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Drodzy Klienci, 

 

Od chwili, kiedy to w 2014 roku wprowadziliśmy na rynek naszą innowacyjną 

Minipresso, nawet na moment nie przestaliśmy patrzeć w przyszłość i marzyć  

o osiągnięciu jeszcze większej doskonałości. Droga do perfekcji jest jednak długa, pełna 

różnych trudności oraz przeszkód. Osiągnięcie celu zajęło nam sporo czasu, wymagało wielu 

badań i mnóstwa prototypów, które spełniłyby nasze wymagania. Dzięki Waszemu wsparciu, 

opiniom i komentarzom pomogliście nam przekroczyć granice i uzyskać maksymalną 

koncentrację na zamierzonych celach. Dzięki temu, dzisiaj z dumą przekazujemy Wam to, co 

uważamy za nasze najlepsze dzieło - ekspres do kawy Nanopresso! 

 

Nasz nowy produkt jest jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy i w pełni przenośny,  

a przy tym zapewnia wyższą jakość ekstrakcji, do 18 barów. Został zbudowany z myślą 

o łatwiejszym użytkowaniu i utrzymaniu w czystości. W ekspresie zintegrowaliśmy również 

nasz opatentowany zawór upustowy ciśnienia, który pomoże wydobyć z mielonej kawy to, co 

najlepsze, aby za każdym razem możliwe było uzyskanie doskonałego espresso. Jesteśmy 

przekonani, że Nanopresso przyniesie  maksymalną satysfakcję i da jeszcze więcej swobody  

w delektowaniu się ulubioną kawą w podróży, w domu lub w pracy. Podziel się szczęśliwymi 

chwilami z przyjaciółmi i ciesz się smakiem każdego espresso! 

 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu i za zaufanie jakim darzycie naszą firmę.        

 

  

UWAGA  

 

Przed pierwszym użyciem ekspresu Nanopresso dokładnie przeczytaj poniższe 

instrukcje. Dzięki temu unikniesz narażenia siebie i innych na urazy i obrażenia 

ciała oraz uszkodzenia urządzenia. 

 

 Nie należy używać Nanopresso do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

 Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnij się, że Nanopresso jest nienaruszone. 

 Elementy opakowania (elementy plastikowe itp.) należy pozostawiać poza zasięgiem 

dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia. 

 Nie należy dopuszczać do stosowania Nanopresso przez dzieci lub osoby 

nieupoważnione. Dzieci w pobliżu urządzenia muszą być pod nadzorem dorosłych, 

gdyż Nanopresso nie jest zabawką. 

 Nie należy naciskać tłoka, jeśli zbiornik wody i głowica wylotowa Nanopresso nie 

znajdują się na swoim miejscu. 

 Nigdy nie należy spożywać płynów bezpośrednio z Nanopresso, ponieważ zawartość 

może być bardzo gorąca. 

 Nigdy nie stawiaj Nanopresso na kuchence gazowej lub elektrycznej, w piekarniku, 

kuchence mikrofalowej lub zmywarce. 

 Do Nanopresso używaj tylko i wyłącznie czystej wody. Nie należy stosować żadnych 

innych płynów. 
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 Nigdy nie podgrzewaj wody bezpośrednio w zbiorniku ekspresu. Wodę należy 

podgrzać za pomocą innego podgrzewacza, takiego jak czajnik, a następnie wlać ją 

do zbiornika ekspresu przeznaczonego na wodę. 

 Dbaj o czystość Nanopresso regularnie oraz z należytą starannością. 

 Podczas użytkowania Nanopresso nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez 

Wacaco Company Limited, gdyż może to spowodować obrażenia i uszkodzenia. 

 Nie używaj Nanopresso, jeśli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub 

nieprawidłowego działania. 

 Nie próbuj rozmontowywać urządzenia ani go naprawiać. W razie awarii skontaktuj 

się z Wacaco Company Limited. 

 Unikaj poparzeń, w tym celu ostrożnie obchodź się z gorącą wodą. 

