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LỜI NÓI ĐẦU
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm được cung cấp 
bởi Phin Việt - Chuyên gia máy cho quán cafe. 

Phin Việt hy vọng máy pha cà phê chuyên nghiệp Milesto sẽ đem đến 
những trải nghiệm tuyệt vời dành cho quý khách.

Nếu gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với 
trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số hotline:  
     0979.755.388
Sẽ có chuyên viên giải đáp mọi thắc mắc của bạn. 

Để tìm hiểu thêm thông tin xin vui lòng truy cập vào website chính thức 
của Phin Việt theo đường link: www.Phinviet.com.vn 
Hoặc theo mã code sau: 
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A.  GIỚI THIỆU

1. Chuyên nghiệp trong thiết kế lẫn công năng: Sở hữu 2 boiler độc lập. Hệ thống 
nồi hơi kép riêng biệt cho tác vụ chiết xuất espresso và sủi bọt sữa riêng biệt.
Tay cầm bằng đồng kết hợp gỗ mun, filter tiêu chuẩn 58mm đạt đến cấp độ máy 
pha Espresso chuyên nghiệp. 

2. Tiết kiệm năng lượng: Bằng cách tối ưu hóa hệ thống đun sôi.

3. Các dòng máy pha Milesto EM40 sử dụng điều chỉnh nhiệt độ điện tử và PID có 
màn hình hiển thị giúp cho điều chỉnh được áp suất ngay trên đồng hồ. 
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B.  MÔ TẢ SẢN PHẨM
1. Những cảnh báo và lưu ý quan trọng:
- Chúng tôi khuyến nghị người dùng nên sử dụng phích cắm chất lượng đảm bảo 
và các ổ cắm điện có thể ngắt điện khi máy không sử dụng. Hãy chắc chắn ổ 
cắm được sử dụng có thể dễ dàng kết nối mọi lúc hay thiết bị được rút phích cắm 
khi cần thiết.
- Nếu phích cắm hay dây điện bị hỏng, bạn nên thông báo với nhà sản xuất để 
được thay thế và sửa chữa đúng cách, tránh các rủi ro không đáng có. Không 
tuân theo những cảnh báo có thể dẫn đến bị thương hay hư hỏng thiết bị.
- Rút phích cắm đúng cách bằng cách cầm vào phích, tuyệt đối không cầm dây 
điện kéo để tránh hỏng thiết bị. 
- Toàn bộ máy và thiết bị đi kèm cần để xa tầm tay của trẻ em. Trước khi tiến hành 
vệ sinh bên ngoài thiết bị, cần tắt máy, rút phích cắm khỏi ổ và chờ máy nguội 
hẳn.
- Theo quy chuẩn Châu Âu, thiết bị cần được để riêng với rác thải sinh hoạt bình 
thường và cần được đưa đến trung tâm phân loại và tái chế rác thải có thẩm 
quyền

CẢNH BÁO 
      Sản phẩm được sử dụng chỉ cho mục đích pha cà phê hay lấy nước nóng từ 
vòi, tuyệt đối không sử dụng cho các mục đích khác liên quan đến hoá học, sinh 
học…
      Nếu gặp bất kì lỗi gì khi sử dụng máy cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận kĩ 
thuật của chúng tôi ngay. Không tự ý xử lí các vấn đề kĩ thuật.
      Luôn luôn làm sạch vòi đánh sữa sau khi sử dụng để tránh tích tụ cặn sữa và 
ngăn ngừa tình trạng vòi phun bị tắc nghẽn.
      Chức năng sưởi ấm tách cafe có thể bật tắt . Làm ấm tách cafe sẽ giữ cho cà 
phê nóng lâu khi thưởng thức.
       Không chạm vào thiết bị khi tay hoặc chân đang ướt.
       Không nhúng thiết bị vào nước khi làm vệ sinh.

NGUY HIỂM 
Tuyệt đối không rửa thiết bị bằng nước khi vệ sinh. Đây là thiết bị điện.
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A.  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
1. Thông số kỹ thuật máy
**Hình minh họa trong sách hướng dẫn có thể không hoàn toàn giống với máy 
pha cà phê của bạn, vui lòng xem chi tiết trên máy thực sự. 

