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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 xay cà phê Sboly Espresso 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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CÁC LƯU Ý ĐỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN 

1. Lắp lưỡi xay cố định đúng vị trí và đúng ngàm giữ lưỡi
2. Kiểm tra cối xay xem có dị vật như đá, kim loại trong máy  không trước khi sử 
dụng.  
3. Lắp phễu đựng hạt đúng cách để đảm bảo chốt an toàn được đóng xuống cấp 
điện cho máy hoạt động, nếu lắp sai cách máy sẽ không chạy
4. Luôn đặt máy trên mặt phẳng bằng phẳng.  
5. Tắt và rút phích cắm tại ổ cắm điện trước khi vệ sinh máy
6. Không nên xay lại hạt cà phê đã xay vì sẽ gây vón cục và tắc đường thoát bột 
7. Không để máy xay gần nơi ẩm ướt gần chậu rửa, hoặc tay ướt không được chạm 
vào máy
8. Căn lượng cà phê hàng ngày dùng bao nhiêu đổ vào bấy nhiêu, tránh cà phê 
dùng không hết đọng lại trong máy gây ẩm mốc
9. Không chỉnh cỡ khi máy đứng im, hãy chỉnh cỡ khi máy xay đang chạy sẽ tránh 
cho lưỡi bị nhanh hỏng

Welhome WPM rất chú trọng đến vấn đề an toàn khi thiết kế và sản xuất các sản 
phẩm tiêu dùng, nhưng điều quan trọng là người sử dụng sản phẩm cũng phải cẩn 
thận khi sử dụng.  Dưới đây liệt kê những lưu ý cần thiết để sử dụng an toàn thiết bị:
1. Đọc kỹ và lưu toàn bộ hướng dẫn sử dụng được đóng gói cùng thiết bị. 
2. Luôn tắt nguồn ở ổ cắm điện trước khi bạn cắm hoặc rút phích cắm.  Tháo bằng 
cách nắm vào phích cắm - không kéo dây.  
3. Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh.  
4. Không sử dụng thiết bị của bạn với dây điện được nối dài thêm trừ khi dây này đã 
được kiểm tra và thử nghiệm bởi kỹ thuật viên hoặc nhân viên kỹ thuật có chuyên 
môn.  
5. Luôn sử dụng thiết bị của bạn từ ổ cắm điện có điện áp tương ứng được cung 
cấp thông tin trên thiết bị.  
6. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ 
em) bị suy giảm khả năng thể chất, trí tuệ cảm nhận hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
  thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc 
hướng dẫn sử dụng thiết bị.  
7. Để xa tầm tay của trẻ em để đảm bảo an toàn

8. Nhiệt độ của các bề mặt tiếp xúc có thể cao khi thiết bị đang hoạt động.  
9. Luôn luôn chú ý trong khi thiết bị đang chạy.  
10. Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xay cà phê.  
11. Không đặt thiết bị trên hoặc gần ngọn lửa gas nóng, bộ phận điện hoặc trên 
lò đã được đốt nóng.  
12. Không đặt lên trên bất kỳ thiết bị nào khác.  
13. Không để dây nguồn của thiết bị treo qua mép bàn hoặc mặt trên băng ghế 
hoặc chạm vào bất kỳ bề mặt nóng nào.  
14. Không vận hành thiết bị khi dây bị hỏng hoặc sau khi thiết bị đã bị hỏng vì bất 
kì lí do nào. Nếu nghi ngờ có hư hỏng hay liên hệ tới kỹ thuật của Phin Việt để 
được hỗ trợ Để bảo vệ thêm, Welhome WPM khuyến nghị sử dụng thiết bị dòng 
dư (RCD với dòng điện chạm không quá 30mA trong mạch điện cung cấp điện 
cho thiết bị của bạn. 
15. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác nếu không 
được khuyến nghị. 
16. Thiết bị được không được thiết kế cho mục đích điều khiển bằng bộ hẹn giờ 
bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt. 
17. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các mục đích tương 
tự như: khu vực bếp của nhà hàng, quán cà phê, văn phòng và các môi trường 
làm việc khác.
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SƠ ĐỒ CẤU TẠO

