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1. H��ng d�n an toàn 

(1) Đ�c�và�l�u�tr� c�n th�n b�n h��ng d�n s� d�ng này. 

(2) Đ�t máy trên b� m�t b�ng ph�ng, ch�c ch�n, khô ráo, thông thoáng và xa t�m tay tr� em. 

(3) Xác�đ�nh rõ thông s� ngu�n�đi�n�tr��c khi s� d�ng, k�t n�i máy v�i ngu�n�đi�n đúng 

yêu c�u. 

(4) Tuy�t�đ�i không s� d�ng máy khi không�đ� n��c trong ngăn ch�a n��c. 

 Khi l�y n��c��hãy�tháo�ngăn�ch�a�n��c ra kh�i�máy�pha�cà�phê�đ� đ�m b�o 

thi�t b� không ti�p xúc v�i�n��c. 

Vi�c các linh ki�n bên trong ti�p xúc v�i�n��c có th� d�n�đ�n nh�ng�h��h�i 

không thu�c ph�m vi b�o hành. 

(5) Các t�m nh�a và x�p trong�thùng�đ�ng ph�i�đ��c v�t b� đúng�cách��tránh gây nguy 

hi�m cho tr� em. 

(6) Gi� máy xa các ngu�n nhi�t, tránh làm h��h�ng b� m�t. 

(7) S� d�ng và b�o qu�n máy � môi�tr��ng�thông�th��ng v�i nhi�t�đ� t� 0OC�đ�n 45OC. 

Nhi�t�đ� đóng�băng�có�th� làm h�ng máy. 

(8) S� d�ng n��c có nhi�t�đ� phòng đ� đ� vào ngăn ch�a�n��c��N��c nóng s� làm h�ng 

máy. 

(9) S� d�ng�khăn khô�đ� làm s�ch máy. 

(10)  Chú���không�thay�đ�i tình tr�ng�kĩ�thu�t c�a máy đ� tránh gây t�n h�i nghiêm tr�ng. 

Nhà s�n xu�t không ch�u trách nhi�m v� các t�n h�i này. 

(11)  Ch� l�y b� ph�n pha cà phê ra và làm s�ch các chi ti�t sau khi đã�ng�t k�t n�i máy v�i 

ngu�n�đi�n. 

(12)  Mang máy t�i trung tâm b�o hành khi có v�n�đ� ho�c các linh ki�n�đi�n t� b� h�ng. 

(13) Đ�i v�i tr� em và nh�ng�ng��i có v�n�đ� v� th� ch�t và tinh th�n, c�n có s� giám sát và 

h��ng d�n s� d�ng máy m�t cách an toàn. 

(14) Chú���không�đ� n��c rò r� vào bên trong máy và ti�p xúc v�i các linh ki�n�đi�n t�, tránh 

gây ra hi�n�t��ng�đo�n m�ch. 

(15)  T�t máy và ng�t k�t n�i v�i ngu�n�đi�n khi không s� d�ng máy trong th�i gian dài. 

(16)  N�u có b�t kì câu h�i nào, hãy liên h� v�i trung tâm chăm�sóc�khách�hàng. 

2. Đ�c kĩ tr��c khi s� d�ng l�n�đ�u 

(1) Hãy ki�m�tra�và�đ�m b�o b� ph�n�pha�cà�phê�đ��c l�p c� đ�nh, ngăn ch�a bã cà phê và 

khay h�ng n��c�đ��c�đ�t�đúng�v� trí. 

(2) Đ� n��c s�ch vào ngăn ch�a�n��c. 

(3) Cho ít nh�t 30g h�t cà phê vào ngăn ch�a h�t cà phê khi s� d�ng l�n�đ�u. 
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 L�u��� 

Ngăn�ch�a h�t ch� s� d�ng cho h�t cà phê; không�thêm�n��c, b�t cà phê hay 

h�t cà phê l�n v�i�đá�ho�c các v�t c�ng�khác�đ� tránh làm h�ng b� ph�n xay 

cà phê. 

Đi�n áp / T�n s� 220-240VAC 50/60Hz Công su�t 1200-1500W 

Dung tích ngăn 

ch�a�n��c  

1800ml Dung tích ngăn 

ch�a h�t 

200gr 

Áp su�t�b�m 19 Bar (B�m ULKA Italia) Kh�i�l��ng t�nh 10kg 

 

3. Gi�i thi�u ch�c�năng 

3.1 Ngu�n đi�n 

(1) Khi c�m�đi�n, màn hình c�m �ng s� sáng�lên��đ�ng th�i hi�n th� logo và t� đ�ng chuy�n 

sang tr�ng thái ch�. 

