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AN TOÀN  
 
Cảnh báo an toàn cơ bản  
 
Lưu ý: Đây là thiết bị điện và do đó có thể gây sốc điện  
 

 Không bao giờ chạm vào thiết bị khi tay ẩm ƣớt.  

 Không bao giờ chạm vào phít cắm khi tay ẩm ƣớt.  

 Bảo đảm rằng ổ cắm sử dụng đƣợc tiếp cận dễ dàng mọi lúc, giúp ngắt điện thiết 
bị khi cần thiết.  

 Chỉ rút phít cắm trực tiếp từ phít cắm. Không bao giờ rút phít bằng cách kéo dây 
điện vì có thể gây hỏng.  

 Ngắt kết nối thiết bị hoàn toàn phải rút phít từ ổ cắm.  

 Nếu thiết bị có trục trặc, không cố sữa chữa. Tắt thiết bị, rút phít khỏi ổ cắm và lien 
lạc với dịch vụ kỹ thuật.  

 Nếu phít cắm hoặc dây điện bị hỏng, phải đƣợc thay thế chỉ bởi dịch vụ kỹ thuật để 
tránh rủi ro.  

 
Lưu ý:  
 

- Tránh tất cả bao bì (Bao nhựa, mút xốp) ra khỏi trẻ em.  
- Không để thiết bị đƣợc sử dụng bởi những ngƣời (Kể cả trẻ em) có khiếm 

khuyết về tinh thần, thể chất hoặc giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến 
thức trừ khi họ đƣợc giám sát kỹ và đƣợc hƣớng dẫn bởi ngƣời có trách 
nhiệm cho sự an toàn của họ.  

Trẻ em phải đƣợc giám sát để bảo đảm rằng chúng không chơi đùa với thiết 
bị.  

 
Nguy cơ bỏng: 
 
Thiết bị có điều chế nƣớc nóng và hơi nƣớc có thể hình thành trong khi thao tác.  

Tránh tiếp xúc với tia nƣớc bắn ra hoặc hơi nƣớc nóng. Tránh chạm vào bề mặt 
nóng khi sử dụng thiết bị. Sử dụng tay cầm.  

Không nắm máy pha cà phê khi ở bên ngoài tủ kệ.  

 

Không để vật đựng chất lỏng hoặc vật liệu ăn mòn, dễ bắt lửa lên đầu thiết bị. Đặt 
phụ kiện cần thiết để pha cà phê ở nơi cất giữ riêng.  

Không để vật dụng lớn có thể cản trở sự dịch chuyển hoặc vật dụng không ổn định 
lên thiết bị.  

 
Sử dụng theo chỉ định:  
 
Thiết bị đƣợc thiết kế và sản xuất để pha cà phê và thức uống nóng.  
Tất cả sử dụng khác đƣợc xem là sai cách.  
Thiết bị không phù hợp cho mục đích sử dụng công nghiệp. Nhà sản xuất không 
chịu trách nhiệm đối với những hƣ hỏng do việc sử dụng sai thiết bị.  
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

 
Điện thế: 220 – 240V ≈ 50/60Hz tối đa; 10A  
Công suất: 1350W 
Áp lực: 15 bar  
Công suất chứa ngăn đựng nƣớc: 1.7L  
Kích thƣớc: Dài x cao x sâu: 560 x 450 x 550mm 
Trọng lƣợng: 26kg  
 
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

 

 

- Ký hiệu chỉ rằng thiết bị không đƣợc xử lý ở các thùng rác thông 
thƣờng nhƣ rác thải gia dụng.  

- Đem đến trung tâm thu hồi đặc biệt. Thiết bị gia dụng tái chế sẽ 
ngăn hệ quả tiêu cực đến sức khoẻ và môi trƣờng, đồng thời tiết 
kiệm năng lƣợng và nguồn tài nguyên.  

- Để biết thêm thông tin, liên hệ với chính quyền địa phƣơng hoặc 
cửa hàng mua thiết bị.  
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XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

 
Sau đây là một số trục trặc có thể xảy ra.  

Nếu trục trặc không thể xử lý đƣợc nhƣ trình bày, hãy lien lạc dịch vụ kỹ thuật.  

 
TÌNH HUỐNG  NGUYÊN NHÂN XỬ LÝ 

Cà phê không nóng   Tách không đƣợc làm 
nóng trƣớc.  
 Bình pha nguội xuống 
bời 2/3 phút đã trôi qua từ 
khi pha lần cuối.  

 Hâm lại tách bằng cách tráng qua với 
nƣớc nóng  
 Trƣớc khi pha cà phê, làm nóng bình 

pha bằng cách nhấn nút  (Hình 29) 

Cà phê không có đủ kem   Bột cà phê không mịn    
 
 
 Sai loại cà phê  

 Vặn nút điều chỉnh xay một nấc ngƣợc 
chiều kim đồng hồ theo hƣớng 1 khi cối 
xay đang hoạt động (Hình 7) 
 Sử dụng loại cà phê dung pha espresso  

Cà phê ra chậm hoặc nhỏ 
giọt  

 Cà phê xay quá mịn   Vặn nút điều chỉnh xay một nấc về 7 
theo chiều kim đồng hồ trong khi bình pha 
đang hoạt động (Hình 7)  
 Tiếp tục một nấc nữa cho đến khi hài 
long với cà phê pha ra.  

Cà phê ra quá nhanh   Cà phê bột không mịn 
(Quá thô)  

 Vặn nút điều chỉnh xay một nấc ngƣợc 
hiều kim đồng hồ hƣớng về 1 trong khi 
bình pha đang hoạt động (Hình 7).  
Tránh vặn điều chỉnh xay quá mức kẻo khi 
chọn pha 2 tách, cà phê ra thành giot.  

Cà phê không từ 1 trong 2 
vòi  

 Vòi bị nghẽn   Nếu cần thiết, lấy cặn cà phê ra bằng 
tăm xỉa răng (Hình 26) hoặc bằng bàn 
chải cứng.  

Cà phê không chảy ra từ 
vòi nhƣng từ xung quanh 
cửa (A 2)  

 Lổ vòi bị nghẽn vì bụi cà 
phê.  
 
 Ngăn kéo di động (A 3) 
bên trong cửa bị kẹt và 
không thể đung đƣa.  

 Nếu cần thiết, lấy cặn cà phê ra bằng 
tăm xỉa răng (Hình 26) hoặc bằng bàn 
chải cứng. 
 Vệ sinh kỹ ngăn kéo di động (A 3), đặc 
biệt gần bản lề.  

Nƣớc chảy ra từ vòi thay 
vì cà phê  

 Bột cà phê có thể bị 
nghẹt trong phễu  

 Vệ sinh phễu ((A 17) bằng nĩa nhựa 
hoặc gỗ, vệ sinh bên trong thiết bị.  

