


สวัสดีคุณลูกค้าคนพิเศษของเราครับ 
 

บริษัท แฮปปี้คัพ จำ�กัด ผู้จัดจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของเครื่องก�แฟอัตโนมัติ Coffee 
Press ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้� ที่มอบคว�มไว้ว�งใจในผลิตภัณฑ์ Coffee Press ของ
เร�  

เครื่องก�แฟอัตโนมัติ Coffee Press ทุกรุ่นมีแนวท�งก�รออกแบบที่ใช้ง�นและดูแลได้ง่�ย 
ทั้งยังมีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ก�แฟสดคุณภ�พเยี่ยม เพื่อให้ก�รใช้ง�นเป็นไปอย่�ง
ร�บรื่นและส�ม�รถใช้ง�นได้ย�วน�น ท�งเร�ขอมอบคู่มือก�รใช้ง�นเครื่องก�แฟอัตโนมัติ 
Coffee Press รุ่น Black Model นี้ ซึ่งท่�นส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจและทำ�ต�มได้อย่�ง
ง่�ยด�ย
หรือท่�นส�ม�รถชมวีดีโอส�ธิตก�รใช้ง�นได้เช่นกัน โดยส�ม�รถสแกน QR Code ด้�น
ล่�งเพื่อเชื่อมไปยังวิดีโอส�ธิตก�รใช้ง�นครับ 

สุดท้�ยนี้ Coffee Press ขอให้คุณมีคว�มสุขกับก�แฟแก้วโปรดในทุกวันของคุณครับ

ขอขอบคุณจ�กใจ

         ทีมงาน Coffee Press
       Just a Press for Your Perfect Cup

ชมวีดีโอสาธิตการใช้งานง่ายๆ ที่นี่



 1. อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้�อย่�ให้ตัวเครื่องสัมผัสกับน้ำ� (นอกจ�กถ�ดรองน้ำ�
และกระบอกใส่น้ำ�ที่ถูกออกแบบม�เพื่อให้ใช้กับน้ำ�อยู่แล้ว) 
          • รวมถึงอย่�สัมผัสกับอุปกรณ์และปลั๊กไฟขณะที่มือยังเปียกอยู่
 • อย่�ใช้ผ้�เปียกน้ำ�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้�นนอกของตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้�แห้งใน
ก�รเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด 

 2. เครื่องก�แฟมีช่องใส่เมล็ดก�แฟและผงก�แฟท�งด้�นบนซ้�ยของตัวเครื่อง 
(ด้�นขว�ของเร�ห�กหันหน้�เข้�ห�เครื่องก�แฟ) โดยช่องใส่เมล็ดก�แฟจะมีพล�สติกใส
ปิดทับไว้และมีขน�ดใหญ่กว่� ส่วนช่องสำ�หรับใส่ผงก�แฟจะมีขน�ดเล็กแล้วปิดฝ�ปิดพับ
ได้สีดำ�  

 3. เพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของเครื่องก�แฟ กรุณ�ทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ก�รชง
ก�แฟต�มที่ระบุในหัวข้อก�รทำ�คว�มสะอ�ดโดยสม่ำ�เสมอ 

 4. ใช้น้ำ�กรองสำ�หรับก�รทำ�ก�แฟเท่�นั้น (อย่�ใช้น้ำ�แร่เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้เกิด
ตะกอนในหม้อต้มม�กยิ่งขึ้น) 

 5. อย่�ใช้เครื่องก�แฟถ้�ห�กปลั๊กหรือส�ยไฟฟ้�มีก�รชำ�รุด 

 6. ห�กเกิดปัญห�ก�รใช้ง�น กรุณ�อย่�เปิดตัวเครื่องด้�นในหรือซ่อมเครื่องก�แฟ
ด้วยตัวของท่�นเอง ให้ติดต่อศูนย์บริก�ร COFFEE PRESS ต�มที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ด้�นหลัง

ข้อพึงระวังก่อนใช้งาน



 1. เครื่องก�แฟ COFFEE PRESS AUTOMATIC COFFEE MACHINE
 2. คู่มือก�รใช้ง�นเครื่องก�แฟอัตโนมัติ COFFEE PRESS ภ�ษ�อังกฤษ
 3. เมล็ดทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รทำ�ก�แฟ (จำ�นวน 2 เมล็ด)
 4. ผงทำ�คว�มคว�มสะอ�ดคร�บตะกรัน (จำ�นวน 1 ถุง)
 5. แปรงปัดทำ�คว�มสะอ�ด

อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่อง



ขั้นตอนที่ 1:  
กดสวิตช์ เปิด/ปิด ด้�นหลังตรงกล�งของตัวเครื่อง

เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิดแล้ว ตัวเครื่องจะเข้�สู่โหมด Stand by

รูปภาพแสดงสวิตช์เปิด/ปิด

รูปภาพแสดงโหมด Stand by

เริ่มต้นการใช้งาน



ขั้นตอนที่ 2:  
กดปุ่ม Power แผงควบคุมตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะเริ่มต้นขั้นตอน

ก�รเปิดเครื่อง โดยเครื่องจะเริ่มก�รทำ�คว�มร้อน 

ขั้นตอนที่ 2.1  
ตัวเครื่องจะเตือนให้เติมน้ำ� : ภ�ชนะบรรจุน้ำ�อยู่ที่ด้�นบนขว�ของ
ตัวเครื่อง ดึงภ�ชนะบรรจุน้ำ�ออกม�แล้วเติมน้ำ�ลงไป นำ�ภ�ชนะ

บรรจุน้ำ�ใส่กลับไปในตัวเครื่องให้ถูกด้�น

รูปภาพแสดงขั้นตอนที่ 2

รูปภาพแสดงขั้นตอนที่ 2.1



ขั้นตอนที่ 2.2 
ตัวเครื่องจะเตือนให้เติมเมล็ดก�แฟ : เติมเมล็ดก�แฟ โดยเปิดฝ�ด้�น
บนซ้�ยของตัวเครื่อง จะพบช่องใส่เมล็ดก�แฟ (ช่องใหญ่ด้�นหลัง) 

และช่องใส่ผงก�แฟ (ช่องเล็ก)

รูปภาพแสดงช่องสำาหรับใส่เมล็ดกาแฟ

รูปภาพแสดงช่องสำาหรับใส่ผงกาแฟ



ขั้นตอนที่ 2.3   
 ตัวเครื่องจะเข้�สู่กระบวนก�รทำ�คว�มสะอ�ดระบบภ�ยในตัว

เครื่องอัตโนมัติ (ใช้เวล�ประม�ณ 1-2 น�ที)

ขั้นตอนที่ 2.4 
ตัวเครื่องเข้�สู่โหมดพร้อมใช้ง�น โดยจะขึ้นหน้�จอพร้อมใช้ง�น

รูปภาพแสดงขั้นตอนที่ 2.3

รูปภาพแสดงขั้นตอนที่ 2.4



เครื่องก�แฟ COFFEE PRESS ถูกออกแบบม�ให้ใช้ง�นง่�ย โดยท่�น
ส�ม�รถเลือกเมนูที่ท่�นชื่นชอบได้จ�กก�รกดปุ่มด้�นหน้�ของตัวเครื่อง 

รวมถึงส�ม�รถปรับค่�ก�รใช้ง�นต่�งๆ ได้ทั้งหมดจ�กก�รกดปุ่มนี้ โดยมี
ร�ยก�รให้เลือกทั้งหมดต�มด้�นล่�งนี้

 • Cancel: เมื่อเลือกก�รทำ�ก�แฟหรือเครื่องดื่มใดๆ แล้วต้องก�รยกเลิกหรือหยุด 
ส�ม�รถกดซ้ำ�ที่เมนูเดิม เพื่อยกเลิกก�รทำ�ก�แฟได้

 • ปุ่มปรับระดับปริม�ณก�แฟ/ปรับใช้ผงก�แฟ: ส�ม�รถปรับระดับคว�มเข้มของ
ก�แฟได้จ�กระดับเมล็ดก�แฟบนหน้�จอ 1,2,3 เมล็ด โดยที่คว�มเข้มของก�แฟจะม�กขึ้น
ต�มปริม�ณเมล็ดก�แฟ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8, 9, และ 10 กรัม ต�มลำ�ดับ หรือท่�นส�ม�รถใช้
ผงก�แฟแทนเมล็ดก�แฟโดยเลือกจ�กปุ่มนี้เช่นกัน
 