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách
Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần bám chắc 2 bên cân 
bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 fillter,1 
tamper, 1 sách hướng dẫn

Lắp đặt máy
- Sau khi đã chuẩn bị quầy bar đủ diện tích thì tiến hành thao tác
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu là 
10A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc can xi thông thường nước 
được lấy từ máy lọc Ro để đảm bảo tiêu chuẩn, máy sử dụng nước đổ vào bình 
chứa mà không dùng nước cấp trực tiếp.
- Sau khi đổ nước xong kiểm tra các đường đấu nối điện đã chắc chắn chưa, 4 
chân máy có vững chắc không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây điện 
dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu dây điện 
vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng xuống nền 
đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã chech lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía trước máy có hình tia sét ( công tắc này bật nguồn lên 
và tiến hành để máy tự động làm nóng boiler, khi máy bật được khoảng 2-3 phút 
thì nhiệt độ sẽ đủ điều kiện làm việc và hiển thị trên màn hình hiển thị từ 90-92 độ c. 
Đèn báo thanh đốt đun đang từ đèn đỏ chuyển sang chế độ tắt đồng nghĩa nhiệt 
đã đủ thanh đốt ngừng hoạt động
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị  điển tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ từ 
90-92 độ là máy đủ nhiệt để làm việc

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
- kiểm tra vòi lấy nước sôi có hoạt động và ra nước hay không
Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
Máy được setup nhiêt độ hợp lý tại thị trường Việt Nam, nếu khách hàng cần thay 
đổi nhiệt xin vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để hỗ trợ

1.Nút nguồn
2.Nút bật vòi hơi
3.Nút bật pha cà phê
4.Đèn báo
5.Đồng hồ đo áp suất
6.Hộp chứa nước
7.Vòi nối nước
8.Họng pha
9.Tay pha
10.Vòi nước nóng
11. Vòi đánh sữa
12.Núm đánh sữa
13.Đồng hồ pha cà phê
14.Khay đựng nước

Kích thước máy A-340 B-310 H-380mm

Cân nặng 12kg

Điện áp 220V AC/50 HZ

Công suất bơm 48w

Kích thước 
đóng gói A-360 B-360 H-450mm
Tổng trọng 
lượng 15kg

Công suất 2500W

Điều hành 
nhiệt độ

0C +45C

Máy pha cà phê Milesto EM19-M2
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Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần bám chắc 2 bên cân 
bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 fillter,1 
tamper, 1 sách hướng dẫn

Lắp đặt máy
- Sau khi đã chuẩn bị quầy bar đủ diện tích thì tiến hành thao tác
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu là 
10A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc can xi thông thường nước 
được lấy từ máy lọc Ro để đảm bảo tiêu chuẩn, máy sử dụng nước đổ vào bình 
chứa mà không dùng nước cấp trực tiếp.
- Sau khi đổ nước xong kiểm tra các đường đấu nối điện đã chắc chắn chưa, 4 
chân máy có vững chắc không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây điện 
dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu dây điện 
vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng xuống nền 
đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã chech lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía trước máy có hình tia sét ( công tắc này bật nguồn lên 
và tiến hành để máy tự động làm nóng boiler, khi máy bật được khoảng 2-3 phút 
thì nhiệt độ sẽ đủ điều kiện làm việc và hiển thị trên màn hình hiển thị từ 90-92 độ c. 
Đèn báo thanh đốt đun đang từ đèn đỏ chuyển sang chế độ tắt đồng nghĩa nhiệt 
đã đủ thanh đốt ngừng hoạt động
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị  điển tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ từ 
90-92 độ là máy đủ nhiệt để làm việc

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
- kiểm tra vòi lấy nước sôi có hoạt động và ra nước hay không
Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
Máy được setup nhiêt độ hợp lý tại thị trường Việt Nam, nếu khách hàng cần thay 
đổi nhiệt xin vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để hỗ trợ
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A.  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

**Hình minh họa trong sách hướng dẫn có thể không hoàn toàn giống với máy 
pha cà phê của bạn, vui lòng xem chi tiết trên máy thực sự. 