(2) Ch�m�vào�màn�hình�đ� kh�i�đ�ng, máy s� b�t�đ�u quá trình ki�m tra t� đ�ng, làm nóng 

và làm s�ch�máy��sau�đó�chuy�n sang giao di�n ch�c�năng�chính��Vui�lòng�không�v�n 

hành máy trong su�t quá trình này. 

 

Tr�ng thái ch� 

 

Ki�m tra và làm nóng 

 

T� làm s�ch 
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3.2 Giao di�n ch�c�năng�chính 

 

3.3 Ch�c năng pha Espresso/Cà phê/Cappuccino/Latte/S�a�nóng�N��c nóng 

T�i giao di�n ch�c�năng chính, l�a ch�n pha Espresso, cà phê, cappuccino. latte, s�a nóng ho�c 

n��c nóng b�ng cách ch�m vào bi�u�t��ng t��ng��ng trên màn hình c�m �ng 

Trong quá trình pha espresso/cà phê, n�u c�n d�ng quá trình này vào b�t c� lúc nào, hãy nh�n 

vào bi�u�t��ng  . 

Trong quá trình t�o b�t s�a, n�u c�n d�ng quá trình này vào b�t c� lúc nào, hãy nh�n vào bi�u 

t��ng  , sau�đó�máy�s� ti�p t�c pha espresso. 

 L�u��� 

Sau khi pha, b� ph�n pha cà phê s� t� đ�ng tr� l�i tr�ng�thái�ban�đ�u. Hãy s� 

d�ng máy sau quá trình này. 

 

Quá trình t�o b�t s�a 

 

Quá trình pha espresso 

 

Cà�phê�đã�s�n sàng 

3.4 Ch�c�năng�pha�cà�phê b�t 

Nh�n vào bi�u� t��ng  , màn hình s� 

hi�n th� b�n l�a ch�n: Espresso, Cà phê, 

Cappuccino và Latte. 

S� d�ng�thìa�đong�b�t�cà�phê�đi�kèm�v�i máy 

và ch� dùng m�t thìa b�t cho m�i c�c cà phê. 
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Nh�n vào bi�u�t��ng�t��ng��ng v�i lo�i cà phê mong mu�n và máy s� th�c hi�n pha Espresso, 

Cà phê, Cappuccino ho�c Latte. 

N�u không s� d�ng b�t cà phê trong quá trình này, vòi l�y cà phê s� ch� cho�ra�n��c nóng. 

Đây�cũng�là�cách�v� sinh b� ph�n pha cà phê và các �ng d�n�bên�trong��Ngoài�ra��máy�cũng�có�

ch�c�năng��làm�s�ch t� đ�ng ngay sau khi b�t máy. 

3.5 Núm đi�u ch�nh�đ� m�n b�t cà phê 

Đi�u ch�nh�đ� m�n c�a b�t cà phê trong khi 

máy�xay�đang�ho�t�đ�ng.  

V�n�ng��c chi�u�kim�đ�ng h� giúp b�t m�n 

h�n�và�mùi�v� cà�phê�đ�m�h�n��Ng��c l�i, 

v�n theo chi�u�kim�đ�ng h� giúp b�t cà phê 

thô�h�n�và�mùi v� cà phê nh�t�h�n. 

 

 L�u��� 

Sau khi ch�nh�đ� m�n c�a b�t, s� thay�đ�i v� mùi v� c�a cà phê có th� th�y rõ 

t� c�c th� ba. 

3.6 Đi�u ch�nh�l��ng b�t cà phê 

Vào ch� đ� "�a�thích", s� l��ng h�t cà phê hi�n th� � đây�t��ng�đ��ng�v�i l��ng cà phê b�t 

t� 7-12 g/c�c. Nh�n vào bi�u�t��ng (-) đ� gi�m l��ng b�t cà phê xu�ng m�c th�p�h�n��ho�c 

bi�u�t��ng (+) đ� tăng�l��ng b�t cà phê lên m�c�cao�h�n��nh��hình minh ho� d��i�đây 

 

3.7 Núm�đi�u ch�nh b�t s�a 

1. V�n núm theo chi�u�kim�đ�ng h�, 

b�t s�a s� đ�c và m�n�h�n; 

2. V�n� núm�ng��c chi�u�kim�đ�ng 

h�, b�t s�a s� x�p�và�thô�h�n. 
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 L�u��� N�u v�n theo chi�u�kim�đ�ng h� quá m�c, h� th�ng t�o b�t s�a s� ch� 

cho ra s�a nóng không có b�t��Khi�đó��hãy�v�n�núm�đi�u ch�nh theo chi�u�ng��c 

l�i�đ� t�o b�t s�a�bình�th��ng; 

N�u v�n�ng��c chi�u�kim�đ�ng h� quá m�c, b�t s�a s� không th� ch�y ra ngoài. 

