USER MANUAL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MODEL: MCF-LX12

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ













































^ƵŵŵĂƌǇ


/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ;ƉĂŐ͘ϮͲϯͿ
•
•
•
•
•
•


WŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ
ƵŝůƚͲŝŶ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
ĞŶƚĞƌŝŶŐĂŶĚĨŝǆŝŶŐ
ůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ƚƚĂĐŚŝŶŐƚŚĞƉŽǁĞƌĐŽƌĚ

ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ;ƉĂŐ͘ϰͿ
•
•
•
•
•

ĂƚĂƉůĂƚĞ
^ƐƚĂŶĚĂƌĚƉŽĚƐ
ƵƚŽŵĂƚŝĐĞŵƉƚǇŝŶŐƐǇƐƚĞŵ
>ƵďƌŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ
ŶĞƌŐǇ^ĂǀŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ



ƉƉůŝĂŶĐĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ;ƉĂŐ͘ϱͿ
• ƐƐĞŵďůǇǀŝĞǁ
• hƐĞƌ/ŶƚĞƌĨĂĐĞ


^ƚĂƌƚĂŶĚƵƐĞ;ƉĂŐ͘ϲͲϴͿ
•
•
•
•
•
•

&ŝƌƐƚůŝŐŚƚŝŶŐ
>ŽĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚ
tĂƚĞƌĨŝůƚĞƌ
ŽĨĨĞĞďƌĞǁŝŶŐ
,ŽƚǁĂƚĞƌďƌĞǁŝŶŐ
^ƚĞĂŵďƌĞǁŝŶŐ




ĂƌĞĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ;ƉĂŐ͘ϵͲϭϬͿ
•
•
•
•
•
•

'ĞŶĞƌĂůĐůĞĂŶŝŶŐ
hƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞĐůĞĂŶŝŶŐ
ůĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇ
ůĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽĚĨŝůƚĞƌ
tĂƚĞƌĨŝůƚĞƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ĞƐĐĂůŝŶƉƌŽŐƌĂŵ




WƌŽďůĞŵƐʹĂƵƐĞƐͲZĞŵĞĚŝĞƐ;ƉĂŐ͘ϭϭͿ



WƌĞĐĂƵƚŝŽŶƐĂŶĚƚŝƉƐ;ƉĂŐ͘ϭϮͿ




ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ


WĂŐĞϮ

E

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ
E

/E^d>>d/KE



͊/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŬĞĞƉƚŚŝƐŵĂŶƵĂůĨŽƌĞĂƐǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
Ăƚ Ăůů ƚŝŵĞƐ͘ /Ĩ ƐŽůĚ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ Žƌ ŵŽǀĞĚ͕ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŵĂŶƵĂů ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ƚŚĞ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ŶĞǁ ŽǁŶĞƌ ŽŶ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŝƚƐǁĂƌŶŝŶŐƐ͘
͊ ZĞĂĚ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐĂƌĞĨƵůůǇ͗ ƚŚĞǇ ĐŽŶƚĂŝŶ ǀŝƚĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ƵƐĞĂŶĚƐĂĨĞƚǇ͘


WŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ
͊ dŚĞ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂƌĞ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŬĞƉƚ
ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ĚŝƐƉŽƐĞĚ ŽĨ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞĐǇĐůŝŶŐ;ƐĞĞΗWƌĞĐĂƵƚŝŽŶƐĂŶĚƚŝƉƐΗͿ͘
͊ dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŵƵƐƚ ďĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞƐĞ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ďǇ ƋƵĂůŝĨŝĞĚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ /ŶĐŽƌƌĞĐƚ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŵĂǇ ĐĂƵƐĞ ŚĂƌŵ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ͕ ĂŶŝŵĂůƐ ĂŶĚ ͬ
ŽƌƉƌŽƉĞƌƚǇ͘


ƵŝůƚͲŝŶ
dŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ŝƚ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŚĂƚƚŚĞĐĂďŝŶĞƚŚĂƐƐƵŝƚĂďůĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͗
•

dŚĞƉĂŶĞůƐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽĨĨĞĞŵĂĐŚŝŶĞŵƵƐƚ
ďĞŽĨŚĞĂƚƌĞƐŝƐƚĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂů͖

•

/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨǀĞŶĞĞƌǁŽŽĚĞŶĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ƚŚĞŐůƵĞ
ŵƵƐƚďĞƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨϭϬϬΣĂŶĚ
ŵƵƐƚďĞƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽƚŚĞĂĐƚŝŽŶŽĨƐƚĞĂŵ͖

•

&ŽƌĞŵďĞĚĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽĨĨĞĞŵĂĐŚŝŶĞŝŶĂŶǇƚǇƉĞ
ŽĨ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĐĂďŝŶĞƚ ŵƵƐƚ ŚĂǀĞ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗



























ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ



͊ KŶĐĞ ƚŚĞ ƵŶŝƚ ŝƐ ďƵŝůƚͲŝŶ͕ ƚŚĞƌĞ ŵƵƐƚ ďĞ ŶŽ ƉŽƐƐŝďůĞ
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ƉĂƌƚƐ͘ dŚĞ ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉůĂƚĞ
ǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘

ĞƌĂƚŝŽŶ

dŽĞŶƐƵƌĞŐŽŽĚĂĞƌĂƚŝŽŶ͕ƌĞŵŽǀĞƚŚĞƌĞĂƌǁĂůůŽĨƚŚĞ
ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚ͘ /ƚ ŝƐ ƉƌĞĨĞƌĂďůĞ ƚŽ ŝŶƐƚĂůů ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ
ŵĂĐŚŝŶĞƐŽŝƚƌĞƐƚƐŽŶĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƐƵƌĨĂĐĞƚŚĂƚŚĂƐĂŶ
ŽƉĞŶŝŶŐŽŶƚŚĞďĂƐĞŽĨĂƚůĞĂƐƚ͗ϰϱyϱϰϬŵŵ͘

ĞŶƚƌŝŶŐĂŶĚŵŽƵŶƚŝŶŐ

dŽ ĐĞŶƚƌĞ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ͕ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞƐ ŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂůŝŐŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĐĂďŝŶĞƚ͘


• ůƐŽ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐĂďŝŶĞƚ ŽĨ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ ŚĂƐ ŽƉĞŶŝŶŐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
ĨůŽŽƌ ĂŶĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ǁĂůů͕ ĂůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĨƌĞĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨĂŶĂŝƌĨůŽǁ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚŚĞŚĞĂƚ
ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘

͊&ŝǆƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞƐŽĂƐƚŽĞŶƐƵƌĞŝƚƐƉĞƌĨĞĐƚƐƚĂďŝůŝƚǇ͘

dŽĨŝǆƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞƚŽƚŚĞ
ĐĂďŝŶĞƚ͕ ƉƌŽĐĞĞĚ ĂƐ
ĨŽůůŽǁƐ͗
• ŽƉĞŶ ƚŚĞ ƐŝĚĞ ĚŽŽƌƐ
ƚŽ
ĂĐĐĞƐƐ
ƚŚĞ
ŵŽƵŶƚŝŶŐŚŽůĞƐ͖
• ŽƉĞŶ ƚŚĞ ĞŶǀĞůŽƉĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŵŽƵŶƚŝŶŐŬŝƚ͖

•

ƚŝŐŚƚĞŶ ƚŚĞ Ϯ ƐĐƌĞǁƐ
ŝŶ ƚŚĞ Ϯ ŚŽůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐŝĚĞ ƉĂŶĞůƐ ;ůĞĨƚ ĂŶĚ
ƌŝŐŚƚͿ͘



ĨƚĞƌ ĨŝǆŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂďŝŶĞƚ͕ ƚŽƉ ƵƉ ƚŚĞ
ǁĂƚĞƌƚĂŶŬĂŶĚƉůĂĐĞƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇĐůŽƐŝŶŐƚŚĞĚƌĂǁĞƌ͘


WĂŐĞϯ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ

/E^d>>d/KE

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ




E

ůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ

͊ dŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ĞƋƵŝƉƉĞĚ ǁŝƚŚ ƉƌŽŶŐ ƉŽǁĞƌ
ĐĂďůĞĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŽƉĞƌĂƚĞǁŝƚŚĂůƚĞƌŶĂƚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚ
Ăƚ ƚŚĞ ǀŽůƚĂŐĞ ĂŶĚ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ
ƉůĂƚĞůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘
͊dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĞƌ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚƐĂĨĞƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
ĞĨŽƌĞŵĂŬŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞŵĂŝŶƐ͕ŵĂŬĞƐƵƌĞ
ƚŚĂƚ͗
• ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ŝƐ ĞĂƌƚŚĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƐĂĨĞƚǇ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ͖
• dŚĞƐŽĐŬĞƚĐĂŶǁŝƚŚƐƚĂŶĚƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƉŽǁĞƌŽĨ
ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ
ƉůĂƚĞ͖
• ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ ǀŽůƚĂŐĞ ŵƵƐƚ ďĞĞŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ǀĂůƵĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĚĂƚĂƉůĂƚĞ͖
• ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ŵƵƐƚ ďĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉůƵŐ ŽĨ
ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘ KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ ƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ Žƌ
ƚŚĞ ƉůƵŐ͖ ĚŽ ŶŽƚ ƵƐĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĐŽƌĚƐ Žƌ ŵƵůƚŝƉůĞ
ƐŽĐŬĞƚƐ͘
͊dŚĞƉŽǁĞƌĐŽƌĚŵƵƐƚŶŽƚďĞďĞŶƚŽƌĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚ͘
͊ dŚĞ ƉŽǁĞƌ ĐĂďůĞ ŵƵƐƚ ďĞ ĐŚĞĐŬĞĚ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ĂŶĚ ŝĨ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƌĞƉůĂĐĞĚďǇĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐŽŶůǇ͘
͊dŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĚĞĐůŝŶĞƐĂŶǇůŝĂďŝůŝƚǇƐŚŽƵůĚƚŚĞƐĞ
ƐĂĨĞƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŶŽƚďĞŽďƐĞƌǀĞĚ͘

•

•

ƚŚĞƉŽǁĞƌĐŽƌĚŵƵƐƚ
ĨŝƌƐƚ ďĞ ĨŝǆĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƉůĂĐĞ ŝŶ
ƚŚĞďĂĐŬŽĨƚŚĞƵŶŝƚ͘
/ŶƐĞƌƚ ƚŚĞ ƉůƵŐ ŝŶƚŽ
ƚŚĞƐŽĐŬĞƚ͘



dŚĞƉŽǁĞƌƐƵƉƉůǇĐĂďůĞŵƵƐƚďĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚƐŽƚŚĂƚĂƚ
ŶŽ ƉŽŝŶƚ ŝƐ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ
ĞǆĐĞĞĚŽĨϱϬΣƚŚĞĂŵďŝĞŶƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘




WĂŐĞϰ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ
E

,ZdZ/^d/^




ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ





ĂƚĂƉůĂƚĞ

WŽĚƐŝŶĨŝůƚĞƌƉĂƉĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚ͘^͘͘


•

^ƵƉƉůǇǀŽůƚĂŐĞ

ϮϮϬs

•

EŽŵŝŶĂůĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ

ϭϬϰϬt

•

&ƌĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂů

DĞƚĂů

•

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ;>ǆ,ǆͿ
ŵŵ͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ
ĞǆĐůƵĚĞĚ

