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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 Welhome ZD15 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,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.
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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Lưu ý: Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế trong bao bì, khi thay đổi thông số 
kỹ thuật, phụ kiện, kiểu dáng sản phẩm sẽ không thông báo trước

(1).Hộp đựng hạt trong suốt dung tích 250g, nhìn qua có thể nhìn thấy lượng hạt cà 

phê và lượng hạt xay còn lại bao nhiêu bất cứ lúc nào 

(2) Bộ điều chỉnh cỡ hạt máy xay được trang bị 40 cỡ xay khác nha để lựa chọn độ 

mịn hạt xay, có thể điều chỉnh độ mịn của hạt cà phê xay theo ý muốn.  

(3) Thiết bị định vị tay cầm được trang bị cho các handle kích thước khác nhau từ 

51mm-58mm , hoặc tháo thiết bị định vi để hộp đựng bột cà phê.  

(4) Hộp đựng bột cà phê có thể xay một lúc 96 gam bột cà phê, tương đương với 

lượng đủ pha 12 ly cà phê. 

(5) Miếng đệm cao su

(6) Miếng đệm chân bằng cao su ở dưới chân có thể chống trượt do rung động cơ 

khi xay. 

(7) Nắp bảo vệ 

(8) Lưỡi dao hình  nón. Lưỡi dao hình nón làm bằng thép không gỉ, thiết kế của Ý. 

(9). Điều chỉnh máy xay

(10) Nút xay bán tự động. khi cần xay chỉ cần chạm nhẹ vào nút .nới lỏng ra, quá 

trình xay sẽ dừng lại tự động.  

(11) Thân máy xay  làm bằng hợp kim nhôm đúc với vẻ ngoài tinh tế, thời trang và 

hình dáng trang nhã.

(12) Công tắc nguồn có thể đổi đổi hai loại tùy chọn hoạt động xay, bạn có thể 

chọn vận hành tự động hoặc  bán tự động.  

(13) Đế máy xay cà phê.  

(14) Chổi vệ sinh lưỡi xay

(15) Giá định vị handle 58mm

(16) Giá định vị Handle 51mm
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Hướng dẫn sử dụng máy xay cà phê 

Trước khi sử dụng máy xay cà phê, hãy lau thân máy bằng khăn ẩm. Rửa phễu cà 

phê, nắp phễu và hộp đựng bột cà phê bằng xà phòng và lau khô. 

Lưu ý: 

1. Không cho máy xay vào nước hoặc các chất 

lỏng khác. 

2. Không cho bộ phận chính của máy xay vào máy 

rửa chén để vệ sinh. 

3. Máy xay cà phê này chỉ có thể xay cà phê 

nguyên hạt. 

1. Đặt máy xay cà phê trên bề mặt khô ráo, bằng 

phẳng, an toàn.

2. Lắp phễu đựng hạt cà phê vào thân máy xay và 

lắp theo chiều dọc. Xiết chặt theo chiều kim đồng 

hồ. (xem hình 1) 

3. Cho hạt cà phê vào phễu đựng hạt cà phê. 

4. Đóng nắp phễu đựng hạt cà phê.

5. Bật điện áp 220V và bật công tắc. 

6. Điều chỉnh cỡ xay phù hợp (Xem Hình 2)

Nếu sử dụng hộp đựng bột cà phê
7. Tháo nắp trên của hộp chứa bột cà phê và đẩy 

vào thiết bị địn h vị tay cầm có kích thước tương 

ứng. (Xem Hình 3) 
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8. Gạt công tắc sang vị trí "ON" (bật). (xem hình 4) 

Bắt đầu xay cà phê. 

9. Sau khi xay, vặn công tắc sang vị trí "OFF" (tắt). 

10. Khi hạt cà phê đã xay xong, bạn hãy tháo hộp 

đựng bột cà phê và đổ bột cà phê ra ngoài. 

Nếu sử dụng tay pha cà phê
10. Đẩy tay pha cà phê vào giá đỡ tay cầm 

(hình 5)

11. Gạt công tắc sang vị trí AUTO. (Xem Hình 6) 

12. Dùng tay pha ấn vào công tắc cảm ứng ở 

giữa thiết bị định vị tay cầm. (Xem Hình 7) 

13. Khi cà phê xay ra đã đủ. Làm phẳng cà phê 

xay trong tay pha bằng tamper. 

