
Các thiết bị pha cà phê khác nhau sẽ yêu cầu độ 
mịn thô của bột cà phê khác nhau. 
Trên nắp điều chỉnh cỡ xay, số càng nhỏ sẽ chỉnh 
cỡ xay càng mịn, số càng lớn sẽ chỉnh cỡ xay càng 
thô. (Tương ứng số 0 là mịn nhất và số 8 là thô nhất) 

1. Điều chỉnh nắp cỡ xay (10) đến số cỡ xay thô mịn 
mà bạn muốn. 
2. Cho hộp đựng bột (17) vào dưới họng xay
3. Bật công tắc nguồn (13) khởi động
4. Cho hạt cà phê vào phễu (15)
5. Đóng nắp phễu (16)
6. Đợi cà phê xay xong. Tắt nguồn (13)

 CÁC CỠ XAY THAM KHẢO
 0-1   Pha máy Delonghi
 2-3   Pha Phin
 3-5   Pha Drip
 6-8   Pha Cold Brew

      Sau mỗi lần sử dụng, vệ sinh máy bằng chổi 
và đảm bảo đã tắt nguồn. 

Các bước tháo:
1. Vặn cỡ xay (10) về số 8. 2. Tháo vít (12) 
3. Tháo nắp trước (6)   4. Tháo trục xoay (5)
5. Tháo chốt ca-vét (2), lò xo (1) (chú ý để 2 phần 
này ở nơi dễ nhìn)
6. Làm sạch phần lưỡi (3) và phần bên trong nó

Các bước lắp:
1. Lắp lại lò xò (1) vàchốt ca-vét (2) vào đúng vị trí
2. Lắp trục xoay ruột gà (5)
3. Lắp nắp trước (6)
4. Khóa vít nắp trước (12)
5. Lắp lại núm cỡ xay (10) về vị trí số 8. Sau đó chỉnh 
lại cỡ xay như ý

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÁY

Nếu động cơ không hoạt động:
1. Hãy mở núm vặn cầu chì (14) để kiểm tra xem có 
bị cháy cầu chì không. ---> Nếu cháy, thay thế 
bằng cầu chì mới (18)
2. Kiểm tra xem công tắc nguồn (13) có bị hỏng 
không ---> Nếu hỏng, cần thay công tắc nguồn
3. Kiểm tra xem có vật thể lạ (mảnh đinh, kim loại 
lẫn trong cà phê) bị kẹt trong bộ lưỡi xay (3) ---> 
Nếu có, vệ sinh theo “Hướng dẫn vệ sinh máy”

       TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ ĐỘNG THÁO MÁY
Liên hệ với đội kỹ thuật Phin Việt để được hỗ trợ khi 
cần thiết : 0979.755.388 

XỬ LÝ SỰ CỐ

1. Lò xo di chuyển

2. Chốt ca-vét

3. Bộ lưỡi xay

4. Vít đĩa xay

5. Trục xoay (cổ gà)

6. Mặt trước

7. Lò xo điều chỉnh

8. Cố định núm vặn

9. Vòng giữ núm vặn

10. Núm vặn cỡ xay

SƠ ĐỒ CẤU TẠO MÁY

11. Vít giữa

12. Vít vặn 2 bên

13. Công tắc nguồn

14. Cầu chì

15. Phễu dựng hạt

15.1 Nón giữ hạt

15.2 Chặn hạt

16. Nắp phễu hạt

17. Cốc đựng bột

18. Cầu chì dự phòng
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Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn và những lưu ý dưới đây trước 
khi sử dụng:
1. Vui lòng kiểm tra kĩ sản phẩm khi nhận hàng xem có 
hỏng hóc hay đầy đủ phụ kiện không.
2. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp sử 
dụng có phù hợp với điện áp định mức ghi trên sản 
phẩm không, nguồn điện phải hỗ trợ nối đất.
3. Không để trẻ em sử dụng mà không có sự giám sát.
4. Không đổ lượng cà phê nhiều hơn thể tích phễu. 
5. Khi không sử dụng và khi vệ sinh, cần rút phích điện/ 
tắt nguồn. 
6. Chỉ vệ sinh bằng nước và xà phòng với phễu đựng hạt, 
cốc đựng bột. Không rửa thân máy trực tiếp bằng nước.
7. Không sử dụng các linh kiện, phụ kiện tự chế không 
được cung cấp bởi nhà sản xuất. 
8. Không để máy hoạt động liên tục, tránh làm động cơ 
quá nóng, cần có thời gian chờ làm mát giữa các lần 
hoạt động. Chỉ xay tối đa 250gr hạt cà phê, sau đó cho 
máy nghỉ 2-3 phút rồi xay tiếp. 
9. Sau quá trình sử dụng 1 thời gian dài thì lưỡi xay sẽ bị 
mòn, cần được thay thế để xay mịn.
10. Không để máy chạy thời gian dài khi phễu không 
chứa hạt cà phê. 
11. Không sử dụng máy trong môi trường nhiệt độ cao.
12. Máy chuyên để xay cà phê, không khuyến khích 
xay các cốt liệu khác. Đặc biệt: Không xay cốt liệu 
ướt, mềm, hoặc quá cứng sẽ gây hư hỏng máy.
13. Với máy xay Akira M520A có thể xay tối đa đến 3 kg 
cà phê/ ngày. Với máy xay Akira Super M520A có thể xay 
tối đa đến 5kg cà phê/ ngày. Không xay quá công suất 
máy để đảm bảo độ bền của máy. 
14. Không tự mở máy, đặc biệt là động cơ. 
15. Không mở nắp khi sử dụng. 
16. Không rút phích cắm khi máy đang chạy. 

1. Dù bạn sử dụng loại dụng cụ hay máy pha cà phê nào 
thì độ ổn định, độ mịn của bột cà phê cũng là yếu tố lớn 
quyết định độ ngon của 1 ly cà phê, và thứ giúp cho bột 
cà phê đạt tiêu chuẩn là lưỡi xay của máy xay cà phê.

GHI CHÚ VÀ CẢNH BÁO THÔNG TIN MÁY

LIÊN HỆ BẢO HÀNH VÀ TƯ VẤN

Mẫu máy xay cà phê quốc dân
Được gia đình và quán nhỏ yêu thích

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

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

QUÉT NHANH
Vào website ngay!

Hướng dẫn sử dụng 
Máy xay cà phê AKIRA

M520A
SUPER M520A

2. Lưỡi xay của 
Akira chất liệu hợp 
kim thép được đúc 
chính xác với độ 
cứng cao, chống 
mài mòn, xay chính 
xá với tốc độ cao, 

mạnh mẽ và bền bỉ. 
3. Máy được trang bị bảo vệ động cơ tự động, tự động 
cháy cầu chì khi gặp sự cố trong quá trình xay hạt (xay 
phải đá, đinh, hạt cứng…lẫn trong cà phê) hoặc vượt 
quá công suất (xay quá nhiều liên tục). Việc này giúp 
bảo vệ motor không bị cháy nổ. 
4. Máy được bán trên khắp thế giới, đã được yêu thích 
tại Việt Nam gần 10 năm! Là sự lựa chọn tốt nhất khi tìm 
máy xay cà phê pha phin. 


