
 

 לקוח יקר,

, לא 2014 -, ב מאז הצגת ההמצאה שלנו מיניפרסו

הפסקנו להסתכל קדימה ולחלום להגיע לשלמות גבוהה 

יותר. אבל הדרך למצויינות היא ארוכה ומלאה בקשיים. 

כדי להגיע ח לנו זמן, הרבה מחקר והרבה דגמים לק

למטרתנו. תודות לתמיכה שלכם, התגובות והערות, 

עזרתם לנו לדחוף את הגבולות שלנו ולהישאר 

ממוקדים. היום אנחנו גאים לתת לכם מה שאנו 

 –מחשיבים כמכשיר האספרסו הידני הטוב ביותר 

 הננופרסו.

למרות מידותיו הקטנות, הקומפקטיות שלו ומשקלו 

 מפיק, הוא לותהקל, המאפשרת לשאת אותו בק

בר. הוא  18עד  עם לחץ של איכות חליטה טובה יותר

בנוי לשימוש קל יותר ולניקוי. אנו גם שילבנו במכשיר 

הלחץ שמאפשר לקבל  לשחרורשסתום  ייחודיפטנט 

את החליטה הטובה ביותר מהקפה הטחון ולהגיע 

 לאספרסו מעולה כל פעם.

אנו משוכנעים שהננופרסו יעניק לכם סיפוק וייתן לכם 

חופש להכין את הקפה האהוב עליכם בשטח, את ה

. שתפו את הרגעים השמחים האלו עם הבבית ובעבוד

 חברים בכל מנת אספרסו.

תודה שבחרתם את המוצר שלנו ואת האמון שנתתם 
 בחברה שלנו.

 
בננופרסו יש לקרוא בהקפדה הוראות אלו לפני השימוש 

שלכם. בצורה כזו, אתם תמנעו את הסיכון לפגיעה 
 גופנית לכם או נזק למכשיר.

  אחר שהוא לא אין להשתמש בננופרסו לכל שימוש

 מיועד לו

  לאחר שהוצאתם את המכשיר מהקופסה בידקו

 שהוא שלם

  )'אין להשאיר את האריזה )חלקי הפלסטיק וכו

 בקרבת ילדים שהם חשופים לסכנה

  לילדים או לאנשים שלא קיבלו הסבר אין לאפשר

מתאים להשתמש בננופרסו. ילדים חייבים להיות 

בהשגחת מבוגרים כדי למנוע מהם לשחק 

 בננופרסו

 להפעיל את הבוכנה, אם מיכל המים או  אין

 המכסה יציאת הקפה לא במקומם.

 לצרוך את הנוזל היוצא מהננופרסו ישירות, הוא יכול  אין

 להיות חם.

  על גזממנו על  את הננופרסו או כל חלקלהניח אין ,

 אחר. כל מקור חוםאו על  פלטה חשמלית

  למיקרו,להכניס את הננופרסו או כל חלק ממנו אין 

 או לכל מכשיר חימום אחר. לתנור

  למדיח להכניס את הננופרסו או כל חלק ממנו אין

 הכלים.

  ואין להשתמש בכל נוזל יש להשתמש רק במים נקיים

 אחר

  אין לחמם את המים במיכל המים. המים צרכים לעולם

להתחמם ע"י מחמם חיצוני כמו קנקן ולאחר מכן למזוג 

 את המים החמים למיכל המים של הננופרסו.

 יש לנקות את הננופרסו בזהירות ובתדירות קבועה 

  אין להשתמש בחלקים או תוספים שלא מומלצים

זה עלול  Wacaco Company Limitedע"י חברת 

 לפציעה.לגרום 

  יש שאם אתם רואים או אין להשתמש בננופרסו

לכם חשש שהמכשיר שבור או פגום בצורה 

 כלשהיא

  אל תנסו לפרק או לתקן את הננופרסו. בכל מקרה

 Wacaco Company -של תקלה יש להתקשר ל

Limited 

 במים חמים  להשתמשמלקבל כוויות, יש  הימנעו

 בזהירות.

  מים קרים על  מידיתאם קיבלתם כוויה, יש לשפוך

 מקום הכוויה ולהתקשר לרופא אם יש צורך בכך.

 ( 8יש להשתמש רק בכפית אחת של קפה טחון 

 גרם( כדי למלא את סלסלת הפילטר.

 תאור

 

 מוצרעוד היי

הננופרסו מיועד לשימוש אישי, הוא לא מתאים 

 .תעשייתילשימוש מסחרי, מקצועי, שיתופי או 



 

שלא כפי שהוסכם פה שימוש בננופרסו בכל צורה 

 יכולה לגרום נזק לאדם וזה חורג מהאחריות.

לא תהיה  Wacaco Company Limitedחברת 

אחראית על פציעה או נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא 

 מתאים של הננופרסו.

 אישורי בטיחות

ננופרסו עומד באישורי הבטיחות העיקריים 
הקשורים למגע של החומר עם מזון. 

למגע של  BPA -נקי מ 100%ננופרסו הוא 
 החומר עם מזון.