KHUYẾN NGHỊ CỠ XAY TIÊU CHUẨN

1. Nắp bình chứa

2. Phễu chứa hạt

3. Nút bật / tắt

4. Chế độ điều chỉnh

5. Thân máy

6. Chổi vệ sinh

7. Thìa xúc cafe

8. Giá đỡ tay pha

9. Nắp hộp chứa bột

10. Hộp chứa bột
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Cách pha French Press Pour Over Espresso

Tiêu chuẩn bột

Cỡ xay đề xuất

Lựa chọn cốc

Thời gian xay tối đa

Phụ kiện tùy chọn

Thô

26-35

2-12 cốc

55s (12 cốc)

Hộp đựng bột

Trung bình

15-25

2-12 cốc

55s (12 cốc)

Hộp đựng bột

Mịn

1-14

2 cốc

18s (2 cốc)

Giá đỡ tay pha

Mẫu máy xay cà phê này có 35 cỡ xay độc đáo, phù hợp với nhiều phong cách 

pha cà phê khác nhau. Từ cài đặt mịn nhất cho espresso đến cài đặt thô nhất 

cho French press. Bằng cách điều chỉnh Nút xoay, bạn có thể chọn từ 2 đến 12 

cốc cà phê với độ mịn theo ý muốn
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Lắp phễu đựng hạt vào đúng vị trí của máy (như 
minh họa trong hình ảnh cung cấp). Căn chỉnh biểu 
tượng mở khóa        trên thân máy với biểu tượng      
trên phễu. Đảm bảo các khớp nối giữa phễu và thân 
máy khớp nhau. Phễu có thể được gỡ bỏ khi biểu 
tượng         trên phễu thẳng hàng với biểu tượng        . 

2. Xoay phễu theo chiều kim đồng hồ để khóa nó vào 
vị trí, sau đó có thể chỉnh cỡ xay cà phê theo ý muốn. 

3. Máy xay cà phê có 35 cỡ xay. Điều chỉnh cỡ xay 
bằng cách xoay phễu theo chiều kim đồng hồ đến 
đúng mức cỡ xay ưng ý, từ thô đến mịn tùy theo loại 
cà phê cần xay.

4. Mở nắp phễu và cho cà phê vào phễu chứa hạt, 
sau đó đóng nắp lại. 
Lưu ý: Hộc chứa hạt cà phê chứa tối đa 240g hạt 
cà phê.

LƯU Ý: Phễu chứa hạt cà phê chứa tối đa 240g hạt cà phê và hộp chứa bột 
cafe chứa tối đa 130g bột cà phê.
THẬN TRỌNG: Không thể sử dụng Phễu đựng hạt để đựng hoặc bảo quản hạt 
cà phê. Tương tự hộp đựng bột cafe cũng không thể sử dụng để lưu trữ bột 
cà phê. Để đảm bảo chất lượng cafe ổn định và thơm ngon, hãy đảm bảo 
xay hết lượng hạt cà phê đổ vào phễu, và bỏ đi phần bột cafe chưa dùng 
hết ra hộp chứa. 
LƯU Ý: Bàn chải làm sạch chỉ có thể dùng làm sạch máy và lưỡi xay sau khi 
sử dụng, luôn đảm bảo bạn đã tắt máy hoặc tắt nguồn điện. 

Lưu ý trong lần sử dụng đầu tiên. 
Trước khi sử dụng máy xay cà phê, hãy lau sạch vỏ và phễu chứa hạt bằng khăn 
ẩm sạch.  Đảm bảo các bộ phận bên trong khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Rửa 
sạch hộp đựng bột cafe và nắp, bằng xà phòng và nước sau đó lau khô. (Tham 
khảo phần "Vệ sinh máy xay cà phê")
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5. Sử dụng hộp đựng bột cà phê 
Lắp hộp và nắp đựng bột cà phê (có bịt kín / mở) vào 
đúng vị trí.  Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã lắp vị trí 
chính xác ngay dưới họng máy xay. 
LƯU Ý: Hộp đựng bột cà phê chứa tối đa 130gr. 
 
