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I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ 

 

1. Thùng chứa nước 

2. Hai khoang đựng hạt cà phê 

3. Khay đựng bột cà phê 

4.  Giàn đặt cốc 

5. Bảng điều khiển 

6. Cổng rót có thể điều chỉnh cao độ với 2 vòi cà phê, 2 vòi sữa, 1 vòi nước 

nóng và 1 bộ phận chiếu sáng cốc. 

7. Khay chứa bã cà phê. 

8. Khay chứa nước thải 

9. Công tắc 
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10. Nắp đậy 

11. Núm chặn độ mịn máy xoay (bên trong nắp đậy) 

12. Dây dẫn 

13. Bộ phận nén cà phê 

14. Kết nối ống sữa tại cổng rót (có thể chuyển sang bên kia) 

15. Kết nối ống sữa tại khay chứa nước thải (nối được cả 2 bên) 

16. Sàn đặt cốc 

17. Phao nổi 
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18. Phím điều hướng Chuẩn bị đồ uống 

19. Espresso Chọn espresso 

20. Cafe Creme Chọn Cafe Creme 

21. Cappuccino Chọn Cappccino 

22. Latte Macchiato Chọn Latte Macchiato 

23. Milk froth/Warm Milk Chọn sữa nóng hoặc đánh bọt 

24. Hot water Chọn nước nóng 

25. 2 cúp Xuất ra lượng cho 2 cốc  

26. Beverage amuont slider Điều chỉnh lượng cà phê  

27. Coffee strength slider Điều chỉnh độ mạnh cà phê  

28. My coffee Điều chỉnh thức uống của cá nhân 

29. Bean select Điều chỉnh loại cà phê 

30. Up arrow button Phím điều hướng 

31. Down arrow button Phím điều hướng 

32. Menu/ok Trở về menu hoặc xác nhận thao tác 

33. Display Hiển thị trạng thái của thiết bị 

 Ví dụ: Ready Symbol 
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II. CÁC THÔNG TIN AN TOÀN 

1. Hướng dẫn an toàn chung 

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sau đây. Không tuân theo các hướng dẫn 

có thể ảnh hưởng sự an toàn của bạn và thiết bị. 

Cảnh báo ! 

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em: vật liệu đóng gói, các 

bộ phận có cạnh sắc. 

- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết 

bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá 

trình sử dụng thiết bị này. 

- Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị mà 

không có sự giám sát. 

- Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người (bao 

gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu 

kinh nghiệm và / hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát bởi một người 

chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận được hướng dẫn sử 

dụng thiết bị từ người giám sát này. 

- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi. 

- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa 

chữa, chỉ nên liên hệ với Melitta® Service Hotline. 

- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị, các thành phần 

hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp. 

- Không nhúng thiết bị vào nước. 

- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt. 

- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị. 

- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động. 

- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động, trừ khi bạn được yêu cầu 

làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng. 

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự, 

chẳng hạn như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu thương mại 

khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở nhà 

ở khác.... 
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2. Kết nối thiết bị 

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp xem có phù hợp với các đại lượng định mức 

ghi trên bảng thông số kỹ thuật. 

- Chỉ kết nối thiết bị với kết cấu nối đất đúng cách. Nếu thắc mắc, hãy liên hệ 

với thợ điện có chuyên môn. 

- Ổ cắm điện phải có ít nhất 1 cầu chì 10A. 

3. Khởi động thiết bị lần đầu 

Trong lần đầu sử dụng, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ, thời gian và độ cứng của 

nước. Các cài đặt có thể được thay đổi sau này. 

Sử dụng que thử kèm theo để xác định độ cứng của nước. Quan sát các hướng 

dẫn trên bao bì que thử và phạm vi trong bảng Độ cứng của nước trên trang 95. 

Sau khi thiết bị đã được cài đặt và kết nối: 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống. 

2. Khởi động thiết bị bằng nút ON/OFF. Màn hình chào được hiển thị.  

 »Yêu cầu thực hiện cài đặt được hiển thị trên màn hình: Please set up the 

machine 

»Phím menu/ok  sáng lên 

3. Ấn phím menu/ok. Lựa chọn ngôn ngữ Language xuất hiện 

4. Lựa chọn ngôn ngữ bằng phím điều hướng.  

 »Xác nhận bằng phím menu/ok. 