 • Espresso: ก�รสั่งก�รทำ�ก�แฟ Espresso (เอสเพรสโซ่ร้อน)
 • Double Espresso: ก�รสั่งก�รทำ�ก�แฟ Double Espresso (ดับเบิ้ลเอสเพรสโซ่)
 • Americano: ก�รสั่งก�รทำ�ก�แฟ Americano (อเมริก�โน่)
 • Menu/ ESC: ท่�นส�ม�รถตั้งค่�เพิ่มเติม โดยกดที่ปุ่มนี้จะพบก�รตั้งค่�ต่�งๆ 
ด้�นใน (ร�ยละเอียดด้�นล่�งใน Function Menu)
 • Rinse: ท่�นส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�แฟโดยกดปุ่มนี้
 • Power: ส�ม�รถกดปุ่มนี้ เพื่อ เปิด/ ปิดเครื่อง (ตัวเครื่องจะทำ�คว�มสะอ�ดระบบ
ก�รทำ�ก�แฟให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดและปิดเครื่อง)

รูปภาพแสดงแผงสัมผัสหน้าจอ

วิธีการสั่งการและทำากาแฟ



ท่�นส�ม�รถปรับคว�มเข้มของก�แฟได้ 2 วิธี คือ  

1. ก�รเพิ่มปริม�ณก�แฟ: ส�ม�รถปรับระดับ
คว�มเข้มของก�แฟได้จ�กระดับเมล็ดก�แฟ
บนหน้�จอ 1,2,3 เมล็ด โดยที่คว�มเข้มของ
ก�แฟจะม�กขึ้นต�มปริม�ณเมล็ดก�แฟ โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 8, 9, และ 10 กรัม ต�มลำ�ดับ

 1. ก�รปรับคว�มละเอียดของเมล็ด
ก�แฟ: ส�ม�รถปรับระดับคว�มละเอียดหรือ
หย�บของก�รบดเมล็ดก�แฟได้ โดยส�ม�รถ
ปรับก�รหมุนลูกบิดที่อยู่บริเวณช่องใส่เมล็ด
ก�แฟ
 - ต้องก�รก�แฟที่เข้มขึ้น: ส�ม�รถ
ปรับคว�มละเอียดให้ละเอียดม�กขึ้น โดยหมุน
ลูกบิดทวนเข็มน�ฬิก� (ถ้�หมุนม�กเกินไป
อ�จทำ�ให้ก�แฟไม่ไหลเนื่องจ�กละเอียดเกิน
ไป)
 - ต้องก�รก�แฟที่อ่อนลง: ส�ม�รถ
ปรับคว�มละเอียดให้หย�บม�กขึ้น (ในกรณีที่
ก�แฟไหลช้�หรือไม่ไหล) โดยหมุนลูกบิดปรับ
ต�มเข็มน�ฬิก� (ถ้�หมุนด้�นนี้ม�กเกินไป
อ�จทำ�ให้ก�แฟไหลเร็วเกินไป)

การปรับความเข้มของกาแฟ

รูปภาพแสดงปุ่มกดระดับเมล็ดกาแฟ

รูปภาพแสดงการปรับความละเอียด
ของเมล็ดกาแฟ



ส�ม�รถตั้งค่�เพิ่มเติมสำ�หรับเครื่องก�แฟ จ�กปุ่ม Menu ได้ โดยกดไปที่ปุ่ม 
Menu บนแผงควบคุม หลังจ�กนั้น จะมีร�ยก�รที่ส�ม�รถตั้งค่�เพิ่มเติมได้ 
ส�ม�รถเลื่อนเพื่อดูแต่ละร�ยก�รได้โดยก�ร กดปุ่มเลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลง และกด
ปุ่ม OK ในก�รเลือกร�ยก�ร และกดปุ่ม Menu/ ESC เพื่อออกจ�กร�ยก�ร โดยจะ
มีร�ยก�รใน Menu ดังนี้:

