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LỜI MỞ ĐẦU 

Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn sản phẩm máy pha cà phê La Tifaleno đến từ 

TIFATECH. 

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm thông tin liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng 

và bảo trì, bảo dưỡng máy pha. Để đảm bảo sự an toàn và hoạt động chính xác 

của máy pha, hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này trước khi đưa vào lắp đặt và sử 

dụng. 

Hãy nhớ luôn kèm theo hướng dẫn sử dụng này nếu bạn giao máy pha này cho 

một ai khác. 

CÁC MỨC ĐỘ RỦI RO 

Dưới đây là các mức độ rủi ro và các kí hiệu tương ứng của chúng mà bạn có thể 

bắt gặp trong hướng dẫn sử dụng này. 

Đọc và xem xét thật kỹ nếu gặp những kí hiệu này trong lúc đọc hướng dẫn sử 

dụng.  

Quan trọng:  

Cảnh báo quan trọng để cảnh báo cho những trường hợp có thể làm hư 

hỏng bo mạch, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. 

Cảnh báo:  

Chỉ ra những nguy hiểm tiềm ẩn, nếu bỏ qua có thể gây nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Chú ý:  

Cung cấp thêm thông tin hữu ích cho người dùng trong lúc lắp đặt và 

vận hành. 
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CẢNH BÁO 

Chú ý: Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn không tuân theo 

những hướng dẫn và cảnh báo dưới đây: 

 LẮP ĐẶT 

 Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên của Tifatech 

 Máy pha phải được đóng gói phù hợp trước khi vận chuyển. Toàn bộ sản 

phẩm bao gồm máy pha, các phụ kiện đi kèm và hướng dẫn sử dụng. Sau 

khi mở sản phẩm, kiểm tra xem có đầy đủ các thành phần đã nêu, nếu 

không thì cần liên hệ Tifatech để kiểm tra. 

  Máy pha phải được đặt ở trên bề mặt nằm ngang với chiều cao không 

quá 110 cm tính từ mặt sàn. Bề mặt đặt máy phải đủ kiên cố để chịu được 

trọng lượng của máy. 

 Máy phải được kết nối với một nguồn nước chính ổn định trước khi hoạt 

động để quá trình pha không bị gián đoạn. 

 Để đảm bảo an toàn về điện, giữ máy ở nơi cách xa các bồn rửa, vòi 

nước, khu vực ẩm ướt hoặc những nơi nước có khả năng văng vào máy. 

  Máy pha tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động, do đó cần phải đặt ở nơi 

thông thoáng để trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. 

 Đặt máy tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. 

 Đảm bảo rằng nguồn điện cung cấp cho máy giống với thông số kĩ thuật 

đưa ra trong HDSD này. Nếu khác, hãy liên hệ với nhân viên Tifatech để 

được tư vấn. 

 SỬ DỤNG 

 Mở van cấp nước trước khi bật nguồn máy pha 

 Máy pha cà phê này được tạo ra chỉ để sử dụng cho việc pha cà phê và 

lấy hơi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu người dùng sử dụng 

máy cho các mục đích khác 
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 Cần ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kì sự can thiệp kĩ thuật 

nào đến máy. 

 Để xa thiết bị khỏi tầm tay của trẻ em 

 Không nhúng máy vào nước để vệ sinh và làm sạch máy 

 Chỉ nên đặt các cốc trống trên giá bỏ cốc. 

 Không tự ý tháo rời vỏ máy khi máy đang hoạt động. 

 Khi vệ sinh xung quanh vỏ máy, chỉ nên dùng một miếng vải ẩm, 

tránh dùng các chất có tính ăn mòn sẽ làm hư hỏng các bộ phận của 

máy. 

 BẢO DƯỠNG 

 Cần ngắt nguồn điện khỏi máy trước tiên trước khi thực hiện việc bảo 

dưỡng. 

 Tuân thủ đúng hướng dẫn bảo dưỡng đưa ra trong HDSD này để mang 

lại sự an toàn và hiệu quả hoạt động của máy cao nhất. 

 Việc bảo dưỡng định kì và sửa chữa phải được thực hiện bởi nhân viên 

của Tifatech hoặc nhân viên có chuyên môn liên quan. 

 Các bộ phận có nhiệt độ cao trên máy (họng pha, boiler, ống đồng…) 

có thể gây bỏng da khi tiếp xúc, vì vậy nên sử dụng các dụng cụ như 

bao tay,..trong khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy. 