 »Lựa chọn đồng hồ Clock xuất hiện. 

5. Chọn giờ và phút với các phím điều hướng.  

 »Xác nhận từng thiết lập với "menu / ok".  

 »Lựa chọn độ cứng của nước xuất hiện.  

6. Chọn phạm vi độ cứng của nước được xác định bằng các phím điều hướng 

hoặc xác nhận giá trị mặc định với phím "menu / ok". Yêu cầu hãy điền đầy 

và lắp thùng chứa nước vào.  

7. Tháo thùng chứa nước. Rửa thùng bằng nước sạch. Đổ đầy nước và lắp 

vào.  

 »Thiết bị được làm nóng lên và thực hiện rửa tự động.  

 »Biểu tượng sẵn sàng và yêu cầu cho cà phê hạt vào xuất hiện trong màn 

hình hiển thị  

8. Cho cà phê vào khay đựng hạt.  
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III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Mục này mô tả cách cơ bản để vận hành thiết bị hàng ngày.  

 
1. Bật và tắt máy 

Khởi động máy 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống. 

2. Nhấn nút ON/OFF 

»Màn hình chào hiện lên. 

»Thiết bị được làm nóng và thực hiện chế độ tự động vệ sinh. 

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện 

»Tắt máy 

»Nhấn nút ON/OFF 

»Máy thực hiện chế độ tự động vệ sinh. 

»Thiết bị tắt. 

Chú ý: 

- Thiết bị sẽ tự động tắt khi không được sử dụng trong một thời gian dài. Chế 

độ tự động vệ sinh cũng sẽ được thực hiện trong trường hợp này. 

- Thời gian tắt cũng được cài đặt trong lựa chọn Auto OFF. 

- Nếu không có đồ uống nào được lựa chọn từ khi máy được bật hoặc thùng 

chứa không có nước, chế độ vệ sinh sẽ không được thực hiện. 

2. Sử dụng bảng điều khiển. 

Các chức năng cần thiết có thể truy cập bằng cách sử dụng bảng điều khiển. Nhấn 

phím bằng ngón tay. Bảng điều khiển sẽ không phản ứng khi chạm vào bằng bút 

hoặc các vật dụng khác. Những phím nào đang sáng thì mới có thể thao tác được. 

Thực hiện những bước sau để vận hành bảng điều khiển: 

 

Nhấn nhẹ 

Nhấn phím trong thời gian ngắn để chọn 1 chức năng.  
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Nhấn dài  

Nhấn giữ phím hơn 2 giây để thực hiện các chức năng  
nếu có sẵn. 

 

Nhấn - hoặc + 

Nhấn - hoặc + để giảm hoặc tăng giá trị hiện tại.  
Giữ phím xuống để thay đổi giá trị liên tục 

 

Nhấn thanh trượt 

Nhấn vào thanh trượt để thay đổi các giá trị. 

 

Kéo thanh trượt 

Kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm các giá trị hiện tại.  

 

3. Điều hướng trong menu 

Để thiết lập những điều chỉnh về đồ uống, để bảo trì và chăm sóc, bạn phải gọi 

menu trong màn hình và điều hướng trong menu lên. 

Quan sát các hướng dẫn trên màn hình. 

 

Sử dụng các tùy chọn sau đây để điều hướng trong menu: 

 

Gọi menu và xác nhận các lựa chọn 

Nhấn phím menu/ok 2s hoặc hơn để gọi menu. 
Nhấn nhẹ phím menu/ok để xác nhận lựa chọn.  

 

Điều hướng trong menu  

Nhấn nút mũi tên để di chuyển xuống hoặc lên trong menu. Giữ một 
nút mũi tên để nhanh chóng chuyển đổi các tùy chọn 
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Thoát khỏi menu  
Chọn vào lệnh Exit bằng các phím mũi tên sau đó xác nhận lại bằng 
phím menu/ok để thoát khỏi menu. 

