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Geachte klant,
Sinds de introductie van onze innovatieve Minipresso, in 2014, zijn we altijd
blijven kijken en dromen om een hogere

perfectie te bereiken. Maar het pad naar
uitmuntendheid is lang en bezaaid met moeilijkheden. Het kostte ons tijd, veel
onderzoek en veel om ons doel te bereiken. Dankzij uw steun, feedback en opmerkingen heeft u ons geholpen om onze grenzen te verleggen en gefocust te blijven.
Vandaag kunnen wij trots de Nanopresso, die door ons beschouwd wordt als onze
beste draagbare espresso machine, aan u overhandigen.
Hoewel hij nog compacter, lichter en makkelijker te dragen is, biedt hij een hogere
extractiekwaliteit, tot wel18 bar. Hij is gebouwd om makkelijker te gebruiken en
schoon te maken en wij hebben wij ook een gepatenteerd drukontlastklep geïntegreerd, die zal u helpen om het beste uit uw koffiepoeder te halen en om elke keer
weer de perfecte espresso-shot te krijgen.
We zijn ervan overtuigd, dat de Nanopresso u volledige voldoening zal geven en
u nog meer vrijheid zal geven om uw favoriete koffie te genieten, terwijl u onderweg, thuis of op het werk bent. Deel die gelukkige momenten met vrienden en
geniet van elke espresso!
Bedankt voor het kiezen van ons product en voor uw vertrouwen in ons bedrijf.

WAARSCHUWING
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u uw Nanopresso machine
gebruikt. Op deze manier vermijdt u het risico van persoonlijk letsel en schade aan
het machine.
• Gebruik de Nanopresso niet voor andere dan het beoogde gebruik.
• Verzeker u na het verwijderen van de verpakking, dat de Nanopresso intact is.
•	Laat de verpakkingselementen (plastic zakjes, enz.) niet binnen het bereik van
kinderen liggen, omdat dit potentiële bronnen van gevaar zijn.
•	Sta niet toe, dat de Nanopresso wordt gebruikt door kinderen of niet-geïnstrueerde personen. Kinderen moeten onder toezicht blijven om te voorkomen, dat
ze met de Nanopresso gaan spelen.
•	Zet de zuiger niet in werking, als het waterreservoir en de uitlaatkop niet op
hun plek zitten.
•	Drink nooit rechtstreeks vloeistof uit de Nanopresso omdat de inhoud heet kan
zijn.
•	Zet de Nanopresso niet op een gas- of elektrische kookplaat, in een oven, magnetron of vaatwasser.
• Gebruik alleen schoon water in de Nanopresso. Gebruik geen andere vloeistof.
•	Verwarm het water nooit direct in de waterreservoir. Water moet worden verwarmd door een externe warmtebron, zoals een waterkoker en vervolgens in
het waterreservoir worden gegoten.
• Maak de Nanopresso voorzichtig en regelmatig schoon.
•	Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door Wacaco Company
Limited, omdat dit letsel kan veroorzaken.
•	Gebruik de Nanopresso niet als deze enig teken van defect of slecht functioneren vertoont.
•	Probeer niet uit elkaar te halen of te repareren. Neem bij slecht functioneren
contact op met Wacaco Company Limited in geval van storing.
• Zorg, dat je jezelf niet verbrandt, ga voorzichtig om met het hete water.
•	Als u zichzelf brandt, giet dan onmiddellijk koud water op het verbrande gebied en bel indien nodig een arts.
• Gebruik slechts één maat gemalen koffie (8 gram) om de filtermand te vullen.
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Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von der Firma
Wacaco GmbH empfohlen werden, da dies Verletzungen
verursachen kann.
Verwenden Sie das Nanopresso nicht, wenn es Anzeichen eines
Ausfalls oder einer Störung aufweist.
Versuchen Sie nicht, es zu zerlegen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie mit der Firma Wacaco GmbH im Falle einer Störung.
Vermeiden Sie es, sich selbst zu verbrennen.
Wenn Sie sich verbrennen, gießen Sie sofort kaltes Wasser auf
ausgebrannten Bereich und rufen Sie einen Arzt, wenn es nötig ist.
Verwenden Sie nur eine Tasse Kaffee (8 Gramm), um den
Filterkorb zu füllen.

