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HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG

TÊN SẢN PHẨM: 
Máy pha cà phê dạng viên nén HS-C31S

Mã sản phẩm áp dụng: 535.43.021
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Cảnh báo an toàn

  CẢNH BÁO: trước khi sử dụng các thiết bị điện, cần nắm rõ và lưu ý các 
quy tắc an toàn sau

1.    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2.    Kiểm tra điện áp phù hợp với điện áp định mức của thiết bị.
3.    Để tránh hỏa hoạn, điện giật và bị thương, không để dây nguồn, phích cắm dính 
nước hay các chất lỏng khác.
4.    Giám sát không để trẻ em hoặc người không thể tự chăm sóc đến gần khi máy 
đang hoạt động.
5.    Rút phích cắm ra khi máy đã pha xong hoặc khi vệ sinh, để máy mát trước khi lắp 
hay tháo các bộ phận bên trong hoặc vệ sinh máy.
6.    Ngừng sử dụng máy và liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng 
để được hỗ trợ sửa chữa khi phát hiện dây nguồn/ phích cắm bị hỏng, hoặc phát hiện 
các lỗi khác gây hoạt động máy bất thường.
7.    Không sử dụng các bộ phận máy do nhà sản xuất khác cung cấp để tránh gây nguy 
hiểm cho người dùng cũng như các nguy hiểm tiềm ẩn.
8.    Không ngâm máy trong nước, chỉ sử dụng máy trong nhà.
9.    Không để dây điện vắt qua mép bàn hoặc gần đồ vật có nhiệt độ cao.
10.  Không đặt máy bên trên hoặc gần bếp ga/ lò nướng.
11.  Sử dụng máy đúng mục đích. Sử dụng ở nơi khô ráo hoặc trong điều kiện môi trường.
12.  Đổ đầy bình chứa nước bằng nước lạnh và sạch, không dùng nước có ga, sữa hoặc 
chất lỏng khác.
13.  Cầm phích cắm để rút dây nguồn ra, không cầm kéo phần dây điện.
14.  Nhiệt độ một số bộ phận máy sẽ tăng lên rất cao khi máy đang pha cà phê, không 
chạm trực tiếp vào máy trừ phần tay cầm.
15.  Nhiệt độ hoạt động hoặc bảo quản thiết bị phải trên 0 C.
16.  Không sử dụng máy ở nơi có nhiệt độ cao, có từ trường mạnh hoặc trong môi 
trường ẩm ướt.
17.  Trẻ trên 8 tuổi có thể sử dụng thiết bị này. 
Những người thể lực suy giảm, giác quan hay tinh thần không ổn định, chưa từng sử dụng 
máy cần được giám sát hoặc hướng dẫn để sử dụng thiết bị an toàn. Không để trẻ dưới 
8 tuổi vận hành và bảo trì máy nếu không có người giám sát.
18.  Trẻ dưới 8 tuổi không được chạm vào thiết bị hay dây nguồn.
19.  Máy có trang bị phích cắm nối đất. Đảm bảo nối đất đúng cách ổ cắm sử dụng 
trong gia đình.
20.  Không sử dụng máy nếu bình chứa nước đã cạn.
21.  Chỉ dùng một viên nén mỗi lần pha, không sử dụng lại viên nén đã pha!
22.  Cảnh báo: không cho ngón tay vào ngăn pha để tránh gây thương tích.
23.   Cảnh báo: Do ngăn pha chứa nước nóng, không mở tay cầm khi máy đang hoạt 
động để tránh gây thương tích.
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24.   Thiết bị này phù hợp sử dụng cho hộ gia đình và sử dụng cho:
- Khu bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hay các môi trường làm việc khác
- Trang trại
- Khách sạn, nhà nghỉ, các môi trường dân cư khác.
- Nơi ở có phục vụ bữa sáng.
25.    Máy có trang bị dây hoặc dây nguồn tháo được có chiều dài ngắn hơn 
4-1/2 ft (1.4 m) và có hướng dẫn đi kèm, hướng dẫn này không thuộc phần các 
Biện pháp Bảo vệ Quan trọng, mà bao gồm các thông tin sau:
A.  Trang bị dây nguồn ngắn (hoặc dây nguồn tháo được) để giảm rủi ro do vướng 
hoặc vấp phải dây dài hơn.
B.  Trang bị sẵn dây nguồn hoặc dây nối dài tháo được để sử dụng khi cần.
C.   Nếu sử dụng dây nguồn dài tháo được hoặc dây nối dài:
1)     Công suất điện định mức của dây nguồn tháo được hoặc dây nối dài tối thiểu 
phải bằng công suất định mức điện của thiết bị;
2)     Nếu thiết bị có trang bị nối đất, dây nối phải là dây nối đất 3 dây;
3)     Bố trí dây dài hơn để không vắt lên mặt quầy hoặc mặt bàn, tránh nguy cơ trẻ 
nghịch kéo hoặc vấp ngã.

