HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY PHA CÀ PHÊ DẠNG VIÊN

Để sử dụng sản phẩm với đúng loại viên cà phê. Xin kiểm tra với đại lý bán lẻ của bạn.
Xin vui lòng đọc bản hướng dẫn này và tất cả các ghi chú an toàn trước khi vận hành thiết bị!

Pha cà phê tự động:
Chỉ bấ m một lân để bât đâu phâ cầ phể (nộ sể tự động dự̀ng)
Sân phâm
ESPRESSO MACHINE

535.43.016
Cộng suấ t
Áp lực bơm
Lơp bâộ vệ
Ngân chựâ nựơc
Khộ́ i lựơng
Kích thựớc

AC220-240V; 50Hz; 1140-1360W
15 ~ 19 Bar
Class I
0,8 l
4,2 kg
L320 * W160 * H270 mm

Chỉ dù ng kể́ t hơp

CẢNH BÁO!
TRONG TRƯỜNG HỜP KHẨN CẨP, XIN THẨM KHẨO BIỆN PHẨ́ P PHONG TRẨ́ NH ĐƯỜC MO TẨ
TRONG HƯỜ́NG DẨ̃ N NẨY ĐỆ TRẨ́ NH THIỆT HẨI. LƯU Ý : VUI LONG, ĐOC KỸ CẨ́ C KHUYỆN CẨ́ O,
SƯ DUNG MẨ́ Y CẨ PHỆ CUẨ BẨN ĐÚ NG CẨ́ CH VẨ ẨN TOẨN ĐỆ TRẨ́ NH NHỮNG NGUY CỜ TIỆM
ẨN LẨM NGUY HIỆM TÍNH MẨNG DO NGẨ́ N MẨCH VẨ CHẨ́ Y NO. NHỮNG NGƯỜI BỊ SUY GIẢM
NĂNG LỰC HÀNH VI THỂ CHẤT HOẶC TINH THẦN (BẨO GỒM CẢ TRẺ ỆM) KHÔNG PHÙ HỢP
SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM HOẶC HIỂU BIẾT VỀ
THIẾT BỊ NẾU KHÔNG CÓ SỰ GIÁM SÁT HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP BỞI NGƯỜI GIÁM
HỘ.
 Đọc tất cả các thông tin trộng sách hựớng dẫn này.
 Chỉ kết nối thiết bị củâ bạn vàộ ổ cắm điện có dây nộ́ i đấ t vầ đâm bâộ râng điển âp trỉch dân
trển nhân cuâ thiể́ t bi giộ́ ng nhự điển âp nguộn điển cuâ bân.
 Không bâộ giờ đặt máy trên một bề mặt nóng, ví dụ nhự một tấm sựởi. Không bâộ giờ sử
dụng nó xung quânh ngọn lửâ.
 Mây nầ y đựơc sân xuấ t để sự dung trong nhà. Không nhúng máy vàộ nựớc để làm sạch.
 Giự sâch hựơng dân nầ y ơ một nơi mầ bân cộ thể tỉ̀m thấ y.
 Đừng chạm vàộ máy bằng tây ựớt hộặc chân trần.
 Khộng ngât kể́ t nộ́ i thiể́ t bi bâng câch rut dây điển.
 Trẻ ểm cần đựợc giám sát để đảm bảộ rằng chúng không chơi đùâ với thiết bị này.
 Khộng thâộ bộ câc phân bâộ vể thiể́ t bi vỉ̀ bấ t cự ly dộ gỉ̀.
 Giự dây điển câch xâ khội bộ phân nộng cuâ mây, nguộn phât nhiểt hộâc độ vât sât bển.
 Hãy chắc chắn rằng máy đã đựợc tắt trựớc khi cắm nó vàộ ổ cắm trên tựờng.
 Khộng nhung mây, dây câp, hộâc câm vầ ộ nựơc hây bấ t kỳ chấ t lộng nầ ộ.
 Nếu cáp điện bị hự hỏng, xin vui lòng, thây thế ngây lập tức bởi nhà sản xuất.
 Lần đầu tiên sử dụng có thể có một số mùi gây râ bởi các vật liệu cách điện và các yếu tố làm
nóng. Điều này biến mất sâu một vài phút.
 Trựơc khi vể sinh vầ bâộ dựơng, thâộ phỉch câm râ khội ộ câm chỉnh vầ để chộ mây nguội.
 Tháộ phích cắm râ khỏi ổ cắm nếu bạn không sử dụng máy trộng một thời giân dài.
GHI NHỚ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY!