Sữa không chảy ra từ vòi 
sữa (B5)  

 Ống vào chƣa đƣợc gắn 
hoặc gắn sai  

 Gắn ống dẫn vào (B4) vòng đệm cao su 
trong nắp đựng sữa (Hình 16)  

Sữa không cho váng bọt 
ngon  

 Nắp ngăn đựng sữa bị 
bẩn  

 Vệ sinh nắp ngăn đựng sữa nhƣ mô tả 
trong phần “Vệ sinh ngăn đựng sữa”  

Sữa có bong bóng hoặc 
bắn ra khỏi vòi sữa  

 Sữa không đủ lạnh hoặc 
không ít béo  
 
 
 Vòi làm váng sữa điều 
chỉnh sai  

 Lý tƣởng nên sử dụng sữa không béo 
hoặc ít béo ở nhiệt độ tủ lạnh 5°C.  
Nếu kết quả không nhƣ ý, thay đổi loại 
sữa khác.  
 Di chuyển nhẹ cần về hƣớng có chữ 
CAFELATTE (Xem phần “Pha 
cappuchino) 
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Hướng dẫn  
 
Đọc kỹ hƣớng dẫn trƣớc khi sử dụng thiết bị.  

- Giữ hƣớng dẫn sử dụng. Nếu thiết bị đƣợc chuyển cho ngƣời khác, ngƣời đó 
phải đƣợc cung cấp hƣớng dẫn sử dụng này.  

- Không tuân thủ hƣớng dẫn sử dụng có thể gây bỏng hoặc làm hỏng thiết bị. 
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho mọi hƣ hỏng do việc không tuân 
thủ hƣớng dẫn sử dụng.  

 
MÔ TẢ THIẾT BỊ  
 

 

 
A 1  
A 2  
A 3  
A 4 
A 5   
A 6  
A 7  
A 8  
A 9 
A 10  
 
A 11  
A 12  
A 13  
A 14  
A 15   
A 16  
A 17 
A 18   
A 19  
A 20  

 
Khay để tách  
Cửa  
Ngăn kéo  
Khay đựng bả cà phê  
Vòi pha  
Đèn  
Bảng điều khiển  
Nƣớc nóng và vòi hơi  
Khay nƣớc  
Vòi cà phê  
(Có thể điều chỉnh)  
Khay hứng nhỏ giọt  
Nắp che hộp đựng  
Hộp đựng hạt cà phê  
Nút điều chỉnh xay  
Cửa ra bả cà phê  
Ngăn đo  
Phễu hứng bả cà phê  
Dây điện  
Công tắc On/Off 
Khay đựng phụ kiện  

 
Mô tả ngăn đựng sữa và phụ kiện  
 

 

 
B 1  
B 2  
B 3  
B 4  
B 5  
B 6  
B 7  
B 8  

 
Que tạo bọt sữa  
Tay cầm hộp đựng sữa  
Nút vệ sinh  
Ống dẫn sữa vào  
Vòi sữa tạo bọt  
Bọt sữa  
Vòi nƣớc nóng  
Dụng cụ đo  
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Mô tả bảng điều khiển  
 
Một số nút có chức năng kép 
Chức năng mô tả trong ngoặc  
 

 

C 1  
 
C 2  
C 3  
 
C 4  
 
 
 
C 5  
 
 
 
 
C 6  
 
 
 
C 7  
C 8  
C 9  
C 10 
C 11  
C 12  

Màn hình: Hƣớng dẫn sử 
dụng thiết bị.  
Đèn Menu  
Nút kích hoạt hoặc tắt chế 
độ cài đặt thông số menu  
Nút chọn bả cà phê (Khi 
thao tác Menu: nhấn nút 
NEXT để hiển thị thông số 
Menu tiếp theo)  
Nút xả : Thực hiện xả 
ngắn làm nóng vòi (Khi 
thao tác Menu: nhấn nút 
CHANGE để thay đổi thong 
số Menu)  
Nút nƣớc nóng  
(Khi thao tác Menu: nhấn 
nút OK để xác nhận thông  
số Menu)  
Nút : Bật tắt thiết bị.  
Nút thử cà phê  
Nút cà phê ít 1 / 2 ly  
Nút cà phê chuẩn 1 / 2 ly  
Nút cà phê nhiều 1 / 2 ly  
Nút tạo bọt sữa/ Capuchino  

KIỂM TRA SƠ BỘ  
 
Kiểm tra sau khi vận chuyển  
 
Sau khi tháo bao bì, bảo đảm thiết bị đƣợc hoàn hảo, không hƣ hỏng và có đầy đủ 
phụ kiện.  
Không sử dụng thiết bị nếu thấy có hƣ hỏng. Liên lạc dịch vụ kỹ thuật.  
 
Lắp đặt thiết bị  
 
Lưu ý:  
 
Khi lắp đặt thiết bị, tuân thủ cảnh báo an toàn:  
 Việc lắp đặt phải đƣợc thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 Các vật liệu bao bì (Bao nhựa, mút xốp…) giữ tránh tầm với của trẻ em vì có nguy 
cơ ảnh hƣởng đến sự an toàn.  
 Không lắp đặt thiết bị ở phòng có nhiệt độ có thể xuống 0°C hoặc xuống nữa 
(Nƣớc trong thiết bị có thể đóng bang gây hƣ hỏng)  
 nên điều chỉnh độ cứng của nƣớc ngay khi có thể theo hƣớng dẫn trong phần  
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THÔNG TIN HIỂN THỊ  
 

THÔNG TIN HIỂN THỊ NGUYÊN NHÂN XỬ LÝ 

FILL TANK/CHÂM NƢỚC   Khay nƣớc hết hoặc đặt 
không đúng  

Châm nƣớc và/hoặc gắn lại cho đúng, đẩy 
sâu vào có thể cho đến khi khớp vị trí.  

 

GROUND TOO FINE 
ADJUST MILL/BỘT QUÁ 
MỊN ĐIỀU CHỈNH CỐI 
XAY. 
Gắn vòi nƣớc và nhấn OK  

 Xay quá mịn và cà phê 
ra chậm.  
 Thiết bị chƣa có thể pha 
cà phê.  

 Vặn nút điều chỉnh xay một nấc tới 7.  
 

 Gắn vòi nƣớc nóng, nhấn nút  và xả 
nƣớc từ vòi ra trong vài giây.  



INSERT WATER SPOUT/ 
GẮN VÕI NƢỚC  

 Vòi nƣớc chƣa gắn hoặc 
gắn sai.  

 Gắn vòi nƣớc nóng vào.  



EMPTY GROUND 
CONTAINER/ ĐỔ KHAY 
ĐỰNG BẢ  

 Khay đựng bả (A 4) đầy   Đổ khay đựng bả và vệ sinh, rồi gắn lại. 
Lƣu ý: Khi tháo khay hứng nƣớc, khay 
đựng bả phải đƣợc làm sạch, kể cả chƣa 
đầy.  
Nếu không thực hiện, khi pha cà phê tiếp 
theo, khay đựng bả có thể đầy hơn mong 
đợi và có thể làm nghẽn máy.  



INSERT GROUND 
CONTAINER/GẮN KHAY 
ĐỰNG BẢ  

 Sau khi vệ sinh, khay 
đựng bả chƣa đƣợc lắp 
lại.  

 Mở cửa máy và gắn lại khay đựng bả.  



INSERT MILK 
CONTAINER/GẮN KHAY 
ĐỰNG SỮA  

 Chƣa gắn khay đựng 
sữa  

 Gắn khay đựng sữa.  



ADD PRE-GROUND 
COFFEE/ CHO CÀ PHÊ 
NGHIỀN VÀO  

 Chức năng “Cà phê 
nghiền” đƣợc chọn mà 
không cần đặt cà phê 
nghiền vào phễu.  