Mẹo: Đôi khi có đá, cành cây và những vật thể lạ 

khác trong hạt cà phê, Những thứ như vậy có thể 

làm tắc nghẽn máy xay cà phê. Trong trường hợp 

tắc nghẽn, hãy làm theo các quy trình trong 

hướng dẫn "Hướng dẫn Vệ sinh" để làm sạch các 

mảnh vụn.

6

5

7
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Điều chỉnh Cài đặt Xay của cà phê 
Đa dạng 40 cỡ xay cho phép điều chỉnh độ chính 
xác cao để kiểm soát kích cỡ bột cafe giúp máy 
pha cà phê đem đến chất lượng chiết suất tốt nhất.  
• Kích thước hạt càng nhỏ thì thời gian xay càng lâu.  
• Khi xay cỡ cafe càng mịn thì cà phê càng có nguy 
cơ bị kẹt, khi bị kẹt hãy chỉnh cỡ to ra để hạt cà phê 
mịn được thoát ra ngoài rồi mới bắt đầu xay tiếp.

Bảng cài đặt cỡ xay

• Sau một thời gian dài sử dụng xay cỡ xay mịn, chúng tôi khuyên bạn nên tháo lưỡi xay cố 
định ra để vệ sinh sạch sẽ.

Lưu ý
1: Chọn đúng cỡ xay cho phương pháp pha bạn đang sử dụng.  40 cài đặt xay có sẵn để 
đảm bảo điều chỉnh chính xác.  Cài đặt 1 tạo ra độ xay mịn nhất, 6-15 là mức xay vừa thích 
hợp cho máy pha cà phê espresso và 40 là mức thô nhất mà bạn có thể xay.  Thử nghiệm 
với các cài đặt xay để đạt được loại cafe lý tưởng phù hợp nhất với sở thích của bạn.  
2. Các loại cà phê hand-brew (pha thủ công), cho mỗi 4 cốc nước pha được đo bằng 
carafe.  Các loại cà phê xay mịn hơn thường yêu cầu ít cà phê hơn, nhưng sử dụng loại cà 
phê xay quá mịn sẽ dẫn đến việc pha cà phê có vị đắng.
3. Đối với những người thích cà phê nhẹ hơn, hãy tiếp tục sử dụng lượng cà phê xay được 
khuyến nghị và sau đó pha loãng hỗn hợp đã pha bằng nước nóng mới.  Làm điều này sẽ 
tối đa hóa hương vị và giảm thiểu 
4. Cà phê được xay quá mịn cho một quy trình pha cà phê cụ thể sẽ dẫn đến việc chiết xuất 
quá mức và cà phê sẽ có vị đắng.  Mặt khác, cà phê quá thô đối với một phương pháp pha 
cụ thể sẽ dẫn đến việc chiết xuất ít hơn và cà phê sẽ loãng và kém hương vị.  
5. Cafe xay trước sẽ làm giảm hương vị và mùi thơm. Để cafe ngon nhất, chúng tôi khuyên 
bạn nên xay đến đâu pha đến đó.  
6. Mua hạt cà phê tươi nguyên hạt hàng tuần.  Một số điều cần nhớ khi sử dụng máy xay cà 
phê;  
7. Để giữ được độ tươi, hãy bảo quản hạt cà phê nguyên hạt trong hộp kín ở nơi khô ráo, 
thoáng mát.  Bạn không nên bảo quản trong phễu đựng của máy xay trong thời gian dài.  
8. Để đảm bảo kết quả tốt nhất từ   máy xay cà phê, hãy thường xuyên vệ sinh phễu đựng hạt 
và gờ hình nón. 
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Hướng dẫn vệ sinh máy 

Trước khi vệ sinh máy xay, phải rút phích cắm và để nguội 

hoàn toàn. 

1. Vệ sinh thân máy xay, phễu và hộp đựng bột cà phê 

① Tháo phễu đựng hạt ra khỏi thân máy và cho những hạt 

cà phê chưa sử dụng vào hộp kín bảo quản để đảm bảo độ 

tươi mới của cafe (xem Hình 8) 

② Sử dụng khăn ẩm lau thân máy. 