1. Thông số kỹ thuật máy

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách
Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần bám chắc 2 bên cân 
bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 fillter,1 tamper, 
1 sách hướng dẫn

Lắp đặt máy
Sau khi đã chuẩn bị quầy bar đủ diện tích thì tiến hành thao tác
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu là 
10A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc can xi thông thường nước 
được lấy từ máy lọc Ro để đảm bảo tiêu chuẩn, máy sử dụng nước đổ vào bình 
chứa mà không dùng nước cấp trực tiếp.
- Sau khi đổ nước xong kiểm tra các đường đấu nối điện đã chắc chắn chưa, 4 
chân máy có vững chắc không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây điện 
dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu dây điện 
vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng xuống nền 
đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã chech lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía trước máy có hình tia sét ( công tắc này bật nguồn lên 
và tiến hành để máy tự động làm nóng boiler, khi máy bật được khoảng 2-3 phút 
thì nhiệt độ sẽ đủ điều kiện làm việc và hiển thị trên màn hình hiển thị từ 90-92 độ c.
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị  điển tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ từ 
90-92 độ là máy đủ nhiệt để làm việc

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
Máy được setup nhiêt độ hợp lý tại thị trường Việt Nam, nếu khách hàng cần thay 
đổi nhiệt xin vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để hỗ trợ

1.Nút nguồn
2.Nút bật pha cà phê
3.Nút bật đánh sữa
4.Cần gạt đánh sữa
5.Núm hơi         6.Ống hơi
7.Đồng hồ đo áp suất
8.Họng pha
9.Khay đựng nước
10. Hộp đựng nước
11. Màn hình kỹ thuật số
12.Vòi nước nóng
13.Tay pha gỗ mun
14.Lưới khay nước
15. Ổ cắm

Kích thước máy A-340 B-320 H-480mm

Cân nặng 17kg

Điện áp 220V AC/50 HZ

Công suất bơm 48w

Kích thước 
đóng gói A-360 B-370 H-490mm
Tổng trọng 
lượng 19kg

Công suất 2750W

Điều hành 
nhiệt độ

0C +45C

Máy pha cà phê Milesto EM-20
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Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần bám chắc 2 bên cân 
bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 fillter,1 tamper, 
1 sách hướng dẫn

Lắp đặt máy
Sau khi đã chuẩn bị quầy bar đủ diện tích thì tiến hành thao tác
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu là 
10A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc can xi thông thường nước 
được lấy từ máy lọc Ro để đảm bảo tiêu chuẩn, máy sử dụng nước đổ vào bình 
chứa mà không dùng nước cấp trực tiếp.
- Sau khi đổ nước xong kiểm tra các đường đấu nối điện đã chắc chắn chưa, 4 
chân máy có vững chắc không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây điện 
dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu dây điện 
vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng xuống nền 
đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã chech lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía trước máy có hình tia sét ( công tắc này bật nguồn lên 
và tiến hành để máy tự động làm nóng boiler, khi máy bật được khoảng 2-3 phút 
thì nhiệt độ sẽ đủ điều kiện làm việc và hiển thị trên màn hình hiển thị từ 90-92 độ c.
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị  điển tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ từ 
90-92 độ là máy đủ nhiệt để làm việc

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
Máy được setup nhiêt độ hợp lý tại thị trường Việt Nam, nếu khách hàng cần thay 
đổi nhiệt xin vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để hỗ trợ
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A.  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách
Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần 2 người đỡ 2 lực 2 bên 
cân bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 filter,1 
tamper, 1 phin mù inox, 1 zoăng cao su, 1 sách hướng dẫn
- Hãy đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, không bị hư hại và đầy đủ 
phụ kiện. Không cố sử dụng thiết bị khi thấy có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hay thiếu 
phụ kiện mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
- Di chuyển máy đến vị trí lắp đặt.
- Điều chỉnh cỡ xay hạt cà phê bạn cần.