 Cho cà phê nghiền vào phễu hoặc chọn 
chức năng “cà phê hạt”  



DESCALE/ CẠO BÁM   Báo sự hiện diện cặn vôi 
trong thiết bị  

 Qui trình cạo cặn bám đƣợc mô tả trong 
phần “Cạo cặn bám” cần đƣợc thực hiện 
ngay khi có thể.  



LESS COFFEE/ÍT CÀ PHÊ   Phễu cà phê bột bị 
nghẽn  
 
 Quá nhiều cà phê hạt 
hoặc cà phê bột  

 Thông phễu bằng dao, nhƣ mô tả trong 
phần “Pha cà phê espresso với bột cà 
phê” Lƣu ý 5.  
 Chọn vị nhạt hơn hoặc giảm lƣợng cà 
phê bột, rồi pha lại.  



INSERT INFUSER 
ASSEMBLY/LẮP BÌNH 
PHA  

 Bình pha chƣa đƣợc lắp 
vào sau khi vệ sinh  

 Lắp bình pha nhƣ mô tả trong phần “Vệ 
sinh bình pha”  



CLOSE DOOR/ĐÓNG 
CỬA  

 Cửa mở   Đóng cửa lại  



GENERAL ALARM/ CẢNH 
BÁO CHUNG  

 Bên trong thiết bị rất bẩn   Vệ sinh kỹ bên trong thiết bị, nhƣ mô tả 
trong phần “Vệ sinh và bảo trì”. Nếu thong 
tin vẫn hiển thị sau khi vệ sinh, liên lạc 
dịch vụ kỹ thuật.  
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 Nhấn nút MENU để thoát khỏi chƣơng trình hoặc NEXT để thay đổi thong 
số.  
 
Cài đặt độ cứng của nƣớc  
 
Thông tin cạo cặn bám hiển thị sau khi thiết bị hoạt động một khoảng thời 
gian đƣợc cài đặt mặc định đƣợc tính toán trên cơ sở lƣợng cặn vôi tối đa có 
thể có với lƣợng nƣớc sử dụng.  
Thời gian thao tác thiết bị có thể kéo dài nếu muốn, làm việc cạo bám ít 
thƣờng xuyên hơn bằng cách lập trình thiết bị trên cơ sở lƣợng cặn vôi thực 
tế trong nƣớc sử dụng.  
Tiến hành nhƣ sau:  
 Tháo thanh “Thử độ cứng tổng” (Có đính kèm) ra khỏi bao bì rồi nhúng 
hoàn toàn trong nƣớc trong vài giây.  
Lấy ra và đợi trong vòng 30 giây (Cho đến khi đổi màu và hình thành ô vuông 
đỏ) 

 Bật thiết bị lên bằng cách nhấn nút  (Hình 6).  
 Nhấn nút MENU rồi nhấn nút NEXT nhiều lần cho đến khi thiết bị hiển thị 
“WATER HARDNESS 4/ĐỘ CỨNG NƢỚC 4”  
 Nhấn nút CHANGE nhiều lần cho đến khi con số trùng với số ô đỏ trên 
thanh thử (Ví dụ, nếu là 3 ô đỏ trên thanh thử, nhấn nút cho đến khi “WATER 
HARDNESS 3/ĐỘ CỨNG NƢỚC 3” hiển thị.  
 Nấn nút OK để xác nhận giá trị. Thiết bị đƣợc lập trình để cảnh báo cạo 
bám khi cần thiết dựa trên độ cứng thực tế của nƣớc.  
 
Cài đặt lại giá trị mặc định  
 
Nếu thay đổi giá trị ban đầu, giá trị mặc định có thể cài đặt lại nhƣ sau:  
 Nhấn nút MENU rồi nhấn nút NEXT nhiều lần cho đến khi hiển thị RESET 
TO DEFAULT NO/ CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH KHÔNG” 
 Nhấn nút CHANGE và thiết bị hiển thị “RESET TO DEFAULT YES/CÀI ĐẶT 
MẶC ĐỊNH CÓ”  
 Nhấn nút OK để cài đặt giá trị mặc định.  
 Bây giờ thiết bị đƣợc cài đặt lại sang cài đặt mặc định của nhà sản xuất và 
thông tin “READY/SẴN SÀNG” hiển thị.  
 
Qui trình rửa  
 
Chức năng này chỉ khả dụng với nhân viên kỹ thuật có chuyên môn. 
 
THAY ĐỔI NGÔN NGỮ  
 
Để thay đổi ngôn ngữ, nhấn nút CHANGE tối thiểu 5 giây cho đến khi thiết bị 
hiển thị thong tin lắp đặt bằng những ngôn ngữ khác nhau.  
Chọn ngôn ngữ mong muốn nhƣmo6 tả trong phần “Sử dụng thiết bị lần đầu 
tiên”.  
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“ CÀI ĐẶT ĐỘ CỨNG CỦA NƢỚC”  
 
Kết nối thiết bị  
 
Lưu ý: Kiểm tra điện thế cung cấp cho thiết bị tƣơng đƣơng với giá trị đƣợc nêu 
trên bảng thông số ở đáy của thiết bị.  
Kết nối thiết bị có tiếp đất hiệu quả và ổ cắm đƣợc lắp đặt đúng với dòng điện tối 
thiểu 10A.  
Nếu ổ cắm không tƣơng thích với phít cắm của thiết bị, phải thay ổ cắm với loại phù 
hợp bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
Không sử dụng ổ cắm nhiều phít cắm hoặc nối dài.  
 
ĐÈN KHAY ĐỰNG TÁCH TỰ ĐỘNG  
 
Thiết bị sáng đèn tự động ở vòi và khay hứng nhỏ giọt khi pha cà phê, tạo hơi nƣớc 
và nƣớc nóng.  
 
Sau khi pha chế, đèn vẫn sáng và quạt làm nguội hoạt động để tránh ngƣng đọng 
hình thành bên trong tủ kệ. Sau vài phút, cả đèn và quạt tắt tự động.  
 
Lƣu ý: Thiết bị hoàn tất chu kỳ nhƣ trên kể cả nếu đƣợc tắt bằng cách nhấn nút .  
 
LẮP ĐẶT ÂM TỦ  
 
 
Kiểm tra kích thƣớc tối thiểu yêu cầu 
cho việc lắp đặt đúng cho thiêt bị.  
Máy pha cà phê phải đƣợc lắp đặt theo 
dạng cột dọc và cột phải đƣợc gắn 
chắc chắn vào tƣờng bằng những giá 
đỡ có sẵn.  
 
Lƣu ý:  
 
 Thao tác lắp đặt hoặc bảo trì phải 
đƣợc thực hiện khi thiết bị ngắt kết nối 
khỏi nguồn cấp điện chính.  
 
 ủ kệ bếp tiếp xúc trực tiếp với thiết bị 
có thể chịu nhiệt (tối thiểu 65°C).  
 
 Để đảm bảo thông gió hợp lý, để một 
khoảng hở ở dƣới đáy tủ kệ (Xem kích 
thƣớc minh hoạ).  
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Đặt thanh ray lên bề mặt tủ kệ. Gắn bằng 
vít, rồi kéo hẳn ra.  
Nếu máy pha cà phê đƣợc lắp đặt phía 
trên ngăn kéo, sử dụng bề mặt phía trên 
ngăn kéo nhƣ một tham khảo để định vị 
thanh ray.  
Trƣờng hợp này, không có bề mặt để đặt 
thanh ray lên.  