Thoát menu con (sub-menus), cái mà chỉ hiển thị những thông tin và 
là nơi bạn không thể thực hiện được những điều chỉnh, bằng 
menu/ok.  

Gọi menu con 

Một số chức năng của thiết bị được thực hiện khi gọi nhiều menu con liên tiếp. 

Menu con được gọi lên một cách tương tự. Điều hướng tới chương trình làm sạch 

cặn sau đây là một ví dụ. 

 

1. Nhấn phím menu/ok trong 2s 

 »Menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Dùng các phím mũi tên để chuyển tới mục Chăm sóc (Care) và xác nhận 

bằng phím menu/ok. 

3. Dùng các phím mũi tên để chuyển tới mục Làm sạch cặn (Descaling) và xác 

nhận bằng phím menu/ok. 

4. Cho đầy hạt cà phê vào hộc và sử dụng lựa chọn hạt cà phê 

Xoay cà phê làm cho hương vị của nó mất đi. Chỉ nên cho hạt cà phê vào thùng 

chứa đủ để bạn xài hết trong 3 tới 4 ngày. 

Chú ý: 

- Sử dụng các loại hạt cà phê không phù hợp có thể gây tắc nghẽn cối xay 

- Không sử dụng hạt cà phê đông lạnh hoặc có phủ bơ dầu. 

- Không được cho bột cà phê vào khay chứa hạt. 
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Khay chứa hạt 2 ngăn (2) cho phép bạn sử dụng hai loại cà phê khác nhau. Lựa 

chọn hạt tự động đảm bảo rằng những hạt cà phê tốt nhất được chọn một cách tự 

động tự động cho các loại cà phê khác nhau. Espresso lấy hạt cà phê từ ngăn bên 

trái (34), đồ uống có sữa lấy hạt cà phê từ ngăn bên phải (35).  

Bảng sau đây cho thấy sự phân chia của các ngăn. Bạn có thể thay đổi các cài đặt 

này. 

 
1. Mở nắp 2 ngăn của thùng chứa hạt cà phê. 

2. Cho hạt cà phê đúng theo như đã nói bên trên. 

3. Đóng nắp lại. 

4. Nút "CHỌN HẠT" (29) có thể được sử dụng để chọn trước một loại hạt 

trước để sử dụng. 

5. Sử dụng cà phê bột 

Có thể sử dụng bột cà phê để chuẩn bị thức uống. 

Chú ý: 

- Sử dụng loại cà phê không phù hợp có thể gây nghẽn bộ phận nén. 

- Không sử dụng các loại cà phê dùng liền. 

- Điền tối đa 1 muỗng cà phê bột vào khay chứa. 
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1. Mở nắp đậy khay chứa cà phê bột 

2. Sử dụng nắp để điền cà phê. 

3. Đóng nắp đậy lại. 

6. Cho nước vào ngăn 

Sử dụng nước sạch, lạnh và không có khí ga để cho chất lượng cà phê ngon nhất. 

Nên thay nước mỗi ngày. 

 
1. Mở nắp của thùng chứa nước và kéo lên khỏi thiết bị. 

2. Điền đầy nước (tối đa là 1,8l) 

3. Lắp thùng chứa nước vào từ phía trên và đóng nắp đậy lại. 
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7. Điều chỉnh cổng lấy đồ uống 

Cổng lấy đồ uống có thể điều chỉnh được cao độ. Chỉnh khoảng cách tối ưu giữ 

cổng lấy và cốc chứa. Tùy vào cốc chứa, kéo cổng lên hoặc xuống sao cho phù 

hợp. 

 
8. Sử dụng sữa 

- Sử dụng sữa lạnh cho chất lượng cà phê tốt nhất. 

- Tùy thuộc vào model, bạn có thể sử dụng các bình chứa sữa kèm theo 

hoặc các ống sữa và các gói sữa thông thường. 

- Kết nối tới thùng chứa sữa (tùy thuộc vào model) 

- Chỉ nên cho đủ lượng sữa bạn dùng ngay vào hộp chứa sữa. 
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1. Cho lượng sữa cần thiết vào bình chứa sữa. 