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG: thiết bị này được trang bị chế độ dự phòng tự động theo
tiêu chuẩn châu Âu ECODESIGN 2020: nếu máy không hoạt động sau 30 phút, nó sẽ tự động
chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm điện, cho thấy rằng nguồn đang được bật. Để kích hoạt
lại chỉ cần mở nắp đậy viên cà phê (đối với dòng ESPRESSO Manual) hoặc nhấn bất kỳ nút
pha cà phê nào (đối với dòng ESPRESSO Matic + ESPRESSO Matic N).

Nút pha ít cà phê

Nút pha nhiều cà phê
Nút hiển thị nguồn (đỏ)

Nút pha ít cà phê

Tay gạt

Nút hiển thị nguồn
Nút pha nhiều cà phê
Miệng lấy cà phê

Két chứa nước

Ngăn chứa bã cà phê (10-12 cái)
Kệ trên
Khay rỉ nước trên
Kệ dưới
Khay rỉ nước dưới

Nút nguồn

RỦI RO SỐC ĐIỆN
CẨI ĐẨT VẨ NOI ĐẨT CHO MẨ́ Y PHẨ CẨ PHỆ MOT CẨ́ CH CHẨ́ C CHẨ́ N ĐỆ TRẨ́ NH MOI TRƯỜNG
HỜP SOC ĐIỆN CÓ THỆ CÓ THỆ GẨY NGUY HIỆM ĐỆN TÍNH MẨNG.

CẢNH BÁO!
MẨ́ Y CÓ TÍCH HỜP HỆ THONG ẨN TOẨN NỆN SỆ̃ NGƯNG PHẨ CẨ PHỆ NỆU NGƯỜI SƯ DUNG VO
TINH MỜ NẨ́ P ĐẨY VIỆN CẨ PHỆ TRONG QUẨ́ TRINH PHẨ CẨ PHỆ. CHÚ NG TOI KHUYỆN CẨ́ O

KHONG ĐƯỜC MỜ NẨ́ P ĐẨY HẨY TẨY GẨT TRONG KHI PHẨ, ĐỆ ĐỆ TRẨ́ NH THIỆT CHO MẨ́ Y VẨ
NƯỜ́C NÓ NG CÓ THỆ TRẨN RẨ NGOẨI!
I. CHUẨN BỊ MÁY CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU
TIÊN HOẶC NẾU KHÔNG DÙNG TRONG
4. Đơi chộ để́ n khi mây sân sầ ng (để̀ n mầ u xânh
THỜI GIAN DÀI (TRÌNH TỰ LÀM SẠCH BÊN
sâng)
TRONG)
1. Đât tấ m lựơi nhộ giột trển vầ dựơi vầ ộ trộng
kể đựng ly.

2. Cấ p nựơc sâch chộ kểt nựơc (CHI SƯ DUNG
NƯỜ́C SẨCH VẨ TƯ NHIỆN, KHONG SƯ DUNG
NƯỜ́C NGOT HOẨC CẨ́ C LOẨI NƯỜ́C TƯỜNG
TƯ) ĐỆ CÓ LY CẨ PHỆ NGON NHẨT)

5. Nhấ n nut phâ khộâng 10-15 giây mầ khộng
chể̀ n bấ t cự viển cầ phể nầ ộ.
Đối với mẫu ESPRESSO Matic và ESPRESSO Matic
N: nhấn nút pha cà phê ngay để pha
→ Lặp lại thao tác này vài lần.
Nựơc nộng đi quâ câc phân cuâ hể thộ́ ng vầ lầ m
sạch chung. Nựơc sể đựơc thâi vầ ộ bển trộng
khây chựâ nựơc thâi. Bân cộ thể lộâi bộ nộ bâng
câch lấ y khây đựng cộ́ c râ. Hây cân thân vỉ̀ bân
đâng câm nựơc nộng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG
MẨ́ Y ĐƯỜC THIỆT KỆ ĐỆ CHỨẨ 10 -12 BẨ̃ VIỆN
3. Kể́ t nộ́ i mây vơi nguộn điển, vầ sâu độ bât cộng CẨ PHỆ BỆN TRONG. ĐẢM BẢO RẨ̀ NG THƯỜNG
XUYỆN LẨM SẨCH NÓ , NỆU KHONG MẨ́ Y
tâc nguộn.
KHONG THỆ LẨM VIỆC TOT VẨ CÓ THỆ BI HƯ
HẠI.

LƯU Ý QUAN TRỌNG
NƯỜ́C DƯ THƯẨ SỆ̃ ĐƯỜC CHUYỆN VẨO KHẨY
ĐƯNG XẨ́ C VIỆN CẨ PHỆ; DO ĐÓ , SỆ̃ THƯỜNG
THẨY NƯỜ́C THẨI TRONG ĐÓ .

i Mâu ESPRESSO Matic tự động dự̀ng phâ cầ phể
khi lựơng cầ phể cầ i đât đâ râ đu. Bâ cầ phể sể tự
động rời xuộ́ ng khây chựâ.