6. Sử dụng Giá đỡ tay pha. 
 - Gắn giá đỡ tay pha vào rãnh giá đỡ dưới họng xay 
cà phê, bằng cách đẩy giá đỡ cho đến khi nằm vào 
rãnh của nó.
 - Lắp tay pha vào giá đỡ. 
 LƯU Ý: Với cách sử dụng tay pha cà phê trực tiếp để 
lấy cà phê, hãy đảm bảo bạn cân lượng hạt cà phê đủ 
để xay và pha từng shot. Tránh xay quá nhiều sẽ rơi tràn 
ra ngoài lãng phí và gây tắc họng xay. 

CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH MÁY
1. Sau khi cắm điện. Xoay phễu chứa hạt để chọn cỡ 
xay khác nhau từ 1 (mịn) đến 35 (thô).  Tham khảo thêm 
" Khuyến nghị cỡ xay tiêu chuẩn”. 
 2. Đặt Núm xoay chọn cốc ở mức mong muốn (xoay 
theo chiều kim đồng hồ để tăng số lượng; xoay ngược 
chiều kim đồng hồ để giảm số lượng).
- Đối với cà phê pha kiểu FrendPress và cà phê phin: 
Bạn có thể chọn từ 2-12 cốc.

- Đối với Espresso: Bạn có thể chọn giữa 2 shot.
LƯU Ý: Thời gian xay tối đa là 12 cốc cà phê. 
MẸO: Tham khảo thêm " Khuyến nghị cỡ xay tiêu chuẩn”để bạn lựa chọn cỡ xay, 
phong cách pha phù hợp. 
CẢNH BÁO: Để tránh động cơ quá nóng, máy có thể xay liên tục 12 ly cà phê, 
và cần cho nghỉ ít nhất 5 phút để xay tiếp. Chỉ nên xay tối đa 2 chu kỳ và cần 
cho máy nghỉ 30 phút. 
Nếu máy xay ngừng hoạt động sau khi chạy các chu kỳ liên tiếp, hãy rút 
phích cắm của máy khỏi ổ cắm trên tường và để máy nguội trong ít nhất một 
giờ. Sau đó cắm lại máy mài và sử dụng khi cần thiết.
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3. Nhấn nút Bắt đầu/Dừng để bắt đầu quá trình xay.
Thiết bị sẽ tự động dừng khi lượng cà phê bạn chọn đã 
đạt được. 
4. Bạn cũng có thể dừng quá trình xay bất cứ lúc nào 
bằng cách nhấn lại nút Bắt đầu/Dừng.
 5. Thiết bị sẽ không hoạt động khi Nút xoay chọn cốc
 đang ở vị trí "OFF".

