Lees voor gebruik deze handleiding!
Coffeeduck Espresso-cup
is geschikt voor Nespresso®

De Coffeeduck Espresso-cup is een hervulbare cup
voor losse espresso koffie in uw eigen
Nespresso® apparaat. Zo kunt u genieten van
uw eigen koffiesmaak op een zeer voordelige
en duurzame manier.
De Coffeeduck Espresso-cup past in het Nespresso®
apparaat en geeft u een uitstekende smaak en
cremekraag mits u de Espresso-Cup gebruikt volgens
deze handleiding. Het espresso-koffiemelange MOET
een constante fijne maling hebben, dat wil zeggen
dat alle korrels dezelfde grootte hebben. Tevens moet
de koffie volgens de espresso methode gebrand zijn.
Wij raden u aan deze informatie met uw koffiespecialist te bespreken. Het vullen van de cupjes
dient enige handigheid, maar dat heeft u snel
geleerd. Als u na een paar keer proberen eenmaal
de slag te pakken heeft, zult u versteld staan van
het resultaat.
Voor het gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
• Controleer of uw Nespresso® apparaat schoon is
en in goede staat verkeert.
• Reinig de Coffeeduck Espresso-cup met water en
zeep, en maak hem vervolgens droog.
• Zorg bij voorkeur dat de espresso koffie die u wilt
gebruiken in een ondiepe bewaarbus zit, zodat u
de cup makkelijk kan vullen.
Hoe gebruikt u de Coffeeduck Espresso-cup:
• Haal de cup door de koffie en druk hem matig en/
of hard tegen de binnenkant van uw bewaarbus
om hem helemaal te vullen of vul de cup met een
theelepeltje. Altijd helemaal vullen tot de rand.
• Druk de koffie in de cup aan.
Let op: te hard aandrukken kan leiden tot het dichtslaan
van de koffie, terwijl te zacht aandrukken zal leiden tot
een bijzonder slappe kop koffie. U zult hiervoor enige
feeling moeten ontwikkelen.

• Sluit de Espresso-Cup.
• Plaats de cup in de Nespresso® en zorg dat het
sluit-lipje van het deksel altijd naar boven wijst.
• Sluit het Nespresso® apparaat.
• Druk op de 1 kops knop en controleer of de koffie
goed doorloopt.

Na gebruik van de Coffeeduck Espresso-cup:
• Open het apparaat rustig. (Het kan voorkomen dat
de cup blijft hangen, dit lost u op door de cup naar
beneden te drukken.)
• U kunt de cup nu meteen reinigen door hem uit te
spoelen onder de kraan of u doet dit later door met
een theelepeltje de koffie verwijderen.
• Zorg ervoor dat de binnenzijde van het deksel en
de onderkant van de cup (filter en gaatjes) goed
gereinigd worden en altijd open zijn, reinig deze
eventueel extra met een afwasborstel.

LET OP: NIET geschikt voor de Nespresso®Krups apparaten met de 1 pinsinsnijding;
F897, F896, F893 (zijn apparaten van voor
2003). Tevens niet geschikt voor apparaten
met automatische capsule plaatsing.
Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:
Cup valt na gebruik niet door.
1. Het lipje wijst niet naar boven en/of cup is nieuw.
De cup krimpt nog een beetje en zal beter passen
na enkele malen gebruik.
Druk hem handmatig door.
Cup blijft hangen in de schacht.
1. Apparaat te snel geopend.
Probeer het apparaat zeker NIET te sluiten,
hiermee beschadigt u de cup.
Maak de cup met de hand voorzichtig los.
Slappe espresso.
1. Te weinig espresso koffie in de cup, zorg er
voor dat de cup altijd volledig gevuld is. Bij niet
volledig vullen van de cup zal het water niet
volledig door de koffie lopen. Wat uiteraard leidt
tot slappe koffie.
2. Te grof gemalen koffie gebruikt, alleen geschikt
voor constant gemalen espresso koffie.
3. U heeft de verkeerde waterhoeveelheid
geselecteerd, niet geschikt voor Lungo.
Koffie loopt niet door, apparaat slaat af.
1. Geen constante maling gebruikt en/of
de koffie te hard aangedrukt.
Apparaat slaat altijd af bij niet constant gemalen
espresso koffie, omdat de kleinste koffiedeeltjes
zich verzamelen voor de filter, waardoor het water
niet door kan lopen.

Tips
• Probeer ook eens chocoladepoeder, losse thee
of oploskoffie in de Coffeeduck espresso-cup.
• Maak eens een ristretto d.m.v. een verkorte
doorlooptijd, AANRADER!
Voorbeelden van constant gemalen espresso soorten:
• Douwe Egberts espresso Maling Regular Roast.
• Albert Heyn espresso excellent smaken.
Deze koffie is in Nederland te koop, voor overige
landen raadpleeg uw koffiespecialist of Coffeeduck
verdeler.
Meer info: www.coffeeduck.com
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The Coffeeduck Company wenst u veel plezier met uw aankoop!
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