4. Gấ p lựơi nhộ giột trển lển nể́ u bân muộ́ n phâ
nhiểu cầ phể hộâc trầ (cộ́ c lơn cân thiể́ t).

5. Đât cộ́ c lển trển kể
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHA CÀ PHÊ CỦA BẠN
CHO MODEL ESPRESSO MATIC N
1. Ngây sâu khi mây đựơc bât, câ hâi nut phâ cầ
phê sể nhấ p nhây: cộ nghỉâ lầ mây đâng bât
đâu lầ m nộng để đât đựơc nhiểt độ cân thiể́ t để
phâ cầ phể.
6. Mơ tây gât

2. Để phâ cầ phể, câ hâi để̀ n mầ u xânh phâi sâng
(đâ đât đựơc nhiểt độ cân thiể́ t để phâ cầ phể)

7. Đât viển cầ phể vầ ộ bển trộng tự̀ phỉâ trển
(hây để nộ rơi tự dộ)

3. Gấ p lựơi nhộ giột trển xuộ́ ng nể́ u bân muộ́ n
phâ ểsprểssộ (cộ́ c nhộ cân thiể́ t).
8. Động nâp đây lâi

9. Nhân nut phâ cầ phể ly nhộ hây lơn để bât đâu
phâ (để̀ n xânh phâi ơ trâng thâi đâng sâng,
khộng nhấ p nhây). Sâu 12-14 giây, cầ phể sể
bât đâu chây râ.

i Mâu ỆSPRỆSSO Mâtic N tự động dự̀ng phâ cầ

3. Nhấ n nut đâng nhấ p nhây để bât đâu phâ cầ
phể nhự bỉ̀nh thựờng. Nhấ n nut độ một lân
nựâ ngây khi râ đu lựơng cầ phể.

4. Nhấ n nut độ một lân nựâ để để dự̀ng phâ cầ
phể ngây khi đât đựơc lựơng cầ phể mộng
muộ́ n.

phể khi lựơng cầ phể cầ i đât đâ râ đu. Xâc viển cầ
phể sể tự động rời xuộ́ ng khây chựâ.
II. THIẾT LẬP LƯỢNG CÀ PHÊ (CHO LY NHỎ
HOẶC LY LỚN) CHI CHO MODEL ESPRESSO
MATIC VÀ ESPRESSO MATIC N
Nhựng bựơc sâu sể chỉ câch để cầ i đât lựơng cầ
phể chộ ly lơn, lầ m tựơng tự độ́ i vơi ly nhộ. Cộ
thể lâp lâi quâ trỉ̀nh nầ y vầ ộ bấ t cự luc nầ ộ.
1. Khi thiể́ t bi đâ sân sầ ng để phâ cầ phể (để̀ n
mầ u xânh đâng bât, khộng nhấ p nhây). Nhấ n
vầ giự nut phâ cầ phể lơn hộâc nhộ trộng vộ̀ ng
5 giây.

i Tự̀ bây giờ trơ đi thiể́ t bi đâ ghi nhơ lựơng cầ
phể mầ bân mộng muộ́ n , thiể́ t bi sể tự động
ngự̀ng khi đât tơi lựơng cầ đâ cầ i đât.

III. XỬ LÝ SỰ CỐ (CHO TẤT CẢ CÁC MẪU)
Đèn báo hiệu không sáng: kiểm trâ phỉch câm
đâ câm vầ ộ ộ câm chât vầ đung câch chựâ, nể́ u
cộ, kiểm trâ lâi điển âp cấ p chộ thiể́ t bi đâ đung
hây chựâ (xểm thộng sộ́ ky thuât cuâ mây).
2. Nut mầ đâng bi giự sể bât đâu nhấ p nhây, cộ
nghỉâ lầ thiể́ t bi đâng trộng trâng thâi để cầ i
đât.

Máy không pha cà phê được: kiểm trâ câc điểu
sau:
a. Kểt nựơc đâ cộ nựơc chựâ?
b. Nâp đây viển cầ phể đâ đựơc động lâi
đung câch chựâ?
c. Ngân chựâ bâ cầ phể đâ đây chựâ?

Đèn báo hiệu của máy cà phê nhấp nháy
không bình thường: tât nguộn vầ liển hể vơi
đâi ly cuâ bân

Nếu cả ba đèn báo hiệu đều nhấp nháy: Ngân
chựâ bâ cầ phể đâ đây? Nể́ u đây, bân cân trut bộ
hể́ t trựơc khi tiể́ p tuc sự dung.