BESCHREIBUNG

BESCHRIJVING
Portafilter
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Hoofdgedeelte
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Mondstuk
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Waterreservoir
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Espressokop
Espresso-Tasse

Zuiger
Schep
Kolben Borstel
Bürste Schaufel

VERWENDUNGSZWECK

Das Nanopresso ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es ist

BEOOGD GEBRUIK
De Nanopresso is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet geschikt voor
commercieel, professioneel, collectief of industrieel gebruik.
Gebruik van de Nanopresso op een andere manier dan hierin is voorgeschreven
kan schade aan personen veroorzaken en de garantie ongeldig maken. Wacaco
Company Limited is niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van
onjuist gebruik van de Nanopresso.
VEILIGHEIDSKEURING
Nanopresso voldoet aan belangrijke veiligheidskeuringen met betrekking tot materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.
MILIEUBESCHERMING
Verpakkingsmaterialen en toebehoren bevatten recyclebare materialen.
VOOR DE BESTE RESULTATEN
• Gebruik vers geroosterde koffiebonen en gefilterd water.
• Verwarm alle Nanopresso onderdelen en uw kop voor door een cyclus met alleen
warm water uit te voeren.
• Maal koffiebonen net voordat u uw espresso shot bereidt.
• Gebruik een schaal om de hoeveelheid koffiepoeder te meten en zorg dat het
gewicht gelijk is aan 8 gram.
• Pomp in het juiste tempo: één druk per seconde. De meeste soorten espresso
shots (ristretto, enkele, dubbel...) nemen 30 seconden in beslag. Haast u niet,
neem de tijd ervoor.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Nanopresso integreert een nieuw pompsysteem, dat is ontworpen rond de toevoeging van een drukontlastklep. Als de druk in de filtermand 18 bar bereikt, gaat de
klep open, waardoor het water terug in het waterreservoir komt. Voor een perfecte espresso shot is het belangrijk om de druk onder de 18 bar te houden en te
voorkomen dat deze klep opengaat.
Hiervoor zijn er 3 controleparameters:
• Hoeveelheid koffiepoeder. Te veel koffiepoeder in de filtermand verhoogt de
binnendruk.
• Fijnheid van de koffiepoeder. Te fijne koffiepoeder verhoogt de binnendruk.
• Pompsnelheid. Een snelle pompwerking verhoogt de inwendige druk.
Als de koffie niet naar buiten komt of als de stroom bij elke pompslag verwaarloosbaar is:
• Vertraag uw pompsnelheid.
• Maal de bonen een beetje grover. Als u voorgemalen koffie gebruikt, probeer dan
de stampkracht te verlagen of de hoeveelheid koffiepoeder iets te verlagen.
Als de klep open is gegaan, wacht dan enkele minuten voordat u probeert een nieuwe espresso te maken.
3

ANWEISUNG
ANWEISUNG

DE
DE

2

1

Schrauben
Sie den
Schroef
de1 uitlaatkop
Auslasskopf
eraf.Schrauben
Sieab.
den
Auslasskopf ab.

4

Schrauben
4 Sie den
Schroef
het
Wassertank
waterreservoir
los
Schrauben
Sieab.
den
Wassertank ab.

3

Entfernen2 de
Sie den
Verwijder
Filterkorb.
filtermand.
Entfernen
Sie den
Filterkorb.

Entkleidet
die Tassen
3 bei Bedarf.
Klik
de kop
zo nodig
los.
Füllen
Sie
die
Tasse
Entkleidet
die
Tassen
beinicht
Bedarf.
Klik de kop niet los
als aus,
de
wennFüllen
der Wassertank
mit
heißem
watertank
isnicht
met
heet
Siegevuld
die Tasse
aus,
water.
gefülltmit
ist. heißem
wenn derWasser
Wassertank
Wasser gefüllt ist.

6

5

Entfernen Sie5de
dieschep
Schaufelen
Verwijder
und dievan
Bürste
aus
dem
Entfernen
Sie die
Schaufel
borstel
het
waterWassertank.
reservoir.
und die Bürste aus dem
Wassertank.

Füllen
die6Schaufel
mit
Vul
deSie
schep
met fijne
feinem
Kaffeeschleifen
(8gr).
koffiepoeder
(8gr). mit
Füllen Sie die Schaufel
feinem Kaffeeschleifen (8gr).