 
Đặt thiết bị lên thanh ray, Đảm bảo trục 
đƣợc lồng vào vị trí, rồi gắn chặt bằng 
vít có đính kèm.  
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 Chƣơng trình cạo bám tự động thực hiện một loạt việc thoát và dừng để 

loại cặn vôi bám bên trong thiết bị.  

 Sau 30 phút, thiết bị hiển thị “RINSING FILL TANK/ XẢ KHAY”  

Thiết bị phải đƣợc xả kỹ để loại cặn bám bên trong thiết bị. Thực hiện nhƣ 

sau:  

 Đổ khay nƣớc, xả và châm đầy nƣớc sạch.  

 Đặt lại khay.  

 Đổ vật đựng đầy nƣớc và đặt trở lại dƣới vòi nƣớc nóng.  

 Nhấn nút OK. Nƣớc nóng chảy ra từ vòi vào vật đựng phía dƣới và thiết bị 

hiển thị “RINSING/XẢ”.  

 Khi khay nƣớc hết, thiết bị hiển thị “RINSING COMPLETE…PRESS OK/ XẢ 

HOÀN TẤT…NHẤN OK”.  

 Nhấn nút OK rồi châm đầy khay đựng nƣớc với nƣớc sạch.  

 Chƣơng trình cạo cặn bám kết thúc và thiết bị sẵn sang để pha cà phê trở 

lại.  

 
Lƣu ý  
Nếu việc cạo cặn bám bị gián đoạn trƣớc khi hoàn tất, thiết bị vẫn hiển thị 
thong tin cạo cặn bám và tiến trình phải thực hiện lại từ đầu.  
Đổ khay nƣớc, xả với nƣớc sạch và cho một tách nƣớc nóng vào.  
 
Lƣu ý:  
Không cạo cặn bám thƣờng xuyên sẽ không đƣợc bảo hành.  
 
Thay đổi nhiệt độ cà phê  
 
Để thay đổi nhiệt độ cà phê, tiến hành nhƣ sau:  
 Nhấn nút MENU (Đèn phía trên nút sẽ sáng) rồi nhấn nút NEXT nhiều lần 
cho đến khi thiết bị hiển thị “TEMPERATURE HIGH…/NHIỆT ĐỘ CAO…”  
 Nhấn nút CHANGE cho đến khi thiết bị hiển thị nhiệt độ cà phê mong muốn.  
 Nhấn nút OK để xác nhận nhiệt độ lựa chọn.  
 Nhấn nút OK để thoát chƣơng trình hoặc NEXT để thay đổi thông số.  
 
Thay đổi thời lƣợng thiết bị bật  
 
Thiết bị đƣợc cài đặt mặc định tự động tắt sau 1 giờ tính từ khi việc pha cà 
phê lần cuối đƣợc thực hiện. Để tang thời lƣợng máy bật (Tối đa 3), tiến hành 
nhƣ sau: 
 Nhấn nút MENU (Đèn trên nút bật sang) rồi nhấn liên tục cho đến khi thiết bị 
hiển thị “OFF AFTER 1 HOUR/ TẮT SAU 1 GIỜ”  
 Nhấn nút NEXT để thay đổi thời lƣợng máy bật.  
 Nhấn OK để xác nhận giá trị.  
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 Nhấn nút MENU (Đèn phía trên bật sang) rồi nhấn nút NEXT nhiều lần cho 
đến khi thiết bị hiển thị “START TIME…00:00”  
 Nhấn nút CHANGE để cài đặt thời gian khởi động tự động.  
(Nếu nhấn giữ nút CHANGE, thời gian sẽ thay đổi nhanh) 
 Nhấn nút OK để xác nhận giá trị.  
 Nhấn nút NEXT một lần và thiết bị hiển thị thông tin “AUTO-SATRT NO”. 
Nhấn nút CHANGE để thay đổi chức năng (Thiết bị hiển thị “AUTO-START 
YES”) 
 Nhấn nút OK để kích hoạt khởi động tự động.  
 
Lƣu ý:  

Khi thiết bị tắt và thời gian khởi động tự động đƣợc cài đặt, ký hiệu  hiển 
thị trong suốt thời gian trên màn hình không sáng.  
 
 Nhấn nút MENU để thoát chế độ lập trình hoặc NEXT để thay đổi thong số.  
 
Cạo cặn bám  
 
Theo thời gian, việc đun nóng nƣớc để pha cà phê làm cho cặn vôi hình 
thành bên trong hệ thống thiết bị.  
Khi “DESCALE” hiển thị, thiết bị cần đƣợc cạo cặn bám. Tiến hành nhƣ sau:  
 
 Bảo đảm thiết bị sẵn sàng.  

 Nhấn nút MENU (Đèn phía trên nút bật sáng) rồi nhấn nút NEXT nhiều lần 

cho đến khi hiển thị “DESCALE NO”.  

 Nhấn nút CHANGE và thiết bị hiển thị “DESCALE YES”  

 Nhấn nút OK để khởi động chƣơng trình cạo cặn bám.  

 Đổ khay nƣớc và châm vào nƣớc cạo cặn bám vào khay theo hƣớng dẫn 

trên bao bì chai cạo cặn bám, rồi châm nƣớc vào đến mức MAX đánh dấu 

trên khay đựng nƣớc.  

Khi cạo cặn bám về sau, sử dụng cùng loại và thƣơng hiệu (Có ở dịch vụ kỹ 

thuật uỷ quyền của nhà sản xuất) hoặc chất cạo cặn bám đƣợc khuyến cáo 

bởi dich vụ kỹ thuật. Luôn theo hƣớng dẫn trên bao bì.  

 

 

 Gắn lại vòi nƣớc và vòi phun 

 Để vật đựng với sức chứa tối thiểu 1.5L dƣới vòi nƣớc nóng (Hình 3)  

 Nhấn nút OK. Chất cạo bẩn thoát ra từ vòi nƣớc nóng vào vật đựng bên 

dƣới.  

Thiết bị hiển thị “DESCALING UNDERWAY/ ĐANG THỰC HIỆN CẠO BÁM”  
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Gắn dây điện bằng nẹp để tránh rối khi 
đẩy thiết bị vào hoặc kéo ra.  
Dây điện phải đủ dài để có thể kéo thiết 
bị ra khỏi tủ để châm hộp đựng cà phê 
hạt.  
Thiết bị phải được tiếp đất. Kết nối 
điện phải được thực hiện bởi kỹ thuật 
có chuyên môn tương thích với 
hướng dẫn của nhà sản xuất.  
Ổ cắm phải tiếp cận đƣợc.  

 
 
Nếu cần thiết, có thể cân bằng thiết bị 
với miếng nêm đính kèm bên dƣới hoặc 
bên cạnh.  
 
 
 

 
SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU TIÊN  
 

Lần đầu tiên thiết bị đƣợc bật lên và mỗi lần cắm điện, khi nút On/Off (A) đƣợc 

nhấn, thiết bị thực hiện chu kỳ cảm ứng tự động rồi tắt. Để bật trở lại, nhấn nút  

(C7) trên bảng điều khiển.  

