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Inhoud

1 Deksel voor watertank

2 Watertank

3 Aan-uitschakelaar

4 Toets voor koffieafgifte

5 12V-kabel

6 Koffiecapsule (niet inbegrepen)

7 Capsulehouder

8 Afgiftetuit voor koffie

9 Drinkbeker

10 Hoofdelement

11 12V-stekker
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Algemeen
Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze Nanopresso Capsule Machine 
(hierna "product" genoemd). Deze bevat belangrijke informatie over de 
ingebruikneming en het gebruik.
Lees de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies zorg-

vuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Niet-inachtneming van deze 
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product. 
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie 
gelden. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende 
land na te leven.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Wanneer u het product doorgeeft 
aan derden, dient u ook steeds deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Reglementair gebruik
Het product is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van warme koffiedranken met 
"NESPRESSO SYSTEM”-capsules. Het product is bedoeld om te worden gebruikt in 
auto's of vrachtwagens, op boten, motorfietsen of tijdens het kamperen. 
Het product mag niet worden gebruikt tijdens het rijden. 
Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het product uitsluitend zoals is beschreven in deze gebruiksaanwijzing. 
Elk ander gebruik geldt als niet-regulier en kan leiden tot materiële schade of zelfs 
persoonlijk letsel. Dit product is geen speelgoed voor kinderen.
De fabrikant of dealer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet-regulier of 
verkeerd gebruik.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product 
of op de verpakking.

Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over de montage 
of het gebruik.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): 
Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toe-
passelijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische 
Ruimte.
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Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan veiligheids-
klasse II. 

Gelijkspanning

Veiligheid
Verklaring van de aanwijzingen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing.

 
WAARSCHUWING!

Dit symbool/signaalwoord duidt op gevaar met 
een gematigd risico dat de dood of ernstige 
verwondingen tot gevolg kan hebben als het niet 
wordt vermeden.

 
VOORZICHTIG!

Dit symbool/signaalwoord duidt op een gevaar 
met een laag risico dat een geringe of gematigde 
verwonding tot gevolg kan hebben als het niet 
wordt vermeden.

LET OP!
Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele 
materiële schade.

Algemene veiligheidsinstructies

 
WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!
Een foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kun-
nen leiden tot een elektrische schok.

 – Sluit het product alleen aan als de voedingsspanning over-
eenstemt met wat op het typeplaatje is vermeld.

 – Sluit het product alleen aan op een goed bereikbare 12V-stek-
ker zodat u bij een storing het product snel kunt loskoppelen 
van het boordnet.
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 – Gebruik het product niet wanneer het zichtbare schade ver-
toont of de kabel of stekker defect is.

 – Als de kabel van het product beschadigd is, moet deze door de 
producent, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwa-
lificeerde persoon worden vervangen om risico’s te voorkomen.

 – Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vak-
mensen. Ga daarvoor naar een gespecialiseerde werkplaats. 
In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate 
aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of 
garantie uitgesloten.

 – Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt 
die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het appa-
raat. In het product bevinden zich elektrische en mechanische 
onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen 
gevarenbronnen.

 – Het product mag niet worden gebruikt met een externe timer 
of een apart afstandsbesturingssysteem.

 – Dompel het product en de kabel nooit onder in water of an-
dere vloeistoffen.

 – Gebruik de kabel nooit als handvat.
 – Houd het product en de kabel uit de buurt van open vuur en 
hete oppervlakken.

 – Plaats de kabel zodanig dat er niemand over kan struikelen.
 – Knik de kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
 – Gebruik het product alleen in ruimtes die beschermd zijn tegen 
regen. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.

 – Berg het product nooit zodanig op dat het in een badkuip of 
een wastafel kan vallen.

 – Pak een elektrisch apparaat nooit vast als het in het water is 
gevallen. Koppel in dat geval meteen de 12V-stekker los van 
het boordnet.
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 – Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in het product 
steken.

 – Als u het product niet gebruikt, als u het schoonmaakt of als er 
een storing optreedt, dient u het altijd uit te schakelen en de 
12V-stekker uit het stopcontact van het boordnet te trekken.

 
WAARSCHUWING!

Gevaren voor kinderen en personen met verminderde fy-
sieke, sensorische of mentale vaardigheden (bijvoorbeeld 
gedeeltelijk gehandicapten, oudere personen met een beper-
king van hun fysieke en mentale vaardigheden) of een ge-
brek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

 – Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ook door per-
sonen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardig-
heden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt 
als ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het 
product zijn geïnformeerd en de daaruit voortvloeiende risico’s 
begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reini-
ging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kin-
deren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

 – Houd het product en de aansluitkabel buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar.

