Uživatelský manuál (CZ)
WayCap® je znovuplnitelná nerezová kapsle kompatibilní s Nespresso kávovary.
UPOZORNĚNÍ:
KAPSLE WAY CAP® JE TESTOVÁNA PRO POUŽITÍ S JEMNĚ ROZEMLETOU KÁVOU.
VÝROBCE KAPSLÍ WAY CAP SRL, STEJNĚ JAKO DISTRIBUTOR TOHOTO PRODUKTU
NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ NEVHODNÝM POUŽÍVÁNÍM TÉTO
KAPSLE. VÝROBCE WAY CAP SRL, STEJNĚ TAK DISTRIBUTOR, NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY
VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM KAPSLÍ S TEKUTÝMI LÁTKAMI, PEVNÝMI LÁTKAMI NEBO LÁTKAMI
JINÝMI, NEŽ JE JEMNĚ ROZEMLETÁ KÁVA. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
NEPOUŽÍVEJTE TUTO KAPSLI V KÁVOVARECH, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V SEZNAMU.
TENTO PRODUKT SE BĚHEM PŘÍPRAVY KÁVY V KÁVOVARU ZAHŘÍVÁ A VZNIKÁ ZDE
RIZIKO POPÁLENÍ. NEŽ ZAČNETE KAPSLI ČISTIT, VYČKEJTE ALESPOŇ 10 MINUT.
PROSÍM, ZACHÁZEJTE S PRODUKTEM OPATRNĚ.
KOMPATIBILITA
Tato kapsle je kompatibilní s následujícími Nespresso® kávovary:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nespresso® U / Nespresso® UMilk
CitiZ / CitiZ&Milk
Pixie / Inissia
Lattissima / Lattissima Plus
Essenza ( * ) / Essenza Mini
Maestria / Grand Maestria
Kitchen Aid
Expert
Creatista
Prodigio

Tato Kapsle není kompatibilní s modely kávovarů Krups® F897, F896 a F893, které jsou vyrobené
před rokem 2003 a mají pouze jeden sací otvor.
( * ) některé starší modely kávovaru Essenza nemusí být plně kompatibilní. Prosím, kontaktujte
nás v takovém případě před použitím.
NÁVOD K POUŽITÍ

Před každým použitím se ujistěte, že všechna 3 těsnění na kapsli jsou na svém místě.

Pro více informací, jak vyměnit původní těsnění, navštivte stránku výrobce www.waycap.com nebo
kontaktuje svého prodejce.
1) Odšroubujte či odklopte vršek kapsle;
2) Ujistěte se, že kapsle i její vršek jsou dokonale suché;
3) Položte kapsli na pevný a rovný povrch;
4) Položte dávkovač přes kaspli tak, jak je naznačeno v obrázku č. 1 (Fig.1);
5) Naplňte kapsli pomocí lžičky, podobně jako na obrázku č. 2 (Fig.2);
6) Přiloženým dusadlem lehce stlačte každou lžíci kávy, co nejblíže k okraji kapsle, viz obrázek č.
3 (Fig.3). Pokud při plnění přepádává káva přes okraj kapsle, použijte rukojeť lžičky k odstranění
nadbytečné kávy.
7) Vyberte z přiložených filtrů/sítek to nejvhodnější a zaklapněte ho do vršku, dle obrázku č. 4
(Fig.4). Každý filtr/sítko je uzpůsobeno pro specifickou hrubost mleté kávy. Pro jemněji namletou
kávu (typ espresso) byste měli využít sítko s větším počtem děr, což platí i přesně naopak, viz
dále. Káva namletá např. pro french press či filtrovanou kávu je naopak hruběji namletá a je
vhodné použít sítko s menším počtem děr.
Když zkoušíte nový druh mleté kávy (hrubost či směs), připravte první šálek kávy bez přílišného
stlačení/udusávání namleté kávy v kapsli. Po té, podle výsledků, přizpůsobte tlak nebo využijte
jiného vyměnitelného filtru/sítka. Například pokud je šálek kávy příliš vodnatý, zvolte sítko s
menším počtem děr, a naopak, pokud se stane, že při přípravě vyteče jen “několik” kapek, vyberte
sítko s větším počtem děr. Pokud máte silikonový filtr, využijte ho pro získání krémovější pěny se
středně hrubě mletou kávou.
Pro více informací jak docílit nejlepší výsledků při přípravě kávy, navštivte web: www.waycap.com.
8) Uzavřete kapsli opatrným zašoubováním či zaklapnutím (dle modelu kapsle) vrchního víčka s
filtrem, viz obrázek č. 5 (Fig.5). Víčko by mělo jít zašroubovat či zaklapnout snadno. Pokud tomu
tak není, ujistěte se, že není žádná přebytečná káva mezi vrchním víčkem a tělem kapsle,
případně přebytek kávy odstraňte (viz bod č. 6).
UPOZORNĚNÍ:
Nepokoušejte se zavřít vrchní víčko, pokud máte v kapsli kávu nad úrovní vrchního okraje kapsle,
jako je na obrázku č. 6 (Fig.6). Pokud tak učiníte, kapsle nebude hermeticky uzavřena a vzníká zde
riziko poškození kávovaru.
9) Vložte kapsli do kávovaru
10) Stiskněte tlačítko pro zahájení přípravy kávy.

UPOZORNĚNÍ:
Po té co kávu připravíte, NEDOTÝKEJTE SE použité kapsle a nechte ji vychladnout
alespoň 10 minut. Kapsle je při přípravě kávy výrazně zahřívána proudem horké vody. V
jakémkoliv případě, zacházejte s kapslí opatrně a raději ji držte na hranách, než za tělo.
Přejeme skvělý požitek z kávy.