 

 Điều chỉnh độ cứng của nƣớc ngay khi có thể theo hƣớng dẫn trong phần “Cài đặt 

độ cứng của nƣớc”  

 

1.  Kết nối thiết bị với nguồn điện chính.  

 

Chọn ngôn ngữ mong muốn.  

2.  Để cài đặt tiếng Anh, đợi thiết bị hiển thị “PRESS OK TO INSTALL ENGLISH/ 

NHẤN OK ĐỂ CÀI ĐẶT TIẾNG ANH”  
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Khi thong tin hiển thị, nhấn nút OK (Hình 1) tối thiểu 3 giây cho đến khi nghe 

tiếng bíp (Hình 1) và “ENGLISH INSTALLED/ TIẾNG ANH ĐƢỢC CÀI ĐẶT” 

hiển thị.  

Thiết bị hiển thị thông tin xác nhận đƣợc cài đặt bằng tiếng Anh.  

Nếu cài đặt nhầm ngôn ngữ, theo hƣớng dẫn trong phần “Thay đổi ngôn ngữ” 

để chọn ngôn ngữ đúng.  

 

 

 

 

Theo hƣớng dẫn của thiết bị:  

3.  Sau 5 giây, thiết bị hiển thị “fill tank/châm nƣớc”. Để châm nƣớc, tháo ngăn 

kéo (Hình 2), xả rồi châm nƣớc mới không vƣợt quá đƣờng vạch MAX. Lắp 

ngăn kéo lại và nhấn vào sâu bên trong có thể.  

 

4.  Đặt tách phía dƣới vòi nƣớc nóng (Hình 3). (Nếu vòi nƣớc không đƣợc cho 

vào, thiết bị hiển thị “INSERT WATER SPOUT/ CHO VÕI NƢỚC VÀO”. Gắn 

nhƣ minh hoạ ở hình 4, bảo đảm dấu mũi tên trên vòi và trên bảng điều khiển 

ngang nhau).  

 Thiết bị hiển thị “PRESS OK/NHẤN OK”.  

Nhấn nút OK (hình 1) và sau một vài giây, một ít nƣớc chảy ra khỏi vòi. (Sẽ 

dừng tự động).  

 

5.  Thiết bị bây giờ hiển thị: “TURNING OFF…PLEASE WAIT/ TẮT… VUI LÕNG 

ĐỢI” và tắt.  

 

6.  Kéo thiết bị ra ngoài bằng tay cầm (Hình 5). Mở nắp và choc à phê hạt vào 

hộp đựng, đóng nắp lại rồi đẩy thiết bị vào.  

 

Lƣu ý: Để tránh trục trặc, không bao giờ cho cà phê nghiền, cà phê khô đông lạnh, 

cà phê tẩm, hoặc bất kỳ chất liệu nào khác có thể làm hỏng thiết bị.  

 

Máy pha cà phê bây giờ sẵn sàng sử dụng bình thƣờng.  
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Lưu ý: Sau khi pha sữa, luôn vệ sinh ống bên trong ngăn đựng sữa (B). Nếu 
vẫn còn sữa trong bình đựng, không để ngoài tủ lạnh lâu hơn thời gian cần 
thiết.  
Vệ sinh bình đựng mỗi khi pha sữa nhƣ mô tả trong phần “Pha capuchino” – 
Lƣu ý 3.  
 

1. Vặn nắp bình đựng sữa theo chiều kim đồng hồ khi tháo ra.  
2. Tháo vòi sữa và ống rót.  
3. Tháo vòi phun và kéo ra  

4.  

Rữa kỹ các bộ phận bằng nƣớc 
nóng và dung dịch tẩy rửa nhẹ. Bảo 
đảm không còn vết sữa nào còn lại 
bên trong lổ và đƣờng rãnh ở đầu 
cuối của ống phun.  

 
5.  

Kiểm tra ống dẫn và vòi không bị 
nghẹt vì vết sữa bám  

6.  Lắp lại vòi sữa và ống dẫn  

 

7.  Lắp lại nắp bình đựng sữa  

 
THAY ĐỔI VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ THỰC ĐƠN  

 

Sauk hi nhấn nút  và đợi thiết bị sẵn sang, có thể sử dụng thực đơn sẵn có để 
điều chỉnh thông số và chức năng:  
 
 Đồng hồ   Thời lƣợng hoạt động của thiết bị 
 Thời gian khởi động tự động   Độ cứng của nƣớc  
 Qui trình khử cặn   Giá trị mặc định  
 Nhiệt độ cà phê  Qui trình rửa  
 

 
Cài đặt đồng hồ  
 
Để cài đặt đồng hồ, tiến hành nhƣ sau:  
 Nhấn nút MENU (Đèn phía trên sẽ sáng) rồi nhấn nút NEXT nhiều lần cho 
đến khi hiển thị: “CLOCK…00:00”  
 Nhấn nút CHANGE để cài đặt đồng hồ. (Nếu nhấn giữ nút CHANGE, thời 
gian sẽ thay đổi nhanh)  
 Nhấn nút OK để xác nhận giá trị.  
 Nhấn nút MENU để thoát chế độ lập trình hoặc NEXT để thay đổi thong số 
khác.  
 
Cài đặt thời gian khởi động tự động  
 
Chức năng lập trình thời gian thiết bị sẽ bật tự động để sẵn sang sử dụng.  
 Bảo đảm đồng hồ trên thiết bị đƣợc cài đặt nhƣ mô tả ở phần trƣớc.  
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 Nhấn 2 nút tháo màu đỏ của bình pha qua một bên hƣớng về giữa (HÌnh 
28) rồi kéo bình pha ra ngoài.  
Lưu ý:  
Bình pha chỉ có thể đƣợc tháo ra khi thiết bị tắt.  
Cố tháo bình pha khi thiết bị bật có thể gây hỏng nặng.  
 Rửa bình pha dƣới vòi nƣớc chảy, không sử dụng dung dịch tẩy rửa.  
 Vệ sinh kỹ bên trong thiết bị. Loại bỏ cặn bám cà phê bên trong thiết bị, cạo 
bằng nĩa bằng nhựa hoặc gỗ (Hình 29) rồi hút cặn bám bằng máy hút bụi 
(Hình 30).   
 Lắp lại bình pha bằng cách trƣợt lên thanh đỡ và chốt ở phần đáy. Rồi đẩy 
ký hiệu PUSH hoàn toàn cho đến khi khớp vào chổ.  
Kiểm tra hai nút đỏ đóng chặt kẻo không dóng cửa đƣợc.  
 

 
 
 Lắp lại khay hứng nƣớc hoàn tất với khay đựng bả  
 Đóng cửa lại  
 
Lƣu ý:  
 

1. 

Nếu bình pha không đƣợc gắn 
đúng cho đến khi khớp vào vị trí 
và nút đỏ đóng lại, không thể 
đóng đƣợc cửa   

2.  
Nếu bình pha khó gắn vào, trƣớc tiên phải lắp chiều bên phải bằng 
cách nhấn mạnh phía đáy và trên theo hình minh hoạ.  

3.  

Nếu bình pha vẫn khó gắn vào, 
lấy ra khỏi máy, đóng cửa lại, 
rút phít ra khỏi ổ cắm rồi cắm 
phít trở lại. Đợi cho đèn tắt hết 
sau khi tự cảm ứng, rồi mở cửa 
và lắp trở lại.   