ϱϵϯǆϰϱϰǆϯϬϴ

•

tĞŝŐŚƚ;ŬŐͿ͕ǁŝƚŚ
ĞŵƉƚǇƚĂŶŬ

ϭϵŬŐ

•

>ĞŶŐŚƚŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌ
ĐŽƌĚ

ϭ͕ϱŵƚ

•

hƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ

dŽƵĐŚďƵƚƚŽŶƐŽŶŐůĂƐƐ͕
ďĂĐŬůŝƚ

•

tĂƚĞƌƚĂŶŬ

ZĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨƌŽŶƚ

•

tĂƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚǇ

Ϯ͕ϱůƚ

•

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŽŶƚƌŽů

ůĞĐƚƌŽŶŝĐǁŝƚŚEd
ƉƌŽďĞ

•

WƵŵƉƉƌĞƐƐƵƌĞ

ϮϬďĂƌ

•

tĂƚĞƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ

tŝƚŚŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌ

•

^ƚĞĂŵƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵ

tŝƚŚ
ŝŶĚĞƉĞŶĚƚŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞƌ

•

^ĂĨĞƚǇĚĞǀŝĐĞĨŽƌ
ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ

sĂůǀĞŽƉĞƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉŽĚ

>ƵďƌŝĐĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂƚ ĞǆĐŚĂŶŐĞƌ
ĐŽĨĨĞĞ

•

^ĂĨĞƚǇĚĞǀŝĐĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ

dŚĞƌŵŽƐƚĂƚǁŝƚŚŵĂŶƵĂů
ƌĞƐĞƚ

dŚĞ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ ǁĞƌĞ
ŵĂĚĞ ƐŽ ĂƐ ƚŽ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƌ ĐŽĨĨĞĞ͕ ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ĨĂƚƚǇ ƌĞƐŝĚƵĞƐ ŽĨ
ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐ͕ƚŚŝƐĂůůŽǁƐĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůƵďƌŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĂůĚƵĐƚƐ͕ďǇƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐƚŚĞŵĂŐĂŝŶƐƚůŝŵĞƐĐĂůĞ͘


dŚĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƵŶŝƚ ŽĨ
ƚŚŝƐ ŵĂĐŚŝŶĞ ŝƐ ƐƵŝƚĂďůĞ
ƚŽ ĚŝƐƉĞŶƐĞ͗ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͕
ƚĞĂ͕ ďĂƌůĞǇ͕ ĞƚĐ͕͘ ŝŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽĚƐ ^ ;ĂƐǇ
^ĞƌǀŝŶŐƐƉƌĞƐƐŽͿ͘





hƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝǌĞƐ ŽĨ
ƉŽĚƐ͕ĚŽĞƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞ
ĂŐŽŽĚƐƵƉƉůǇ͘




^ǇƐƚĞŵĂďŽƵƚĞŵƉƚǇŝŶŐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐ


ƉƉůŝĂŶĐĞĐŽŵƉůŝĞƐǁŝƚŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐϮϬϬϲͬϵϱĂŶĚ
ϮϬϬϰͬϭϬϴ͘

















dŚĞ ŐƌŽƵƉ ĂůůŽǁƐ ǇŽƵ ƚŽ
ƵƐĞƉŽĚƐŽĨϰϰŵŵǁŝƚŚϳ
Őƌ͘ ŽĨ ĐŽĨĨĞĞ ƉŽǁĚĞƌ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ͘^͘͘ ;ƐŝŶŐůĞ
ĚŽƐĞƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͘


WĂŐĞϱ

dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŚǇĚƌĂƵůŝĐ
ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ĞŵƉƚǇŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐ ĐŽĨĨĞĞ
ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ǀĂƉŽƌ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ĞĂĐŚ
ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚ͘
dŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵ͕ ŝƚ ŝƐ ƚŽ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ƚŚĞ
ŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚŝŶƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚŝŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŚĞŶ
ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŝƐ ŝŶ ƐƚĂŶĚͲďǇ͕ ƚŚĂƚ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƚŚĞ
ĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǁĂƚĞƌŝŶƚŚĞĚƵĐƚƐ͘

ƵƚŽŵĂƚŝĐ ƐǁŝƚĐŚͲŽĨĨ ƐǇƐƚĞŵ ^^ ;ŶĞƌŐǇ
^ĂǀŝŶŐ^ǇƐƚĞŵͿ

Ŷ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƚŝŵĞƌ͕ ƚƵƌŶƐ ŽĨĨ ƚŚĞ ŚĞĂƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƌ ƐƚĞĂŵ ŝĨ ŶŽƚ ŽĐĐƵƌ ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ĨŽƌ ϱ ŵŝŶƵƚĞƐ͘ dŽ ĚŝƐƉĞŶƐĞ ƐƚĞĂŵ͕ ǁĞ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƚŽ
ƐĞůĞĐƚ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ ďƵƚƚŽŶ ĂŶĚ ǁĂŝƚ ƵŶƚŝů ƚŚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞĂĐŚĞƐƚŚĞŽƉƚŝŵĂůůĞǀĞůŽĨƉƌŽǀŝƐŝŽŶ͘
ůƐŽ͕ŝĨǇŽƵĂƌĞŶŽƚƵƐŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚĨŽƌϭϱŵŝŶƵƚĞƐ͕ƚŚĞ
ƵŶŝƚĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇŐŽĞƐŝŶƚŽƐƚĂŶĚͲďǇŵŽĚĞ;ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ ůŝŐŚƚƐ ŽĨĨ͕ ƌĞŵĂŝŶƐ ĂĐƚŝǀĞ ŝůůƵŵŝŶĂƚŝŽŶ Ăƚ ůŽǁ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƉĂŶĞůͿ͘

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ

,ZdZ/^d/^



ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ



E

ƐƐĞŵďůǇǀŝĞǁ









































ŽŶƚƌŽůƉĂŶĞů
WŽĚƐĚƌĂǁĞƌ

'ĞŶĞƌĂů

WŝƉĞŽĨƐƚĞĂŵͬ
ŚŽƚǁĂƚĞƌ

tĂƚĞƌƚĂŶŬ
ƌŝƉƚƌĂǇ

ŽŶƚƌŽůƉĂŶĞů









K&&ƐĞůĞĐƚŝŽŶ



ŵƉƚǇƚĂŶŬŝŶĚŝĐĂƚŽƌ




,KdtdZ
ƐĞůĞĐƚŝŽŶ


WĂŐĞϲ

^dD
ƐĞůĞĐƚŝŽŶ

WŽǁĞƌŽŶͬŽĨĨ
ƐƚĂŶĚͲďǇ

KƉĞŶŽĨ
WŽĚƐĚƌĂǁ
Ğƌ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ
E

^dZdĂŶĚh^

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ

ĞĨŽƌĞƐƚĂƌƚŝŶŐƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ĐŚĞĐŬƚŚĞƚŽŽůƐƐƵƉƉůŝĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚŝƐŵĂŶƵĂů͘

ϭ͘

Ϯ͘

dĂŬĞ ƚŚĞ ƚĂŶŬ͕ ƌŝŶƐĞ
ĂŶĚ Ĩŝůů ǁŝƚŚ ĨƌĞƐŚ
ǁĂƚĞƌ͘
ZĞĨŝůůĞĚ ƚŚĞ ƚĂŶŬ͕
ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ŚĂǀŝŶŐ
ĐůŽƐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƐƚŽƉƉĞƌ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƚŚĞ ĐŚĂƌŐŝŶŐ ŚŽƐĞƐ͕
ƉůĂĐĞ ŝƚ ŝŶƐŝĚĞ ŝƚƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚ͘



͊&ŝůů ƚŚĞ ƚĂŶŬ ĂůǁĂǇƐ ĂŶĚ ŽŶůǇ ǁŝƚŚ ǁĂƚĞƌ Ăƚ ĂŵďŝĞŶƚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ŶŽƚ ĐĂƌďŽŶĂƚĞĚ͘ ,Žƚ ǁĂƚĞƌ Žƌ ŽƚŚĞƌ
ůŝƋƵŝĚƐŵĂǇĚĂŵĂŐĞƚŚĞƚĂŶŬĂŶĚƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞ͘

͊tŚĞŶǇŽƵĨŝƌƐƚƐƚĂƌƚƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽ ĐƵƉƐ ŽĨ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ ;ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚ ƵƐŝŶŐ
ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĂů ƉŽĚƐ ĚŝƐĐ ƐƵƉƉůŝĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞͿ ƚŽ
ĂůůŽǁĐŽŵƉůĞƚĞĨŝůůŝŶŐŽĨƚŚĞŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚ͘


&ŝƌƐƚƐƚĂƌƚ


tĞ ĐĂŶ ƐƚŽƉ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ǁŝƚŚ ŽŶͲ
ŽĨĨ ďƵƚƚŽŶ͕ ƚŚĞ ůĞĚƐ ƚƵƌŶ ŽĨĨ ĂŶĚ ƚŚĞ ŬĞǇƉĂĚ ŝƐ
ŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚĂƚůŽǁŝŶƚĞŶƐŝƚǇ͘


•
•


/Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ĞŵƉƚǇ ƚĂŶŬ͕ Žƌ ůŽǁ ůĞǀĞů ŽĨ ǁĂƚĞƌ͕
ƚŚĞ ůŝŐŚƚ ΗĞŵƉƚǇ ƚĂŶŬΗ ǁŝůů ĨůĂƐŚ͕ ĂŶĚ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ
ĞŶĂďůĞĚĂŶǇƚǇƉĞŽĨĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͖
YƵĂŶĚŽ ŝů ƐĞƌďĂƚŽŝŽ ğ ƌŝĞŵƉŝƚŽ Ěŝ ŶƵŽǀŽ͕
ůΖĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝŽ ƚŽƌŶĞƌă Ăů ƐƵŽ ŶŽƌŵĂůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞůƵŵŝŶŽƐŽƐŵĞƚƚĞĚŝ
ůĂŵƉĞŐŐŝĂƌĞ͘




>ŽĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚ
͊ĞĨŽƌĞĨŝƌƐƚƵƐĞ͕ŽƌĂĨƚĞƌůŽŶŐƉĞƌŝŽĚƐŽĨŝŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŝĨ
ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƚĂŶŬ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ĞŵƉƚŝĞĚ ŝƚ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƉƌŝŵĞƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘
/Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĐŝƌĐƵŝƚ ŵƵƐƚ ďĞ ůŽĂĚĞĚ ŝĨ ĨůĂƐŚĞƐ ƚŚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƚŚĞĞŵƉƚǇƚĂŶŬ͕ƐŽĂƐƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞĂŶǇĂŝƌ
ďƵďďůĞƐ͘


