
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

LƯỢC GIẢI CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 

 

 b1 Tay cầm pha chế 

 b2 Nhíp 

 b3 Lưới lọc kép 

 b4 Lưới lọc đơn 

 b5 Bộ phận nén cà phê 

 b6 Muỗng định lượng 

 b7 Vòi chiết xuất đơn 

 b8 Vòi chiết xuất kép 

 b9 Biểu tượng đại bàng 



II. CHỈ DẪN AN TOÀN 

Sau khi mở niêm, đảm bảo các thiết bị đầy đủ. Trong trường hợp nghi 

ngờ, không được sử dụng thiết bị, hãy tham khảo ý kiến một kỹ thuật viên có 

trình độ. Kiện hàng  có thể nguy hiểm (túi nhựa, bọt politirol, đinh, vv) phải 

được  giữ ngoài tầm với của trẻ em và không được vứt ngoài môi trường. 

Trước khi kết nối thiết bị này đảm bảo dữ liệu trên nhãn tương ứng với 

nguồn điện. Thông tin này ở trên bảng điều khiển mặt trước ở phía trên bên 

phải của thiết bị. Thiết bị phải được cài đặt bởi các kỹ thuật viên có trình độ 

phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và hướng dẫn của nhà sản xuất. Các nhà 

sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra do không nối đất 

hệ thống. Vì sự an toàn điện của thiết bị, cần thiết phải nối thiết bị với hệ 

thống nối đất thích hợp. 

Thiết bị này chỉ được sử dụng như mô tả trong cuốn cẩm nang này. Các 

nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra do sử dụng 

không đúng, không chính xác và hợp lý. 

Chú ý nguy cơ điện giật. 

• không sử dụng các thiết bị khi đi chân không;  

• không sử dụng phần mở rộng trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen phòng;  

• không kéo phích điện ra khỏi ổ cắm để ngắt kết nối từ nguồn điện; 

 



 

• không để lại các thiết bị tiếp xúc với các tác nhân khí quyển (mưa, nắng, 

vv);  

• Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị. 

• Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, hoặc 

những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi 

được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về 

sự an toàn của họ. 

• Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà 

chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi 

ro 

Trước khi bảo dưỡng thiết bị, các kỹ thuật viên có thẩm quyền trước tiên 

phải tắt máy và tháo phích cắm điện. 

 
 Tất cả các hoạt động vệ sinh thực hiện trên thiết bị phải đúng với những 

hướng dẫn trong cuốn sách này. 

 Nếu thiết bị bị hỏng hoặc không hoạt động đúng, hãy ngắt điện. Bất kỳ 

sự can thiệp đều bị nghiêm cấm. Liên hệ với các chuyên gia có trình độ. Việc 

sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ 

ủy quyền. Chỉ có phụ tùng thay thế chính hãng mới được sử dụng. Không 

tuân thủ những điều ở trên, có thể làm cho thiết bị không an toàn. 

 Để tránh quá nóng máy, đảm bảo các dây dẫn  hoàn toàn không bị xoắn. 



 Người sử dụng không được tự ý thay thế các dây dẫn của thiết bị. Nếu 

dây điện bị hỏng, hãy tắt máy và việc thay dây sẽ được thực hiện bởi kỹ thuật 

viên có trình độ. 

 Nếu không còn sử dụng thiết bị này, chúng tôi khuyên bạn nên làm cho 

thiết bị nghỉ, sau khi loại rút các phích cắm ra khỏi nguồn điện, hãy ngắt dây 

cáp cung cấp điện. 

 Sử dụng các vòi phun hơi nước một cách cẩn thận và không bao giờ 

đặt tay dưới bộ phận này. Không chạm vào vòi phun ngay sau khi sử dụng. 

 

III. CÀI ĐẶT CHO MÁY 

1. Mở nắp thùng chứa nước, đổ nước đầy bình. 

2. Chắc chắn rằng khay chứa nước thải đã được lắp vào. 

3. Chắc chắn rằng vòi hơi được đóng. 

4. Chắc chắn rằng hai phím chức năng không bị kẹt. 

5. Chắc chắn rằng điện áp cung cấp phù hợp các thông số định mức 

6. Chỉ khi vòi hơi được đóng, điện áp phù hợp thì mới kết nối với nguồn 

điện. 

7. Các hoạt động sơ bộ đã được hoàn thành và máy đã sẵn sàng để được 

cài đặt. 

CÀI ĐẶT THIẾT BỊ 

1. Vòi hơi đã được đóng. 

2. Bấm công tắc chính (1) để bật thiết bị; máy tự động cấp nước vào nồi 

hơi (thời gian ban đầu: khoảng 3 phút), khi nước đã đạt đến mức độ 

cài đặt, thiết bị bắt đầu làm nóng và đèn báo phát sáng. 