Užívateľský manuál (SK)
WayCap® je plniteľná nerezová kapsula kompatibilná s Nespresso kávovarmi.
UPOZORNENIE:
KAPSULA WAY Cap® bola testovaná na použitie s jemne zomletou kávou. Výrobca kapsúl WAY
CAP, rovnako ako distribútor produktu, nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným
používaním tejto kapsule
Výrobca WAY CAP SRL, rovnako tak distribútor, nezodpovedá za škody vzniknuté používaním
kapsule s tekutými látkami, pevnými látkami alebo látkami ínými ako je jemne zomletá káva.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte túto kapsulu v kávovare, ktorý sa nenachádza na
zozname vhodných kávovarov(viď nižšie). Tento produkt sa počas prípravy kávy v kávovare
zahrieva a vzniká tu riziko popálenia. Před tým ako začnete kapsulu čistiť, počkajte aspoň 10
minút. Prosím, zaobchádzajte s produktom opatrne.
POUŽITEĽNOSŤ V KÁVOVAROCH:
Táto kapsula je kompatibilná s nasledujúcimi Nespresso® kávovarmi:
• Nespresso® U / Nespresso® UMilk
• CitiZ / CitiZ & Milk
• Pixie / Inissia
• Lattissima / Lattissima Plus
• Essenza (*) / Essenza Mini
• Maestria / Grand Maestria
• Kitchen Aid
• Expert
• Creatista
• Prodigia
Táto kapsula nie je kompatibilná s modelmi kávovarov Krups® F897, F896 a F893, ktoré sú
vyrobené pred rokom 2003 a majú iba jeden sací otvor.
(*) Niektoré staršie modely kávovaru Essenza nemusia byť plne kompatibilné. Prosím, kontaktujte
nás v takom prípade pred použitím.
NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred každým použitím sa uistite, že všetky 3 tesnenia na kapsulu sú na svojom mieste.
Pre viac informácií, ako vymeniť pôvodné tesnenie, navštívte stránku výrobcu www.waycap.com
alebo kontaktuje svojho predajcu.
1) Vyklopte vršok kapsule;
2) Uistite sa, že kapsula i jej vršok sú dokonale suché;
3) Položte kapsulu na pevný a rovný povrch;
4) Položte dávkovač cez kapsulu tak, ako je naznačené v obrázku č. 1 (Fig.1);
5) Naplňte kapsulu pomocou lyžičky, podobne ako na obrázku č. 2 (Fig.2);
6) Priloženým dusadlom jemne stlačte každú lyžicu kávy, čo najbližšie k okraju kapsule, viď
obrázok č. 3 (Fig.3). Pokiaľ pri plnení prepadávať káva cez okraj kapsule, použite rukoväť lyžičky k
odstráneniu nadbytočnej kávy.
7) Vyberte z priložených filtrov / sitiek to najvhodnejšie a zaklapnite ho do vŕšku, podľa obrázku č. 4
(Fig.4). Každý filter / sitko je prispôsobené pre špecifickú hrubosť mletej kávy. Pre jemnejšie
namletú kávu (typ espresso) by ste mali využiť sitko s väčším počtom dier, čo platí aj presne
naopak. Káva zomletá napr. pre french press či filtrovanú kávu je naopak hrubšie namletá a je
vhodné použiť sitko s menším počtom dier.
Keď skúšate nový druh mletej kávy (hrubosť či zmes), pripravte prvú šálku kávy bez prílišného
stlačenia / dusenia namletej kávy v kapsuli. Po tejto šálke, podľa výsledkov, prispôsobte tlak alebo
využite iného vymeniteľného filtra / sitka. Napríklad, ak je šálka kávy príliš vodnatá, vyberte sitko s
menším počtom dier, a naopak, ak sa stane, že pri príprave vytečie len "niekoľko" kvapiek, vyberte
sitko s väčším počtom dier. Pokiaľ máte silikónový filter, využite ho na získanie krémovejšej peny
so stredne hrubo mletou kávou.
Pre viac informácií ako docieliť najlepšie výsledky pri príprave kávy, navštívte web:
www.waycap.com.
8) Uzavrite kapsulu opatrným zaklapnutím vrchného viečka s filtrom, podľa obrazáku č. 5 (Fig.5).
Viečko by malo ísť zaklapnúť ľahko. Ak tomu tak nie je, uistite sa, že nie je žiadna prebytočná káva
medzi vrchným viečkom a telom kapsle, prípadne prebytok kávy odstráňte (viď bod č. 6).
UPOZORNENIE:
Nepokúšajte sa zavrieť vrchné viečko, ak máte v kapsuli kávu nad úrovňou vrchného okraja
kapsule, ako je na obrázku č. 6 (Fig.6). Ak tak urobíte, kapsula nebude hermeticky uzavretá a
vzniká tu riziko poškodenia kávovaru.
9) Vložte kapsulu do kávovaru
10) Stlačte tlačidlo pre začatie prípravy kávy.
UPOZORNENIE:
Po tom, čo kávu pripravíte, NEDOTÝKAJTE SA použitej kapsule a nechajte ju vychladnúť aspoň
10 minút. Kapsula je pri príprave kávy výrazne zahrievaná prúdom horúcej vody. V akomkoľvek
prípade, zaobchádzajte s kapsulou opatrne a radšej ju držte na hranách, než za telo.
Prajeme Vám skvelý zážitok z kávy.