KƉĞŶ ƚŚĞ ůĞĨƚ ƐŝĚĞ ƉĂŶĞů
ƚŽĂĐĐĞƐƐƚŚĞŵĂŝŶƐǁŝƚĐŚ
ƚŽƉŽƐŝƚŝŽŶKE;ϭͿ͘


dŽ ůŽĂĚ ƚŚĞ ĐŝƌĐƵŝƚ͕ ŵĂŬĞ Ă ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƉŽĚƐ͕
ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚƌĂǁĞƌ ĂŶĚ ƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ďƌĞǁ ďƵƚƚŽŶ͘ tĂŝƚ
ƵŶƚŝů ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ĞŶƚĞƌƐ ƵŶĚĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ĂďŽƵƚ ϴ
ƐĞĐŽŶĚƐͿĂŶĚƐƚŽƉƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘





dŚĞŵĂĐŚŝŶĞŝƐŝŶƚŚĞŚĞĂƚŝŶŐƉŚĂƐĞ͕ƚŚĞ>ƐůŝŐŚƚƵƉ
ĂŶĚƚŚĞĐŽĨĨĞĞďƵƚƚŽŶĨůĂƐŚĞƐ͘

͊ dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ĐĂŶ ďĞ ďƌŽƵŐŚƚ ŝŶ ƐƚĂŶĚͲďǇ͕ ŝŶ ƚŚŝƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŝƐ ŽĨĨ͕ ŝƚ ǁŽƌŬƐ ũƵƐƚ ƚŚĞ ƉƵƐŚͲ
ďƵƚƚŽŶ ĐŽŶƚƌŽůƐ͕ ǁŚŝůĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐŽĨĨĞĞ ĂŶĚ ƐƚĞĂŵ ĂŶĚ
ƚŚĞůĞĚůŝŐŚƚŝŶŐĚŽĞƐŶŽƚĨĞĞĚ͘

dŽǀĞƌŝĨǇƚŚĂƚƚŚĞĐŚĂƌŐŝŶŐĐŝƌĐƵŝƚŚĂƐďĞĞŶĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ĐŽƌƌĞĐƚůǇ͕ƉƌĞƐƐƚŚĞŚŽƚǁĂƚĞƌďƵƚƚŽŶĂŶĚǁĂŝƚĨŽƌƚŚĞ
ǁĂƚĞƌĚƌĂŝŶĂŐĞĨƌŽŵƚŚĞƐƉŽƵƚ;ĚŝƌĞĐƚŝŶŐƚŚĞƐƉĞĂƌŽƵƚ
ŽĨĂĐƵƉŽƌŽŶƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇͿ͘
tŚĞŶ ĂƌĞ ĨŝŶŝƐŚ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ƚŚĞ
ŵĂĐŚŝŶĞŝƐƌĞĂĚǇĨŽƌƵƐĞ͘
dŽďƌĞǁĐŽĨĨĞĞ͕ŚŽƚǁĂƚĞƌŽƌƐƚĞĂŵ͕ĂŶĚƉƌŽƉĞƌůǇƵƐĞ
ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ĨŽůůŽǁ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ďĞůŽǁ
ŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐ͘




ŝƐƉĞŶƐŝŶŐĞƐƉƌĞƐƐŽŽƌůŽŶŐĐŽĨĨĞĞ
dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŝƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĚŝƐƉĞŶƐĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͘ zŽƵ

WĂŐĞϳ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ

^dZdĂŶĚh^

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ

E

ĐĂŶŶŽƚĐŚĂŶŐĞƚŚĞŽƵƚƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘
dŽ ďƌĞǁ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽĨĨĞĞ Ăƚ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ĚŽƐĞ͕ ũƵƐƚ
ƐĞůĞĐƚƚŚĞďƵƚƚŽŶĂŶĚǁĂŝƚĨŽƌƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐƌĞĂĐŚĞƐ
ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞĚ ƋƵĂŶƚŝƚǇ͖ Ă ŶĞǁ ƉƌĞƐƐ ŽŶ ƚŚĞ ďƵƚƚŽŶ ǁŝůů
ƐƚŽƉƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘


dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŽŶƚƌŽů
dŚĞ ďƌĞǁŝŶŐ ŐƌŽƵƉ ŝƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĂƚ ĞŶƐƵƌĞƐ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŽĨ ĐŽĨĨĞĞ ĂŶĚ ŚŽƚ
ǁĂƚĞƌĂƚŽƉƚŝŵƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘
/Ĩ ƚŚĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƵŶĚĞƌŐŽĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĐŚĂŶŐĞƐ͕ƚŚĞůĞĚǁŝůů ĨůĂƐŚƵŶƚŝůƚŚĞƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƉƌĞͲƐĞƚǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘



dŚĞ ƐŚĂƉĞ ĂŶĚ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŶŽǌǌůĞ͕
ĂůůŽǁƐƚŽĂĚĂƉƚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝǌĞƐŽĨĐƵƉƐŽƌŐůĂƐƐĞƐ͘


ŽĨĨĞĞŐƌŽƵƉ


dŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŐƌŽƵƉ ĐŽŵƉƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ƉŽĚ ŝŶ ĂŶ
ŝŶĨƵƐŝŽŶĐŚĂŵďĞƌ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐĂƉĞƌĨĞĐƚƐĞĂůĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽďƌĞǁĐŽĨĨĞĞ͘
ĨƚĞƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ͕ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŶƚƌŽů͕
ƉƌĞǀĞŶƚƐƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞŐƌŽƵƉďĞĨŽƌĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŝŶƚŚĞŝŶĨƵƐŝŽŶĐŚĂŵďĞƌŝƐƌĞƐĞƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞĚƌĂǁĞƌ
ŽƉĞŶŝŶŐŽĐĐƵƌƐŽŶůǇŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƐĂĨĞƚǇ͘


dŽ ŽƉĞŶ ƚŚĞ ƉŽĚƐ ĚƌĂǁĞƌ ƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ďƵƚƚŽŶ
ĚƌĂǁĞƌ ĂŶĚ ƉůĂĐĞ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞͲƐĞƌǀŝŶŐ ƉŽĚ ŽŶ ƚŚĞ ĨŝůƚĞƌ
ĚƌĂǁĞƌ͘ŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŶƚƌŽůůĞƌĐŚĞĐŬƐƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞĚƌĂǁĞƌĂŶĚŽƉĞŶŽƌĐůŽƐĞƚŚĞĚƌŝǀĞǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞ
ďƵƚƚŽŶ͘

^ĂĨĞƚǇǀĂůǀĞŽĨƚŚĞƉŽĚƉƌĞƐĞŶĐĞ

,ŽƚtĂƚĞƌĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ

ƐĂĨĞƚǇǀĂůǀĞůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐƵŶŝƚ͕ƉƌĞǀĞŶƚƐ
ƚŚĞďƌĞǁŝŶŐŝĨƚŚĞƉŽĚŝƐŶŽƚƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞĨŝůƚĞƌ͘




ŽĨĨĞĞďƌĞǁŝŶŐ

͊ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͕ƚŚĞǇĐĂŶƐŚŽƌƚƐƉƵƌƚƐ
ŽĨ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ͘ dŚĞ ůĂŶĐĞ ǁĂŶĚ ŵĂǇ ƌĞĂĐŚ ŚŝŐŚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͗ ĚŽ ŶŽƚ ƚŽƵĐŚ ŝƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ǁŝƚŚ ǇŽƵƌ
ŚĂŶĚƐ͘

͊ ĞĨŽƌĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ͕ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ǁĂƚĞƌ ƚĂŶŬ ŝƐ ĨƵůů ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ďƵƚƚŽŶ ŝƐ
ŶŽƚĨůĂƐŚŝŶŐ͘

ĞĨŽƌĞ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ͕ ĐŚĞĐŬ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůĞĚ ĚŽĞƐ
ŶŽƚ ďůŝŶŬ͕ ŝŶ ĐĂƐĞ ǁĂŝƚ ƵŶƚŝů ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŚĂƐ
ƐƚĂďŝůŝǌĞĚ͘
&ŽƌƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐŽĨŚŽƚǁĂƚĞƌ͕ƉƌŽĐĞĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗

WůĂĐĞ ƚŚĞ ĐƵƉ ŽŶ ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ
ŵĞƚĂůŐƌŝĚ͘

ϭ͘



WůĂĐĞ Ă ĐƵƉ͕ Žƌ ĂŶǇ
ŽƚŚĞƌ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƉŽƵƚ
ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘


Ϯ͘

WƌĞƐƐƚŚĞďƵƚƚŽŶƚŽƐƚĂƌƚƚŚĞŚŽƚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇ͘

ϯ͘

WƵƐŚ ƚŚĞ ďƵƚƚŽŶ ĂŐĂŝŶ ƚŽ ƐƚŽƉ ƚŚĞ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ
ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘



WĂŐĞϴ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ
E

^dZdĂŶĚh^

͊ dŚĞ ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŝƌĐƵŝƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ĂůůŽǁƐ ƚŽ
ĚŝƐƉĞŶƐĞǁĂƚĞƌĂƚĂĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ƵƐŝŶŐƚŚĞ
ƐĂŵĞůĂŶĐĞĂůƐŽĨŽƌĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐƚŚĞƐƚĞĂŵ͘


^ƚĞĂŵ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ

ͬ

WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ

ŽĨ

tŚĞŶ ǁĞ ƚƵƌŶ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ͕ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ
ŐƌŽƵƉ ƌĞŵĂŝŶƐ ŽĨĨ͘ dŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ƐƚĞĂŵ͕ ǁĞ ǁŝůů
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ΗƐƚĞĂŵ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌΗ ƚŽ ƚƵƌŶ ŝƚ ŽŶ
ĂŶĚǁĂƌŵŝƚƵƉ͘


/ĨƚŚĞƐƚĞĂŵŝƐŶŽƚƵƐĞĚĨŽƌϱŵŝŶƵƚĞƐ͕ŝƚƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝƐ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇ ĚŝƐĂďůĞĚ ;ŶĞƌŐǇ ^ĂǀŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵͿ͕ ƵŶƚŝů
ƚŚĞƵƐĞƌƉƌĞƐƐĂŶĞǁƐĞůĞĐƚŝŽŶ͘
dŚĞ ƐƚĞĂŵ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ΗŵŽƵŶƚΗ ƚŚĞ ŵŝůŬ ĨŽƌ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ͕ďƵƚĂůƐŽĨŽƌƚŚĞŚĞĂƚŝŶŐŽĨďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘
͊ ZŝƐŬ ŽĨ ƐĐĂůĚŝŶŐ͊ ŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ŵĂǇ ďĞ ƉƌĞĐĞĚĞĚ ďǇ
ƐŚŽƌƚƐƉƌĂǇƐŽĨŚŽƚǁĂƚĞƌ͘dŚĞůĂŶĐĞǁĂŶĚŵĂǇƌĞĂĐŚ
ŚŝŐŚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͗ ĚŽ ŶŽƚ ƚŽƵĐŚ ŝƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ǁŝƚŚ ǇŽƵƌ
ŚĂŶĚƐ͕ĂŶĚĨŽƌĐĞƚŚĞǁĂƚĞƌĚŝƌĞĐƚŝŽŶŝŶƚŽĂĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͕
ŽƌƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇ͘

ϭ͘

WůĂĐĞ Ă ĐƵƉ Žƌ Ă ũƵŐ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƉŽƵƚ ŽĨ
ŚŽƚǁĂƚĞƌͬƐƚĞĂŵ͘


Ϯ͘

WƵƐŚƚŚĞƐƚĞĂŵďƵƚƚŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůƐƚĂƌƚĨůĂƐŚŝŶŐƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ŝƐ ƐƚĂƌƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŚĞĂƚŝŶŐ͕ ĂŶĚ ǁŝůů ƐƚŽƉ ĨůĂƐŚŝŶŐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘

ϯ͘
ϰ͘

WƵƐŚƚŚĞƐƚĞĂŵďƵƚƚŽŶĂŐĂŝŶƚŽĞŶĚƚŚĞƐƚĞĂŵ͘
&ŝůůǁŝƚŚĐŽůĚŵŝůŬϭͬϯŽĨƚŚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌǇŽƵǁĂŶƚƚŽ
ƵƐĞĨŽƌƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ͘



͊&Žƌ ďĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŚĞŶ ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ Ă ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ͕ ƵƐĞ
ĐŽůĚŵŝůŬ͘

ϱ͘



/ŵŵĞƌƐĞ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ ǁĂŶĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵŝůŬ ƚŽ ŚĞĂƚ
ĂŶĚ ƉƌĞƐƐ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ ďƵƚƚŽŶ͕ ƚƵƌŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ


WĂŐĞϵ

ϲ͘

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ

ǁŝƚŚ ƐůŽǁ ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďŽƚƚŽŵ ƵƉ ƚŽ
ŵĂŬĞƵŶŝĨŽƌŵĨŽĂŵŝŶŐ͘
dŽƐƚŽƉƚŚĞƐƚĞĂŵƉƌĞƐƐƚŚĞďƵƚƚŽŶĂŐĂŝŶ͘


͊dŚĞ ƐĂŵĞ ƐǇƐƚĞŵ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂƚŝŶŐ ŽƚŚĞƌ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘
͊ĨƚĞƌ ƵƐĞ͕ ĐůĞĂŶ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ ǁĂŶĚ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ ƌĞƐŝĚƵĂů
ŵŝůŬŽƌŽƚŚĞƌ͕ƵƐŝŶŐĂĚĂŵƉĐůŽƚŚ͘


/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞZĂŶĚD/EdEE

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ




'ĞŶĞƌĂůĐůĞĂŶŝŶŐ

E


͊dŚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ƉƌĞĨĞƌĂďůǇ ƚǇƉĞĚ ĐŽůĚ ĂŶĚ ĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ŵĂŝŶƐ͘

ůĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇĂŶĚŐƌŝĚ

•

͊/ƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚǇŽƵĞŵƉƚǇĂŶĚĐůĞĂŶƚŚĞĚƌŝƉ
ƚƌĂǇƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇ͘


•
•

ŽŶŽƚŝŵŵĞƌƐĞƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞŝŶǁĂƚĞƌĂŶĚĚŽŶŽƚ
ƉůĂĐĞƉĂƌƚƐŝŶƚŚĞĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌ͘
Ž ŶŽƚ ƵƐĞ ƐŚĂƌƉ ŽďũĞĐƚƐ Žƌ ŚĂƌƐŚ ĐŚĞŵŝĐĂů
ƉƌŽĚƵĐƚƐ;ƐŽůǀĞŶƚƐͿĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘
ŽŶŽƚĚƌǇƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞĂŶĚͬŽƌŝƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
ƵƐŝŶŐĂŵŝĐƌŽǁĂǀĞĂŶĚͬŽƌĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŽǀĞŶ͘

͊WĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇĐůĞĂŶƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƌĞĂǁŝƚŚĂĚĂŵƉĐůŽƚŚ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇďǇƌĞŵŽǀŝŶŐƌĞƐŝĚƵĞƐŽĨŐƌŽƵŶĚĐŽĨĨĞĞŽƌ
ŽƚŚĞƌĨŽƌĞŝŐŶŵĂƚƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞŐƵŝĚĞƐŽĨƚŚĞĚƌĂŝŶƉĂŶ͘

ϭ͘

WƵůůŽƵƚƚŚĞƚƌĂǇĂŶĚ
ƐůŝĚĞŝƚŽŶƚŽƚŚĞƌĂŝůƐ
ĂůůƚŚĞǁĂǇ͘

Ϯ͘

zŽƵ ĐĂŶ ƌĞŵŽǀĞ ƚŚĞ
ƐŝŶŐůĞ ŐƌŝĚ ĨŽƌ ĐƵƉƐ
ďǇ ůŝĨƚŝŶŐ ŝƚ ĨƌŽŵ ŝƚƐ
ŚŽƵƐŝŶŐ͕ Žƌ ƉƵůů ŽƵƚ
ƚŚĞ ĚƌŝƉ ƚƌĂǇ ǁŝƚŚ
ƚŚĞŐƌŝĚ͘

ϯ͘

>ŝĨƚ ƚŚĞ ĚƌŝƉ ƚƌĂǇ ĂƐ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝŐƵƌĞ͕
ĞŵƉƚǇ ĂŶĚ ĐůĞĂŶ͘
KŶĐĞ ǇŽƵ ŚĂǀĞ
ĨŝŶŝƐŚĞĚĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƌĞͲ
ŝŶƐĞƌƚ ƚŚĞ ĚƌŝƉ ƚƌĂǇ
ĂŶĚŐƌŝůůĐŽƌƌĞĐƚůǇ͘



•

/ƚ ŝƐ ĂĚǀŝƐĂďůĞ ƚŽ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ĐůĞĂŶ ƚŚĞ
ǁĂƚĞƌ
ƚĂŶŬ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ
ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ŝŶƐŝĚĞ͘











•

•


dŽ ĐůĞĂŶ ƚŚĞ ƵŶŝƚ͕
ƵƐĞ Ă ƐŽĨƚ ĐůŽƚŚ
ĚĂŵƉĞŶĞĚ
ǁŝƚŚ
ǁĂƚĞƌ͘
ůĞĂŶ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĂƌĞĂ
ĂŶĚ
ƚŚĞ
ĚŝƐƉĞŶƐĞƌĚƌĂǁĞƌ͘






ŽŶƚƌŽůƉĂŶĞůĐůĞĂŶŝŶŐ

ůĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽĚƐĨŝůƚĞƌ
WĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇĐůĞĂŶƚŚĞƉŽĚƐĨŝůƚĞƌĂŶĚŝƚŚŽƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞ
ĚƌĂǁĞƌ͘dŚĞĨŝůƚĞƌŝƐŚĞůĚŽŶƚŚĞĚƌĂǁĞƌďǇĂŵĂŐŶĞƚŝĐ
ǌŽŶĞ͕ũƵƐƚĂƐůŝŐŚƚƉƵůůƚŽĨƌĞĞŝƚĨƌŽŵŝƚƐƐĞĂƚ͘
dŚĞ ƉŽĚƐ ĚƌĂǁĞƌ ĐĂŶ EKd
ďĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨŽƌ ĐůĞĂŶŝŶŐ͘
ŶĚ ΖƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĐůĞĂŶ ƚŚĞ
ĐŽĨĨĞĞ ĨŝůƚĞƌ ďǇ ůŝĨƚŝŶŐ ŝƚ
ĨƌŽŵ ŚŝƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ǁŝƚŚ Ă
ƐůŝŐŚƚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƉƵůů͘
dĞƌŵŝŶĂƚĞ ƚŚĞ ĐůĞĂŶŝŶŐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞͲŝŶƐĞƌƚ ƚŚĞ
ĨŝůƚĞƌŽŶƚŚĞƉŽĚƐĚƌĂǁĞƌ͘
















WĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇĐůĞĂŶǁŝƚŚĂĚĂŵƉĐůŽƚŚƚŚĞŐůĂƐƐĐŽŶƚƌŽů
ƉĂŶĞů͕ ƐŽ ĂƐ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ĐůĞĂŶ ƚŽƵĐŚͲƐĞŶƐŝƚŝǀĞ͘
dŚĞƚŽƵĐŚͲƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂƌĞĂŝƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚ͘



WĂŐĞϭϬ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞZĂŶĚD/EdEE
E

ŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ




tĂƚĞƌĨŝůƚĞƌŝŶƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘
dŚĞǁĂƚĞƌĨŝůƚĞƌŝƐŽĨƚŚĞƚǇƉĞǁŝƚŚĂŶĞƚǁŽƌŬƚĞƌŵŝŶĂů
ϱϬϬ ŵŝĐƌŽŶ͘ dŚŝƐ ĨŝůƚĞƌ ŚĂƐ ŶŽƚ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ
ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ďƵƚĂǀŽŝĚƐƚŚĂƚƌĞƐŝĚƵĞƐŽƌĨŽƌĞŝŐŶďŽĚŝĞƐ
ĞŶƚĞƌƚŚĞŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚ͘

ϭ͘

dŚĞ ǁĂƚĞƌ ĨŝůƚĞƌ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƌĞƉůĂĐĞĚ ŝĨ ŝƚ ƐŚŽǁƐ
ĐĂůĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽƵƚƐŝĚĞŽƌŝĨŝƚŝƐĚĂŵĂŐĞĚ͘


ZĞƉůĂĐĞƚŚĞǁĂƚĞƌĨŝůƚĞƌ͘

ϭ͘

Ϯ͘



KƉĞŶ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ĚŽŽƌ
ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĞ ƚŚĞ
ǁĂƚĞƌ ƚĂŶŬ͘ ǆƚƌĂĐƚ
ƚŚĞ ƚĂŶŬ ĐĂƉ ǁŝƚŚ
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŝƉĞƐ ĨŽƌ
ůŽĂĚŝŶŐ
ĂŶĚ
ƵŶůŽĂĚŝŶŐ͘
dŚĞ ĨŝůƚĞƌ ŵƵƐƚ ďĞ
ƉůƵŐŐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ŝŶůĞƚŚŽƐĞ;ůŽŶŐĞƌͿ͘


Ϯ͘

,ŽůĚƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞĨŽƌϭϬƐĞĐŽŶĚƐŽŶƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
ďƵƚƚŽŶΗĞŵƉƚǇƚĂŶŬΗ͘


ϯ͘



ϯ͘

/ŶƐĞƌƚŝŶƚŽƚŚĞƚĂŶŬĂ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ǁĂƚĞƌ
ĂŶĚ
ĐŝƚƌŝĐ
ĂĐŝĚ
;ƐĂůĂďůĞŝŶĂŶǇŚĞĂůƚŚ
ƐŚŽƉͿ Žƌ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽĚƵĐƚ
ŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌƵƐĞ͘

/ŶƐĞƌƚ ƚŚĞ ƚƵďĞ ǁŝƚŚ
ƚŚĞ ŶĞǁ ĨŝůƚĞƌ͕ ĐůŽƐĞ
ƚŚĞ ĐĂƉ ĂŶĚ ŝŶƐĞƌƚ
ƚŚĞ ƚĂŶŬ ŝŶƚŽ ŝƚƐ
ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚ͘

ƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ϭϬ ƐĞĐŽŶĚƐ ŝƚ ǁŝůů ďĞ ƚŚĞ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ ĨůĂƐŚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇƐ ŽĨ ΗĐŽĨĨĞĞΗ͕
ΗĞŵƉƚǇƚĂŶŬΗĂŶĚΗŚŽƚǁĂƚĞƌΗ͘
ϰ͘

ƚ ƚŚŝƐ ƉŽŝŶƚ ŝƚ ŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ƐƚĂƌƚ ƚŚĞ
ĨůŽǁ ŽĨ ĚĞƐĐĂůŝŶŐ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĐŽĨĨĞĞ ŐƌŽƵƉ͕ ĂĨƚĞƌ
ŝŶƐĞƌƚŝŶŐ ƚŚĞ ΗƉůĂƐƚŝĐ
ƉŽĚΗ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽĚƐ
ĚƌĂǁĞƌ͘