 Trong trường hợp gặp các trục trặc hoặc lỗi bất kì bộ phận nào của máy,, 

liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc nhờ nhân viên 

Tifatech hỗ trợ tư vấn. 

 XỬ LÍ SAU KHI KHÔNG CÒN SỬ DỤNG 

 Biểu tượng bên cạnh muốn chỉ ra rằng khi kết thúc vòng đời của sản 

phẩm thì cần phải được thu gom riêng với các loại rác thải khác. 

 Gửi đến các trung tâm tái chế để có cách xử lí phù hợp nhằm ngăn những 

tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. 
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I. TỔNG QUAN 

1. Giới thiệu 

 Máy pha La Tifaleno đến từ Tifatech là dòng máy pha cà phê 1 group với các 

tính năng hiện đại được tích hợp bao gồm ủ cà phê, vệ sinh tự động và các chức 

năng tiên tiến khác. 

 Máy La Tifaleno đã được khách hàng chứng minh tính ổn định, đồng thời có 

công suất và hiệu suất làm việc cao. 

Chú ý: 

 Hướng dẫn sử dụng có chứa thông tin về điều kiện an toàn trong lắp đặt và 

sử dụng bo mạch. 

 TIFATECH sẽ cấp lại cho bạn hướng dẫn sử dụng này trong trường hợp làm 

mất hoặc hư hỏng. 

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

Đặc tính  
La Tifaleno 

1GW 1GB 1GW Plus 1GB Plus 

Vòi lấy hơi Có hỗ trợ 

Điều khiển sợi đốt Điều khiển bằng cảm biến nhiệt độ 

Màn hình hiển thị Có hỗ trợ 

Màu vỏ máy Trắng Đen Trắng Đen 

Dài, Cao, Sâu (cm) 25, 35, 41 36, 41, 53 

Dung tích nồi hơi (lít)  2  2.5  

Nguồn cung cấp 230V AC 50/60Hz 

Công suất sợi đốt 1200W 2000W 

Công suất pha (ly/ngày) 150 ly/ngày 200 ly/ngày 

Trọng lượng (kg) 25 30 
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Áp suất tiêu chuẩn nồi hơi (bar) 0.8 - 1.2 

Độ ồn cho phép (dB) < 70 

Nhiệt độ môi trường (°C) 0 - 70 

Độ ẩm môi trường (%) < 70 

 

III. LẮP ĐẶT 

1. Vị trí lắp đặt 

Cần đảm bảo yêu cầu về khoảng cách của không gian xung quanh máy như hình 

bên dưới: 

 

2. Yêu cầu về điện 

 Đảm bảo nguồn điện cung cấp phải đảm bảo yêu cầu về mức điện áp và công 

suất của máy. 

 Nguồn điện nên có các thiết bị bảo vệ đề phòng các sự cố chập mạch gây cháy 

nổ. 
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3. Nguồn nước cung cấp 

 Áp lực từ nguồn nước đầu vào tối thiểu là 1,5 Bar và tối đa là 6 Bar. 

 Nguồn nước đảm bảo vệ sinh và có độ cứng trong khoảng 20 – 30 ppm để đảm 

bảo chất lượng cà phê chiết xuất đồng thời không làm ảnh hưởng đến các linh 

kiện trong máy.  

 Ống dẫn nước có đường kính 5mm 

4. Hệ thống nước thải 

 Xả nước thải từ máy theo đúng nơi quy định. 

 Ống dẫn nước thải có đường kính 61mm. 

IV. SỬ DỤNG 

1. Khởi động máy 

 

Xoay công tắt nguồn sang vị trí số 2 để bật máy. 
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2. Tự động filling 

Khi mực nước trong boiler xuống dưới ngưỡng qui định, chế độ filling sẽ tự động 

được kích hoạt để bơm nước vào boiler cho đến khi boiler được làm đầy. 

3. Đun nóng boiler 

 Khi nhiệt độ trong boiler xuống dưới ngưỡng cài đặt (xem mục V.3.a) , sợi đốt 

sẽ tự động bật để đun nóng cho boiler. 

 Khi nhiệt độ thực tế trong boiler lớn hơn giá trị nhiệt độ cài đặt, quá trình đun 

nóng boiler sẽ tự động ngắt. 