8

Umkehrt 8das gesamte
Pulver
in den Filterkorb.
Umkehrt
gesamte
Omkeren
om das
al de
poeder in
Reinigen
Sie
die
Kante.
Stellen Sie 7den Filterkorb de filtermand
Pulver in den
Filterkorb.
te brengen.
Stampfen
Sie
mit
der
Rückseite
auf
die
Oberseite
Siededieachterkant
Kante. der
Stellen de
Sie filtermand
den Filterkorb DrukReinigen
hard met
Plaatsder
Schaufel
und
reinigen
Sie
den
Schaufel.
van
de
schep
en
maak
de Rand.
Stampfen Sie mit der Rückseite
der
aufop
die de
Oberseite
boven
schep.
rand
vrij.
Schaufel
und
reinigen
Sie
den
Rand.
der Schaufel.
7

MAX Niveau 80ml
MIN Niveau 50ml
MAX
80ml
MIN Niveau 50ml

9
9 Filterkorb
Setzen Sie den
auf
die
Oberseite
des
Setzen
den Filterkorb
Zet
deSie
filtermand
Hauptkörpers.
terug
auf diebovenop
Oberseitehet
des
hoofdgedeelte.
Hauptkörpers.

11
10
10 Sie den
Schrauben
Auslasskopf
in
Schrauben Siefestden
den Grundkörper.

12
11
Füllen Sie kochendes
Wasser
denkochendes
Wassertank. Schrauben Sie 12den Hauptkörper
FülleninSie
fest aufSie
denden
Wassertank.
Hauptkörper
SetzeninSie
Wassertank Schrauben
Wasser
denden
Wassertank.
Vermeiden
Sie,
fest
auf
den
Wassertank.
aufSetzen
das Niveau
und
die
stabile
Sie den Wassertank
sichVermeiden
zu verbrennen.
Oberfläche, um es zu füllen.
Sie,

4

Stellen Sie den Filterkorb
auf die Oberseite
der Schaufel.

Reinigen Sie die Kante.
Setzen Sie den Filterkorb
Stampfen Sie mit der Rückseite der auf die Oberseite des
Schaufel und reinigen Sie den Rand.
Hauptkörpers.
MAX NIVEAU 80ml
MIN NIVEAU 50ml

MAX Niveau 80ml
MIN Niveau 50ml

11

Sie kochendes
VoegFüllen
kokend
water toe
aan
het waterreservoir.
Wasser
in den Wassertank.
Plaats
hetSie
waterreservoir
Setzen
den Wassertank
opauf
een
stabiel
dasvlak
Niveauenund
die stabile
oppervlak om hem te
Oberfläche,
um
es
zu füllen.
vullen.

10

SchraubendeSieuitden
Schroef
Auslasskopf
laatkop
vastfest
ininhet
hoofdgedeelte
den Grundkörper.

12

Schrauben Sie den Hauptkörper
Schroef
fest aufhet
denhoofdgedeelte
Wassertank.
stevig op het waterreservoir.
Vermeiden
Zorg dat u uzelf teSie,
verbrandt.
sich zu verbrennen.

14
13

Maak
de zuiger
Entriegeln
Sie den
los
uit zijn
Kolben
aus seiner
reispositie.

Fahrposition.

Houd
metmit
HaltendeSieNanopresso
den Nanopresso
twee handen vast, zoals hierzwei Händen,
wie oben gezeigt.
boven
getoond.
Start pumping
above a cup.
Starten
Begin
met pompen
boven
Sie
über
einer
Tasse
zu
pumpen.
een kop.

SCHOONMAKEN

De
eerste
8 slagen
Die erste
6 Hubs
werden zijn
voor het opbouwen van
degebaut.
druk.Pumpen
PompSie
langzaam
langsam
bis alle Kaffee
tot
alle koffie
naar buiten
herauskommen.
komt.

11

REINIGUNG
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te regelmäßig
maken.zu
Es ist wichtig,
Ihre Maschine zu respektieren
Met een goed onderhoud kunt u uw Nanopresso
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Nach jedem Gebrauch reinigen Sie die schraffierten Flächen unter
onderdelen afzonderlijk drogen.
fließendem Wasser. Lassen Sie die Teile separat trocknen.

Von Zeit zu Zeit (20 Schüsse) reinigen Sie tief den Portafilter und
die Düsenteile.
Bereinigen Sie alle Teile mit heißem Wasser und die Hilfe der
mitgelieferten Bürste.
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WARNUNG

WAARSCHUWING
Doe geen Nanopresso onderdelen in de vaatwasser.

Legen Sie keine Nanopresso-Teile in die Spülmaschine.
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