 – Laat het product niet onbewaakt achter als het in gebruik is.
 – Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Kinderen 
kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken, kleine onder-
delen inslikken en stikken.
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VOORZICHTIG!

Gevaar voor brandwonden!
Tijdens het gebruik komt er hete stoom uit het product. Onder-
delen van het product en het opgekookte water worden heet en 
kunnen brandwonden veroorzaken.

 – Er komt hete stoom uit de stoomafvoeropeningen! Zorg voor 
een voldoende veilige afstand tot alle gemakkelijk brandbare 
voorwerpen.

 – Raak de hete oppervlakken van het product tijdens het ge-
bruik niet met blote vingers aan. Houd voldoende afstand. 
Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

 – Open het deksel van de watertank niet tijdens het koffiezetten.
 – De koffie is na het zetten erg heet. Wees voorzichtig bij het 
inschenken, overgieten en drinken.

 – Houd er rekening mee dat er ook na het uitschakelen nog 
hete damp uit het product kan komen.

 – De capsulehouder en de capsules kunnen na het koffiezetten 
nog heet zijn.

LET OP!

Beschadigingsgevaar!
Een verkeerde omgang met het product kan leiden tot schade 
aan het product of de omgeving.

 – Plaats het product niet op een oppervlak; het kan omkante-
len. Houd het product tijdens het bereiden van de koffie in de 
hand en plaats het daarna in een drankenhouder.

 – Gebruik het product nooit op of in de buurt van hete opper-
vlakken (bijv. kookplaten enz.).

 – Breng de 12V-kabel niet in contact met hete onderdelen.
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 – Stel het product nooit bloot aan een hoge temperatuur (ver-
warming enz.) of weersinvloeden (regen enz.).

 – Giet nooit vloeistoffen in het product behalve in de watertank.
 – Giet alleen vers, koud leidingwater in de watertank. Giet er 
nooit mineraalwater, melk of andere vloeistoffen in.

 – Gebruik het product alleen wanneer er water in de watertank zit.
 – Giet de watertank niet te vol. Let op de markering voor de 
maximale waterhoeveelheid.

 – Verwijder na elk gebruik de gebruikte koffiecapsules uit de 
capsulehouder.

 – Dompel het product nooit onder in water om het te reinigen 
en gebruik geen stoomreiniger om het schoon te maken. Het 
product kan anders worden beschadigd.

 – Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. U zou het 
hierdoor vernielen.

 – Gebruik het product niet langer wanneer de plastic compo-
nenten van het product barsten of scheurtjes vertonen of zijn 
vervormd. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend 
door passende originele reserveonderdelen.

 – Plaats het product niet direct tegen een wand, voertuigbe-
kleding of dergelijke zodat een ophoping van warmte wordt 
voorkomen. Door ontsnappende stoom of ontsnappend wa-
ter kan de bekleding van voertuigen worden beschadigd.Frei
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Eerste gebruik
Product en inhoud van de verpakking controleren

LET OP!

Beschadigingsgevaar!
Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of 
andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden be-
schadigd. 

 – Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie afb. A). Koffiecapsules zijn niet inbegrepen.
3. Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen schade vertonen. Ge-

bruik het product niet als dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via 
het serviceadres dat op de garantiekaart staat vermeld.

Basisreiniging
Alvorens het product voor het eerst te gebruiken en nadat u het lang niet heeft gebruikt, 
moet het worden gereinigd om eventuele productieresten en vuil te verwijderen.
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
2. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven 

in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.

Bediening
Koffiezetten

 
WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!
Tijdens het gebruik komt er hete stoom uit het product. Onderde-
len van het product worden heet en kunnen brandwonden ver-
oorzaken.

 – Gebruik het product nooit tijdens het rijden.
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 – Plaats het product niet op een oppervlak; het kan omkante-
len. Houd het product tijdens het bereiden van de koffie in de 
hand en plaats het daarna in een drankenhouder.

1. Neem de 12V-kabel  5  en sluit de 12V-stekker 11  aan op het 12V-stopcontact in 
de auto (zie afb. B).

2. Schroef de capsulehouder  7  van het hoofdelement 10  af, plaats een koffiecap-
sule  6  in de capsulehouder en schroef de capsulehouder weer op het hoofde-
lement (zie afb. C).