26.     LƯU GIỮ HƯỚNG DẪN NÀY 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

CẤU TẠO THIẾT BỊ
S1: Nút pha cà phê cỡ nhỏ,
LED1

Nắp bình 
chứa nước

Thân máy

Bình chứa 
nước tháo được

Vỏ máy

Hộp chứa viên 
nén đã sử dụng

S2: Nút pha cà phê cỡ lớn,
LED2

Cần gạt

Vòi rót

Khay hứng 
nước thừa

Ngăn chứa 
nước thừa

Nguồn AC đầu vào định mức:  220-240V～  50/60Hz,1400W
Dung tích （Bình chứa nước）: Tối đa 700ml
Kích thước phác thảo: 353.5mm（Dài）x 116.0mm（Rộng) × 241.5mm（Cao）
Khối lượng tịnh:       2.8Kg
Tiêu chuẩn & Tuân thủ:      CE/CB/CCC
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Mô tả chức năng và máy pha cà phê
1.  Cắm nguồn và chế độ chờ:

1.1 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

 

 

Cần gạt đóng Cần gạt mở

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

a.    Đổ đầy nước vào bình chứa nước (Tối thiểu 100ml – Tối đa 700ml), Khi kết nối nguồn điện, 
hai đèn báo sẽ nháy hai lần (bật trong 0.5 giây, tắt trong 0.5 giây, nháy theo chu kỳ; thường gọi
là nháy chậm) và chuyển chế độ tự kiểm tra.
b.   Sau khoảng 2 giây, máy đã hoàn thành tự kiểm tra. Nếu quá trình tự kiểm tra OK, đèn LED1 
và LED2 luôn tắt, sau đó máy chuyển chế độ tiết kiệm điện; Nếu phát hiện sự cố, đèn LED1 và 
LED2 sẽ bật trong 0.20 giây và tắt trong 0.20 giây, nháy theo chu kỳ (Ghi chú: thường gọi là 
nháy nhanh).
c.   Quá 5 phút sau, nếu không có hoạt động tiếp trong thời gian chờ, đèn LED1 và LED2 sẽ tắt 
và máy tự động chuyển chế độ tiết kiệm điện.
d.   Chế độ làm nóng sơ bộ
        I.   Phương thức hoạt động
Ở chế độ tiết kiệm điện, nhấn nút S1 hoặc S2, chọn Chế độ làm nóng sơ bộ; đèn LED1/ LED2 
sẽ nháy chậm đồng thời bộ gia nhiệt sẽ dựa trên nhiệt độ hiện tại để xác nhận xem có cần làm 
nóng hay không. Nhiệt độ làm nóng sơ bộ bình đun được đặt thành 80 C. Khi nhiệt độ làm nóng 
sơ bộ đạt đến nhiệt độ cài đặt, đèn LED 1/ LED2 sẽ chuyển từ trạng thái nháy sang luôn bật và 
máy cũng chuyển chế độ chờ sau khi làm nóng sơ bộ. Trong quá trình làm nóng sơ bộ, máy bơm 
nước và van điện từ không hoạt động. Nhấn giữ nút S1 hoặc S2 trong hơn 4 giây để dừng quá 
trình làm nóng sơ bộ
       II.   Chọn chế độ tiết kiệm năng lượng
  Khi không nhấn nút S1/ S2 trong vòng 5 phút, máy sẽ tự động tiết kiệm năng lượng và chuyển 
sang chế độ tiết kiệm điện
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1.1.0 Pha cà phê:

   CHÚ Ý 1: Nếu không có nước trong quá trình pha cà phê, mở tay cầm để kiểm tra  
xem có viên nén hay tạp chất khác trong ngăn pha cà phê không. Vệ sinh sạch trước  
khi sử dụng

   CHÚ Ý 2: Trong lần đầu sử dụng hoặc sau một thời gian dài không sử dụng, 
không cho viên nén vào máy trước khi pha mà pha trực tiếp (ít nhất một lần pha xong) 
để loại bỏ nước dư bên trong.

   CHÚ Ý 4: Chỉ sử dụng viên cà phê nén Nestle chính hãng hoặc viên nén tương tự. 
Không cố nhét viên nén loại khác vào thiết bị nếu kích cỡ viên nén không vừa.