1. Thông số kỹ thuật máy

- Kết nối nguồn nước vào máy. Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng nguồn nước 
đã qua lọc cặn để đảm bảo tuổi thọ của máy được lâu bền. 

Lắp đặt máy
- Sau khi đã chuẩn bị quầy bar khoét mặt đá và có đường nước chờ sẵn qua lọc 
Ro thì tiến hành đầu nối.
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu 
là 20A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc canxi thông thường máy 
lọc Ro hoặc bình DVA là đảm bảo tiêu chuẩn, Áp lực tiêu chuẩn là từ 1-2bar 
nước cấp cho máy. Tiến hành đấu nối bằng cách sau( để mã code tới link video 
cho khách quét)
- Sau khi lắp xong kiểm tra các đường đấu nối đã chắc chắn chưa, 4 chân máy 
có vững chắc không, dây cấp có bị hở và gỉ nước hay không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây 
điện dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu 
dây điện vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng 
xuống nền đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã check lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía sau lưng máy ( công tắc này bật nguồn lên và tiến 
hành để máy tự động fill nước vào boiler, khi máy bơm chạy được khoảng 5 phút 
thì bơm sẽ đầy nước và tự ngắt, dấu hiệu nhận biết là không còn nghe thấy tiếng 
bơm kêu nữa.
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị điện tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ tại 
họng pha và hiển thị nhiệt độ setup áp suất hơi,

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
- Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
- Máy sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ bằng điện tử nên việc điều chỉnh áp 
suất hơi sẽ thao tác trực tiếp trên đồng hồ
- Cách setup như sau: bấm vào nút tam giác ở giữa 3 nút để vào cài đặt. Áp suất 
tiêu chuẩn tương ứng với 1 bar sẽ setup ở ngưỡng 125 độ khách hàng tùy chỉnh 
theo ý muốn bằng cách bấm nút mũi tên lên và xuống để tăng hoặc giảm áp.

1.Nắp bình chứa
2.Đồng hồ áp suất pha cafe
3.Cần kéo vòi hơi
4.Đồng hồ áp suất hơi
5.Núm hơi         6.Ống hơi
7.Bảng điều khiển
8.Tay cầm gỗ mun
9.Cửa xả giảm áp
10.Ống dẫn nước vào
11.Cần kéo nước    12. Bộ tia
13. Màn hình kỹ thuật số 
14. Họng pha           15.Ống nước
16.Lưới khay nước    17.Khay nước
18.Cần gạt pha cà phê.

**Hình minh họa trong sách hướng dẫn có thể không hoàn toàn giống với máy pha 
cà phê của bạn, vui lòng xem chi tiết trên máy thực sự. 

Kích thước máy A-550 B-380 H-360mm

Cân nặng 40kg

Điện áp 220V AC/50 HZ

Công suất bơm 150w

Kích thước 
đóng gói A-590 B-490 H-450mm
Tổng trọng 
lượng 45kg

Công suất 2550W

Điều hành 
nhiệt độ

0C +45C

Máy pha cà phê Milesto EM40
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Chuẩn bị
- Khui thùng máy bằng cách đặt máy trên mặt phẳng, cần 2 người đỡ 2 lực 2 bên 
cân bằng và nhấc máy ra.
- Kiểm tra phụ kiện đi kèm máy gồm những món sau : 1 tay handle , 2 filter,1 
tamper, 1 phin mù inox, 1 zoăng cao su, 1 sách hướng dẫn
- Hãy đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, không bị hư hại và đầy đủ 
phụ kiện. Không cố sử dụng thiết bị khi thấy có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hay thiếu 
phụ kiện mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
- Di chuyển máy đến vị trí lắp đặt.
- Điều chỉnh cỡ xay hạt cà phê bạn cần.

- Kết nối nguồn nước vào máy. Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng nguồn nước 
đã qua lọc cặn để đảm bảo tuổi thọ của máy được lâu bền. 