3. Chờ tới khi đèn báo tắt đi, đến lúc này nước đã đạt đến nhiệt độ mong 

muốn. 

4. Chú ý: nếu đèn báo sáng, nghĩa là bể chứa nước đã cạn hoặc sắp cạn. 

5. Chú ý: giữ ấm cốc để cho chất lượng thức uống tốt nhất. 

 



IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1.PHA CHẾ CÀ PHÊ 

 Mở giá đỡ bộ lọc, cho vào 1 hay 2 phần cà phê phụ thuộc loại bộ lọc sử 

dụng. 

 
 Nén cà phê bằng dụng cụ nén được cung cấp, loại bỏ bất kỳ dư lượng 

cà phê từ mép của bộ lọc (miếng đệm cao su sẽ kéo dài) 

 

 Gắn bộ lọc vào thiết bị. 

 Nhấn nút để bắt đầu quá trình pha cà phê, máy bơm của thiết 

bị hoạt động và van điện từ mở ra. 



 Khi nhấn vào, phím sẽ bật và tín hiệu hoạt động. 

 

2. SỬ DỤNG VÒI HƠI 

 Để sử dụng vòi vặn núm chức năng về phía biểu tượng vòi hơi . 

Xoay nút lấy hơi theo ngược chiều kim đồng hồ để đánh bọt sữa. Xoay theo 

chiều ngược lại để ngắt hơi 

 

V. TẮT MÁY 

 Để tắt máy, nhấn công tắc chính, lúc này tất cả các đèn sẽ tắt. 

 

VI. BẢO DƯỠNG 

 Nếu các hoạt động vệ sinh nói trên được thực hiện, không yêu cầu thực 

hiện các công việc bảo dưỡng khác 

 Liên hệ với các đại lý nơi bạn mua máy để biết các thao tác cần thiết.  

 Trong bảo trì / sửa chữa, các bộ phận sử dụng phải có đảm bảo tuân 

thủ các yêu cầu an toàn vệ sinh áp dụng cho các thiết bị. 

 Sau khi sửa chữa / thay thế một phần mà tiếp xúc với thực phẩm hoặc 

nước, cần thiết để thực hiện một quá trình vệ sinh hoặc làm theo các bước 

chỉ định bởi các nhà sản xuất. 

 

VII. VỆ SINH 

Ngoài trừ vệ sinh kết cấu gắn bộ lọc (6), việc vệ sinh bất cứ chi tiết nào cũng 

phải thực hiện khi không có điện (tắt máy và cắt ra khỏi nguồn) 



 

 

1. Làm sạch vòi phun hơi nước . 

Sử dụng một miếng vải nhúng vào nước nóng và / hoặc chất tẩy rửa trung 

tính. 

2 . Làm sạch ngăn đựng bộ lọc và bộ lọc. 

- Nếu cần sử dụng một công cụ để nâng các tấm lọc ( b0/b6 ) ra khỏi bộ lọc 

( b2) . 

- Rửa sạch dưới vòi nước ( vòi nước ) và làm khô . 

- Nếu cần thiết, sử dụng một bàn chải nhỏ để làm sạch các bộ lọc . 

3 . Làm sạch bên ngoài của máy. 

- Không sử dụng bất kỳ loại dung môi để làm sạch bên ngoài của máy; chỉ 

sử dụng một miếng vải nhúng vào nước nóng và xà phòng trung tính. 

4) Làm sạch sàn đặt cốc 

- Vệ sinh bằng nước nóng và xà phòng. 

5) Làm sạch thùng chứa nước : 

- Làm sạch thùng chứa chất lỏng bằng nước nóng và xà phòng, nếu cần thì 

sử dụng bàn chải. 

Chú ý: thùng chứa nước có thể được rửa sạch trong máy rửa chén . 

LƯU Ý: không bao giờ sử dụng bất kỳ loại dung môi nào. 

6 . Làm sạch các khay chứa nước . 



- Sử dụng xà bông và nước và rửa thật kỹ. 

Chú ý: nếu vì lý do nào đó mà nước đã để lại cặn không mong muốn, rửa 

sạch với một miếng gạc . 

7 . Làm sạch vòi pha chế . 

- LƯU Ý: Cẩn trọng bị bỏng 

- Làm sạch các lỗ trong vòi pha chế sử dụng một bàn chải có lông hơi cứng. 

- Nhấn nút pha chế (19) để rút các lỗ. 

8 . Làm sạch các miếng đệm 

- Sử dụng một bàn chải nhỏ để làm sạch bất kỳ cặn hoặc bã cà phê từ các 

miếng đệm. 

9 . Làm sạch bộ phận lắp bộ lọc 

- Sử dụng một bàn chải nhỏ để làm sạch bất kỳ cặn hoặc dư bã cà phê dính 

trên thiết bị này. 

 

VIII. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 


