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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MODEL: MCF-LX12
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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) 

   VN 
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Hướng Dẫn Sử Dụng Máy pha cà phê 

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.   

! 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.  

Vị trí  
! 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.   

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: 

! 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 

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. 

Đặt máy pha cà phê vào khoang chứa 

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.  

• 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 
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Hướng Dẫn Sử Dụng Máy pha cà phê 

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.  

   VN 

• 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 
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Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảng dữ liệu 

• Điện áp nguồn 220VAC 

• Công Suất 1040W 

• Nguyên liệu làm
khung

Kim loại 

• Kích thước(LxHxD)
mm, bao gồm cả 
hộp

593 x 454 x 308 

• Trọng 
lượng(kg), với 
bình rỗng

19 kg 

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

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

 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)  

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)  

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.  

VN 

Trang 19 

Máy pha cà phêĐẶC ĐIỂM

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)  



Hướng Dẫn Sử Dụng

Hiển thị các phần lắp ráp 

Công tắc nguồn 

Bảng điều 
khiển  

Ngăn đựng café  

Ống hơi và 
nước nóng  

  Khay hứng nước  

Bình nước 

Bảng điều khiển 

Lựa chọn CÀ PHÊ  

Ký hiệu thay nước 
trong bình  

Lựa chọn 
HOT WATER 

(nước 
nóng) 

  Lựa chọn STEAM 
(hơi) Bật/tắt/chờ  

Mở ngăn 
đựng 

viên café  

VN 

Trang 20 

Máy pha cà phêĐẶC ĐIỂM



Hướng Dẫn Sử Dụng Máy pha cà phê 

   VN 
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. Lấy bình ra, rửa và
đổ đầy nước sạch. 

2. Đặt lại bình và sau
khi đóng nắp có
chứa ống sạc, đặt 
nó vào bên trong tủ
đựng. 

! 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 

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. 

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  

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

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

! 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 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).  

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

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.  

Trang 21 



Hướng Dẫn Sử Dụng Máy pha cà phê 

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.  

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 v vậy 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. 

Đặt cốc vào chính giữa 
của vỉ kim loại. 

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

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 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.  

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.  

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.  

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

! Sau khi sử dụng, hay lau sạch ống hơi để loại bỏ các 
cặn sữa hoặc các loại cặn khác bằng cách sử dụng 
khăn ẩm. 

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. 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. 

5. 
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Lau chùi tổng thể 

! 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.  

• 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 khay hứng nước và vỉ 
! 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.

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

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.

 Để thực hiện lau
thiết bị, sử dụng vải
mềm có nhúng một
chút nước.

 Lau chỗ sử dụng và
tủ pha chế. 

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.

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 

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.

VN 
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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.  

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. 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. 

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

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

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

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

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

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. 

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.  

5. Hoặc lựa chọn pha 
nước nóng để lọc 
sạch cặn 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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Vấn đề Nguyên nhân Cách giải quyết 

Thiết bị không bật được  

Thiết bị không được kết nối với 
nguồn  Kiểm tra kết nối với nguồn  

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

Kích hoạt nút bật nguồn  

Có cầu chì bị cháy trong phích cắm 
của dây nguồn  Gọi cho trung tâm hỗ trợ kỹ thuật . 

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

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 

Không thể pha chế nước nóng hoặc 
hơi nước từ “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.  

Thực hiện chu trình pha chế  

Không thể thực hiện 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  

Cà phê chảy ra ngoài tủ đựng viên 
cà phê. 

Viên cà phê nằm ngoài vị trí  Điều chỉnh viên cà phê vào đúng vị trí  

Thiết bị lọc kim loại bị tắc Nhấc thiết bị lọc khỏi tủ và rửa sạch 

Nước chảy ra từ khay đựng nước  Khay đựng nước quá đầy Nhấc khay đựng nước và đổ nước đi 
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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 
 

 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

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

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

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.  
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Lựa chọn khu vực trong nhà có đủ ánh sáng, dễ 
lau chùi và gần ổ cắm.



Hướng dẫn sử dụng         Cẩn trọng và Mẹo sử dụng Máy pha cà phê 
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MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED
Showroom:

279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City 
Tel: (84) 28 39975 893 / 94   
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Email: info@malloca.com
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Hotline: 1800 12 12
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SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ
08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang
SĐT: (0258) 3875 488

Khu vực Miền Tây
180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ
SĐT: (0292) 373 2035

Khu vực Miền Trung
211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khuê, TP. Đà 

Nẵng
SĐT: (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc
10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98
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