ϱ͘

Kƌ ƐĞůĞĐƚ ƚŚĞ ŚŽƚ
ǁĂƚĞƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƚŽ
ĚĞƐĐĂůĞ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ
ǁĂŶĚ͘








ĞƐĐĂůŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŝƐ ĞƋƵŝƉƉĞĚ ǁŝƚŚ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ
ĞŵƉƚǇŝŶŐŽĨƚŚĞ ĐŝƌĐƵŝƚƐ͕ĂŶĚůƵďƌŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ ƐĂŵĞ͕
ƵƐĞĚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ůŝŵĞƐƚŽŶĞ ŽŶ ƚŚĞ
ŝŶƐŝĚĞ͕ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŝƐ ŚŽǁĞǀĞƌ ĞƋƵŝƉƉĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌĂƉŽƐƐŝďůĞŶĞĞĚĨŽƌĚĞƐĐĂůŝŶŐŽĨŝƚƐĐŝƌĐƵŝƚ͘
dŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵĂůůŽǁƐƚŚĞĂĐƚƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƵŵƉĨŽƌƚŚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƐĐĂůŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨ
ŚĞĂƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂƚŝŶŐ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƐ ŽĨ ďŽƚŚ ŐƌŽƵƉƐ
ĐŽĨĨĞĞĂŶĚƐƚĞĂŵ͘








WĂŐĞϭϭ


ĨƚĞƌ ĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞƐĐĂůŝŶŐ ƐŽůƵƚŝŽŶ ;Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭ͘ϱ
ůŝƚĞƌƐͿ͕ŵĂŬĞĂĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐŽĨƚŚĞƐĂŵĞĂŵŽƵŶƚŽĨĐůĞĂŶ
ǁĂƚĞƌƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞƌĞƐŝĚƵĞƐŽĨĚĞƐĐĂůŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶĨƌŽŵ
ƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚ͘

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞWƌŽďůĞŵƐͲĂƵƐĞƐͲZĞŵĞĚŝĞƐŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ
E
WƌŽďůĞŵƐ

WŽƐƐŝďůĞĐĂƵƐĞƐ

ZĞŵĞĚŝĞƐ

dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŝƐ ŶŽƚ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ
ŚĞĐŬƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞŵĂŝŶƐ͘
ƚŚĞŵĂŝŶƐ͘
dŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚƚƵƌŶŽŶ

/ƚŝƐŶŽƚƉƵƚƚŚĞƐǁŝƚĐŚƚŽΗKEΗ;ϭͿ͘

ĐƚŝǀĂƚĞƚŚĞƐǁŝƚĐŚ͘

/ƚ ŚĂƐ ďůŽǁŶ ĨƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉůƵŐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂůůƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ͘
ƉŽǁĞƌĐŽƌĚ͘
dŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ŚĂƐ ĞŶƚĞƌĞĚ ƐƚĂŶĚͲďǇ WƌĞƐƐ ƚŚĞ KŶͬKĨĨ ďƵƚƚŽŶ ŽŶ ƚŚĞ
ŝƐƉĞŶƐŝŶŐ ĂďƐĞŶƚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŬĞǇ ŵŽĚĞ͘
ĐŽŶƚƌŽůƉĂŶĞů͘
ƐĞůĞĐƚŝŽŶ͘
/ƚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞΗĞŵƉƚǇƚĂŶŬΗ
&ŝůůƚŚĞǁĂƚĞƌƚĂŶŬ͘
dŚĞ ŚĞĂƚŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ďƌĞǁ
tĂŝƚƵŶƚŝůƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞůŝŐŚƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŐƌŽƵƉ ŚĂƐ ŶŽƚ ǇĞƚ ƌĞĂĐŚĞĚ ŝƚƐ
;ŚŽƚǁĂƚĞƌŽƌƐƚĞĂŵͿƚŽƐƚŽƉďůŝŶŬŝŶŐ͘
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
EŽ ĚŝƐƉĞŶƐĞ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ Žƌ ƐƚĞĂŵ
ĨƌŽŵƚŚĞΗƐƉĞĂƌΗ͘
^ƚĞĂŵƉŝƉĞĐůŽŐŐĞĚ͘

&ŝƌƐƚŵĂŬĞĂĐůĞĂŶŝŶŐǁŝƚŚŚŽƚǁĂƚĞƌ
ĂŶĚĚĞƚĞƌŐĞŶƚŽŶůǇƚŚĞƐƚĞĂŵƚƵďĞ͘
WĞƌĨŽƌŵĂĚĞƐĐĂůŝŶŐĐǇĐůĞ͘

ƌƌŽŶĞŽƵƐ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵĐƚŝŽŶ ŚĞĐŬ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƚƵďĞŝŶƐŝĚĞƚŚĞƚĂŶŬǁĂƚĞƌ͘
ƉŝƉĞŝŶƚŽƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞƚĂŶŬ͘
ŝƐƉĞŶƐŝŶŐƐĐĂƌĐĞŽƌĂďƐĞŶƚ͘
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĂůĐĂƌĞŽƵƐ ĐŽŶĐƌĞƚŝŽŶ WĞƌĨŽƌŵ Ă ĚĞƐĐĂůŝŶŐ ĐǇĐůĞ ǁŝƚŚ
ŝŶƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚ͘
ƐƵŝƚĂďůĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
ŽĨĨĞĞƉŽĚƐŽĨĨƐŝƚĞ͘

ŽƌƌĞĐƚůǇƉŽƐŝƚŝŽŶƚŚĞƉŽĚ͘

DĞƚĂůĨŝůƚĞƌĐůŽŐŐĞĚ͘

ZĞŵŽǀĞ ƚŚĞ ĨŝůƚĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚƌĂǁĞƌ
ĂŶĚǁĂƐŚŝƚ͘

tĂƚĞƌĐŽŵĞƐŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞĚƌŝƉƚƌĂǇ͘

ƌŝƉƚƌĂǇŝƐƚŽŽĨƵůů͘

ZĞŵŽǀĞĚƌŝƉƚƌĂǇĂŶĚĞŵƉƚǇŝƚ͘





































dŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ƌƵŶƐ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽĚƐ
ĚƌĂǁĞƌ͘




WĂŐĞϭϮ

/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞWƌŽďůĞŵƐͲĂƵƐĞƐͲZĞŵĞĚŝĞƐŽĨĨĞĞDĂĐŚŝŶĞ
E

•


/ŶƚĞŶĚĞĚhƐĞ
•
•
•

dŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĨŽƌ
ĚŽŵĞƐƚŝĐƵƐĞ͘
/ƚΖƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ ŵĂŬĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĂŶǇŝůůĞŐĂůƵƐĞ͕ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌŝƐŬƐƚŚĞǇƉŽƐĞ͊
dŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŵƵƐƚ ŽŶůǇ ďĞ ƵƐĞĚ ďǇ ĂĚƵůƚƐ
ǁŝƚŚŵĞŶƚĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͘

•
•


ůĞĂŶŝŶŐ
•
•
•

WŽǁĞƌƐƵƉƉůǇ
ŽŶŶĞĐƚ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŽŶůǇ ƚŽ Ă ƐƵŝƚĂďůĞ
ŽƵƚůĞƚ͘
dŚĞ ǀŽůƚĂŐĞ ŵƵƐƚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĂƚ ƐŚŽǁŶ ŽŶ
ƚŚĞƌĂƚŝŶŐƉůĂƚĞ͘

dŚĞ ƉŽǁĞƌ ŽƵƚůĞƚ ŵƵƐƚ ďĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ
ŶĞĞĚ͘

•

ĞĨŽƌĞ ĐůĞĂŶŝŶŐ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͕ ŝƚ ŝƐ ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ƚŽ
ƉůĂĐĞƚŚĞŵĂŝŶƐǁŝƚĐŚƚŽΗϬΗ;ŽĨĨͿĂŶĚƚŚĞŶƵŶƉůƵŐ
ŝƚĨƌŽŵƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚ͘
tĂŝƚĨŽƌƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞƚŽĐŽŽůĚŽǁŶ͘
ŽŶŽƚŝŵŵĞƌƐĞƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞŝŶǁĂƚĞƌ͊WƌĞǀĞŶƚŝƚ
ĨƌŽŵďĞŝŶŐǁĞƚǁŝƚŚǁĂƚĞƌũĞƚƐ͘
ŽŶŽƚƚƌǇƚŽŽƉĞŶƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞƚŽŐĂŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂůƉĂƌƚƐ͘

ZĞƉĂŝƌƐͬDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
WŽǁĞƌĐŽƌĚ
•
•
•
•

•

ŽŶŽƚƵƐĞƚŚĞĐŽĨĨĞĞŵĂĐŚŝŶĞŝĨƚŚĞƉŽǁĞƌĐŽƌĚ
ŝƐĚĞĨĞĐƚŝǀĞ͘
ŽŶŽƚƌŽƵƚĞƚŚĞƉŽǁĞƌĐŽƌĚŽǀĞƌƐŚĂƌƉĞĚŐĞƐŽƌ
ŽǀĞƌŚŽƚŽďũĞĐƚƐŽƌƐƵƌĨĂĐĞƐĂŶĚƚŽƉƌŽƚĞĐƚŝƚĨƌŽŵ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨůŝƋƵŝĚƐ͘
ŽŶŽƚƌĞŵŽǀĞƚŚĞƉůƵŐďǇƉƵůůŝŶŐŽŶƚŚĞĐĂďůĞ͘
Ž ŶŽƚ ƚŽƵĐŚ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ĐŽƌĚ Žƌ ƉůƵŐ ǁŝƚŚ ǁĞƚ
ŚĂŶĚƐŽƌĨĞĞƚ͘

•
•

/ŶĐĂƐĞŽĨĨĂŝůƵƌĞ͕ƉƌŽďůĞŵƐŽƌĂƐƵƐƉĞĐƚĞĚĚĞĨĞĐƚ͕
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ƌĞŵŽǀĞ ƚŚĞ ƉůƵŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ͘
EĞǀĞƌĂƚƚĞŵƉƚƚŽŽƉĞƌĂƚĞĂĨĂƵůƚǇŵĂĐŚŝŶĞ͘
KŶůǇ ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐĞŶƚĞƌƐ ĐĂŶ ƉĞƌĨŽƌŵ
ƌĞƉĂŝƌƐ͘
/Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƌĞƉĂŝƌƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌŬ ŶŽƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇŶŽŶͲĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚƐĞƌǀŝĐĞĐĞŶƚĞƌƐ͕ƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐĞƌ ŶŽƚ ĂƐƐƵŵĞ ŶŽ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ĂŶǇ
ĚĂŵĂŐĞƚŽƉĞƌƐŽŶƐŽƌƉƌŽƉĞƌƚǇ͘

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉĞƌƐŽŶƐ

&ŝƌĞĨŝŐŚƚŝŶŐ

•

/ŶĐĂƐĞŽĨĨŝƌĞ͕ƵƐĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ;KϮͿ͘
ŽŶŽƚƵƐĞǁĂƚĞƌŽƌƉŽǁĚĞƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ͘