2. Nhấn cổng lấy đồ uống xuống. 

3. Kết nối ống dẫn vào bình chứa sữa và vào cổng lấy đồ uống. 

 
1. Nhấn cổng lấy đồ uống xuống. 

2. Kết nối ống dẫn sửa với cổng. 

3. Kết nối ống dẫn sửa với gói sửa thông thường. 
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9. Làm sạch khay chứa nước thải và bã cà phê 

Khi khay chứa nước thải và bã cà phê đầy. Thiết bị yêu cầu làm sạch chúng. Phao 

nổi cũng thông báo khi nào khay nước thải đầy.

  
1. Kéo khay lên khỏi thiết bị 

2. Lấy hết bã cà phê ra khỏi thùng và làm sạch nó. 

3. Làm sạch khay chứa nước thải. 

4. Lắp thùng vào. 

5. Đẩy khay lại vào trong thiết bị. 

IV. CHUẨN BỊ THỨC UỐNG 

Có 3 lựa chọn để chuẩn bị thức uống: 

- Phân chia theo tiêu chuẩn 

- Chuẩn bị theo công thức 

- Sử dụng chức năng ''My coffee" 

Phân chia theo chuẩn được mô tả trong mục này. 

1. Chuẩn bị espresso hoặc café crème 

 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng được hiển thị trên màn hình 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 
2.Nhấn phím "Espresso" hoặc "Café crème" 
»Máy xay bắt đầu hoạt động và thức uống được rót ra. 
»Thức uống rót ra sẽ kết thúc hoàn toàn tự động. 
3.Lấy cốc chứa ra. 
»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.  
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2. Chuẩn bị capucchino 

 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được 

kết nối. 
 1.Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 
 2.Nhấn phím "Capucchino" 
 »Quá trình xay và pha chế cà phê bắt đầu.  
 »Quá trình pha chế cà phê được kết thúc tự động.  
 »Quá trình pha chế sữa bắt đầu.  
 »Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động. 
 3.Lấy cốc chứa ra. 
 »Easy cleaning? (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình. 
4.Ta có thể thực hiệ quá trình làm sạch Easy cleaning hoặc có thể tiến 
hành chuẩn bị thức uống tiếp theo. 
 »Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình.  

3. Chuẩn bị latte macchiato 

 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được 

kết nối. 
1.Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 
2.Nhấn phím "Latte Macchiato" 
»Quá trình xay và pha chế cà phê bắt đầu.  
»Quá trình pha chế cà phê được kết thúc tự động.  
»Quá trình pha chế sữa bắt đầu.  
»Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động. 
3.Lấy cốc chứa ra. 
»Easy cleaning? (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình.  
4.Ta có thể thực hiệ quá trình làm sạch Easy cleaning hoặc có thể tiến 
hành chuẩn bị thức uống tiếp theo. 
»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình. 

4. Chuẩn bị bọt sữa hoặc sữa nóng 

 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình và sữa đã được 

kết nối. 
1.Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 
2.Nhấn phím "milk froth/milk" 
a) Bọt sữa = Nhấn nút nhẹ 
b) Sữa nóng = Nhấn và giữ nút lâu hơn 2s. 
»Quá trình pha chế sữa bắt đầu.  
»Quá trình pha chế đồ uống được kết thúc tự động. 
3.Lấy cốc chứa ra. 
»Easy cleaning? (Nhấn OK để bắt đầu) hiển thị trên màn hình. 
4.Ta có thể thực hiệ quá trình làm sạch Easy cleaning hoặc có thể tiến 

hành chuẩn bị thức uống tiếp theo. 
»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình. 

5. Chuẩn bị nước nóng 
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Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng được hiển thị trên màn hình 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 
2.Nhấn phím "Hot water" 
»Nước nóng được rót ra. 
»Thức uống rót ra sẽ kết thúc hoàn toàn tự động. 
3.Lấy cốc chứa ra. 
»Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình. 

6. Thay đổi cài đặt thức uống trước hoặc trong quá trình chuẩn bị 

Thay đổi cài đặt đồ uống trước khi chuẩn bị 

Ta có thể thay đổi loại hạt cà phê, lượng đồ uống và độ mạnh cà phê trước khi lựa 

chọn loại đồ uống. 