 
Vệ sinh bình đựng sữa  
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Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, cần pha 4 / 5 tách cà phê và 4 / 5 tách cappuchino 

trƣớc khi thiết bị bắt đầu cho ra hiệu quả vừa ý.  

 

BẬT LÊN VÀ LÀM NÓNG 
 
Mỗi lần thiết bị đƣợc bật lên, máy sẽ tự động làm nóng trƣớc với chu kỳ xả để không 
bị nghẹt. Thiết bị sẵn sàng đƣợc sử dụng sau khi hoàn tất chu kỳ này.  
 
Nguy cơ bỏng. Trong chu kỳ xả, một ít nƣớc nóng thoát ra khỏi vòi cà phê, tránh 
tiếp xúc với nƣớc bắn ra.  
 

 Bật thiết bị lên, nhấn nút  (Hình 6). Thông tin hiển thị “Heating up…Please wait/ 
Làm nóng lên…Vui lòng đợi”.  
 
Sau khi làm nóng lên, thông tin “RINSING/XẢ” hiển thị. Đồng thời làm nóng bình 
đun, thiết bị cũng làm nóng hệ thống bên trong bằng cách lƣu thong nƣớc nóng.  
 
Thiết bị nóng lên khi hiển thị thong tin “READY STANDARD TASTE/ SẴN SÀNG”  
 
 
 
 
 
 
 
 
PHA CÀ PHÊ SỬ DỤNG HẠT CÀ PHÊ  
 
1.  Thiết bị đƣợc cài đặt trƣớc để pha cà phê có vị chuẩn.  
 Có thể chọn cà phê vị lạt, đậm. 

Chọn vị mong muốn bằng cách nhấn nút  (Hình 7). Vị cà phê mong muốn 
hiển thị.  
Đặt tách dƣới vòi để làm 1 tách cà phê (Hình 8) hoặc 2 tách cà phê (Hình 9). 
Bên dƣới càng gần vòi càng tốt cho ra cà phê kem (Hình 10).  

Nhấn nút  để pha 1 tách cà phê ít (HÌnh 11), nút  để pha 1 tách cà phê 

chuẩn và nút  để pha 1 tách cà phê đầy.  
Pha 2 tách cà phê, nhấn nút 2 lần trong 2 giây.  
Để thay đổi lƣợng cà phê thiết bị cho ra tự động vào tách, tiến hành nhƣ mô 
tả ở phần tiếp theo.  
(Thiết bị nghiền hạt và bắt đầu cho ra cà phê vào tách. Một khi cho ra một 
lƣợng cà phê đƣợc cài đặt, thiết bị dừng tự động và thải bả cà phê dạng viên 
vào ngăn đựng bả cà phê.  
Sau vài giây, thong tin sẵn sàng hiển thị trở lại và có thể làm cà phê khác.  

Để tắt thiết bị, nhấn nút . Trƣớc khi tắt, thiết bị thực hiện chu kỳ xả tự động 
(Một ít nƣớc nóng thoát ra khỏi vòi và đƣợc thu lại ở khay nhỏ giọt bên dƣới. 
Cẩn thận để tránh bỏng)  
 

Lƣu ý:  
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1.  Nếu cà phê cho ra đôi lúc thành giọt hoặc không, vặn nút điều chỉnh nghiền 

(Hình 12) một nấc theo chiều kim đồng hồ (Xem phần “Điều chỉnh cối xay cà 
phê”)  
 

2.  Nếu cà phê cho ra quá nhanh và váng kem không đƣợc nhƣ ý, vặn nút điều 
chỉnh nghiền một nấc ngƣợc chiều kim đồng hồ (HÌnh 12). (Xem phần “Điều 
chỉnh cối xay cà phê”)  

 
Tránh vặn nút điều chỉnh nghiền qúa chặt kẻo khi chọn 2 tách, cà phê cho ra 
nhỏ giọt.  
 

3. Khuyến cáo để cà phê nóng hơn:  
 

  Khi bật thiết bị lên, nếu muốn làm 1 tách ít cà phê (dƣới 66cc), xả tách với 
nƣớc nóng để làm nóng tách trƣớc. Nếu hơn 2/3 phút trôi qua kể từ khi mẻ 
cà phê cuối đƣợc thực hiện, phải làm nóng trƣớc bình pha bằng cách nhấn 

nút  (Hình 13).  
Rót nƣớc ra vào khay hứng nƣớc bên dƣới.  
 

  Trừ khi đƣợc làm nóng trƣớc, không sử dụng tách quá dày vì hấp thu nhiều 
nhiệt.  
 

 Sử dụng tách đƣợc làm nóng trƣớc bằng cách xả tách với nƣớc nóng hoặc 
để tối thiểu 20 phút trên khay làm nóng tách trên đầu thiết bị khi thiết bị đƣợc 
bật.  
 

4.  Khi thiết bị pha cà phê, việc pha có thể bị gián đoạn bất kỳ lúc nào bằng cách 

nhấn nút đƣợc chọn trƣớc đó, ,  hoặc .  
 

5.  Ngay khi kết thúc pha, để tang lƣợng cà phê trong tách, chỉ cần nhấn giữ nút 

chọn trƣớc đó ( ,  hoặc ), cho đến khi đạt đƣợc lƣợng mong muốn 
(phải đƣợc thực hiện trong vòng 3 giây sau khi hoàn tất pha).  
 

6.  Khi thiết bị hiển thị “fill tank/châm nƣớc”, châm nƣớc khay đựng oặc thiết bị 
sẽ không pha cà phê.  

 (Bình thƣờng khi vẫn còn ít nƣớc trong khay mà thong tin vẫn hiển thị).  
 

7.  Sau khi pha khoảng 14 tách đơn (hoặc 7 tách đôi), thiết bị hiển thị “EMPTY 
GROUND CONTAINER/ ĐỔ KHAY ĐỰNG BẢ” báo rằng khay đựng bả đầy 
và phải đổ và vệ sinh.  

 Đến khi khay đựng bả chƣa đƣợc vệ sinh, thiết bị tiếp tục hiển thị thông tin và 
không thể pha cà phê đƣợc.  
 

14 
 

Để thay đổi lƣợng, tiến hành nhƣ sau:  
 Châm sữa vào ngăn đựng tới mức tối đa đánh dấu trên ngăn đựng.  
 Nhấn nút AUTOMATIC CAPUCHINO tối thiểu 3 giây cho đến khi thiết bị 
hiển thị “MILK FOR CAPUCHINO PROGRAM QUANTITY/ LẬP TRÌNH 
LƢỢNG SỮA CHO CAPUCHINO”  
Rồi thả nút ra.  
Thiết bị bắt đầu pha sữa. 
 Khi lƣợng sữa mong muốn đƣợc pha ra, nhấn trở lại nút AUTOMATIC 
CAPUCHINO. Pha sữa sẽ dừng và lƣợng sữa sẽ đƣợc lƣu lại.  
(Không nên pha váng sữa quá 3 phút một lần)  
 Sau vài giây, thiết bị pha cà phê vào tách và hiển thị “COFFE FOR 
CAPUCC. PROGRAM QUANTITY/ LẬP TRÌNH LƢỢNG CÀ PHÊ CHO 
CAPUCHINO”  
 Một khi lƣợng cà phê đƣợc pha ra, nhấn trở lại nút AUTOMATIC 
CAPUCHINO. Cà phê pha ra sẽ dừng và lƣợng cà phê sẽ đƣợc lƣu lại.  
Bây giờ, thiết bị đã đƣợc lập trình lại với cài đặt mới và hiển thị READY/SẴN 
SÀNG.  
 