 • Coffee Prebrewing: เป็นก�รทำ�ก�แฟโดยมีก�รพรมน้ำ�ลงม�ก่อนเพื่อก�ร
สกัดก�แฟได้อย่�งทั่วถึง ส�ม�รถเลือกเปิด/ ปิดได้ ท�งเร�ขอแนะนำ�ให้เลือกเปิดระบบนี้
ไว้ครับ
 • อุณหภูมิกาแฟ: ส�ม�รถเลือกระดับคว�มร้อนเป็น สูง/ปกติ/ ต่ำ� ได้จ�กเมนูนี้
 • การแจ้งเตือน: เครื่องก�แฟมีระบบก�รแจ้งเตือนในหล�ยๆ จุด เช่น เติมเมล็ด
ก�แฟ, เติมน้ำ�, ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ชนะใส่เศษก�แฟ ฯลฯ ท่�นส�ม�รถเลือกที่จะเปิด/ ปิด 
ได้จ�กเมนูนี้
 • ความสว่าง: เลือกคว�มสว่�งหน้อจอได้จ�กเมนูนี้
 • โหมดแสตนด์บาย: เลือกเวล�ในก�รปิดเครื่องโดยอัตโนมัติถ้�ห�กไม่มีก�รใช้
ง�นได้ในโหมดนี้ ตั้งแต่ 15 น�ทีจนถึง 90 น�ที
 • ความกระด้างของน้ำา: ส�ม�รถตรวจสอบคว�มกระด้�งของน้ำ�จ�กแผ่นเช็ค
ระดับน้ำ�ที่แถมไปพร้อมตัวเครื่อง แล้วเลือกให้เหม�ะสมกับคว�มกระด้�งของน้ำ�ที่ใช้ 
(สำ�หรับประเทศไทย น้ำ�กรองถือว่�มีค่�ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมกับที่ตั้งไว้แล้ว)
 • การตั้งค่ากาแฟของคุณ: เมนูนี้ส�ม�รถปรับค่�ก�แฟในแต่ละเมนูได้ โดยจะตั้ง
ค่�จ�กปริม�ณน้ำ�ก�แฟที่ไหลออกม� (ML) อันดับแรกเลือกเมนูที่ต้องก�รปรับ เช่น เมนู 
Espresso ต้องก�รให้น้ำ�ก�แฟไหลออกม�ม�กขึ้นก็ส�ม�รถปรับระดับน้ำ�ให้ม�กขึ้นได้ 
หรือต้องก�รให้ปริม�ณน้ำ�ก�แฟไหลน้อยลงก็ส�ม�รถปรับลดจำ�นวนก�รไหลของน้ำ�
ก�แฟให้ลดลงได้
 

วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำาหรับปุ่ม MENU



ทุกครั้งที่มีก�รเปิด/ ปิดเครื่องก�แฟ COFFEE PRESS ตัวเครื่องจะมีก�รทำ�คว�มสะอ�ด
โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำ�ให้ก�แฟสะอ�ดอยู่เสมอ ซึ่งท่�นส�ม�รถกดทำ�คว�มสะอ�ดที่
หน้�จอแสดงได้อย่�งง่�ยๆ 

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดทั่วไป

การทำาความสะอาดและบำารุงรักษาอุปกรณ์

รูปภาพแสดงการทำาความสะอาดทั่วไป

 • ตั้งค่าภาษา: ส�ม�รถเปลี่ยนภ�ษ�ได้ 6 ภ�ษ� รวมถึงภ�ษ�ไทย, อังกฤษ, และจีน 
 • ตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน: ส�ม�รถตั้งค่�ดั้งเดิมของโรงง�นได้จ�กเมนูนี้
 • ข้อมูล: ส�ม�รถดู version ของเครื่องและสรุปปริม�ณก�รใช้ง�นได้จ�กเมนูนี้
 • การบำารุงรักษาอุปกรณ์: เมื่อเครื่องเตือนให้ทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รทำ�ก�แฟ
หรือล้�งคร�บตะกรัน ท่�นส�ม�รถเข้�ที่เมนูนี้แล้วเลือกเมนูที่ต้องก�รทำ�ร�ยก�รได้ 
(สำ�หรับร�ยละเอียดส�ม�รถดูได้ในหัวข้อก�รทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รทำ�ก�แฟและก�รล้�ง
คร�บตะกรันด้�นล่�ง)



• การทำาความสะอาดถาดรองน้ำา:  
ส�ม�รถถอดถ�ดรองน้ำ�เพื่อนำ�น้ำ�ก�แฟม�ทิ้ง
แล้วล้�งหรือเช็ดทำ�คว�มสะอ�ดทั่วไป

• การทำาความสะอาดอุปกรณ์ทิ้งเศษกาแฟ: 
เมื่อทำ�ก�แฟครบ 15 แก้ว (ตัวเครื่องจะนับต่อ
ไปเรื่อยๆ แม้ว่�เครื่องจะปิดเครื่องก�แฟไปแล้ว
ก็ต�ม) เครื่องก�แฟจะเตือนให้ทิ้งเศษก�แฟ 
ส�ม�รถถอดถ�ดด้�นล่�งออกม�แล้วจะเจอที่
ทิ้งเศษก�แฟ ส�ม�รถนำ�เศษก�แฟออกม�ทิ้ง, 
ทำ�คว�มสะอ�ดทั่วไป, และนำ�กลับเข้�ที่เดิม