 

 שמירת הסביבה

חומרי העטיפה והתוספים עשויים 
 מחומרים מתקלים הניתנים למיחזור.

 

 וראותה

 

 ניקוי

יש חשיבות להתייחס בכבוד למכשיר שברשותכם 

ולנקות אותו באופן קבוע. תחזוקה טובה תאפשר לכם 

 להשתמש בננופרסו לשנים רבות.

כל שימוש יש לנקות את שטחים שבאו במגע עם אחרי 

 הקפה תחת מים זורמים.

תנו לכל החלקים להתייבש בנפרד לפני הרכבת 

 המכשיר מחדש.

מנות אספרסו(, יש לבצע  20מפעם לפעם )בערך כל 

ניקוי יסודי יותר של הפורטהפילטר והשסתום. יש 

לנקות חלקים אלו עם מים זורמים ביחד עם המברשת 

 שסופקה.

 

 



 

מנות אספרסו( יש לנקות  300-חודשים )כ 6-פעם ב

 את רשת הפילטר ואת השטח מתחת לה.

 

 

 אין להכניס שום חלק של הננופרסו למדיח הכלים.

 שמדהה

הננופרסו מיוצר באמצעות חומרים באיכות גבוהה 

 .מאוד, הניתנים למיחזור

במקרה שברצונכם לזרוק את המכשיר, השליכו אותו 

 .פסולת מתאים למרכז איסוף

 לתוצאה הטובה ביותר

  ובמים מסוננים. טרי קלויקפה בהשתמשו 

 פרסו וגם את ספל האספרסו וחממו את חלקי הננ

שלכם ע"י הזרמת מים חמים במערכת כאילו 

 הכנתם קפה רק ללא הקפה.

 ומומלץ לטחון את הקפה ממש סמוך להכנת  

  השתמשו במשקל כדי לשקול את הקפה הטחון

 גרם קפה. 8מכניסים לסלסלה ולוודא שאתם 

  לחצו על הבוכנה בקצב אחיד: לחיצה כל שניה

לערך. לרוב משקאות האספרסו )ריסטרטו, קצר 

שניות. לא צריך  30-ארוך..( החליטה נמשכת כ

 למהר, קחו את הזמן שלכם.

 טיפול בבעיות

ננופרסו משלב בתוכו משאבה חדישה המתוכננת 

הלחץ מעל סביב שסתום שחרור לחץ עודף. כאשר 

בר, השסתום נפתח  18סלסלת הפילטר מגיע ל 

כדי לקבל את  ומחזיר את המים בחזרה למיכל המים.

 18-האספרסו המעולה, חשוב לשמור על לחץ פחות מ

 בר כדי להימנע מפתיחת השסתום.

 פרמטרים: 3כדי לעשות זאת יש לבחון 

  כמות הקפה הטחון. יותר מידי קפה טחון בתוך

 יגרום לעליית הלחץ הפנימי.סלסלת הפילטר 

  עובי הטחינה של הקפה הטחון. קפה טחון דק מידי

יעלה את הלחץ הפנימי )אין להשתמש בקפה 

 טורקי, הוא טחון דק מידי(

  מהירות הניפוח. ניפוח מהיר יגרום לעליית הלחץ

 הפנימי.

אם האספרסו לא יוצא מהמכשיר או מטפטף בצורה 

 ו כדלקמן:זניחה בכל לחיצה על המשאבה, פעל

 .הורידו את מהירות הניפוח 

  נסו לטחון את הקפה לטחינה גסה יותר. אם אתם

נסו לא לדחוס טחון, בקפה שנרכש משתמשים 

 בפחות קפה. הסלסלהאת  מלאוחזק או 

  אם בכל זאת השסתום נפתח, המתינו מספר דקות

 לפני שתחליטו להכין אספרסו נוסף.

 אחריות

למכשיר  Wacaco Company Limitedאחריות חברת 

פגם שנגרם כתוצאה מכשל כל הננופרסו מכסה 

חודשים מיום  12בחומר או מהרכבה לקויה למשך 

הרכישה. אחריות זו לא ניתנת להעברה ולא ניתן 

 להחליפה בכסף מזומן. 

מסירה כל  Wacaco Company Limitedחברת 

 אחריות לנזק שנגרם ע"י שימוש לקוי של מוצר זה.

 כוללת:אחריות זו לא 

  ,נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא מתאים, הזנחה

או כל שימוש אחר שלא מופיע  שימוש מסחרי

 במדריך הזה.

 החלפה של גומיית-O סלסלת הפילטר, הכיסוי או ,

 המברשת.

  נזק אסטטי לכיסוי, נזק כתוצאה מקורוזיה או

 הידרדרות הדרגתית

כל פירוק או תיקון שיעשה ע"י אדם לא מוסמך 

 לאובדן האחריות.יגרום 

בכל תיקון או החלפת חלקים, משלוח החלפים 

 יעשה על חשבון הלקוח.

אם נתקלתם בבעיה בננופרסו בשנה הראשונה 

 מהרכישה, תוכלו להתקשר ליבואן המקומי או

 לתיקון או החלפה הלפנות ישירות לחבר

support@wacaco.com 

mailto:support@wacaco.com