   CHÚ Ý 3: Đổ đầy nước uống tinh khiết vào bình chứa nước trước khi pha.

Sau khi làm nóng sơ bộ, máy sẽ chuyển chế độ chờ và đèn LED1/ LED2 luôn sáng; Đặt viên 
cà phê nén vào máy; nhấn các nút chức năng (S1 hoặc S2) theo dung tích pha cà phê tương 
ứng, đèn báo của nút chức năng pha cà phê tương ứng sẽ nháy chậm. Khi bình đun được làm 
nóng đến nhiệt độ đặt trước, máy bắt đầu bơm nước và mở van điện từ. Đèn LED tương ứng 
luôn sáng. Máy bơm nước sẽ bắt đầu bơm và tính thời gian bơm: thời gian bơm cốc nhỏ là 18 
giây và thời gian bơm cốc lớn là 36 giây (tương ứng với viên cà phê nén Nestle: cốc nhỏ 
khoảng 40ml, cốc lớn khoảng 80ml), khi thời gian đạt đến giá trị cài đặt, máy bơm nước 
ngừng hoạt động và đèn báo sẽ tắt sau 6 giây trễ.

Trong quá trình pha, khi nhấn nút S1/ S2 bất kỳ, quá trình pha cà phê sẽ bị buộc dừng dù đã 
hoàn thành hay chưa hoàn thành, máy bơm nước và ống gia nhiệt ngừng hoạt động ngay, 
van điện từ tắt và reset. Máy trở về chế độ chờ, hai đèn LED luôn sáng;
        
Khi quá trình làm nóng sơ bộ đã hoàn thành hoặc khi đã pha cà phê xong mà không có hoạt 
động tiếp theo trong vòng 5 phút (không nhấn nút S1 và S2), máy sẽ tự động tắt, đèn LED 
không hiển thị, và chuyển chế độ tiết kiệm điện.
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Vệ sinh hộp chứa viên nén đã sử dụng (không quá 10 lần pha), như minh họa trong hình 
dưới đây:

1.2 VỆ SINH VÀ LẮP HỘP CHỨA VIÊN NÉN ĐÃ SỬ DỤNG

 

 
 

 
 

 
 

KÉO RA

Vệ sinh các viên nén đã 
sử dụng và nước thải

ĐẨY VÀO

1.3  CHẾ ĐỘ TẨY CẶN VÀ VỆ SINH

A. Trước tiên, chọn chế độ tẩy cặn
Đổ đầy nước và chất tẩy rửa vào bình chứa nước theo tỷ lệ (tổng dung tích không dưới 600ml, 
không quá 700ml), rút phích cắm ra khỏi ổ điện
Có hai cách để khởi động chế độ tẩy cặn.
      Cách 1:
nhấn giữ nút S2 (nút pha cốc lớn), sau đó cắm dây nguồn đến khi hai đèn nháy luân phiên hai lần 
trong một giây (thường gọi là đèn báo nước), sau đó nhả nút S2 để chuyển chế độ vệ sinh;
     Cách 2:
Khi máy đạt 300 lần pha, máy sẽ tự động chuyển chế độ tẩy cặn, hai đèn nháy luân phiên hai lần 
trong một giây (thường gọi là đèn báo nước) để nhắc người dùng về nhu cầu tẩy cặn.
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B.   Các bước tẩy cặn: 
Sau khi chuyển chế độ tẩy cặn, hai đèn nháy luân phiên hai lần trong một giây (thường gọi là 
đèn báo nước), nhấn nút S1 hoặc S2, máy bơm nước, bộ gia nhiệt và van điện từ sẽ hoạt động, 
quá trình tẩy cặn bắt đầu, nhiệt độ nước được kiểm soát ở mức từ 70-80 .

Sau khoảng 108 giây hoạt động, máy bơm nước, ống gia nhiệt và van điện từ sẽ ngừng hoạt động 
để chờ các bước vệ sinh tiếp theo (Lưu ý: lúc này máy vẫn đang ở chế độ tẩy cặn;
Sau khi tẩy cặn, cho khoảng 600ml nước sạch vào bình chứa nước, nhấn nút bất kỳ để chuyển 
chế độ vệ sinh. Sau khoảng thời gian 108 giây vệ sinh, máy bơm nước và van điện từ ngừng hoạt 
động và máy chuyển chế độ chờ. 