•

DĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ŶŽ ĐŚŝůĚ ŚĂƐ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ
ƉůĂǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽĨĨĞĞ ŵĂĐŚŝŶĞ͘ ŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ ŶŽƚ
ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͘
Ž ŶŽƚ ůĞĂǀĞ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƉĂĐŬ ƚŚĞ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƌĞĂĐŚŽĨĐŚŝůĚƌĞŶ͘

ZŝƐŬŽĨďƵƌŶƐ
•
•

Ž ŶŽƚ ƉŽŝŶƚ ƚŽ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌƐ͕ ƚŚĞ ũĞƚ ŽĨ
ŚŽƚƐƚĞĂŵŽƌƚŚĞŚŽƚǁĂƚĞƌ͗ĂŶĚƐĐĂůĚŝŶŐ͘
Ž ŶŽƚ ŝŶƐĞƌƚ ŽďũĞĐƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƉĞŶŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘

^ƉĂĐĞĨŽƌŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ƵƐĞĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
•
•
•
•
•



ŽŶŽƚďůŽĐŬƚŚĞǀĞŶƚƐĂŶĚŚĞĂƚĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ͘
ŚŽŽƐĞ ĨŽƌƚŚĞďƵŝůƚͲŝŶĂŶŚŽƵƐŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇůŝƚ͕
ĐůĞĂŶĂŶĚǁŝƚŚĂƐŽĐŬĞƚƚŚĂƚŝƐĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘
ŽŶŽƚƉůĂĐĞƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞŽŶǀĞƌǇŚŽƚƐƵƌĨĂĐĞƐŽƌ
ŶĞĂƌŽƉĞŶĨůĂŵĞƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚĚĂŵĂŐĞ͘
/ŶƐƚĂůů ƚŚĞ ĂƉƉůŝĂŶĐĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭϬ Đŵ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ
ǁĂůůƐĂŶĚĐŽŽŬŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͘
ŽŶŽƚŬĞĞƉƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞĂƚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐďĞůŽǁ
ϬΣ͕ĨƌŽƐƚĐĂŶĚĂŵĂŐĞƚŚĞĂƉƉůŝĂŶĐĞ͘


WĂŐĞϭϯ

ŝƐƉŽƐĂů
WƵƌƐƵĂŶƚƚŽĂƌƚ͘ϭϯŽĨ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞĐƌĞĞϮϱ:ƵůǇϮϬϬϱ͕
Ŷƌ͘ ϭϱϭ Η/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ϮϬϬϮͬϵϱ͕ͬ
ϮϬϬϮͬϵϲͬĂŶĚϮϬϬϯͬϭϬϴͬŽŶƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨƵƐĞ
ŽĨ ŚĂǌĂƌĚŽƵƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝƐƉŽƐĂů ŽĨ ǁĂƐƚĞΗ͕ ƚŚĞ ƐǇŵďŽů ŽĨ
ƚŚĞďŝŶǁŚĞĞůŝĞƐƚƌŝŬĞƚŚƌŽƵŐŚŽŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌŽŶŝƚƐ
ƉĂĐŬĂŐŝŶŐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌŽĚƵĐƚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨŝƚƐ
ůŝĨĞ ŵƵƐƚ ďĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ǁĂƐƚĞ͘
dŚĞƵƐĞƌ ŵƵƐƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŝƐƉŽƐĞŽĨƚŚĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂƚ
ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ŝƚƐ ƵƐĞĨƵů ůŝĨĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂŶĚ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ǁĂƐƚĞ Žƌ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĚĞĂůĞƌǁŚĞŶƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂŶĞǁĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘
dŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ǇŽƵƌ ŽůĚ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞ ĨŽƌ ƌĞĐǇĐůŝŶŐ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĚŝƐƉŽƐĂů
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ŚĞůƉƐ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƉŽƐƐŝďůĞ
ŚĂƌŵĨƵůĞĨĨĞĐƚƐŽŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚ
ƉƌŽŵŽƚĞƐƚŚĞƌĞƵƐĞĂŶĚͬŽƌƌĞĐǇĐůŝŶŐŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐŝƚŝƐ
ŵĂĚĞŽĨ͘/ŵƉƌŽƉĞƌĚŝƐƉŽƐĂůŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚďǇƚŚĞƵƐĞƌ͕
ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇůĂǁ͘

Hướng Dẫn Sử Dụng

Máy pha cà phê

Tóm tắt
Lắp đặt (trang 17-18)
•
•
•
•
•
•

Vị trí
Cài đặt sẵn
Lọc
Trọng tâm và điều chỉnh
Kết nối điện
Nối dây điện

Đặc điểm (trang 19)
•
•
•
•
•

Khay đựng
Vỏ tiêu chuẩn ESE
Hệ thống làm sạch tự động
Hệ thống bôi trơn
Hệ thống tiết kiệm năng lượng

Đặc điểm (trang 20)
•
•

Hiển thị các phần lắp ráp
Giao diện người dùng

Khởi động và sử dụng (trang 21-23)
•
•
•
•
•
•

Đèn báo đầu tiên
Tải mạch
Lọc nước
Pha cafe
Pha nước nóng
Tạo hơi nước

Chăm sóc và bảo dưỡng (trang 24-25)
•
•
•
•
•
•

Lau chùi tổng thể
Lau giao diện sử dụng
Lau khay hứng nước
Lau lưới lọc
Bảo dưỡng phần lọc nước
Chương trình Descalin

Sự cố - Nguyên nhân - Cách khắc
phục (trang 26-27)
Cẩn trọng và mẹo sử dụng (trang 28)

Trang 16

VN

Hướng Dẫn Sử Dụng

LẮP ĐẶT

Điều quan trọng là luôn giữ bản hướng dẫn sử dụng
này để có thể dễ dàng tham khảo bất kỳ lúc nào.
Nếu được bán, chuyển hoặc di chuyển sang chỗ
khác, hãy đảm bảo rằng hướng dẫn sử dụng này
luôn đi kèm với sản phẩm để người dùng mới biết
cách vận hành và các cảnh báo khi sử dụng sản
phẩm.

Máy pha cà phê

! Khi mà thiết bị được cài đặt sẵn, không được phép
tiếp xúc với các thiết bị điện. Tuyên bố người dùng
được nêu trong bảng dữ liệu được quyết định với loại
lắp đặt này.

Thông gió

! Hãy đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận: hướng
dẫn có những thông tin quan trọng về việc cài đặt,
sử dụng và an toàn.

Để đảm bảo thông gió tốt, hãy bỏ tất cả vỏ chắn đằng
sau của tủ chia ngăn. Tốt hơn là nên lắp đặt máy
pha cà phê sao cho nó nằm trên mặt phẳng ổn định
có lỗ thông hơi trung bình tối thiểu là: 45 X 540 mm.

Vị trí

Đặt máy pha cà phê vào khoang chứa

! Lớp Vỏ bọc bên ngoài rất nguy hiểm v à nên để
tránh xa trẻ em và được tiêu hủy theo các quy định
về tái chế (xem mục “Cẩn trọng và bí quyết”).
! Thiết bị phải được lắp đặt theo những hướng dẫn này và
phải được lắp đặt bởi một người có đủ năng lực. Lắp đặt
không đúng có thể gây nguy hiểm đến cho người, động vật
và tài sản.

Để đặt máy pha cà phê vào khoang chứa, bố trí các
khoảng cách sao cho cấu trúc bên ngoài của máy
thẳng hàng với khoang chứa.
•

Cài đặt sẵn

Để đảm bảo thiết bị có thể vận hành phù hợp, quan
trọng là tủ đựng thiết bị phải có những đặc điểm sau:
•

Các ô bên cạnh máy pha café phải là các
nguyên liệu cách nhiệt;

•

Trong trường hợp đồ dùng được làm bằng gỗ
dán, keo dán phải chịu được nhiệt độ 100 ˚C và
phải chịu được hơi nước ;

•

Khi đi kèm với máy pha café dưới bất kỳ dạng
lắp đặt nào, tủ đụng phải có những kích thước
sau:

Cũng phải đảm bảo rằng việc lắp đặt khoang
chứa cho thiết bị có lỗ thông hơi về phía mặt
đáy và mặt bên cho phép không khí có thể
tuần hoàn tốt, cần thiết cho sự tản nhiệt của
thiết bị.

! Điều chỉnh thiết bị để đảm bảo tính ổn định hoàn
toàn của thiết bị.
Để điều chỉnh thiết bị và tủ
đựng, hãy thực hiện như
sau:
• Mở cánh cửa bên cạnh để
tiếp cận vào hốc tủ;
•

Mở nắp tủ bằng bộ dụng cụ

•

Vặn chặt hai ốc vít
trong hai lỗ hở ở
cạnh bên (bên trái và
bên phải).

Sau khi đặt máy vào khoang chứa, đổ nước vào và
đặt khay hứng nước ở gần tủ ,

Trang 17

LẮP ĐẶT

Hướng Dẫn Sử Dụng

Máy pha cà phê

VN

Kết nối điện
! Máy pha cà phê được trang bị phích cắm được
thiết kế để hoạt động với các dòng điện thay thế
với mức điện áp và tần số được nêu trong tem
thông số trên thiết bị.
! Người lắp đặt thiết bị chịu trách nhiệm cho việc kết
nối điện chính xác và tuân thủ với các tiêu chuẩn an
toàn.
Trước khi kết nối với phần chính, phải đảm bảo rằng:
• Ổ cắm được tiếp đất và tuần thủ các tiêu chuẩn
an toàn;
• Ổ cắm có thể chịu được công suất tối đa của
thiết bị, công suất này được chỉ ra trên tem thông
số;
• Điện áp nguồn phải trong phạm vi các giá trị
được chỉ ra trên tem thông số;
• Ổ cắm phải tương thích với phích cắm của thiết
bị. Nếu không thì phải thay thế ổ cắm hoặc phích
cắm, không nên sử dụng dây nhánh hoặc ổ cắm
có nhiều lỗ.
! Dây nguồn không được phép bẻ cong hoặc bị đè
bởi đồ vật khác.
! Dây nguồn phải được kiểm tra định kỳ và nếu cần
thiết chỉ có thể được thay thế bởi nhân viên kỹ thuật
được chỉ định.
! Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm
nào nếu như các biện pháp an toàn này không
được giám sát.
•

•

Đầu tiên dây nguồn
phải được cố định
vào một vị trí thích
hợp ở phía sau thiết
bị.
Cắm phích vào ổ
cắm.

Dây cấp nguồn phải được cố định để tại bất kỳ điểm
nào cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hoạt động
trên 50 ˚C nhiệt độ biên.

Trang 18

ĐẶC ĐIỂM

Hướng Dẫn Sử Dụng

Máy pha cà phê

VN
Bảng dữ liệu

Các viên cà phê trong tiêu chuẩn lọc E.S.E.

•

Điện áp nguồn

220VAC

•

Công Suất

1040W

•

Nguyên liệu làm
khung
Kích thước(LxHxD)
mm, bao gồm cả
hộp

Kim loại

•

Bộ phận pha chế của
thiết bị thích hợp cho
việc pha chế: espresso,
trà, bột lúa mạch, v.v
trong các viên café tiêu
chuẩn ESE (Thiết bị pha
cà phê tự động)

593 x 454 x 308

•

Trọng
lượng(kg), với
bình rỗng

•

Chiều dài của dây
nguồn

1,5 mt

•

Giao diện người
dùng

Nút cảm ứng trên kính,
ngược sáng.

