HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PERCOSTAR
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1. Mô Tả Tổng Quát:

A – Nắp đậy

H – Ống thủy chuẩn

B – Nắp đậy giỏ lọc cà phê

I – Vòi cà phê

C - Ống chiết xuất

J – Công tắc On/Off

D – Giỏ lọc cà phê

K – Đèn báo

E – Tay cầm

L – Cáp nguồn

F – Vỉ lưới
G – Bình chứa nước
2. Cảnh Báo
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-

Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em : vật liệu đóng
gói , các bộ phận có cạnh sắc.

-

Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của
thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát
sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này .

-

Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị
mà không có sự giám sát.

-

Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người
(bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần,
hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc kiến thức , trừ khi họ được giám sát
bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận
được hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người giám sát này.

-

Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.

-

Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải
sửa chửa, chỉ nên liên hệ với Animo® Service Hotline.

-

Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị , các thành phần
hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.

-

Không nhúng thiết bị vào nước .

-

Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt .

-

Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.

-

Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.

-

Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động , trừ khi bạn được yêu
cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự ,
chẳng hạn như : bếp, trong các cửa hàng , văn phòng và khu thương mại
khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn , nhà nghỉ và các cơ sở
nhà ở khác....
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3. Lắp Đặt Máy
-

Đặt máy ở nơi bề mặt bằng phẳng, có thể kết nối với nguồn điện và
chắc chắn rằng không có gì nguy hại cho máy

-

Kết nối với hệ thống điện theo đúng tiêu chuẩn.
4. Trước Khi Sử Dụng

-

Làm sạch giỏ lọc, nắp đậy của giỏ lọc, ống chiết xuất và bình chứa
nước

-

Đặt ống chiếc xuất vào trung tâm tấm vỉ lưới và đặt trong bình chứa
nước

-

Sau đó cần chắc chắn rằng công tắc nguồn đang tắt

-

Máy đã sẵn sàng hoạt động
5. Hoạt Động

-

Máy được sử dụng cơ pha ca phê (khoảng 40g/Lít hay 6g/tách)

-

Không được pha cà phê ít hơn một nữa dung tích (dung tích pha từ ½
bình trở lên)

-

Giữ cho bộ lọc cà phê và bình nước luôn sạch
5.1 Pha Cà Phê:

-

Cho ông chiết xuất vào trung tâm vỉ lưới và đặt vào trong bình chứa
nước

-

Cho nước vào trong binh chứa

-

Cho cà phê bột vào trong giỏ lọc

-

Đậy nắp giỏ lọc
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-

Đặt giỏ lọc cà phê lên trên ống chiết xuất và bình chứa nước

-

Đậy nắp máy pha cà phê. Không được mở nắp trong quá trình pha chế.

-

Bật công tắc On/Off

-

Khi đèn đỏ bật lên thì máy đã sẵn sàng và tự động làm nóng

-

Khi sử dụng còn khoảng ba tách và cà phê không còn được nhìn thấy
trông ổng thủy chuẩn, ta tắt máy cà phê rút nguồn ra.

-

Lấy giỏ lọc ra khỏi bình nước, lấy hết cà phê còn lại trong bình.

-

Vệ sinh giỏ lọc, nắp và ống chiếc xuất. Sau đó máy có thể sự dụng trở
lại

5.2 Lấy Nước Nóng
-

Máy pha cà phê này củng có thể sử dụng làm nước nóng cho các sản
phẳm khác bằng cách sử dụng như pha cà phê nhưng không cho giỏ
lọc cà phê và cà phê vào.
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6. Thông Số Kỹ Thuật
Loại

: 6.5 Lít

Dung Tích

: 6.5 Lít – 50 tách

Lượng pha chế tối thiểu

: 3.2 Lít – 25 tách

Công suất một giờ

: 10 Lít – 80 tách

Thời gian pha với lượng tối đa

: khoảng 40 phút

Nguồn điện

: 1 pha ~ 230V/50-60 Hz

Công suất

: 1500 W

Chiều dài cáp điện

: 1.5 Mét

Kích thước (đường kính x cao)

: 230 x 480 mm

Chiều cao vòi cà phê

: 115 mm

Khối lượng

: 3.5 Kg
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