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ  
 
Trƣớc khi tiến hành thao tác vệ sinh nào, hãy để thiết bị nguội xuống hoàn 
toàn và rút phít cắm khỏi nguồn.  
Không bao giờ nhúng máy pha cà phê trong nƣớc. Đây là thiết bị điện.  
Không sử dụng dung môi hoặc chất tẩy rữa có tính ăn mòn để vệ sinh máy 
pha cà phê.  
Một tấm khăn ẩm có thể đáp ứng đƣợc.  
Không bao giờ rửa bất kỳ bộ phận nào của máy pha cà phê trong máy rửa 
chén.  
 
VỆ SINH  
 
Vệ sinh ngăn đựng bả cà phê (Nhƣ mô tả trong phần “Pha cà phê sử dụng cà 
phê hạt” – Lƣu ý 7) bất kỳ khi nào cần vệ sinh.  
Ngăn đựng nƣớc cần vệ sinh thƣờng xuyên.  
Khay hứng nƣớc đƣợc gắn đèn báo mức (màu đỏ) cho biết mức nƣớc chứa.  
Khi đèn báo bắt đầu hiển thị (một ít nƣớc dƣới khay hứng) khay hứng nƣớc 
cần đổ đi và vệ sinh.  
Kiểm tra các lổ trong vòi cà phê không bị nghẽn.  
Thông các vết cà phê khô tích tụ lại bằng kim (Hình 26)  
Vệ sinh vòi phun thƣờng xuyên bằng mút nhƣ minh hoạ ở hình 27.  
 
VỆ SINH BÌNH PHA  
 
Bình pha phải đƣợc vệ sinh thƣờng xuyên để tránh tích tụ cặn cà phê có thể 
gây hỏng. Tiến hành nhƣ sau:  

 Tắt thiết bị bằng cách nhấn nút  (Hình 6) (Không rút phít) và đợi cho màn 
hình tắt.  
 Mở cửa thiết bị (Hình 14)  
 Lấy khay hứng nƣớc và khay đựng bả cà phê (Hình 15) rồi vệ sinh.  
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 ết bị nghiền hạt cà phê và cho ra cà phê và hiển thị thông tin “ready/sẵn 
sàng”  
 Capuchino đã xong. Pha ngọt để dung, nếu thích, rắc lên váng sữa ít bột ca 
cao.  
 
Lƣu ý 
 

1. Trong khi pha capuchino, dòng váng sữa hoặc cà phê có thể dừng lại bằng 
cách nhấn nút AUTOMATIC CAPUCHINO.  

2. Nếu sữa trong bình đựng hết trong khi tạo váng sữa, lấy hộp đựng ra và cho 
thêm sữa vào. Gắn lại và nhấn nút AUTOMATIC CAPUCHINO để pha 
capuchino trở lại.  

3. Để đảm bảo váng sữa hoàn toàn sạch và vệ sinh, luôn vệ sinh bên trong nắp 
đựng bình sữa sau khi pha capuchino.  
 Đặt vật đựng phía dƣới vòi sữa.  
 Nhấn nút CLEAN/VỆ SINH trên nắp và giữ tối thiểu 3 giây (Hình 25).  
Thiết bị hiển thị “cleaning/vệ sinh”  
Sau khi vệ sinh, lấy hộp đựng sữa và cất trong tủ lạnh.  
Sữa không nên để ngoài tủ lạnh quá 15 phút.  

4. Để thay đổi lƣợng cà phê hoặc váng sữa mà thiết bị pha tự động vào tách, 
tiến hành nhƣ mô tả ở phần “Thay đổi lƣợng cà phê và và sữa cho 
capuchino”  
 
 
PHA VÁNG SỮA (KHÔNG CÓ CÀ PHÊ)  
 
 Tháo nắp ngăn đựng sữa  
 Châm vào ngăn lƣợng sữa muốn pha (Hình 19).  
 Đậy lại nắp  
 Gắn bình sữa vào thiết bị (Hình 22)  
 Đặt một tách đủ lớn dƣới vòi (Hình 23)  
 Nhấn nút AUTOMATIC CAPUCHINO 2 lần (trong 2 giây)  
Thiết bị hiển thị “FROTHED MILK/VÁNG SỮA” và sau vài giây, váng sữa tạo 
ra từ vòi sữa vào tách bên dƣới.  
 Sauk hi pha xong, vệ sinh ống bên trong ngăn đựng sữa bằng cách nhấn 
nút CLEAN/VỆ SINH nhƣ mô tả trong phần trƣớc (Lƣu ý 3)  
 
THAY ĐỔI LƢỢNG CÀ PHÊ VÀ SỮA CHO CAPUCHINO  
 
Thiết bị đƣợc cài đặt mặc định tự động pha capuchino theo chuẩn.  
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Để vệ sinh, mở cửa máy phía trƣớc thiết 
bị bằng cách kéo tay cầm (Hình 14), lấy 
khay hứng nƣớc, đổ đi và vệ sinh.  
Khi vệ sinh, luôn lấy khay hứng nƣớc ra 
hoàn toàn để tránh nƣớc rơi vào khi lấy 
khay đựng bả ra.  
 
Lưu ý:  
 
Khi lấy khay hứng nƣớc, khay đựng bả 
phải đƣợc đổ, kể cả khay không đầy.  
 
Nếu không thực hiện điều này, khi pha 
cà phê lần tới, khay đựng bả có thể đầy 
hơn mong đợi và làm nghẽn máy.   
 
8.  Không bao giờ đổ khay nƣớc khi máy đang pha cà phê.  

Nếu lấy ra, không thể pha cà phê đƣợc và thiết bị sẽ hiển thị “GROUND TOO 
FINE ADJUST MILL, INSERT WATER SPOUT AND PRESS OK/ BỘT CÀ 
PHÊ QUÁ MỊN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CỐI XAY, GẮN VÕI NƢỚC VÀ NHẤN OK”  
Để sử dụng thiết bị trở lại, gắn vòi nƣớc nóng (Hình 4) nếu chƣa có ở vị trí, 
rồi nhấn nút OK rồi cho nƣớc chảy từ vòi trong vài giây.  

 
THAY ĐỔI LƢỢNG CÀ PHÊ TRONG TÁCH.  

 
Thiết bị đƣợc cài đặt mặc định để tự động pha lƣợng cà phê nhƣ sau:  
 

- Ít cà phê (40ml) khi nhấn nút . 

- Chuẩn cà phê (80ml) khi nhấn nút .  

- Nhiều cà phê (125ml) khi nhấn nút .  
 
 
 

Để thay đổi lƣợng cà phê, tiến hành nhƣ sau:  
 

- Nhấn các nút tƣơng đƣơng với lƣợng cà phê muốn thay đổi ( ,  hoặc 

) tối thiểu trong 3 giây rồi thả r ach đến khi thông tin “PROGRAM 
QUANTITY/LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH” hiển thị và bắt đầu pha cà phê.  