 
- Trước khi chọn loại đồ uống, lựa chọn loại hạt bằng phím "BEAN SELECT" 

- Trước khi chọn loại đồ uống, sử dụng phí trượt "Beverage amount" để cài 

đặt lượng đồ uống. 

- Trước khi chọn loại đồ uống, sử dụng phím trượt "Coffee Strengh" để lựa 

chọn độ mạnh của cà phê. 

Thay đổi cài đặt đồ uống trong khi chuẩn bị 

Ta có thể thay đổi loại hạt cà phê, lượng đồ uống và độ mạnh cà phê trong khi lựa 

chọn loại đồ uống. 

 
- Trong pha chế đồ uống (cà phê, sữa), sử dụng thanh trượt "Beverage 

Amount" để thiết lập số lượng đồ uống có liên quan. 

- Trong quá trình xay, sử dụng trượt "Coffee Strengh" để thiết lập độ mạnh cà 

phê. 

7. Dừng quá trình pha chế 

Nếu ta muốn dừng quá trình pha chế đồ uống lại, bấm phím đã chọn một lần nữa. 

8. Pha chế 2 đồ uống cùng lúc 

 

Nút "2 cups" được sử dụng để pha chế hai đồ uống cùng một lúc.  
Chế độ này có thể pha espresso, cà phê cappuccino, café crème và 
pha cà phê macchiato. Và nó không thể dùng cho bất kỳ loại thức uống 
khác. 
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1. Đặt 2 cốc chứa bên dưới cổng lấy thức uống. 

2. Nhấn phím "2 cups". 

3. Tiếp tục như đã mô tả quá trình pha các đồ uống có liên quan. 

V. VĨNH VIỄN THAY ĐỔI CÀI ĐẶT ĐỒ UỐNG 

Thiết bị cung cấp tùy chọn thêm cho việc chuẩn bị các loại cà phê đặt trưng. Ta có 

thể sử dụng công thức định hoặc vĩnh viễn thay đổi các thiết lập đồ uống. 

1. Lựa chọn công thức pha chế 

Theo các loại cà phê đặc trưng: 

- Espresso: Espresso (chuẩn), ristretto, lungo, double espresso, double 

ristretto. 

- Café crème: Café crème (chuẩn), double café crème, americano, americano 

extra shot, long black. 

- Cappuccino: Cappuccino (chuẩn), espresso macchiato, café latte, café au 

lait. 

- Latte macchiato: Latte macchiato (chuẩn), latte macchiato extra shot, latte 

macchiato triple shot, flat white. 

Lựa chọn công thức tương tự cho tất cả các loại đồ uống. Quá trình lựa chọn 

Ristretto được mô tả dưới đây là một ví dụ. 
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1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»Menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Direct keys > Espresso > Recipes 

3. Sử dụng phím điều hướng để tới mục Ristretto và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

 »Khi Espresso được pha chế những lần tiếp theo, công thức Ristretto sẽ 

được sử dụng. 

2. Thay đổi cài đặt mặc định 

Có thể thay đổi các cài đặt mặc định tùy theo loại đồ uống: 

- Lượng cà phê (mm) 

- Bọt sữa (mm) 

- Lượng sữa (mm) 

- Nước nóng (mm) 

- Hạt cà phê (ngăn 1 hoặc 2) 

- Độ mạnh cà phê (rất nhẹ, nhẹ, bình thường, nặng, rất nặng) 

- Nhiệt độ (thấp, vừa, cao) 

Thao tác thay đổi là tương tự với các loại đồ uống. Dưới đây là một ví dụ: 
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Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»Menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Direct keys > Espresso > Coffee Strengh 

3. Sử dụng phím điều hướng để điều chỉnh độ mạnh cà phê và xác nhận bằng 

phím menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

 »Khi Espresso được pha chế những lần tiếp theo, độ mạnh cà phê đã chọn 

sẽ được sử dụng. 

VI. ĐIỀU CHỈNH CÁ NHÂN "MY COFFEE" 

Chức năng "My Coffee" cho phép bạn lưu các điều chỉnh đồ uống của cá nhân và 

gán cho một người sử dụng. 

