
Reparatie Nespresso apparaat

Nespresso apparaten hebben rond de uitschenk tuit een uitermate zwakke constructie. Hier zitten twee nokjes die, 
wanneer het apparaat een jaar of twee oud is, makkelijk afbreken. Het gevolg is dat het apparaat zijn hele cyclus 
afwerkt, maar de koffie in de opvangbak, waar ook de cupjes zich verzamelen, terecht komt. E.e.a. is te herstellen als 
hierna wordt beschreven.

Aan de achterkant van het apparaat zit een schroef die 
direct zichtbaar is. Er zitten nog twee schroeven op de 
met pijlen aangegeven plaatsen. Men heeft  tork T10 
zelftappende schroeven gebruikt.

De kap kan verder afgenomen worden door aan beide kanten
met een schroevendraaier tussen voet en kap deze op te wippen.

Met een schroevendraaier kan, door deze links en rechts 
tussen huis en kap te steken, de kap aan de voorkant 
worden verwijderd.

Om e.e.a. goed te bereiken kan de bovenkap worden verwijderd
door met een schroevendraaier de klinkvingers op de vier hoeken
los te wippen 

Om later de uitschenk tuit te kunnen verwijderen is het 
wenselijk de machine in de gesloten stand te brengen. 
Hiervoor moet het apparaat aan gezet worden en de 
cupinlaat te openen en te sluiten. Zodra de cup opgesloten
wordt, de stekker uit het stopcontact nemen.

Vervolgens kan de uitschenk tuit gedemonteerd worden door met
een schroevendraaier die los te wippen als aangegeven.



 

Op de met pijlen aangegeven plaatsen hebben nokjes 
gezeten die blijken bij dit euvel afgebroken te zijn.

De nokjes moeten in de hellingbaan vallen van het
kantelbakje. Zie pijlen Door het kantelen van het bakje
druppelt de uitloop niet na. De kantelbak blijft echter in die
stand staan omdat de nokjes hem niet in de uitschenkstand
dwingen.

Ter plaatse van de nokjes wordt de uitschenk tuit Wat 
weggevijlt 

Hierdoor ontstaat ruimte voor de vervangende pen en het
oppervlak geruwd zodat de lijm goed houdt

Voor de pen ben ik uitgegaan van een messing spijker.

Om goed langs de hellingbaan te kunnen schuiven moet de
spijker afgeknipt worden op een lengte van 22 mm

 

   
   Even passen

Vervolgens wordt de pen op de plaats waar de nokjes zaten met
twee componentenlijm vastgelijmd waarna alles weer op zijn
plaats wordt teruggebracht. 



Let bij het tergplaatsen van de bovenkant dat de plastic sleuteltjes
(omcirkeld) er niet uit vallen deze sleuteltjes zorgen voor de
blokkering van de schuif zodat die niet geopend kan worden
wanneer een cupje is ingebracht. Dat dit blijft werken is belangrijk
omdat anders de kans bestaat op beklemming van de vingers bij het
uitwerpen van een cupje.

En uiteindelijk het resultaat wanneer we naar de uitschenk tuit kijken voordat de beschermkap is teruggeplaatst. Rechts 
de stand op het moment dat het cupje ingebracht kan worden of juist is uitgeworpen. Het lichte puntje is het 
aangebrachte pennetje. Het tuitje hangt schuin naar binnen. Links wanneer de cup is opgesloten De de tuit staat in de 
stand, dat de koffie die er in loopt naar de beker wordt geleid.

De frontkap kan teruggeplaatst worden en het apparaat weer verder gesloten.