•

Bình nước

Được lấy ra từ phía
trước

•

Nước được chứa
trong bình

2,5 lt

•

Quản lý nhiệt độ

Điện tử với ống NTC

•

Áp suất bơm

20 barơ

•

Hệ thống làm
nóng nước

Có bộ phận chuyển nhiệt

•

Hệ thống phun
hơi

Có bộ phận chuyển nhiệt
độc lập

•

Thiết bị an toàn
để pha chế

Hệ thống van hoạt động
khi có lưới lọc

•

Thiết bị đảm
bảo Nhiệt độ
an toàn

Bộ ổn nhiệt được điều
chỉnh bằng tay.

Thiết bị cho phép bạn sử
dụng các viên cà phê
kích thước 44mm với
trọng lượng 7 gr.bột cà
phê tiêu chuẩn E.S.E.
(lượng cà phê cho 1 cốc)

19 kg

Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn EC 2006ƒ95 và EC
2004ƒ108.

Sử dụng các loại viên cà
phê kích thước khác
nhau không đảm bảo về
chất lượng cà phê được
pha chế.

Hệ thống đổ bã

Thiết bị được thiết kế với hệ thống thủy lực cho phép
đổ bã cà phê bằng hơi nước còn lại vào cuối mỗi chu
kỳ sử dụng.
Lợi ích của hệ thống này đó là không cần phải có
mạch thủy lực trong áp suất và nhiệt độ khi hệ thống
ở chế độ chờ, nhằm ngăn chặn sự hóa vôi của nước
trong ống dẫn.

Hệ thống bôi trơn của bộ trao đổi nhiệt

Kết nối thủy lực của thiết bị được thiết kế để giải
phóng áp suất bên trong của bộ trao đổi cà phê, khôi
phục lượng chất béo của chu kỳ, cho phép bôi trơn
liên tục các ống dẫn, bằng cách bảo vệ các ống dẫn
này không bị cặn vôi.

Hệ thống tự động ngắt ESS (Hệ thống tiết
kiệm năng lượng).
Thiết bị đếm thời gian điện tử, ngắt hơi trao đổi nhiệt
nếu không thực hiện pha chế trong 5 phút. Để điều
chỉnh hơi nước, phải chọn phím hơi nước và đợi đến
khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng tối ưu.
Tương tự, nếu như bạn không sử dụng thiết bị trong
khoảng 15 phút, thiết bị sẽ tự động chuyển sang
trạng thái chờ (các chức năng và đèn tắt, còn lại đèn
chiếu sáng chủ động ở cường độ thấp của bảng điều
khiển)
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Hiển thị các phần lắp ráp

Công tắc nguồn

Bảng điều
khiển

Ngăn đựng café

Ống hơi và
nước nóng

Bình nước
Khay hứng nước

Bảng điều khiển

Lựa chọn CÀ PHÊ
Ký hiệu thay nước
trong bình

Lựa chọn
HOT WATER
(nước
nóng)

Lựa chọn STEAM
(hơi)
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Bật/tắt/chờ

Mở ngăn
đựng
viên café

Máy pha cà phê

Hướng Dẫn Sử Dụng
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Trước khi khởi động thiết bị, hãy kiểm tra các công
cụ được cấp tương tự và được mô tả trong hướng
dẫn này.

1.
2.

Lấy bình ra, rửa và
đổ đầy nước sạch.
Đặt lại bình và sau
khi đóng nắp có
chứa ống sạc, đặt
nó vào bên trong tủ
đựng.

Chúng ta có thể tắt thiết bị trên bảng điều khiển bằng
nút on− off, khi tắt đèn LED, các nút được chiếu sáng
với cường độ thấp.

•

Trong trường hợp bình rỗng, hoặc mực nước
thấp, đèn báo hiệu “bình rỗng” sẽ nhấp nháy là
sẽ không cho phép thực hiện việc pha chế.

! Luôn đổ đầy bình và chỉ được đổ bằng nước ở
nhiệt độ biên và không bị vôi hóa. Nước nóng hoặc
các loại chất lỏng khác có thể làm hỏng bình và thiết
bị.
! Khi bạn bắt đầu khởi động thiết bị, đổ ít nhất là hai
cốc nước ấm (từ tủ đựng sử dụng các đĩa đựng viên
cà phê đặc biệt được cấp kèm với máy) để có thể
nạp đầy mạch thủy lực.

Trước tiên, khởi động máy

Mở ô phía bên tay trái để
sử dụng phím điều khiển
chính đến vị trí ON (bật)
(1).

Tải mạch thủy lực
! Trước khi sử dụng lần đầu tiên hoặc sau một thời gian dài
không hoạt động, nếu như bình nước đã được đổ sạch
hoàn toàn, chúng ta cần phải khởi động lại mạch của thiết bị.
Ngoài ra mạch cũng phải được tải lại nếu như đèn
chỉ báo bình rỗng đang nháy để loại bỏ các bọt khí

Để tải mạch, hãy thực hiện pha chế mà không có viên
cà phê, đóng tủ đựng và nhấn nút pha chế. Đợi đến
khi các nhóm chức năng hiện lên (khoảng 8 giây) và
ngừng pha chế.
Để xác nhận rằng mạch đang được nạp đã được
thực hiện chính xác, hãy nhấn vào nút nước nóng và
đợi nước rút hết khỏi bình nước (đổ trực tiếp vào cốc
hoặc vào khay hứng nước).

Thiết bị đang trong giai đoạn đun nước nóng, đèn
LED bật lên và phím pha cà phê nhấp nháy.

Khi thực hiện xong việc khởi động được nêu ở trên,
thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.

! Thiết bị có thể chuyển sang chế độ chờ, trong điều
kiện thiết bị tắt, chỉ có nút điều khiển nhấn là có thể
hoạt động trong khi các nút điều khiển pha cà phê và
hơi nước, đèn LED thì không thể nhấn được.

Để pha cà phê, nước nóng hoặc hơi nước, sử dụng
thiết bị đúng cách, hãy thực hiện theo những hướng
dẫn ở trang sau một cách cẩn thận.
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Pha chế cà phê espresso đơn hoặc đôi

Thiết bị được thiết kế để pha espresso. Bạn không
thể thay đổi được các kết quả sản phẩm tạo ra. Để
pha cà phê espresso với liều lượng mong muốn,
chúng ta chỉ cần lựa chọn các nút và đợi đến khi quy
trình pha chế đạt đến số lượng mong muốn. Nếu tiếp
tục nhần vào nút này, sẽ làm ngừng việc pha chế.

Điều khiển nhiệt độ
Các chức năng pha chế được điều khiển bởi một
bảng điều khiển điện tử cho phép đảm bảo pha chế
cà phê và nước nóng với nhiệt độ tối ưu.
Nếu nhiệt độ pha chế có thay đổi đáng kể, đèn led sẽ
nháy cho đến khi khôi phục lại các điều kiện làm việc
đã cài đặt ban đầu.

Hình dạng và kích thước của vòi pha cà phê cho
phép sử dụng nhiều loại cốc hoặc tách có kích thước
khác nhau.

Nhóm chức năng pha cà phê
Nhóm chức năng pha cà phê bao gồm viên cà phê,
hộp đựng, đảm bảo được đóng kín và áp suất cần để
pha café.
Sau khi pha cà phê, bảng điều khiển điện tử, ngăn
việc vận hành nhóm chức năng này trước khi áp sát
trong hộp đựng được cài đặt llại, chính vì vvậy tủ
đựng chỉ mở khi nó trong điều kiện an toàn.

Van an toàn của hộp đựng viên cà phê
Van an toàn được đặt trên thiết bị pha chế, để ngăn
thực hiện pha cà phê nếu như viên cà phê không
được đặt trong thiết bị lọc.

Pha cà phê
! Trước khi pha cà phê, phải đảm bảo rằng bình đổ
đầy nước và nút pha cà phê không nhấp nháy.

Để mở tủ đựng viên cà phê nhấn nút mở tủ và đặt
viên cà phê dùng cho một lần pha vào trên hộp lọc.
Thiết bị điều khiển điện tử kiểm tra vị trí của tủ đựng
và mở hoặc đóng lại bằng cách sử dụng cùng một
nút.

Pha nước nóng
! Khi bắt đầu pha chế, có thể có nước nóng chảy ra.
Bình đun có nhiệt độ cao: không nên chạm tay trực
tiếp vào bình nước.
Trước khi pha nước nóng, hãy kiểm tra xem đèn có
nhấp nháy hay không, nếu trong trường hợp đèn có
nhấp nháy, phải đợi đến khi nhiệt độ ổn định.
Để pha nước nóng, hãy thực hiện như sau:

1.
Đặt cốc vào chính giữa
của vỉ kim loại.

Đặt cốc hoặc đồ
đựng nước ở dưới
vòi rót cà phê.

2.

Nhấn nút để bắt đầu lấy nước nóng

3.

Nhấn nút lại một lần nữa để ngừng lấy nước
nóng.
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! Mạch thủy lực của thiết bị cho phép pha nước ở
nhiệt độ đã được cài đặt, sử dụng cùng một bình để
pha hơi nước.

5.

! Hệ thống này cũng có thể được sử dụng để hâm
nóng đồ uống

Pha bằng hơi nước/ chuẩn bị cappuccino
Khi chúng ta bật máy pha cà phê, nhóm chức năng
pha hơi nước vẫn trong trạng thái tắt. Để tạo ra hơi
nước, chúng ta cần phải nhấn nút “chỉ báo hơi
nước” để bật và khởi động chức năng này.

Nếu chế độ hơi nước không được sử dụng trong
vòng 5 phút, chức năng hoạt động này sẽ được tự
động ngắt (Hệ thống tiết kiệm năng lượng) cho đến
khi người dùng nhấn vào tùy chọn mới.
Hơi nước có thể được sử dụng để “đổ” sữa cho
cappuccino, những cũng để hấp nóng đồ uống.
! Nguy cơ bị bỏng! Trước khi pha chế có thể có các
giọt nước nóng được phun ra. Bình đun có thể đạt
nhiệt độ cao: không chạm tay trực tiếp vào bình đun
và điều chỉnh hướng nước vào cốc đựng hoặc khay
hứng nước.

1.

Nhúng vòi hơi vào sữa để làm nóng và nhấn nút
hơi nước, xoay cốc đựng thật chậm từ dưới đáy
lên để có lớp bọt đều. Để ngừng chức năng pha
hơi nước, tiếp tục nhấn nút một lần nữa.

Đặt cốc hoặc bình
dưới vòi nước nóng
hoặc hơi nước nóng

2.

Nhấn nút hơi nước nóng, lúc này đèn sẽ nhấp
nháy để chỉ báo rằng chu trình đã được bắt đầu
để đun nóng, và sẽ ngừng nhấp nháy khi nhiệt độ
phù hợp để pha chế.

3.

Nhấn nút hơi nước lại một lần nữa để ngừng chu
trình.

4.

Đổ sữa vào 1/3 cốc mà bạn muốn sử dụng để
chuẩn bị pha cappuccino.
! Để có kết quả tốt nhất khi pha cappuccino, hãy
sử dụng sữa lạnh.
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Lau chùi tổng thể

Lau khay hứng nước và vỉ

! Việc bảo dưỡng và lau chùi sẽ phải được thực hiện
khi thiết bị khi đã được làm mát và được ngắt khỏi
nguồn chính.
•
•
•

Máy pha cà phê

Không nhúng thiết bị vào nước và không cho các
bộ phận vào máy rửa bát.
Không sử dụng vật nhọn hoặc các chất hóa học
độc hại (dung môi) để lau chùi và bảo dưỡng.
Không sấy khô thiết bị và các thành phần của nó
bằng cách sử dụng lò vi sóng hoặc lò sấy thông
thường.