Khi� đó�� hãy�v�n� núm� đi�u ch�nh theo chi�u� ng��c l�i� đ� t�o b�t s�a bình 

th��ng. 

4. Cài�đ�t 

Ch�m vào bi�u�t��ng   trong giao di�n 

ch�c�năng�chính�đ� vào ph�n Cài�đ�t. 

 

4.1 Nhi�t�đ� cà phê 

Ch�m vào bi�u� t��ng , màn hình s� 

hi�n th� l�a ch�n nhi�t� đ�: Low (Th�p), 

Middle (Trung bình), High (Cao). Hãy l�a 

ch�n nhi�t�đ� mong mu�n và �n OK�đ� xác 

nh�n. 

 

4.2 T�y c�n 

Ch�m vào bi�u�t��ng   đ� b�t�đ�u quá trình, ho�c bi�u�t��ng  đ� h�y quá trình t�y 

c�n b�t c� lúc nào. 

B��c 1. Cho dung d�ch t�y r�a vào ngăn 

ch�a�n��c�và�đ� thêm�n��c� cho�đ�y�ngăn, 

nh�n�OK� đ� b�t� đ�u t�y c�n��Máy� b�m� s� 

ho�t�đ�ng trong 30 giây r�i d�ng l�i trong 3 

phút, và l�p l�i�nh��v�y 11 l�n cho�đ�n khi 

quá trình k�t thúc. 
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B��c 2. Thay th� dung d�ch t�y r�a trong 

ngăn ch�a b�ng�n��c s�ch và nh�n OK. Máy 

pha cà phê s� b�t�đ�u làm s�ch các �ng bên 

trong. Quá trình làm s�ch s� k�t thúc và màn 

hình c�m �ng s� tr� l�i giao di�n chính sau 

khi�b�m����� ml�n��c. 

 

4.3 Đ� c�ng c�a�n��c 

Ch�m vào bi�u� t��ng , màn hình s� 

hi�n th� các l�a ch�n�đ� c�ng c�a�n��c. 

Máy s� nh�c nh� vi�c t�y c�n tu� theo đ� 

c�ng�n��c�đã�l�a ch�n, c� th� nh��sau� 

M�c 1: Nh�c nh� t�y c�n�sau�����lít�n��c; 

M�c 2: Nh�c nh� t�y c�n�sau�����lít�n��c; 

M�c 3: Nh�c nh� t�y c�n�sau����lít�n��c; 

M�c 4: Nh�c nh� t�y c�n�sau����lít�n��c. 

 

  L�u��� 

Ng��i dùng có th� ch�m vào bi�u�t��ng  đ� b� qua l�i nh�c t�y c�n, và 

máy s� nh�c nh� l�i vào nh�ng l�n kh�i�đ�ng k� ti�p cho�đ�n khi quá trình t�y 

c�n�đ��c th�c hi�n. 

4.4 Cài�đ�t ch� đ� ��a�thích� tr��c khi pha cà phê 

Ch�m vào bi�u� t��ng� cài� đ�t , giao 

di�n ch�c�năng�sau�đây�s� đ��c hi�n th� trên 

màn hình c�m �ng: 

 

Ch�m vào bi�u�t��ng "�a� thích" , màn 

hình s� hi�n th� các l�a ch�n đ� đi�u ch�nh 

kh�u v� �a�thích�c�a�ng��i�dùng�nh��sau� 
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A. Ch�m vào bi�u� t��ng , màn 

hình hi�n th� ch�c�năng�đi�u ch�nh kh�u v� 

espresso. Hãy �n (+) ho�c (-��đ� ch�n kh�u 

v� mong mu�n và �n�OK�đ� xác nh�n. 

 

B. Ch�m vào bi�u�t��ng , màn hình 

hi�n th� ch�c năng�đi�u ch�nh kh�u v� cà phê. 

Hãy �n (+) ho�c (-�� đ� ch�n kh�u v� mong 

mu�n và �n�OK�đ� xác nh�n. 

 

C. Ch�m vào bi�u� t��ng  , màn 

hình hi�n th� ch�c�năng�đi�u ch�nh kh�u v� 

cappuccino. Hãy �n (+) ho�c (-�� đ� ch�n 

kh�u v� espresso và th�i gian t�o b�t s�a 

mong mu�n��sau�đó��n�OK�đ� xác nh�n. 