③ Rửa sạch phễu đựng hạt và hộp đựng bột cà phê bằng 

xà phòng và để khô hoàn toàn. (Tránh chất tẩy rửa mạnh)

 2. Vệ sinh bộ phận dụng cụ 

Nếu máy xay cà phê được sử dụng thường xuyên, bộ phận 

lưỡi xay cần được vệ sinh ba tuần một lần để đảm bảo hiệu 

suất của máy xay cà phê, việc vệ sinh thường xuyên sẽ giúp 

bộ phận lưỡi xay đạt hiệu quả xay tốt nhất, điều này rất 

quan trọng để pha cà phê espresso hoặc loại cà phê khác. 

① Đảm bảo rằng công tắc của máy xay cà phê đã tắt và 

phích cắm đã được tháo ra. Nhấn và giữ máy xay cà phê và 

xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo phễu hạt ra khỏi 

thân máy. (xem hình 8) 

②Vặn bộ chỉnh cỡ ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó 

ngừng lại. Lưu ý: Xoay bộ chỉnh cỡ máy xay ngược chiều kim 

đồng hồ sao cho mũi tên trên bộ chỉnh cỡ thẳng hàng với

                        trên thân máy. (Xem Hình 9) 

③Nhấn và giữ nút (Unlock) "Mở khóa" ở mặt sau của thân 

máy và xoay bộ chỉnh cỡ máy xay ngược chiều kim đồng hồ 

cho đến khi mũi tên thẳng hàng với       trên thân máy xay. 

(Xem Hình 10) 

8

9

10ALIGN
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④Lấy lưỡi xay trên  ra khỏi bộ điều chỉnh cỡ và làm 

sạch bằng dụng cụ vệ sinh. (Xem Hình 11) 

 ⑤Tháo bộ chỉnh cỡ máy xay ra khỏi thân máy và 

làm sạch bằng bàn chải làm sạch. (Xem Hình 12) 

⑥Dùng bàn chải làm sạch để vệ sinh lưỡi xay và 

rãnh thoát bột. (Xem Hình 13) Có thể tháo rời vít 

được chỉ định bởi mũi tên để mở vách ngăn nhựa 

nhằm làm sạch rãnh thoát bột.

 

⑦ Sau khi vệ sinh các bộ phận, lắp lại bộ chỉnh cỡ 

vào thân máy. 

⑧Căn chỉnh mũi tên trên bộ chỉnh cỡ với mũi tên 

ở mặt sau của thân máy và Nhấn mạnh xuống.

 

9  Đặt phần lưỡi xay trên trở lại vào rãnh tương ứng 

của bộ chỉnh cỡ máy xay (xem Hình 14-1), Xoay 

theo chiều kim đồng hồ cho đến khi độ  yêu cầu 

nằm trên "rãnh điểm đặt" (xem Hình 14-2), căn 

chỉnh đầu dao cắt phía trên với "rãnh điểm đặt" và 

nó sẽ bằng phẳng với bộ điều chỉnh. Xoay theo 

chiều kim đồng hồ để điều chỉnh hạt xay (xem 

Hình 14-3), để hoàn tất cài đặt
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Nội dung Thông số

Mã máy: 

Thương hiệu:

Xuất xứ

Công suất:

Cân nặng:

Kích thước:  

Nguồn điện:

ZD15

Welhome

HongKong

150W

5kg

380x120x210mm

220v 50hz

Thông số kỹ thuật

Điều chỉnh khoảng cách 2 lưỡi xay

Nếu khoảng cách của lưỡi xay quá xa hoặc quá gần nhau nên chưa đạt được cỡ 

xay lý tưởng, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách 2 lưỡi xay 

này để phù hợp với những phương pháp pha cà phê của 

bạn. Hình 15 

1. Sử dụng tuốc nơ vít để tháo các vít ở cả hai bên của bộ 

phận xay. 

2. Vặn lưỡi xay trên để điều chỉnh khoảng cách giữa hai lưỡi 

xay trên và dưới. (Vặn theo hướng "Fine" sẽ điều chỉnh toàn 

bộ khoảng cách giữa các đầu cắt trên và dưới cho mịn hơn, 

và vặn theo hướng "COARSE" sẽ điều chỉnh xay thô hơn (Xem 

Hình 15) 



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!