Lắp đặt máy
- Sau khi đã chuẩn bị quầy bar khoét mặt đá và có đường nước chờ sẵn qua lọc 
Ro thì tiến hành đầu nối.
- Nguồn điện cấp cho máy phải trong ngưỡng 220-230v, ổ cắm chịu tải tối thiểu 
là 20A có thể cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc đấu qua Aptomat.
- Nguồn nước cấp cho máy là nguồn nước đã qua lọc canxi thông thường máy 
lọc Ro hoặc bình DVA là đảm bảo tiêu chuẩn, Áp lực tiêu chuẩn là từ 1-2bar 
nước cấp cho máy. Tiến hành đấu nối bằng cách sau( để mã code tới link video 
cho khách quét)
- Sau khi lắp xong kiểm tra các đường đấu nối đã chắc chắn chưa, 4 chân máy 
có vững chắc không, dây cấp có bị hở và gỉ nước hay không
- Đấu dây tiếp địa cho máy để tránh sự cố hở điện ra vỏ máy, lấy 1 đoạn dây 
điện dài tương ứng từ vị trí máy pha ra tới vị trí có nền đất tiến hành bắt 1 đầu 
dây điện vào 1 ốc bất kì trên vỏ máy đầu dây còn lại nối với 1 thanh sắt và đóng 
xuống nền đất.

Khởi động máy
- Sau khi đã check lắp đặt xong không gặp vấn đề gì thì tiến hành khởi động máy 
theo đúng thứ tự sau:
- Bấm nút bật nguồn phía sau lưng máy ( công tắc này bật nguồn lên và tiến 
hành để máy tự động fill nước vào boiler, khi máy bơm chạy được khoảng 5 phút 
thì bơm sẽ đầy nước và tự ngắt, dấu hiệu nhận biết là không còn nghe thấy tiếng 
bơm kêu nữa.
- Trên máy pha có 1 đồng hồ hiển thị điện tử : Đồng hồ này hiển thị nhiệt độ tại 
họng pha và hiển thị nhiệt độ setup áp suất hơi,

Sử dụng máy
- Khi máy đạt nhiệt độ 92 độ là đã đảm bảo nhiệt độ để pha cà phê
- Xả nước ra tại họng pha xem nước ra có đều không, bơm có gằn hay không
- Kiểm tra vòi đánh sữa xem hơi ra đủ tia không
- Khi kiểm tra các bước trên ok thì máy đã có thể sử dụng được

Setup nhiệt độ và áp suất hơi
- Máy sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ bằng điện tử nên việc điều chỉnh áp 
suất hơi sẽ thao tác trực tiếp trên đồng hồ
- Cách setup như sau: bấm vào nút tam giác ở giữa 3 nút để vào cài đặt. Áp suất 
tiêu chuẩn tương ứng với 1 bar sẽ setup ở ngưỡng 125 độ khách hàng tùy chỉnh 
theo ý muốn bằng cách bấm nút mũi tên lên và xuống để tăng hoặc giảm áp.
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C. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG
1. Vệ sinh hàng ngày
- Thiết bị cần được tắt và rút phích cắm khỏi ổ điện. Trước khi vệ sinh, cần đợi để 
máy nguội tránh bị bỏng do nhiệt độ cao.
- Sử dụng vải ẩm và mềm để làm sạch bề mặt vỏ máy. Lưu ý: không sử dụng cồn 
hoặc chất tẩy rửa, không nhúng máy hoặc dây nguồn vào nước để vệ sinh.
- Sử dụng cọ vệ sinh chuyên nghiệp cho máy pha cà phê để làm sạch họng pha 
vừa xả nước ở họng pha vừa cọ
- Tháo tay handle ra theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, gõ sạch bã cà phê ra 
bên ngoài và tiến hành rửa sạch, lau khô toàn bộ handle.
- Rửa tất cả phụ kiện bằng nước sạch và để khô tự nhiên.

1. Vệ sinh cặn canxi

- Để máy sử dụng được bền và tuổi thọ cao, máy cần được vệ sinh định kì và sử 
dụng nguồn nước tinh khiết đã loại bỏ canxi. Bảo dưỡng định kì 2-3 tháng/ lần.