 W sytuacji w której dojdzie do poparzenia, natychmiast polej zimną wodą 

poparzone miejsce, a w razie potrzeby wezwij lekarza. 

 Do przyrządzenia kawy stosuj tylko jedną miarkę zmielonej kawy - 8 gramów. 

 

OPIS 

           

           

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEZNACZENIE 
Nanopresso jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie nadaje się do 

stosowania komercyjnego, profesjonalnego, zbiorowego lub przemysłowego. Użytkowanie 

Nanopresso w sposób inny niż wskazany w niniejszej instrukcji może spowodować 

obrażenia ciała i unieważnić gwarancję. Wacaco Company Limited nie ponosi 

odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania 

Nanopresso. 

 

 

 

Filtr Porta 
 

Główny zbiornik 
 

Zbiornik wody 
 

Kubek espresso 
 

Dysza 
 

Kosz filtra 
 

Tłok 
 

Szczotka 
 

Czerpak 
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ZATWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 
Nanopresso jest wykonane zgodne z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa 

dotyczącymi materiałów mających kontakt z żywnością. Nanopresso jest 

wykonane z materiałów w 100% wolnych od BPA. 

 

  

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Materiały opakowaniowe oraz samo urządzenie, zawierają materiały nadające 

się do recyklingu.  

 

 

 

INSTRUKCJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkręcić głowicę 

wylotową 
 

Wyjmij kosz filtra 

 

W razie potrzeby 

odkręć kubek. 
 Nie odpinaj kubka, jeśli zbiornik na 

wodę jest napełniony gorącą wodą. 

 

Odkręć zbiornik na 

wodę 
 

Wyjmij czerpak i szczotkę 

ze zbiornika na wodę. 
 

Wypełnij czerpak drobno 

mielonymi ziarnami kawy (8gr). 
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Umieść kosz filtra na 

górze czerpaka (miarki). 
 

Odwróć, aby przesypać 

mieloną kawę do kosza 

filtra. Uderz mocno tylną 

część miarki, wyczyść 

krawędzie z kawy. 
 

Ponownie włóż kosz filtra 

do głównej części 

korpusu głównego. 

 

Przykręcić mocno głowicę 

wylotową (filtr Porta) do 

głównego korpusu. 

 

Dodaj wrzącą wodę do 

pojemnika na wodę. 

 Ustaw pojemnik na poziomej  

i stabilnej powierzchni, aby go 

napełnić 

 

Przykręć mocno główny korpus 

do zbiornika na wodę. 

 Unikaj poparzeń. 

 

Odblokuj tłok do pozycji 

parzenia kawy. 
 

 

Trzymaj Nanopresso obiema 

rękoma, jak pokazano powyżej. 

Zacznij pompować nad 

filiżanką. 
 

Pierwsze 8 pchnięć powoduje 

powstanie ciśnienia. Pompuj 

powoli, do momentu 

całkowitego zaparzenia kawy. 
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CZYSZCZENIE 

 
Ważne jest, aby dbać o urządzenie i regularnie je czyścić. Dobra konserwacja 

pozwoli Ci używać Nanopresso przez wiele lat. Po każdym użyciu należy wyczyść 

zakreskowane obszary pod bieżącą wodą. Każda z części niech wysycha osobno. 

 

 

 

 

 Od czasu do czasu (co ok. 20 porcji kawy) dokładnie wyczyść filtr i elementy dyszy. 

Wyczyść wszystkie części gorącą wodą, przy pomocy dołączonej szczotki. 

 

 Raz na 6 miesięcy ( ok. 300 porcji kawy) należy  wyczyścić siatkę filtra i powierzchnię 

pod nią. 

 

 

 

 

Odepnij część dyszy. 

 

Odkręć dyszę. 
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UWAGA  

 

Nie wkładaj żadnych części Nanopresso do zmywarki. 

 

 

RECYKLING 
 

Nanopresso zostało wyprodukowane przy użyciu bardzo wysokiej jakości materiałów, 

które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Po zużyciu, utylizuj 

urządzenie w odpowiednim centrum zbiórki odpadów. 