1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng 

Có thể lưu trữ đến 4 mẫu. 

Có thể thay đổi tên của các hồ sơ cá nhân 
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Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục My Coffee 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím menu/ok 

4. Sử dụng phím điều hướng chọn thay đổi tên (Change Name) và xác nhận 

bằng phím menu/ok. 

5. Sử dụng các nút mũi tên để chọn kí tự và xác nhận từng kí tự với "menu / 

ok" 

6. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

Kích hoạt và ngừng kích hoạt một hồ sơ người dùng 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

7. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

8. Chuyển tới mục My Coffee 

9. Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím menu/ok 

10. Sử dụng phím điều hướng chọn Enable/disable và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

11. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

12. Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

2. Lựa chọn/thay đổi điều chỉnh cá nhân 

Tùy thuộc vào loại đồ uống, ta có thể gán những điều chỉnh cho người dùng. 

- Lượng cà phê (mm) 

- Bọt sữa (mm) 

- Lượng sữa (mm) 

- Nước nóng (mm) 

- Hạt cà phê (ngăn 1 hoặc 2) 

- Độ mạnh cà phê (rất nhẹ, nhẹ, bình thường, nặng, rất nặng) 

- Nhiệt độ (thấp, vừa, cao) 

Thao tác thay đổi là tương tự với các loại đồ uống. Dưới đây là một ví dụ: 
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1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục My Coffee. 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn User và xác nhận bằng phím menu/ok 

4. Sử dụng phím điều hướng để tới mục Capucchino > Coffee amount và xác 

nhận bằng phím menu/ok. 

5. Sử dụng phím điều hướng để điều lượng cà phê và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

6. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

 »Khi Capucchino được pha chế những lần tiếp theo, lượng cà phê đã chọn 

sẽ được sử dụng. 

VII. THAY ĐỔI CÀI ĐẶT CƠ BẢN 

1. Cài đặt ngôn ngữ 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Ngôn Ngữ (Language) 

3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn ngôn ngữ và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

2. Cài đặt giờ 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 
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1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục thời gian (Clock) 

3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn giờ và phút và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

3. Kích hoạt và ngừng kích hoạt chế độ tự động chọn hạt cà phê 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục System > Auto Bean Select 

3. Sử dụng phím điều hướng để lựa chọn Enable hoặc Disable và xác nhận 

bằng phím menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

4. Cài đặt tự động tắt 

Cài đặt thời gian cho tự động tắt 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Auto Off > Off after... 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn thời gian và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

Cài đặt thời điểm tự động tắt 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Auto Off > Off at... 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn giờ và phút và xác nhận bằng phím 

menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

5. Đặt lại cài đặt ban đầu 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 
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1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục System > Factory setting. 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Reset và xác nhận bằng phím menu/ok. 

4. Liên tục chọn lệnh Exit để thoát khỏi menu.  

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

6. Điều chỉnh độ mịn cối xay 

 
Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Mở nắp (10). 

2. Pha loại đồ uống bất kì  

3. Di chuyển các đòn bẩy (11) về phía trước hay phía sau trong khi máy xay 

đang hoạt động: Phía trước = nghiền thô hơn, Phía sau = nghiền mịn hơn 

4. Đóng nắp. 

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình 

VIII. CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG 

1. Vệ sinh tổng quát 

- Yêu cầu: Thiết bị được tắt.  

- Làm sạch bên ngoài của thiết bị sử dụng vải mềm, ẩm ướt và nước tẩy rửa 

thông thường.  

- Rửa khay nước thải và bã thùng chứa bã cà phê sử dụng vải mềm, ẩm ướt, 

và nước tẩy rửa thông thường. 
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- Làm sạch thùng đựng hạt bằng vải mềm, khô... 

2. Rửa hệ thống cà phê 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 

2. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

3. Chuyển tới mục Care > Rinsing. 

4. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok. 

 »Hệ thống được làm sạch. 

 »Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

3. Lau chùi bộ phận nén 

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch bộ phận nén mỗi 

tuần một lần. 

 
Yêu cầu: Thiết bị đã được ngắt điện. 