 

D. Ch�m vào bi�u�t��ng , màn hình 

hi�n th� ch�c�năng�đi�u ch�nh kh�u v� latte. 

Hãy �n (+) ho�c (-��đ� ch�n kh�u v� espresso, 

t� l� b�t s�a và th�i gian t�o b�t s�a mong 

mu�n��Sau�đó���n�OK�đ� xác nh�n. 

 

E. Ch�m vào bi�u�t��ng , sau�đó�

�n (+) ho�c (-�� đ� ch�n l��ng� n��c mong 

mu�n và �n�OK�đ� xác nh�n. 

 

F. Ch�m vào bi�u�t��ng , sau�đó �n 

(+) ho�c (-�� đ� ch�n l��ng s�a nóng mong 

mu�n và �n�OK�đ� xác nh�n. 
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4.5 Làm s�ch vòi cà phê và h� th�ng t�o b�t s�a 

Ch�m vào bi�u�t��ng  , màn hình hi�n th� l�i 

nh�c nhúng�vòi�đánh�s�a vào�n��c s�ch, hãy �n 

"OK", máy s� làm s�ch h� th�ng t�o b�t s�a trong 

20 giây��sau�đó�làm�s�ch các �ng cà phê bên trong 

v�i���ml�n��c. 

 
 

4.6 H�n gi� t�t máy 

Ch�m vào bi�u�t��ng , màn hình hi�n th� các 

l�a ch�n v� th�i gian t� đ�ng t�t. Ch�n th�i gian 

mong mu�n và �n OK�đ� xác nh�n. 

 

L�u��� 
 

Đ� ti�t ki�m�năng�l��ng, máy pha cà phê s� t� đ�ng t�t n�u�không�đ��c s� d�ng trong kho�ng 

th�i�gian�đ��c ch�n��Ng��i dùng có th� ch�n OFF n�u không mu�n s� d�ng ch�c năng�này� 

4.7 Ch�n ngôn ng� 

Đ� đáp��ng nhu c�u s� d�ng c�a�khách�hàng�đ�n 

t� các qu�c gia khác nhau, chúng tôi có 4 l�a ch�n 

ngôn ng�. 

Hãy ch�m vào bi�u�t��ng  , màn hình hi�n 

th� giao di�n l�a ch�n ngôn ng�. Ch�n ngôn ng� 

mong mu�n và �n�OK�đ� xác nh�n.  

4.8 Cài�đ�t m�c�đ�nh 

Ch�m vào bi�u� t��ng  , màn hình hi�n th� yêu 

c�u xác nh�n tr� v� ch� đ� cài�đ�t m�c�đ�nh. Khi �n 

OK, máy s� tr� v� ch� đ� cài�đ�t m�c�đ�nh�ban�đ�u. 

Ng��i dùng cũng�có�th� �n   đ� h�y quá trình này. 
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4.9 Ch�c�năng�đ�m s� c�c 

Ch�m vào bi�u�t��ng , màn hình hi�n th� t�ng 

s� c�c�espresso�cà�phê�và�cappuccino�latte�đã�đ��c 

pha. 

 

4.10 B�t/T�t qu�t 

Ch�m vào bi�u�t��ng , màn hình hi�n th� l�a 

ch�n b�t/t�t qu�t, hãy ch�n và nh�n OK đ� xác nh�n. 

 

 

L�u��� 
 

N�u máy pha cà phê ho�t�đ�ng liên t�c, qu�t nên�đ��c b�t�đ� đ�y h�t�h�i�n��c trong máy 

ra�ngoài��đ�m b�o�môi�tr��ng�bên�trong�đ��c khô ráo, h�t và b�t cà�phê�đ��c khô ráo, 

tránh �m m�c. 

5. Các ký hi�u c�nh báo 

(1) Thi�u n��c. Thêm�n��c vào ngăn�ch�a. (2) Thi�u h�t cà phê. Thêm h�t vào ngăn 

ch�a. 
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(3) Không có b� ph�n pha cà phê��Hãy�đ�m 

b�o b� ph�n pha cà phê đ��c l�p ch�c 

ch�n và đúng�v� trí. 

(4) Không�có�ngăn�ch�a bã cà phê. Hãy 

ki�m�tra�đ� đ�m b�o ngăn�ch�a bã cà 

phê đ��c l�p�đúng�v� trí. 

