NESPRESSO© CÁPSULAS COMPATÍVEIS
Compatível com Citiz, Citiz Milk, Maestria, Gran Maestria, Inissia, Lattissima, Lattissima +, Le Cube, Pixie, U, U-milk
*Para Concept, Essenza, Essenza Krups, se for difícil fechar, remova o anel de silicone.

Encher as suas cápsulas
Encher uma cápsula de cada vez:
Utilize a colher para encher e para pressionar o café na cápsula.
Com o cabo da colher, passe por cima da cápsula para remover o excesso.
De seguida coloque o selo autocolante.
Deixe a cápsula arrefecer antes de utilizar novamente.

Encher várias cápsulas com a estação de enchimento:
Coloque todas as cápsulas na estação de enchimento.
Coloque o prato de enchimento por cima, despeje o café por cima da estação de enchimento e espalhe
com o cartão uniformemente por todas as cápsulas.
Retire o excesso de café, pressione o café e remova o prato. Finalmente, coloque os selos autocolante
em cada cápsula e coloque as capas de silicone se desejar usar as cápsulas mais tarde.

O tipo de selo que devo escolher:
Para expresso: Utilize apenas selos de alumínio.
Para Chá: Utilize selos de papel.

Limpar e cuidar das minhas cápsulas:
Com a cápsula já fria, remova o selo.
Para isso, perfure o selo com o cabo da colher e retire o selo e o café.
Passe a cápsula por água e seque com um pano macio.

Sobre a moagem
Quão fina deve ser a moagem?
Utilize uma moagem fina, mas ironicamente não a indicada para expresso.

Que tipo de moinho devo utilizar?
Utilize um moinho de discos para melhores resultados.

A maioria dos moinhos cria demasiado desperdício.
E se eu não puder modificar a moagem?
Se não puder mudar a sua moagem, use os seguintes passos no enchimento das suas cápsulas:
- Café muito fino: Não pressione o café, apenas encha a cápsula, remova o excesso e coloque o selo
autocolante.
- Café muito grosso: Aplique mais pressão sobre o café.

Questões e solução de problemas
A cápsula pode danificar a minha máquina?
O desenho da patente pendente assegura a segurança da sua máquina.
A agulha de perfuração nunca toca na cápsula de aço.

É necessário alinhar a cápsula quando é inserida?
Não, apenas a deixe cair como faz habitualmente.

Porque é mais difícil fechar a máquina?
É derivado ao desenho para melhorar a performance e compatibilidade.

É fácil remover os selos?
Sim, mas deixe a cápsula arrefecer primeiro.

Aparece apenas 2 a 3 furos na perfuração, porquê?
A sua cápsula não foi devidamente cheia.

O resultado não foi o esperado:
1. Se não sai café ou sai menos que 40ml - A moagem é demasiado fina.
2. Não tem creme ou enche rápido - A moagem é demasiado grossa.

Posso fazer bebidas com chá, leite em pó e cacau?
Sim, apenas não encha e pressione demasiado, deve deixar algum espaço porque o chá tem tendência a
expandir durante o processo. Utilize selos de papel.

* Descalcifique a sua máquina a cada 300 utilizações *