 
 

   CHÚ Ý 1: Có hai cách để dừng chế độ tẩy cặn：
 a.    Nhấn giữ nút bất kỳ trong hơn 5 giây để dừng chế độ tẩy cặn hoặc vệ sinh; nếu cần, 

nhấn nút thêm lần nữa để khởi động lại quá trình tẩy cặn; nếu không, rút phích cắm ra để 
thoát chế độ tẩy cặn.

 b.    Người dùng cũng có thể rút phích cắm ra để thoát chế độ tẩy cặn; nếu muốn tẩy cặn 
một lần nữa, vào lại chế độ tẩy cặn theo hướng dẫn.

   CHÚ Ý 2: Sau một quy trình vệ sinh, máy sẽ xóa hết các giá trị của tất cả các lần 
pha trước đó.

   CHÚ Ý 3: Không sử dụng viên nén khi máy đang trong quá trình tẩy cặn và vệ sinh.

1.4 Chế độ tiết kiệm điện：
Khi quá trình làm nóng sơ bộ đã hoàn thành hoặc khi đã pha cà phê xong mà không có hoạt 
động tiếp theo trong vòng 5 phút (không nhấn nút S1 và S2), máy sẽ tự động tắt, đèn LED 
không hiển thị, và chuyển chế độ tiết kiệm điện.
Khi máy đang ở chế độ tiết kiệm điện, người dùng nhấn nút bất kỳ để chuyển chế độ chờ.

Bảo đảm an toàn

1.    Khi bật nguồn máy, trước tiên cần quan sát để phát hiện lỗi NTC (ngắn mạch hoặc hở 
mạch). Nếu có lỗi NTC, tất cả nút vận hành đều bị vô hiệu và đèn LED 1 và LED2 sẽ nháy 
cực nhanh (4 lần/ giây, thường gọi là nháy cực nhanh).
2.    Nếu phát sinh lỗi NTC, dù đang ở chế độ hoạt động nào máy cũng sẽ ngừng hoạt 
động (bình đun không được làm nóng và máy bơm nước ngừng bơm), đèn báo hoạt 
động ngay tức thì và toàn bộ các nút vận hành bị vô hiệu.
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   LƯU Ý: Nếu máy bị trục trặc hoặc gặp vấn đề khác gây tình trạng hoạt động bất 
thường, không được bật lại nguồn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để 
được hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa.

2.    Bảo trì và vệ sinh

Vệ sinh phần máy bên ngoài:

3.   Mô tả từng trạng thái của máy

4.   Môi trường bảo quản và vận hành

Tình trạng máy Trạng thái đèn LED chỉ báo

Cắm nguồn điện sau đó chọn chế độ 
tiết kiệm năng lượng

Đèn LED1 và LED2 bật hai lần rồi tắt

Nhấn nút để làm nóng sơ bộ (khi mới 
dùng máy) Đèn LED1 và đèn LED2 nháy chậm 

Làm nóng trước khi pha Đèn LED1 hoặc LED2 nháy chậm 

Pha cà phê (Pha cà phê) Đèn LED1 hoặc LED2 luôn sáng

Lỗi NTC LED1 và LED2 nháy nhanh 

Đèn báo không hoạt động   
Kiểm tra nguồn điện và phích cắm 
xem đã được cắm đúng vào ổ cắm chưa

Thiếu nước trong bình chứa nước khi pha Đèn LED1 hoặc đèn LED2 nháy nhanh

Quá trình pha đã hoàn thành hoặc ở 
chế độ chờ

Đèn LED1 và đèn LED2 luôn sáng

       Môi trường sử dụng

1.    Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để máy mát trước khi vệ sinh.
2.    Dùng vải mềm sạch để lau bề mặt máy, không dùng vải cứng hoặc ướt. 
3.    Chú ý kim nhọn trong ngăn pha của máy để tránh gây thương tích.
Lấy hộp chứa viên nén đã sử dụng ra, tháo phần vỏ, rửa bằng nước hoặc chất lỏng trong suốt.

1.    Đặt máy ngoài tầm với của trẻ.
2.    Sử dụng máy ở nơi khô ráo, tránh sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh nắng mặt trời 
chiếu trực tiếp. 
3.    Độ cao đặt máy tương đối: < 6000 ft (1828 m)..
4.    Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0-40 C .
5.    Độ ẩm tương đối hoạt động: 10% ~ 95% RH
     Điều kiện vận chuyển và bảo quản
1.    Nhiệt độ môi trường vận chuyển và bảo quản: 0-60 C 
2.    Độ ẩm tương đối cho phép: 10% ~ 90% RH
3.    Đặt máy ở nơi sạch sẽ và khô ráo, tránh đặt ở nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh nắng mặt trời 
chiếu trực tiếp. 
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