MẸO SỬ DỤNG MÁY XAY CAFE
1. Cà phê mới xay là chìa khóa để pha cà phê đậm đà 
và thơm hơn (Vì vậy, hãy sử dụng hạt cà phê tươi mỗi 
lần để có kết quả tốt nhất). 
2. Sử dụng hạt cà phê mới rang, được bảo quản tốt, chưa hết hạn.
3. Sử dụng hạt cà phê đã được rang xong từ 5 đến 20 sẽ cho độ ngon tối ưu. 
4. Hương vị và độ mạnh của cà phê là sở thích cá nhân. Tốt nhất là thay đổi loại 
hạt cà phê, lượng cà phê và độ mịn tùy theo cách pha chế bạn làm. 
5. Sử dụng hạt cà phê trong 30 ngày sau rang sẽ cho hương vị thơm ngon nhất.
6. Để có tách cà phê thơm ngon, đậm đà nhất, chỉ xay lượng cà phê vừa đủ cho
 mỗi tách cà phê bạn pha.  Nếu bạn đang pha một lượng lớn cà phê, bạn có thể 
cần phải xay cà phể thành nhiều mẻ khác nhau. 
7. QUAN TRỌNG: Trải nghiệm máy nhiều, xay thử liên tục sẽ giúp bạn tìm ra mức 
xay phù hợp nhất với loại cà phê, và cách pha mà bạn lựa chọn. 
8. Bảo quản hạt cà phê ở nơi khô ráo, thoáng mát.  Hút chân không niêm phong 
chúng nếu có thể, hoặc sử dụng túi van 1 chiều, hộp đựng chuyên nghiệp. 
9. Mua cafe nguyên hạt theo từng túi nhỏ, để giảm thời gian bảo quản của hạt 
cà phê.
10. Cà phê sau khi được xay sẽ nhanh chóng mất đi hương vị và mùi thơm.  Cho
 kết quả tốt nhất, xay đậu ngay trước khi ủ.
11. Chỉnh cỡ xay mịn, thời gian và số lượng cà phê xay sẽ bị hạt chế hơn. 
12.Chỉnh cỡ xay thô, lưỡi xay xa nhau hơn, thời gian và số lượng cà phê xay sẽ dài 
và nhiều hơn. 
13. Khi không sử dụng nữa và cất máy đi, hãy chạy máy xay cho đến khi hết sạch 
cà phê hạt còn sót lại trong khoang. 
14. Chạy máy xay trong 10-15 giây để loại bỏ bã cà phê còn sót lại trước mỗi lần 
sử dụng, để có độ tươi tối đa. 
15. Thường xuyên vệ sinh phễu đựng hạt, bộ lưỡi xay nón. 

16. Bạn có thể thay đổi cỡ xay khi Máy xay cà phê đang chạy. 
17. Tất cả người dùng máy xay cà phê Sboly phải đọc và hiểu cách sử dụng máy 
xay này trước khi sử dụng.
18. Không được bỏ mặc máy xay đang hoạt động.
19. Nếu máy xay bắt đầu trục trặc trong quá trình sử dụng, hãy nhấn ngay lập 
tức nút BẬT/ TẮT và rút dây ra. Không sử dụng hoặc cố gắng sửa chữa máy đang 
bị hỏng hóc. Một thiết bị bị hư hỏng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như 
thương tích, hỏa hoạn, hoặc gây thiệt hại tài sản. 
20. Nếu máy xay này bị rơi hoặc vô tình bị ngâm trong nước, hãy rút phích cắm 
nó ngay lập tức. Đừng thò tay xuống nước! Không sử dụng máy xay này sau khi 
nó bị rơi hoặc ngâm trong nước, hãy rút phích cắm ngay lập tức. Đừng với tay 
xuống nước do nguy cơ bị điện giật. 
21. Để giảm nguy cơ thương tích cho người hoặc tài sản, không bao giờ đặt máy 
xay ở một vị trí không bằng phẳng...
22. Lưỡi dao rất sắc bén, nếu chạm vào có thể gây thương tích. 
23. Máy xay cà phê này có thể dùng để chế biến các loại hạt khác và gia vị như 
hạt tiêu, hạt mù tạt, hạt rau mùi, v.v.. QUAN TRỌNG: SẼ KHÔNG XAY bất cứ thứ gì 
ẩm, dẻo hoặc quá cứng: đá, sô cô la, nhục đậu khấu nguyên hạt, kẹo gừng, v.v. 
Không bao giờ thêm dầu hoặc chất lỏng trong khi xay.
24. Không cho máy chạy quá công suất, xay thời gian dài và liên tục. 
25. Không vận hành máy xay cà phê khi chưa đậy nắp. 
26. Không sử dụng nếu nắp bị nứt hoặc sứt mẻ. 
27. Không nên sử dụng dây nối dài với sản phẩm này

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

1. Rút phích cắm của máy xay cà phê. Bảo quản trong hộp hoặc nơi khô ráo, sạch 
sẽ. CẢNH BÁO: Không bao giờ cất máy xay cà phê khi đang cắm điện. 
2. Không ấn,kéo mạnh dây điện ở những điểm giao giữa máy và mối dây điện, vì 
điều này có thể khiến dây bị sờn hoặc đứt. 