Chú ý: Khi lần đầu khởi động máy sau một ngày hoặc một khoảng thời gian 

dài hơn, cần mở vòi lấy hơi trong khoảng vài giây để xả hết hơi cũ trong boiler.  

4. Pha cà phê 

Chú ý: 

 Khi không sử dụng, cần đặt tay pha vào họng pha để giữ nó được làm nóng 

và đạt được nhiệt độ tốt nhất khi pha cà phê. 

 Để loại bỏ cà phê thừa khỏi giỏ lọc cà phê, đặt úp tay pha xuống và gõ nhẹ 

vào thành kim loại của tay pha phần phía trên giỏ lọc. 

Trước khi pha, cần thực hiện các bước sau: 
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Bước 1: Tháo tay pha khỏi họng pha, bỏ một lượng cà phê vửa đủ vào giỏ lọc cà 

phê. 

Bước 2: Nén cà phê với một lực vừa phải bằng tamper. 

Bước 3: Gắn tay pha vào họng pha sao cho lệch sang trái một góc khoảng 45°. 

Bước 4: Xoay tay pha từ từ sang phải đến khi cảm thấy tay pha đã được gắn chặt 

vào họng pha. 

Sau khi đã đặt tay pha vào đúng vị trí, đặt ly phía dưới tay pha để đựng cà phê sau 

đó thao tác với các nút như hướng dẫn dưới đây: 

 

Máy được thiết kế với ba nút pha, người dùng có thể nhấn một trong 3 nút để bắt 

đầu pha. 

 Nhấn nút Stop quá trình pha sẽ diễn ra liên tục cho đến khi người 

dùng nhấn lại lần nữa để dừng. 

 Nhấn nút 1 cốc hoặc 2 cốc quá trình pha sẽ bắt đầu và tự 

động dừng khi đủ lưu lượng đã cài đặt. Quá trình pha cũng sẽ bị dừng lại khi 

nhấn nút Stop. 

Quan trọng:  

 Cần đảm bảo tay pha được gắn chặt vào họng pha trước khi bắt đầu pha. 

 Không được tháo tay pha trong suốt quá trình pha. 
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 Các lưu ý để nâng cao chất lượng cà phê: 

Tiêu chuẩn  Cà phê chiết xuất chậm Cà phê chiết xuất nhanh 

Lưu lượng cà phê Quá nhiều Chưa đủ 

Áp suất cà phê Quá lớn Chưa đủ 

Độ ẩm không khí Quá ẩm ướt Quá khô 

Nhiệt độ của máy xay Quá mịn Quá thô 

Bộ phận lọc Bị tắc hoặc bẩn Các lỗ trên màng lọc khá lớn 

 

5. Lấy hơi và đánh sữa 

 Nhúng vòi lấy hơi vào thức uống và từ từ xoay van lấy hơi theo ngược chiều 

kim đồng hồ. 

 Khi thức uống đã được làm nóng như mong muốn, dừng lấy hơi bằng cách xoay 

van lấy hơi theo chiều ngược lại. 

 Lấy thức uống ra ngoài sau đó xả một lượng hơi nhỏ ra ngoài để làm sạch thức 

uống còn sót lại trong vòi lấy hơi. 

Chú ý: Trước khi bắt đầu quá trình lấy hơi, cần xả một lượng hơi nhỏ ra ngoài 

trước để loại bỏ hơi còn ngưng tụ trong vòi lấy hơi. 

V. CÀI ĐẶT 

1. Lưu lượng chuẩn 

Chú ý: Trước khi cài đặt lưu lượng, cần thực hiện các bước chuẩn bị như khi 

pha cà phê. 

Người dùng có thể cài đặt lưu lượng mong muốn cho các nút 1 cốc và 2 cốc theo 

các bước dưới đây:  

Bước 1: Nhấn giữ nút 1 cốc hoặc 2 cốc trong 3s đế vào chế độ 

cài đặt cho nút này. Còi kêu, đèn ở nút này bắt đầu nhấp nháy. 
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Bước 2: Nhấn nút Stop để bắt đầu pha cà phê, khi đã đạt được lượng cà  

phê mong muốn, nhấn lại nút Stop để dừng pha. Khi đang pha, có thêm đèn nút Stop 

sáng, đèn nút Stop tắt khi dừng pha. 

Bước 3: Nhấn giữ nút đang được cài đặt trong 3s để lưu lưu lượng cho nút này đồng 

thời thoát khỏi chế độ cài đặt. Còi kêu, các đèn trở lại trạng thái tắt. 