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถ�ดรองน้ำ�และอุปกรณ์ทิ้งเศษก�แฟ

รูปภาพแสดงการถอดถาดรองน้ำา

รูปภาพแสดงการถอดถาดกาแฟ



ในก�รใช้ง�นทุกสัปด�ห์ (โดยประม�ณ) ท�งเร�ขอแนะนำ�ให้ถอดอุปกรณ์ก�รกลั่น
ก�แฟออกม�ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด โดยวิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ดต�มด้�นล่�งนี้:

การทำาความสะอาดอุปกรณ์การกลั่นกาแฟ

รูปภาพแสดง Main Switch

1. ปิดเครื่องก�แฟท�ง Main Switch 
ด้�นหลังของตัวเครื่องให้เรียบร้อย

2.ถอดถ�ดรับน้ำ�ออกม� จะเจอปุ่มกด
เล็กๆ ที่ด้�นซ้�ยด้�นในของตัวเครื่อง

รูปภาพแสดงการถอดถาดรับน้ำาออก



รูปภาพการกดปุ่ม

3. ส�ม�รถกดปุ่มบนอุปกรณ์ก�รกลั่น
ก�แฟเพื่อถอดอุปกรณ์ก�รกลั่นก�แฟ
ออกม�

4.ฝ�ด้�นซ้�ยตัวเครื่องจะเปิดออกม� จะ
พบกับอุปกรณ์ก�รกลั่นก�แฟ 

5. อุปกรณ์กลั่นก�แฟออกม�ล้�งน้ำ�
เปล่�แล้วผึ่งให้แห้ง

6. ใช้แปรงและผ้�แห้งปัดด้�นในของตัว
เครื่อง โดยเฉพ�ะจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
กลั่นก�แฟด้�นบนของตัวเครื่อง

รูปภาพแสดงอุปกรณ์การกลั่นกาแฟ

รูปภาพแสดงการใช้แปรงทำาความสะอาด



เมื่อทำ�ก�แฟไปได้ประม�ณ 300-400 แก้ว เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทำ�คว�มสะอ�ด
ระบบก�รทำ�ก�แฟ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

การทำาความสะอาดระบบการทำากาแฟ

 1. กดเข้�ไปที่ Menu
 3. เลื่อนไปที่ก�รดูแลรักษ�อุปกรณ์ กด OK เพื่อเข้�สู่เมนูนี้
 4. เลือก “ก�รทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รทำ�ก�แฟ” แล้วกด OK
 5. เครื่องจะแจ้งให้ใส่เมล็ดทำ�คว�มสะอ�ด ให้ใส่เมล็ดทำ�คว�มสะอ�ดเป็นเมล็ดที่แถม
พร้อมตัวเครื่องลงไปในช่องใส่ผงก�แฟ (ช่องเล็กๆ ที่มีฝ�สีดำ�ปิดท�งด้�นซ้�ยของตัว
เครื่อง)
 6. กดปุ่ม OK
 7.  ตัวเครื่องเริ่มทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รทำ�ก�แฟ (ใช้เวล�ประม�ณ 15 น�ที)

ข้อแนะนำาเพิ่มเติม: ควรเติมน้ำ�ให้เต็มภ�ชนะบรรจุน้ำ�ท�งด้�นขว�มือของเครื่องและ
ห�ภ�ชนะม�รองน้ำ�ทิ้ง

รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำาความ
สะอาดระบบการทำากาแฟ



เมื่อทำ�ก�แฟไปได้ระยะหนึ่ง ตัวเครื่องจะจับคร�บตะกรันในตัวเครื่องแล้วแจ้งให้
ทำ�ก�รล้�งคร�บตะกรัน มีวิธีก�รง่�ยๆ ดังต่อไปนี้