1. Mở nắp (10). 

2. Bấm và giữ cần màu đỏ (42) trên bộ phận nén (13) và xoay tay cầm theo 

chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp ở điểm dừng.  

3. Kéo bộ phận nén ra khỏi thiết bị bằng cách sử dụng tay cầm.  

4. Rửa sạch bộ phận nén từ mọi phía dưới vòi nước chảy. Hãy đặc biệt là đảm 

bảo rằng dư lượng cà phê được lấy ra khỏi sàng (43).  

5. Để khô.  

6. Sử dụng một miếng vải mềm, khô để loại bỏ dư lượng cà phê từ các bề mặt 

bên trong thiết bị.  

7. Chèn bộ phận nén vào thiết bị.   
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8. Đóng nắp. 

4. Chương trình "easy cleaning" 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Đặt cốc chứa bên dưới cổng lấy. 

2. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

3. Chuyển tới mục Care > Rinsing. 

4. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok. 

Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình 

"Easy Cleaning" 

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

5. Chương trình "cleaning milk system" 

Giữ vệ sinh và tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các 

chương trình làm sạch mỗi tuần một lần. 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Đặt cốc chứa thể tích ít nhất 0,7l bên dưới cổng lấy. 

2. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

3. Chuyển tới mục Care > Cleaning milk system. 

Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok. 

Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình.  

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

6. Chương trình vệ sinh hệ thống cà phê 

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch hệ thống cà phê 

hai tháng một lần. 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Care > Clean. 

Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok. 

Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình vệ 

sinh.  

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

7. Chương trình tẩy cặn 

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các chương 

trình tẩy cặn mỗi 3 tháng hoặc theo yêu cầu của thiết bị. 
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- Tháo rời bộ lọc nước trước khi bắt đầu chương trình tẩy cặn.  

- Đặt các bộ lọc nước vào một thùng chứa nước trong khi chương trình tẩy 

cặn đang tiến hành.  

- Bộ lọc nước có thể được lồng vào và tái sử dụng khi hoàn thành chương 

trình tẩy cặn 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Care > Descaling. 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start và xác nhận bằng phím menu/ok. 

Thực hiện các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc chương trình vệ 

sinh.  

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

8. Điều chỉnh độ cứng của nước 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục độ cứng của nước. 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn độ cứng và xác nhận bằng phím 

menu/ok. Thoát khỏi menu bằng lệnh Exit. 

»Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình.  

9. Sử dụng lọc nước 

Lắp bộ lọc 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Care > Filter > Insert Filter 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím menu/ok 

4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 

»Độ cứng nước tự động chuyển sang mềm. 

» Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình. 

Thay đổi bộ lọc 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Care > Filter >Change Filter 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím menu/ok 

4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 
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  » Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình. 

Tháo bộ lọc 

Yêu cầu: Biểu tượng sẵn sàng hiển thị trên màn hình 

1. Nhấn phím "menu/ok" trong 2s. 

»menu xuất hiện trên màn hình. 

2. Chuyển tới mục Care > Filter > Remove Filter 

3. Sử dụng phím điều hướng để chọn Start xác nhận bằng phím menu/ok 

4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 

»Độ cứng nước tự động chuyển sang như đã cài đặt lúc trước. 

  » Biểu tượng sẵn sàng xuất hiện trên màn hình. 

IX. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Pha cappuccino với một nút nhấn 

- Kích thước (WxHxD): 25.5 x 36.5 x 46.5 cm 

- Màu: Bạc/Đen 

- Bình chứa nước: 1.8 L 

- Lựa chọn hạt cà phê tự động 

- Hộc chứa hạt: 270g (2 x 135g) 

- Điện áp/ Công suất: 220-240V, 50 Hz/ 1,450W 

- Khối lượng: 10.5 Kg 

- Hiển thị: LCD-Text 

- Công suất: 35 - 40 tách espresso/h 25 -30 tách cappuccino/h 

- Áp suất bơm: 15 bar 

- Điều kiện môi trường xung quanh: 100-320C, độ ẩm 30-80% 

- Xuất xứ Châu Âu 
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