3. Schroef het deksel  1  voor de watertank  2  los en giet leidingwater in de wa-
tertank (zie afb. D). De vulhoeveelheid bedraagt maximaal 80 ml.

4. Schroef het deksel voor de watertank weer stevig op het hoofdelement.
5. Druk op de aan-uitschakelaar  3 . De motor van de auto moet daarbij draaien 

(zie afb. E).
6. Na een opwarmingstijd van ca. 3−4 minuten gaat de toets voor koffieafgifte 4

branden (zie afb. F).

Het branden van de toets voor koffieafgifte kan twee dingen betekenen:
• Als de pomp van het product draait, betekent het branden van de 

toets voor koffieafgifte dat de koffie wordt gezet.
• Als de pomp van het product niet draait, betekent het branden van 

de toets voor koffieafgifte dat er niet voldoende water in de water-
tank zit. Giet in dit geval water bij of trek de 12V-stekker uit de het 
stopcontact van het 12V-boordnet.

7. Zorg dat de drinkbeker  9  van het hoofdelement is verwijderd (zie afb. G). Houd het 
hoofdelement boven de drinkbeker en druk kort op de toets voor koffieafgifte  4 .

8. Druk nogmaals op de toets voor koffieafgifte  4  om de koffieafgifte te stoppen 
(zie afb. H).

9. Na de koffieafgifte blijft de toets voor koffieafgifte 4  knipperen en geeft aan 
dat het product nog op het 12V-stroomnet is aangesloten. Dit kan worden 
onderbroken door de 12V-stekker uit het stopcontact van het 12V-boordnet te 
trekken. Het product is pas daarna volledig uitgeschakeld.

Het product biedt de mogelijkheid om koffie af te geven zonder dat 
het water daarbij wordt verhit. Ga daarvoor te werk zoals hierboven 
beschreven, maar houdt de toets voor koffieafgifte gedurende ca. 3 se-
conden ingedrukt in plaats van er slechts kort op te drukken.
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Foutopsporing
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het product verwarmt niet. De 12V-stekker  11  is 
niet aangesloten.

Sluit het product aan op 
een stopcontact van een 
12V-boordnet.

Er zit geen water in de 
watertank  2 .

Giet water in de water-
tank.

De toets voor koffieafgifte  4  
knippert, maar er wordt geen 
koffie afgegeven.

Er zit te weinig water in 
de watertank.

Giet water bij.

Reiniging en onderhoud

LET OP!

Risico op kortsluiting! 
Water of een andere vloeistof die in de behuizing is gedrongen, 
kan een kortsluiting veroorzaken.

 – Dompel het product en de kabel nooit onder in water of an-
dere vloeistoffen.

 – Zorg dat er nooit water of andere vloeistoffen in de behuizing 
binnendringen.

LET OP!

Beschadigingsgevaar!
Een verkeerde omgang met het product kan leiden tot schade 
aan het product.

 – Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met 
metalen borstelharen of borstelharen van nylon en ook geen 
scherpe of metaalachtige reinigingsvoorwerpen zoals mes-
sen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak 
beschadigen.
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 – Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. U zou het 
hierdoor vernielen.

1. Trek de 12V-stekker  11  uit het stopcontact van het boordnet voordat u het 
product reinigt.

2. Laat het product volledig afkoelen.
3. Veeg het product schoon met een licht bevochtigde doek. Laat alle onderdelen 

daarna volledig drogen.

Bewaren
Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat u ze opbergt.

 – Bewaar het product altijd op een droge plek.
 – Bescherm het product tegen directe zonnestralen.
 – Bewaar het product op een plek die niet toegankelijk is voor kinderen, veilig 

afgesloten is en een temperatuur heeft tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

Technische gegevens
Artikelnummer: 2006380
Model: CM1000N
Vermogen: 120 W
Spanning: 12 V  
Inhoud: 80 ml
Beschermingsgraad: IPXO
Pompdruk: 15 bar
Gewicht: ca. 0,55 kg
Afmetingen apparaat: ca. Ø 7,5 × H 25 cm
Veiligheidsklasse: II 

Conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd op het adres 
dat op de bijgeleverde garantiekaart is vermeld.
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Afvoeren
Verpakking afvoeren

Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voer karton af bij oud 
papier, folies bij recyclebaar materiaal.

Product afvoeren
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor 
de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)

Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil worden afgevoerd! 
Indien een elektrisch product niet meer kan worden gebruikt, is de 
consument wettelijk verplicht het gescheiden in te leveren, bijv. 
bij een inzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel. Zo wordt gegaran-
deerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en 
dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom 
zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.
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