การทำาความสะอาดคราบตะกรัน

 1. เติมน้ำ�สะอ�ดให้เต็มภ�ชนะบรรจุน้ำ�ท�งด้�นขว�มือของตัวเครื่อง
 2. กดเข้�ไปที่ Menu
 3. เลื่อนไปที่ก�รดุแลรักษ�อุปกรณ์ กด OK เพื่อเข้�สู่เมนูนี้
 4. เลือก “ก�รทำ�คว�มสะอ�ดคร�บตะกรัน” แล้วกด OK
 5. เครื่องจะแจ้งให้ใส่ผงทำ�คว�มสะอ�ด ให้ใส่ผงทำ�คว�มสะอ�ด (ที่เป็นซองแถมไปให้
กับตัวเครื่อง) ใช้ประม�ณครึ่งถุง ผสมไปกับน้ำ�ในภ�ชนะบรรจุน้ำ� หลังจ�กนั้นกดปุ่ม OK
 6. ตัวเครื่องเริ่มทำ�คว�มสะอ�ดคร�บตะกรัน (ใช้เวล�ประม�ณ 15 น�ที)

ข้อแนะนำาเพิ่มเติม: ควรเติมน้ำ�ให้เต็มภ�ชนะบรรจุน้ำ�ท�งด้�นขว�มือของเครื่องและ
ห�ภ�ชนะม�รองน้ำ�ทิ้ง

รูปภาพแสดงการทำาความสะอาดคราบ
ตะกรัน



วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

อ�ก�ร 
 

เครื่องแจ้งเตือนให้ทำ�คว�ม
สะอ�ดถ�ดก�แฟ 

เครื่องแจ้งเตือนให้ทำ�คว�ม
สะอ�ดภ�ชนะบรรจุเศษ
ก�แฟ 

 
เครื่องแจ้งเตือนว่�ใส่ถ�ด
รับน้ำ�หรือภ�ชนะบรรจุเศษ
ก�แฟไม่ถูกต้อง  

เครื่องแจ้งเตือนให้เติม
เมล็ดก�แฟ 

ก�แฟไม่ไหล 

ก�แฟไหลเร็วเกินไป 

 
 
ก�แฟออกเป็นน้ำ�เปล่�หรือ
ว่�เหลวเกินไป 

ไฟฟ้�ไม่เข้�หรือเปิดตัว
เครื่องไม่ได้

ส�เหต ุ
 

ถ�ดก�แฟเต็ม 

 
เครื่องจะนับจำ�นวนก�รทำ�ก�แฟ 15 
แก้ว จึงเตือนครั้งหนึ่งเพื่อป้องกัน
เศษก�แฟล้น บ�งครั้งอ�จนำ�เศษ
ก�แฟไปทิ้งก่อน แต่เครื่องยังนับต่อ
ไป เพื่อให้แน่ใจว่�เศษก�แฟจะไม่ล้น  

เมื่อถอดถ�ดหรือภ�ชนะใส่เศษก�แฟ
ออกม�ใส่กลับไม่ถูกต้อง 

1. เมล็ดก�แฟหมด
2. เมล็ดก�แฟไม่อยู่ในจุดที่ Censor 
จับได ้

บดเมล็ดก�แฟละเอียดเกินไป 

 
บดเมล็ดก�แฟหย�บเกินไป 

 
 
ฟันบดภ�ยในตัวเครื่องเกิดก�ร
สะสมของคร�บก�แฟ 

1. ไม่ได้เปิดสวิตช์พลังง�นท�งด้�น
หลังของตัวเครื่อง
 2. ไฟฟ้�ที่ไม่เสถียร ทำ�ให้เกิดก�ร
เสียห�ยกับเมนบอร์ดของเครื่อง)

วิธีแก้ไข 
 

ถอดถ�ดก�แฟม�ทำ�คว�ม
สะอ�ด 

ถอดภ�ชนะบรรจุเศษก�แฟ
ม�ทิ้งแล้วใส่กลับเข้�ที ่
 
 

 
ถอดออกม�ใส่ให้ถูกต้อง
  
 
 
1. เติมเมล็ดก�แฟ
2. ดันเมล็ดก�แฟให้อยู่ใน
ช่องทำ�ก�แฟ 

ตั้งค่�ก�แฟให้หย�บขึ้นโดย
หมุนต�มเข็มน�ฬิก� 

ตั้งค่�ก�แฟให้ละเอียดขึ้น 
โดยหมุนไปท�งทวนเข็ม
น�ฬิก� 

ติดต่อศูนย์บริก�ร COFFEE 
PRESS 

1. เปิดสวิตช์ท�งด้�นหลัง
ของเครื่อง
2. ติดต่อศูนย์บริก�ร 
COFFEE PRESS