  

(5) Không có khay h�ng�n��c. Hãy ki�m 

tra� đ� đ�m b�o khay h�ng� n��c đ��c l�p 

đúng�v� trí. 

(6) Ngăn�ch�a bã cà phê đã�đ�y. Hãy�đ� 

b� bã cà phê. 

  

(7) C�a bên m���Hãy�đóng�l�i. (8) �ng b� t�c, hãy t�t máy pha cà phê, 

đ� đ�y ngăn� ch�a�n��c r�i kh�i� đ�ng l�i 

máy. N�u v�n�đ� không�đ��c kh�c ph�c, 

hãy liên h� trung tâm b�o hành. 
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6. V� sinh và b�o�d��ng 

6.1 Làm s�ch vòi đánh�s�a 

Vòi đánh�s�a s�a�nên�đ��c r�a s�ch 

sau m�i l�n s� d�ng. S�a�nóng�đ�ng � 

vòi đánh� s�a có th� khô c�ng l�i và 

làm t�c vòi. Ngoài ra, s�a đ�ng có th� 

lên men chua và t�o�môi�tr��ng cho vi 

khu�n sinh sôi trong h� th�ng. 

Sau khi ch�n Cài�đ�t � giao di�n chính 

(Hình 1), màn hình s� hi�n th� các ch�c 

năng��trong�đó�có�ch�c�năng�Làm�s�ch 

v�i bi�u� t��ng màu xanh (Hình 2). 

Nhúng vòi�đánh s�a vào m�t c�c n��c 

s�ch và b�t� đ�u quá trình làm s�ch 

b�ng cách nh�n vào bi�u�t��ng (Hình 

3). Vòi đánh� s�a và các �ng s�a s� 

đ��c làm s�ch. 

 

6.2 Tháo l�p b� ph�n pha cà phê 

Các�b��c tháo b� ph�n pha cà phê ra kh�i thân máy: 

B��c 1: M� c�a bên, l�y�các�ngăn�ch�a bã cà 

phê ra ngoài. 

B��c 2: Gi� tay n�m c�a b� ph�n pha cà phê, 

dùng ngón cái �n tai ph�u xu�ng và kéo b� 

ph�n pha cà phê ra ngoài. 
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Các�b��c l�p b� ph�n pha cà phê vào máy: 

Th�c hi�n theo t�ng�b��c�ng��c l�i v�i quá trình tháo b� ph�n pha cà phê ra kh�i thân máy. 

Khi nghe th�y ti�ng "kata", b� ph�n pha cà phê đã�đ��c l�p�vào�thành�công��Sau�đó��đ�t l�i các 

ngăn�ch�a bã cà phê vào v� trí�cũ và�đóng�c�a bên. 

6.3 Làm s�ch đ�nh kì 

1. Ngăn�ch�a n��c: C�n�đ��c làm s�ch hàng�ngày��đ� đ�y�n��c s�ch�tr��c khi pha cà phê, 

đ� nhi�t�đ� n��c�d��i����đ� C và s� d�ng�n��c tinh khi�t. 

2. B� ph�n pha cà phê: R�a s�ch sau m�i chu kì s� d�ng. N�u s� d�ng�cho�gia�đình� ch� c�n 

dùng n��c s�ch�đ� v� sinh hàng tu�n. N�u s� d�ng trong nhà hàng, b� ph�n pha cà phê 

c�n đ��c làm s�ch hàng ngày. 

3. B� ph�n�đánh�s�a: Làm s�ch s�a�còn�d��trên�vòi�sau�m�i l�n đánh�s�a�và�sau�đó�tráng 

b�ng n��c nóng. 

4. Máy pha cà phê: N�u không s� d�ng máy trong th�i gian dài, hãy làm s�ch khoang ch�a 

bã cà phê, khay h�ng�n��c và t�ng b� ph�n c�a�máy�đ� máy đ��c s�ch s�. 

6.4 B�o trì h� th�ng�đánh�s�a 

1. �n vào ph�n A và ph�n B�đ� tháo b� ph�n�đánh�s�a ra kh�i máy pha cà phê; 

2. Tháo ph�n C ra kh�i b� ph�n đánh�s�a và r�a�d��i�vòi�n��c ch�y�đ� lo�i b� s�a�đ�ng 

bên trong; 

3.  Sau khi làm s�ch��đ�t l�i ph�n C v� v� trí�cũ. 

 L�u��� 

Có 3 l� c�m v�i�kích�th��c khác nhau trên ph�n C; hãy l�p ph�n C vào b� 

ph�n�đánh�s�a theo đúng�kích�th��c các l�. 

 