TÁI CHẾ & XỬ LÝ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 

Để bảo vệ môi trường, sau khi hết hạn sử dụng của sản phẩm, không nên vứt bỏ 
như rác thải sinh hoạt; vui lòng tái chế tại một trung tâm tái chế chuyên nghiệp.
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3. Nhấn nút Bắt đầu/Dừng để bắt đầu quá trình xay.
Thiết bị sẽ tự động dừng khi lượng cà phê bạn chọn đã 
đạt được. 
4. Bạn cũng có thể dừng quá trình xay bất cứ lúc nào 
bằng cách nhấn lại nút Bắt đầu/Dừng.
 5. Thiết bị sẽ không hoạt động khi Nút xoay chọn cốc
 đang ở vị trí "OFF".

MẸO SỬ DỤNG MÁY XAY CAFE
1. Cà phê mới xay là chìa khóa để pha cà phê đậm đà 
và thơm hơn (Vì vậy, hãy sử dụng hạt cà phê tươi mỗi 
lần để có kết quả tốt nhất). 
2. Sử dụng hạt cà phê mới rang, được bảo quản tốt, chưa hết hạn.
3. Sử dụng hạt cà phê đã được rang xong từ 5 đến 20 sẽ cho độ ngon tối ưu. 
4. Hương vị và độ mạnh của cà phê là sở thích cá nhân. Tốt nhất là thay đổi loại 
hạt cà phê, lượng cà phê và độ mịn tùy theo cách pha chế bạn làm. 
5. Sử dụng hạt cà phê trong 30 ngày sau rang sẽ cho hương vị thơm ngon nhất.
6. Để có tách cà phê thơm ngon, đậm đà nhất, chỉ xay lượng cà phê vừa đủ cho
 mỗi tách cà phê bạn pha.  Nếu bạn đang pha một lượng lớn cà phê, bạn có thể 
cần phải xay cà phể thành nhiều mẻ khác nhau. 
7. QUAN TRỌNG: Trải nghiệm máy nhiều, xay thử liên tục sẽ giúp bạn tìm ra mức 
xay phù hợp nhất với loại cà phê, và cách pha mà bạn lựa chọn. 
8. Bảo quản hạt cà phê ở nơi khô ráo, thoáng mát.  Hút chân không niêm phong 
chúng nếu có thể, hoặc sử dụng túi van 1 chiều, hộp đựng chuyên nghiệp. 
9. Mua cafe nguyên hạt theo từng túi nhỏ, để giảm thời gian bảo quản của hạt 
cà phê.
10. Cà phê sau khi được xay sẽ nhanh chóng mất đi hương vị và mùi thơm.  Cho
 kết quả tốt nhất, xay đậu ngay trước khi ủ.
11. Chỉnh cỡ xay mịn, thời gian và số lượng cà phê xay sẽ bị hạt chế hơn. 
12.Chỉnh cỡ xay thô, lưỡi xay xa nhau hơn, thời gian và số lượng cà phê xay sẽ dài 
và nhiều hơn. 
13. Khi không sử dụng nữa và cất máy đi, hãy chạy máy xay cho đến khi hết sạch 
cà phê hạt còn sót lại trong khoang. 
14. Chạy máy xay trong 10-15 giây để loại bỏ bã cà phê còn sót lại trước mỗi lần 
sử dụng, để có độ tươi tối đa. 
15. Thường xuyên vệ sinh phễu đựng hạt, bộ lưỡi xay nón. 