- Khi vệ sinh máy cần làm các bước sau:
B1: Sử dụng handle và phin mù cao su, lấy 1 lượng khoảng 10g bột vệ sinh vào 
handle, sau đó cài handle vào họng pha.
B2: Sau khi đưa handle vào họng pha bấm nút pha cà phê và xem đồng hồ chạy 
10s rồi tắt. Lặp đi lặp lại như vậy 6 lần.
B3: Đổ bột vệ sinh trong handle ra ngoài. Rửa sạch handle và phin mù bằng nước 
sạch.
B4: Đưa phin mù và handle vào họng pha như bước 1. Bấm nút pha cà phê, đếm 
đồng hồ chạy đến 10s và tắt đi. Lặp lại như vậy 6 lần.
B5: Tháo handle ra và bấm nút pha cà phê, xả nước chảy tự do trong 15s để làm 
sạch bột vệ sinh bám trên bề mặt lưới lọc.
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D. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC

Chưa cắm điện đúng cách 
hoặc công tắc chính chưa 
bật

Cắm phích điện chặt vào ổ 
điện phía sau thiết bị. Nhấn 
công tắc chính.

Thiết bị không 
hoạt động

Nước cấp cho máy không đủ 
hoặc máy lọc bị hỏng

Kiểm tra lại nước cấp và 
máy lọc nước

Bơm nước gây 
tiếng ồn lớn

Nước chưa được cấp đủ
Bộ phận bảo vệ nhiệt 
boiler ngắt

Kiểm tra nước cấp vào. Tháo 
lắp máy trên tìm vị trí đặt rơ le 
nhiệt và nhấn reset lại

Không nóng

Bột cafe quá mịn, gây tắc 
filter. Lỗ lưới lọc bị cặn/ lưới 
lọc bị bịt kín lỗ thoát nước 
bởi bã cafe, tinh dầu

Xay bột cafe cỡ thô hơn.
Sử dụng bột vệ sinh và cọ vệ 
sinh làm sạch tinh dầu bám ở 
lưới lọc. Dùng tovit tháo lưới 
lọc cafe, sử dụng cọ vệ sinh 
để làm sạch lưới lọc bên 
trong hoặc đốt cháy hoàn 
toàn tinh dầu cafe

Cafe chiết suất 
không chảy ra

Lưu ý: Tất cả những vấn đề trên không thể xử lí được, vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ 
thuật viên Phin Việt qua hotline: 0979.755.388
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E. LƯU Ý ĐẶC BIỆT

1. Khi sử dụng vòi đánh sữa, hãy kéo cần gạt vòi đánh hơi nhẹ nhàng, nếu làm quá 
mạnh sẽ khiến vòi đánh hơi giảm tuổi thọ. Sau khi kết thúc quá trình đánh sữa, tắt 
vòi, thì vòi vẫn có thể ra hơi nước khoảng 1-2s. Vì thế sau khi tắt vòi đánh hơi, 
không nên rút ca đánh sữa ra ngay mà hãy đợi hơi nước ra hết, như vậy hiệu quả 
đánh sữa mới đạt mức tốt nhất. 

2. Máy mới sử dụng lần đầu, phải để boiler hút đầy nước trước đã, sau đó mới bật 
chế độ đun nước sôi, không được để boiler cùng hút cùng đun nước sẽ dễ gây ra 
trình trạng làm cháy boiler. Trong lần đầu tiên sử dụng, sau khi boiler đã hút đầy 
nước, hãy xả nước đầu này đi, để đến lần bơm nước vào boiler thứ 2 mới sử dụng 
để pha cà phê, đánh sữa. 





MIỀN BẮC
Số 2 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone : 02438.463.888
Hotline : 0979.755.388 – 094.554.8488

MIỀN TRUNG
Số 17 Nguyễn Phúc Chu, Minh An, TP Hội An
Hotline : 094.554.8488

MIỀN NAM
Số 95 đường 33, Tân Kiểng, Q7, TP HCM
Hotline: 0979.755.388  

Website: www.phinviet.com.vn
Mail: info@phinviet.com

QUÉT NHANH
Vào website ngay!