Cà phê không đủ nóng: chỉ pha cà phê khi đèn
báo hiệu màu xanh sáng, không phải nhấp nháy.
Thiết bị cần phải đạt được nhiệt độ cần thiết để
pha cà phê.

Nếu cả ba đèn bào hiệu tiếp tục nhấp nháy:
tât thiể́ t bi vầ khộng tiể́ p tuc sự dung thiể́ t bi
nựâ. Liển hể vơi đâi ly uy quyển hộâc trung tâm
châm sộc khâch hầ ng.

XỬ LÝ SỰ CỐ (CHI CHO MODEL ESPRESSO
MATIC VÀ ESPRESSO MATIC N)
Nếu đèn hiển thị nguồn nhấp nháy: kiểm trâ
xểm nâp đây viển cầ phể (chộ mộdểl ỆSPRỆSSO
Mâtic), cân gât (chộ mộdểl ỆSPRỆSSO Mâtic N)
đâ đựơc động chât vầ đung câch chựâ?

VỆ SINH
1. Tât thiể́ t bi vầ ngât kể́ t nộ́ i vơi nguộn điển.

2. Thâộ khây đựng ly vầ khây đựng xâc viển cầ
phê.

3. Thâộ kểt nựơc râ vầ vể sinh bâng tây hộâc
bâng thiể́ t bi rựâ.

i Lâu chù i thân mây bâng giể lâu vơi nựơc sâch.

Khộng sự dung hộâ chấ t hộâc chấ t tây rựâ vỉ̀ cộ
thể ânh hựơng để́ n sân phâm.

TẨY CẶN
LƯU Ý QUAN TRỌNG
CHÚ NG TOI ĐỆ NGHI GẨ́ N THỆM MẨ́ Y LOC
NƯỜ́C HOẨC BO PHẨN LOC NƯỜ́C BỆN
TRONG KỆ́ T CHỨẨ NƯỜ́C Ờ VI TRÍ CẨN
THIỆT HOẨC ĐƯỜC KHUYỆN CẨ́ O. XIN VUI
LONG ĐOC CẨ́ C HƯỜ́NG DẨ̃ N CUẨ MẨ́ Y LOC
NƯỜ́C. NGOẨI RẨ, CHÚ NG TOI ĐỆ NGHI TẨY
CẨN CHO MẨ́ Y SẨU KHOẨNG 300 LẨN
PHA. TẨY CẨN THƯỜNG XUYỆN GIÚ P TOI ƯU
CHẨT LƯỜNG CẨ PHỆ (CHẨT LƯỜNG NƯỜ́C)
VẨ KỆ́ O DẨI TUOI THO CUẨ THIỆT BI.
 Thểm 20 ml dung dich chộ́ ng cân vầ ộ kểt
chựâ nựơc vơi 400/500 ml nựơc sâch.
 Để bựơc đâu lầ m quển vơi quy trỉ̀nh phâ cầ
phể, hây phâ một ly nựơc lơn trộng khộâng
15 phut.
 Phâ lâi chộ để́ n khi tộầ n bộ dung dich(đâ
phâ dung dich chộ́ ng cân) chây râ hể́ t.
 Chộ đây nựơc sâch vầ ộ kểt chựâ nựơc một
lân nựâ, sâu độ phâ tiể́ p chộ để́ n khi kểt

chựâ nựơc hể́ t. Bây giờ thiể́ t bi đâ đựơc tây
cân.
Thiết bị này tuân thủ Chỉ thị Châu Âu
ỆC/2002/96, Qui định về tái chế Thiết bị
Điện và Điện tử (WỆỆỆ). Đảm bảo thiết bị
này đựợc tiêu hủy một cách phù hợp, đồng
nghĩâ với việc ngựời sử dụng đâng giúp ngăn
chặn nguy cơ tiềm ẩn có thể hủy hoại môi
trựờng hoặc sức khỏe cộng đồng của chúng
ta.
Biểu tựợng trên sản phẩm hoặc trên các giấy
tờ kèm theo cho thấy không nên phân loại
thiết bị này vào nhóm rác thải sinh hoạt mà
phải mâng đến điểm thu gom tái chế thiết bị
điện và điện tử phù hợp. Tuân thủ các hựớng
dẫn địâ phựơng khi tiêu hủy rác thải. Để biết
thêm thông tin về xử lý, tái sử dụng và tái chế
sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính
quyền địâ phựơng, dịch vụ thu gom rác thải
sinh hoạt hoặc cửa hàng bán sản phẩm này.
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