16. Bạn có thể thay đổi cỡ xay khi Máy xay cà phê đang chạy. 
17. Tất cả người dùng máy xay cà phê Sboly phải đọc và hiểu cách sử dụng máy 
xay này trước khi sử dụng.
18. Không được bỏ mặc máy xay đang hoạt động.
19. Nếu máy xay bắt đầu trục trặc trong quá trình sử dụng, hãy nhấn ngay lập 
tức nút BẬT/ TẮT và rút dây ra. Không sử dụng hoặc cố gắng sửa chữa máy đang 
bị hỏng hóc. Một thiết bị bị hư hỏng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như 
thương tích, hỏa hoạn, hoặc gây thiệt hại tài sản. 
20. Nếu máy xay này bị rơi hoặc vô tình bị ngâm trong nước, hãy rút phích cắm 
nó ngay lập tức. Đừng thò tay xuống nước! Không sử dụng máy xay này sau khi 
nó bị rơi hoặc ngâm trong nước, hãy rút phích cắm ngay lập tức. Đừng với tay 
xuống nước do nguy cơ bị điện giật. 
21. Để giảm nguy cơ thương tích cho người hoặc tài sản, không bao giờ đặt máy 
xay ở một vị trí không bằng phẳng...
22. Lưỡi dao rất sắc bén, nếu chạm vào có thể gây thương tích. 
23. Máy xay cà phê này có thể dùng để chế biến các loại hạt khác và gia vị như 
hạt tiêu, hạt mù tạt, hạt rau mùi, v.v.. QUAN TRỌNG: SẼ KHÔNG XAY bất cứ thứ gì 
ẩm, dẻo hoặc quá cứng: đá, sô cô la, nhục đậu khấu nguyên hạt, kẹo gừng, v.v. 
Không bao giờ thêm dầu hoặc chất lỏng trong khi xay.
24. Không cho máy chạy quá công suất, xay thời gian dài và liên tục. 
25. Không vận hành máy xay cà phê khi chưa đậy nắp. 
26. Không sử dụng nếu nắp bị nứt hoặc sứt mẻ. 
27. Không nên sử dụng dây nối dài với sản phẩm này

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

1. Rút phích cắm của máy xay cà phê. Bảo quản trong hộp hoặc nơi khô ráo, sạch 
sẽ. CẢNH BÁO: Không bao giờ cất máy xay cà phê khi đang cắm điện. 
2. Không ấn,kéo mạnh dây điện ở những điểm giao giữa máy và mối dây điện, vì 
điều này có thể khiến dây bị sờn hoặc đứt. 

TÁI CHẾ & XỬ LÝ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 

Để bảo vệ môi trường, sau khi hết hạn sử dụng của sản phẩm, không nên vứt bỏ 
như rác thải sinh hoạt; vui lòng tái chế tại một trung tâm tái chế chuyên nghiệp.
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HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÁY
LƯU Ý: 
Luôn rút phích cắm của máy xay cà phê sau khi sử dụng 
và trước khi làm sạch.
QUAN TRỌNG: Để tránh hư hỏng, không bao giờ được rửa 
hoặc ngâm thân máy, dây nguồn... trong nước. Không bao 
giờ được đặt máy vào máy rửa bát. 
 
1. Có thể làm sạch phễu hạt, nắp phễu hạt, giá đỡ, hộp 
đựng bột và nắp hộp đựng bột bằng nước xà phòng ấm, 
sau đó rửa sạch và lau khô kỹ lưỡng. Không bao giờ sử 
dụng chất tẩy rửa ăn mòn, miếng xước thép hoặc các vật 
liệu mài mòn khác, (TẤT CẢ NHỮNG LINH PHỤ KIỆN NÀY ĐỀU 
KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO MÁY RỬA BÁT)
2. Lau thân máy xay cà phê bằng vải mềm, ẩm , sau đó 
lau khô hoàn toàn bằng vải khô mềm.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH LƯỠI XAY
Máy xay Cà phê được sử dụng thường xuyên, cần vệ sinh 
lưỡi xay cà phê sau mỗi lần sử dụng để tránh tồn đọng gây 
ẩm mốc, hư hại cho lưỡi xay. Điều này đặc biệt quan trọng 
khi xay để pha cà phê espresso. Việc làm sạch cho phép 
các lưỡi xay đạt được độ xay tốt nhất, ổn định. 

