffi e pers. 

Het fi lter aan se 
staaf schroeven. 
Beide fi lters 
gebruiken. 

Koffi e toevoegen 
(Hoeveelheden 
zie tabel boven 
rechts). 

Tot corres- pon-
derende marke-
ring (zie. tabel 
boven rechts) met 
heet water vullen 
en roeren. 

Voor het afsluiten 
de deksel met het 
fi lter opzetten. 
Stempel opgericht 
laten en nog niet 
omlaag drukken. 

4 Minuten 
wachten. 
Dan langzaam 
omlaag drukken. 

Voor het schen-
ken de opening 
naar voren 
draaien. 

Als u van de schone, olievrije smaak van vers gezette koffi e houdt, gebruik dan de 
bijgeleverde papieren fi lter van ESPRO die op het koffi efi lter van de PRESS P7 
passen. *Vervolg na stap 1 hierboven met de stappen 1A–1C hieronder, voor het 
inzetten van een papierfi lter. Ga vervolgens verder met stap 2. 

Maak de fi lters 
los door deze van 
elkaar te draaien. 

Plaats het papier-
fi lter tussen de 
microfi lter. 

Vergrendel de fi lters 
en bevochtig deze. 

*Papierfi lters zijn niet voor de theefi lters geschikt. 

NOG BETERE THEE ZETTEN 
Als u een theeliefhebber bent, kunt u met de ESPRO Press P7 een heerlijk kopje 
thee zetten. De Press P7 beschikt over een speciaal ontwikkeld theefi lter.

Het fi lter aan se 
staaf schroeven.

Losse theeblaad-
jes toevoegen 
(Hoeveelheden 
zie tabel boven 
rechts).

Tot corres- pon-
derende marke-
ring (zie. tabel 
boven rechts) met 
heet water vullen 
en roeren.

Voor het afsluiten 
de deksel met het 
fi lter opzetten. 
Stempel opge-
richt laten en 
nog niet omlaag 
drukken 

2 - 7 Minuten 
wachten. 
Dan langzaam 
omlaag drukken. 

Voor het schen-
ken de opening 
naar voren 
draaien.

p
Fahren Sie fort 

mit Schritt 2 
oben.

So funktioniert das Zubereiten im Stil einer französischen Kaffeepresse.

p
Fahren Sie fort 

mit Schritt 2 
oben.

Lösen Sie die Filter Setzen Sie den Verriegeln Sie die Filter *Papierfilter sind nicht für Teefilter geeignet.

p
Fahren Sie fort 

mit Schritt 2 
oben.

Ga verder 
met stap 2 
hierboven.



OVERIGE INSTRUCTIES

WISSELEN VAN KOFFIE NAAR THEE EN OMGEKEERD
Een filter van de staaf afschroeven en nieuwe opschroeven.

VEILIGHEID
HEET: De inhoud wordt heet. Voorzichtig hanteren en buiten het bereik van kinderen 
bewaren.

BRANDWONDEN: Vóór het omlaag drukken altijd roeren. Niet te snel en niet 
te vast (max. 4,5 kg) drukken. Daardoor kan hete vloeistof eruit spatten, wat kan 
leiden tot brandwonden.

VERSTOPT OF BESCHADIGD FILTER: Uw filters kunnen verstopt raken, als 
zij niet na elk gebruik van binnen en buiten worden gereinigd. Als een filter zich 
zwaar laat aandrukken, niet verwijderbare afzettingen zich daarin bevinden of  
beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Verder gebruik onder 
deze omstandigheden kan brandwonden veroorzaken.

NIET OP EEM FORNUIS, CAMPING FORNUIS OF IN EEN MAGNETRON 
PLAATSEN.
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

REINIGING EN VERZORGING
REINIGING: Reinig alle onderdelen na gebruik.
Het filter van de staaf schroeven en de beide filters door het draaien van elkaar 
scheiden. Voorzichtig met de hand met een flessenborstel of een spons afwassen.
Alle accessoires kunnen in het bovenste vak van de afwasmachine worden gereinigd. 
Papierfilter niet opnieuw gebruiken.

NIET DOORBOREN: Het filter niet doorboren.

RESERVEONDERDELEN
De filters en afdichtingen kunnen met de tijd slijten.
Als u reserveafdichtingen of reserve koffie- of –theefilter nodig heeft of als u extra 
papierfilters wilt bestellen, neem dan contact op met een dealer in de buurt.

ER IS EEN PROBLEEM OPGETREDEN?
HEEFT U EEN TIP NODIG?
Wij staan U graag met raad en daad ter zijde.
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