 

 

DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW 
 

 Używaj świeżo prażonych ziaren kawy oraz przefiltrowanej wody. 

 Ogrzej wszystkie części Nanopresso, w tym także kubek, uruchamiając cykl 

wyłącznie z ciepłą wodą. 

 Zmiel ziarna kawy tuż przed przygotowaniem aromatycznej kawy espresso. 

 Użyj wagi do odmierzenia odpowiedniej ilości mielonej kawy i upewnij się, że jej 

waga wynosi nie więcej niż 8 gramów. 

 Pompuj Nanopresso we właściwym tempie: jedno przyciśnięcie na sekundę. 

Większość rodzajów ekstrakcji espresso (ristretto, single, double…) zajmuje około 30 

sekund. Nie spiesz się, dla najlepszych efektów parz kawę powoli. 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Nanopresso integruje nowy system pompowania dzięki dodatkowi opatentowanego 

przez nas zaworu upustowego ciśnienia. Gdy ciśnienie wewnątrz kosza filtra osiągnie 18 

barów, zawór otwiera się, umożliwiając powrót wody do zbiornika wody. Aby uzyskać 

doskonały efekt espresso, kluczowe jest utrzymanie ciśnienia poniżej 18 barów i unikanie 

otwierania tego zaworu. 

 

 

Aby to zrobić, należy stosować 3 parametry kontroli: 

 Ilość zmielonej kawy. Zbyt duże ilości i objętość kawy wewnątrz kosza filtra zwiększa 

ciśnienie wewnętrzne. 

 Zmielenie kawy. Zbyt drobno zmielona kawa zwiększa ciśnienie wewnętrzne. 

 Szybkość pompowania. Nazbyt szybkie pompowanie zwiększa ciśnienie wewnętrzne. 

 

 



8 

 

 

Jeśli kawa nie wypływa z Nanopresso lub jej przepływ jest nieznaczny przy każdym 

pompowaniu: 

 Zmniejsz prędkość pompowania kawy. 

 Zmiel ziarno nieco grubiej. Jeżeli korzystasz z wcześniej zmielonej kawy, spróbuj 

zmniejszyć siłę pompowania lub dobierać kawę w nieznacznie mniejszym stopniu 

zmielenia. 

 

Po przyrządzeniu aromatycznej kawy, jeśli zawór został otwarty, odczekaj kilka minut przed 

ponowną próbą przygotowania nowego espresso. 

 

 

GWARANCJA 
 

Wacaco Company Limited zapewnia dla Nanopresso ochronę gwarancyjną przed 

wadami wynikającymi z wadliwych materiałów lub niewłaściwego wykonania przez okres 12 

miesięcy od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu i nie uprawnia do 

odszkodowania w wypłacie gotówkowej. Wacaco Company Limited zrzeka się wszelkiej 

odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody spowodowane użytkowaniem 

tego urządzenia w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją. 

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 

• Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania - 

nadużywania, zaniedbania, użytkowania w celach komercyjnych lub jakiegokolwiek 

innego użytkowania tego urządzenia, którego nie wymieniono w niniejszej instrukcji. 

• Wymiany pierścieni, kosza filtra, czerpaka (miarki) i szczotki. 

• Uszkodzeń o charakterze estetycznym, w tym uszkodzeń spowodowanych korozją 

lub stopniowym niszczeniem. 

 

Każdy demontaż urządzenia lub jego naprawy wykonane przez nieupoważnione do 

tego osoby powodują utratę gwarancji producenta. W przypadku każdorazowej naprawy 

lub wymiany koszt zwrotu ponosi użytkownik. Jeśli Twoja Nanopresso ulegnie awarii  

w okresie jednego roku od daty zakupu, skontaktuj się bezpośrednio z lokalnym 

dystrybutorem Wacaco lub poprzez email: support@wacaco.com w celu jego naprawy 

lub wymiany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