1. Xay hết hạt cà phê còn lại trong phễu đựng hạt, sau đó 
tháo nắp và phễu đựng hạt. (như thể hiện trong hình ảnh 
được cung cấp). 
2. Tháo lưỡi xay trên.
3. Làm sạch lưỡi xay trên bằng bàn chải làm sạch. 
4. Làm sạch lưỡi xay dưới bằng bàn chải làm sạch hoặc sử 
dụng máy hút bụi để loại bỏ cặn bã cà phê.



5. Lắp lưỡi xay trên vào đúng vị trí. căn chỉnh biểu tượng hình 
tròn        trên gờ có biểu tượng       trên thân máy (như minh họa 
trong hình ảnh được cung cấp). 
6. Lắp phễu chứa hạt và nắp phễu chứa hạt vào đúng vị trí 
(như trong hình minh họa). 

Lưu ý hướng dẫn bảo trì cho người dùng 
Mẫu máy xay này không yêu cầu người dùng phải tự bảo trì 
bảo dưỡng. 
Máy không chứa các bộ phận mà người dùng có thể thao tác 
tháo lắp bảo dưỡng được. Bất kỳ công việc bảo dưỡng nào 
yêu cầu tháo rời ngoài việc làm sạch phải được thực hiện bởi 
kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị có trình độ.

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy xay cà phê Sboly Espresso

9

Tên lỗi Cách khắc phục

Thiết bị không hoạt động 
(hoặc không nhận đủ năng 
lượng để hoạt động)

Kiểm tra kết nối điện. 
- Nếu bạn có hộp cầu dao, hãy đảm bảo rằng mạch 
điện được đóng kín và nếu bạn có hộp cầu chì, có thể 
cần phải thay thế cầu chì. Hãy thử rút phích cắm của 
Máy xay cà phê, sau đó cắm lại. 
- Nếu thấy thiết bị đã quá nóng. Rút phích cắm của máy 
xay khỏi ổ cắm và để máy nguội trong ít nhất một giờ. 
Sau đó cắm máy xay trở lại và sử dụng khi cần thiết. 

Không thấy bột cà phê 
chảy ra

Đang hoạt động, máy bị 
dừng giữa chừng

Tắt máy ngay lập tức. Có thể máy đang bị kẹt cà phê 
hoặc vật lạ. Tham khảo Phần “hướng dẫn vệ sinh” để 
xem cách làm sạch lưỡi xay.

Bột cà phê bị quá đầy khi 
sử dụng giá đỡ tay pha

Việc lượng cà phê bột dường như bị quá đầy khi sử dụng 
giá đỡ tay pha là bình thường. Sau khi nén, bột cà phê sẽ 
chỉ còn khoảng 1/3 so với chưa nén.

- Kiểm tra nút xoay chọn cốc, xoay nút xoay theo chiều 
kim đồng hồ để đặt số lượng cốc mong muốn.
- Phễu đựng hạt cà phê có thể không được đặt chính 
xác, vui lòng tham khảo hướng dẫn "LẮP RÁP". 
-Lưỡi xay cần được làm sạch hoặc bị mòn. tham khảo 
Phần “hướng dẫn vệ sinh” để xem cách làm sạch lưỡi xay.

Cỡ xay không xoay và sử 
dụng được bình thường

Kiểm tra lại lưỡi xay đã được lắp đúng cách chưa



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
www.mayphacaphegiadinh.com

Mail: info@phinviet.com.vn

QUÉT NHANH
Vào website ngay!