! Lau chùi vùng sử dụng định kỳ bằng khăn ẩm bằng cách
loại bỏ cặn của cà phê và các vật thể lạ khác khỏi ống
thoát nước.
! Các chuyên gia khuyến cáo rằng nên đổ và lau khay
hứng nước định kỳ.
1.

Kéo khay ra và đẩy
nó vào thanh ray.

2.

Bạn có thể di chuyển
vỉ đơn đựng cốc
bằng cách nhấc lên
từ tủ đựng hoặc kéo
khay đựng nước có
vỉ đựng.

3.

Nhấc khay đựng
nước như được
minh họa trong
hình, bỏ cốc ra
ngoài và lau. Khi đã
lau xong, lắp khay
đựng nước và vỉ
đựng vào vị trí cũ.

 Các

chuyên gia
khuyến cáo rằng
nền lau chùi bình
nước
thường
xuyên, thay nước
bên trong thường
xuyên.

 Để thực hiện lau
thiết bị, sử dụng vải
mềm có nhúng một
chút nước.
 Lau chỗ sử dụng và
tủ pha chế.

Lau bảng điều khiển
Lau bộ lọc viên cà phê
Lau bộ lọc viên cà phê định kỳ và hộp đựng của nó
trên tủ. Bộ lọc được đặt trên tủ bởi một vùng từ
tính, chỉ cần kéo nhẹ để mở .

Lau bảng điều khiển bằng kính định kỳ bằng khăn ẩm
để giữ cho bề mặt sạch và cảm ứng nhạy. Khu vực
cảm ứng được chiếu sáng.

Tủ đựng viên cà phê
KHÔNG được phép tháo
ra để lau. Và “có thể lau
bộ lọc café bằng cách
nâng nó lên khỏi tủ đựng
bằng cách kéo nắp nam
châm. Ngừng quá trình lau
chùi bằng cách đặt lại bộ
lọc vào tủ đựng viên cà
phê.
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Lọc nước trong thiết bị
Lọc nước là một loại thiết bị của hệ thống
500 micron. Thiết bị lọc này không có tính năng lọc
nước tinh khiết nhưng có thể tránh được cặn hoặc
các vật thể lạ rơi vào mạch thủy lực.

1.

Cho vào trong bình
một dung dịch nước
và acid citric (có bán
ở bất kỳ hiệu thuốc
nào) hoặc bất kỳ sản
phẩm thương mại
nào khác được dùng
cho mục đích này.

Thiết bị lọc nước nên được thay nếu như nó có
hóa vôi bên ngoài hoặc khi bị hỏng.

Thay thế thiết bị lọc nước
1.

2.

3.

Mở cánh cửa phía
bên phải và tháo
bình nước. Tách nắp
bình thành hai ống
để lắp và tháo.

Thiết bị lọc vào
được cắm vào ống
cấp nước vào (ống
dài hơn).

2.

3.

Gắn vào đường ống
một thiết bị lọc mới,
đóng nắp và đưa
bình vào tủ đựng.

Giữ nút trong 10 giây trên nút chỉ báo “bình
không có nước”

Sau khi hết 10s, nó sẽ nhấp nháy đồng thời
các phím "coffee", "empty tank" và "hot water".

4.

Tại điểm này, có thể
bắt đầu dòng chảy
dung dịch lọc cặn từ
nhóm chức năng
sau khi chèn “hộp
nhựa” vào tủ đựng
viên café.

5.

Hoặc lựa chọn pha
nước nóng để lọc
sạch cặn hơi nước.

Chương trình làm sạch cặn
Mặc dù thiết bị được trang bị thiết bị mạch tự động,
và bôi trơn tự động, những thiết bị này được dùng để
tránh sự hình thành đá vôi ở bên trong. Tuy nhiên
thiết bị này cũng được cài đặt một chương trình cụ
thể khi có nhu cầu làm sạch cặn trong thiết bị.
Chương trình này cho phép kích thích bơm cho tuần
hoàn giải pháp lọc sạch cặn khi không có nhiệt của
chất kháng nhiệt của nhóm chức năng pha cà phê và
hơi nước.

Sau khi pha chế dung dịch lọc cặn (tối thiểu là 1.5 L,
thực hiện pha chế một lượng nước sạch tương đương
để loại bỏ các cặn của dung dịch lọc khỏi mạch.
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Máy pha cà phê

VN
Vấn đề

Nguyên nhân
Thiết bị không được kết nối với
nguồn

Thiết bị không bật được

Không chuyển nút nguồn sang chế
độ "ON" (1).

Cách giải quyết
Kiểm tra kết nối với nguồn
Kích hoạt nút bật nguồn

Có cầu chì bị cháy trong phích cắm
Gọi cho trung tâm hỗ trợ kỹ thuật .
của dây nguồn
Thiết bị đã nhập chế độ “chờ”

Nhấn nút bât/tắt trên bảng
điều khiển

Hiện lên trạng thái “bình không có
nước”

Đổ nước vào bình

Thành phần nhiệt của nhóm pha
chế không đạt đến nhiệt độ hoạt
động

Đợi đến khi đèn báo hiệu dịch vụ
(nước nóng hoặc hơi nước) không
nhấp nháy.

Ống hơi bị tắc

Đầu tiên hãy lau ống hơi bằng nước
nóng và dung dịch lau chùi.

Không thể thực hiện pha chế sau khi
lựa chọn các nút

Không thể pha chế nước nóng hoặc
hơi nước từ “bình”

Thực hiện chu trình pha chế
Vị trí của ống hút bên trong bình
nước bị sai.

Kiểm tra vị trí chính xác của ống ở
cuối bình.

Hình thành vôi sỏi trong đường ống.

Thực hiện chu trình pha chế với các
sản phẩm phù hợp

Viên cà phê nằm ngoài vị trí

Điều chỉnh viên cà phê vào đúng vị trí

Không thể thực hiện pha chế.

Cà phê chảy ra ngoài tủ đựng viên
cà phê.

Nước chảy ra từ khay đựng nước

Thiết bị lọc kim loại bị tắc
Khay đựng nước quá đầy
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Nhấc thiết bị lọc khỏi tủ và rửa sạch

Nhấc khay đựng nước và đổ nước đi

Máy pha cà phê

VN

 PhảI ở gần ổ cắm nguồn trong trường hợp cần thiết.

Mục đích sử dụng
 Máy pha cà phê được thiết kế để sử dụng trong
nước.
 Không được phép thay đổi thiết kế kỹ thuật và sử
dụng bất hợp pháp vì những nguy hại mà nó
mang lại.
 Chỉ người lớn có đầy đủ năng lực tinh thần và
thể chất mới được phép sử dụng máy pha cà phê.

Nguồn điện
 Chỉ kết nối máy pha cà phê với nguồn thích hợp.
 Điện áp phải tương ứng với tiêu chí được nêu
trong bảng đánh giá.

Dây nguồn
 Không sử dụng máy pha cà phê nếu dây nguồn
hở
 Không để dây nguồn ở gần cạnh sắc hoặc cạnh
vật hoặc bề mặt nóng để bảo vệ dây nguồn tránh
các loại chất lỏng
 Không ngắt ổ cắm bằng cách kéo dây nguồn
 Không chạm vào dây nguồn hoặc ngắt nguồn
bằng tay hoặc chân ướt.

Bảo vệ bản thân
 Đảm bảo rằng trẻ nhỏ không chơi với máy pha cà
phê. Trẻ em không ý thức được mức độ nguy
hiểm của các thiết bị dùng trong gia đình.
 Không để các nguyên liệu được dùng để đóng
gói thiết bị trong tầm với của trẻ nhỏ.

Nguy cơ bị bỏng
 Tránh để bản thân và người khác tiếp xúc với
hơi nước hoặc tia nước nóng và bị bỏng.
 Không chèn các vật vào khi thiết bị đang hoạt
động.

Không gian để lắp đặt, sử dụng và bảo
dưỡng
 Không cản trở lỗ thông hơi và tản nhiệt
 Lựa chọn khu vực trong nhà có đủ ánh sáng, dễ
lau chùi và gần ổ cắm.
 Không đặt thiết bị trên bề mặt nóng hoặc gần lửa
để tránh bị hỏng
 Lắp đặt thiết bị cách cửa và khu nấu nướng ít
nhất là 10 cm


Lau chùi
 Trước khi lau chùi thiết bị, bắt buộc phảI tắt thiết
bị "0" và sau đó rút ổ cắm điện.
 Đợi đến khi thiết bị hết nóng..
 Không nhúng thiết bị vào nước. Tránh để nó bị
các tia nước làm ướt.
 Cố gắng không mở thiết bị để sờ vào các phần
bên trong.

Sửa chữa/bảo dưỡng
 Trong trường hợp bị hỏng, sự cố hoặc nghi ngờ
bị hỏng, hãy ngay lập tức rút thiết bị khỏI ổ cắm.
Không được phép thử vận hành thiết bị lỗi
 Chỉ các trung tâm bảo dưỡng được cấp phép
mớI có thể thực hiện bảo dưỡng.
 Trong trường hợp việc sửa chữa hoặc các công
việc khác được thực hiện bởI các trung tâm bảo
dưỡng không được cấp phép, nhà sản xuất
không chịu trách nhiệm đốI vớI bất kỳ thiệt hạI
nào đốI vớI ngườI và của.

Chữa cháy

Trong trường hợp có cháy, sử dụng bình xịt carbon
dioxide (CO2). Không sử dụng bình cứu hỏa dạng
nước hoặc bột.

Tiêu hủy
Theo quy định của điều 13 của Nghị định ngày 25
tháng 07 năm 2005 nr.151 “Thực hiện hướng dẫn
2002/95/EC về việc giảm sử dụng các nguyên liệu độc
hại trong các thiết bị điện và điện tử và tiêu hủy rác
thải” biểu tượng thùng rác có bánh xe được gạch
chéo trên thiết bị hoặc trên vỏ của thiết bị có nêu rằng
khi thiết bị đã hết thời hạn sử dụng phải được thu thập
riêng biệt so với các loại rác thải khác. Chính vì vậy
người dùng phải xử lý thiết bị khi nó đã hết thời hạn
sử dụng , thu thập tách riêng các loại rác điện và điện
tử hoặc trả về cho nhà sản xuất khi mua thiết bị mới
tương tự. Việc thu thập riêng như vậy giúp bắt đầu tái
chế thiết bị cũ, xử lý và tiêu hủy không gây ô nhiễm
môi trường, giúp tránh các tác hại đối với môi trường,
sức khỏe con ngườI và tăng cường tái sử dụng và tái
chế các nguyên liệu. Việc người dùng tiêu hủy sản
phẩm không đúng cách, liên quan đến việc áp dụng
các quy định quản lý vệ sinh do các bộ luật quy định.

Không để thiết bị ở nhiệt độ dưới 0 ˚C, sương mù
có thể làm hỏng thiết bị
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Hướng dẫn sử dụng

Cẩn trọng và Mẹo sử dụng
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Máy pha cà phê

VN
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