- Khi cà phê trong tách đạt đến mức mong muốn, nhấn cùng nút đó trở lại để 
để lƣu lƣợng cà phê mới.  
 

Thiết bị bây giờ đƣợc lập trình lại với cài đặt mới và hiển thị “RREADY/SẴN SÀNG”  
 
ĐIỀU CHỈNH CỐI XAY CÀ PHÊ  

 
Cối xay cà phê đƣợc cài đặt mặc định để pha cà phê chuẩn xác và không nên điều 
chỉnh ban đầu.  
Tuy nhiên, nếu sau khi pha một vài tách cà phê ban đầu, nhận thấy rằng việc pha 
hoặc quá nhanh hoặc quá chậm (nhỏgio5t) có thể điều chỉnh bằng nút điều chỉnh 
xay (Hình 12)  
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Vặn một nấc theo chiều kim đồng hồ (một số) để pha cà phê nhanh hơn (Không nhỏ 
giọt).  
Vặn một nấc theo chiều ngƣợc kim đồng hồ để pha cà phê chậm hơn và cà phê 
váng sữa.  
Điều chỉnh này sẽ chỉ là đúng sau khi pha tối thiểu 2 tách cà phê.  
Nút điều chỉnh xay phải đƣợc vặn khi cối xay hoạt động 
 

 

 
 
Để pha chậm hơn và có váng sữa, vặn một nấc ngược chiều 
kim đồng hồ (Cà phê bột mịn hơn) 
 
Để pha cà phê nhanh hơn (không nhỏ giọt), vặn một nấc theo 
chiều kim đồng hồ (Cà phê bột thô/to hơn) 
 
 

 
PHA CÀ PHÊ ESPRESSO VỚI CÀ PHÊ BỘT (THAY VÌ CÀ PHÊ HẠT)  

 

 Nhấn nút  (Hình 16) để chọn chức năng cà phê bột. Chức năng này sẽ  
ngắt chức năng xay cà phê.  
Thiết bị hiển thị thông tin “READY PRE-GROUND/BỘT NGHIỀN SẴN SÀNG”  
 Kéo máy ra bằng tay cầm.  
 Nâng nắp giữa, cho một lƣợng cà phê bột vào phễu (Hình 17). Đẩy thiết bị 
vào rồi tiến hành nhƣ mô tả ở phần “Pha cà phê sử dụng hạt”  

Lưu ý: Nếu chỉ pha 1 tách cà phê mọi lúc bằng cách nhấn nút ( ,  hoặc 

 chỉ một lần.  
 Sauk hi sử dụng thiết bị với cà phê bột, muốn quay lại pha cà phê hạt, huỷ 
chức năng cà phê bột bằng cách nhấn nút  trở lại để kích hoạt cối xay.  
 
 
 
Lƣu ý 
 

1. Không choc à phê bột vào khi máy tắt hoặc nó có thể phun vào thiết bị.  
2. Không cho nhiều hơn một mức, kẻo không thiết bị không pha cà phê cũng 

nhƣ cà phê bột phân tán trong máy, làm bẩn hoặc cà phê pha ra thành 
giọt mọi lúc.  

3. Sử dụng dụng cụ đo lƣờng đính kèm để cho vào lƣợng đúng cà phê.  
4. Chỉ cho vào bột cà phê đối với pha cà phê espresso vào phễu. Không bao 

giờ cho vào với cà phê hạt, cà phê khô đông lạnh hoặc bất kỳ chất gì khác 
vì có thể làm hỏng máy.  

5. Nếu sử dụng hơn một lƣợng cà phê và phễu bị nghẹt, nhấn cà phê xuống 
bằng con dao (Hình 18) rồi tháo ra và vệ sinh bình pha và máy nhƣ mô tả 
trong phần “Vệ sinh bình pha”.  

 
LẤY NƢỚC NÓNG  

 
 Bảo đảm rằng thiết bị sẵn sang  

12 
 

 Bảo đảm vòi nƣớc ở đúng vị trí  
 Đặt vật đựng dƣới vòi (Hình 3)  

 Nhấn nút  (Hình 1) 
Thông tin “hot water/nƣớc nóng” hiển thị và nƣớc nóng chảy ra từ vòi vào vật 
đựng.  
(Không lấy nƣớc nóng quá 2 phút)  

Để ngắt dòng chảy, nhấn nút .  
Khi đạt đƣợc lƣợng nƣớc nóng cài đặt, nguồn sẽ ngắt tự động.  
 

THAY ĐỔI LƢỢNG NƢỚC NÓNG  
 

Thiết bị đƣợc cài đặt mặc định tự động cho ra 250ml nƣớc nóng.  
Để thay đổi lƣợng nƣớc, tiến hành nhƣ sau:  

 
 Gắn vòi nƣớc (Hình 4)  
 Đặt vật đựng dƣới vòi (Hình 3)  

 Nhấn nút  tối thiểu 2 giây rồi thả ra.  
Thông tin “HOT WATER PROGRAM QUANTITY/LƢỢNG NƢỚC NÓNG LẬP 
TRÌNH” hiển thị và nƣớc chảy ra từ vòi.  

 khi nƣớc trong tách đạt mức mong muốn, nhấn nút  để lƣu lại lƣợng 
nƣớc mới. 
(Không bao giờ lấy nƣớc nóng quá 2 phút)  
 

PHA CÀ PHÊ CAPUCHINO (SỦI BỌT SỮA VÀ CÀ PHÊ)  
 
 Chọn vị cà phê muốn dung để pha capuchino bằng cách nhấn nút .  
 Mở nắp ngăn đựng sữa.  
 Châm vào ngăn đựng khoảng 100 gram sữa cho mỗi lần pha capuchino 
(Hình 19). Không châm vƣợt quá mức MAX (tƣơng đƣơng khoảng 750ml) 
đánh dấu trên bình đựng.  
Nên chọn sữa không béo ở nhiệt độ tủ lạnh (khoảng 5°C)  
 
  Bảo đảm ống rót vào đƣợc gắn vào vòng đệm cao su (Hình 20) rồi đậy nắp 
đựng sữa lại.  
 Để vòi tạo váng sữa (B1) giữa từ CAPUCHINO và CAFELATTE in trên nắp 
ngăn đựng sữa.  
Lƣợng váng sữa có thể đƣợc điều chỉnh bằng cách dịch chuyển thanh điều 
chỉnh hƣớng về chữ CAFELATTE để váng sữa đậm đặc hơn.  
Dịch chuyển về hƣớng CAPUCHINO để váng sữa ít đậm đặc hơn.  
 Tháo vòi nƣớc nóng (Hình 21) và gắn hộp đựng sữa vào vòi, bảo đảm dấu 
mũi tên trên nắp hộp đựng ngang bằng với dấu mũi tên trên bảng điều khiển 
của thiết bị (Hình 22).  
 Đặt ống sữa nhƣ hình minh hoạ 23 rồi đặt một tách đủ lớn dƣới vòi cà phê 
và vòi sữa.  
 Nhấn nút AUTOMATIC CAPUCHINO/CAPUCHINO (Hình 24)  
Thiết bị hiển thị “CAPUCHINO” và sau vài giây, váng sữa tạo ra từ vòi sữa 
vào tách bên dƣới (dừng tự động)  
 