Lặp lại các bước trên để cài đặt cho nút còn lại. 

2. Chế độ ủ 

Để kích hoạt chế độ ủ, nhấn nút Stop trong khoảng 3s cho đến khi còi kêu. 

Chú ý: Để máy pha hoạt động đúng khi ở chế độ ủ, cần tiến hành cài đặt lại 

lưu lượng cho các nút. 

Để thoát khỏi chế độ ủ, thực hiện tương tự như khi kích hoạt. 

3. Cài đặt cho người dùng 

Nút Tên Chức năng thay thế 

 
1 cốc Tăng giá trị (+) 

 
Stop Giảm giá trị (-) 

 
2 cốc 

Chuyển đổi/Xác nhận 

(Enter) 

 



 

8  

 

C21-017 

 Cài đặt nhiệt độ 

Nhấn giữ đồng thời hai phím 1 cốc và 2 cốc trong 3s cho đến khi 

còi kêu để vào cài đặt nhiệt độ ngưỡng cho boiler. 

Led hiển thị luân phiên thay đổi với chu kì 1s như mô tả ở hình dưới. 

 

Sử dụng 2 nút tăng/giảm để thay đổi giá trị nhiệt độ ngưỡng để đun nóng boiler.  

 Dải nhiệt độ thay đổi: 0 -120°C 

 Bước nhảy: 1 

 Nhiệt độ mặc định: 114°C 

Nhấn giữ nút Enter trong 3s để lưu và thoát khỏi chế độ cài đặt. 

 Các thông số khác 

Nhấn giữ đồng thời hai phím 2 cốc  và Stop trong khoảng 3s 

đến khi còi kêu để vào cài đặt các thông số khác cho máy. Đèn nút 2 cốc nhấp nháy. 

 Sử dụng các nút Tăng/Giảm để thay đổi giá trị cho thông số đang cài đặt. 

 Sử dụng nút Enter để lưu và tiếp tục chuyển sang cài đặt thông số khác. Sau 

khi chuyển đến thông số cuối cùng, nếu tiếp tục nhấn sẽ tự động quay lại 

thông số đầu tiên. 

 Nhấn giữ nút Enter trong khoảng 3s đến khi còi kêu để thoát khỏi chế độ cài 

đặt. Các đèn trở lại trạng thái tắt. 
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Bảng chú giải các giá trị: 

Thông số Dải giá trị Bước nhảy Mặc định Mô tả 

P 0 - 100 1 0 
Hệ số điều khiển tỉ lệ 

(Khuyến nghị P = 0) 

HYS 1 - 10 1 2 

Độ chênh lệch so với 

nhiệt độ ngưỡng cài 

đặt để bật sợi đốt 

ACT 1 - 10 1 7 
Thời gian vệ sinh tự 

động 

ACC 1 - 10 1 7 
Số chu kì vệ sinh tự 

động 

SCF 1 - 5 1 3 
Thời gian ủ cà phê 

Đơn vị: giây 

 

4. Cài đặt nâng cao (Chỉ dành cho kĩ thuật viên) 

Nhấn giữ đồng thời cả ba phím trong 3s đến khi còi kêu.. 

 Sử dụng các nút Tăng/Giảm để thay đổi giá trị cho thông số đang cài đặt. 

 Sử dụng nút Enter để lưu và tiếp tục chuyển sang cài đặt thông số khác. Sau 

khi chuyển đến thông số cuối cùng, nếu tiếp tục nhấn sẽ tự động quay lại 

thông số đầu tiên. 

 Nhấn giữ nút Enter trong khoảng 3s đến khi còi kêu để thoát khỏi chế độ cài 

đặt. Các đèn trở lại trạng thái tắt. 
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Bảng chú giải các thông số cài đặt nâng cao: 

Thông số Dải giá trị Bước nhảy Mặc định Mô tả 

CAL -5 ÷ 5 0.1 0 

Giá trị hiệu chỉnh sai số 

của cảm biến nhiệt K 

Đơn vị: °C 

LPT 0 ÷ 200 1 6 

Thời gian kiểm tra nhiệt 

độ boiler  

Đơn vị: phút 

LPH 0 ÷ 999 0.1 0 

Độ chênh lệch nhiệt độ tối 

thiểu trong khoảng LPT 

Đơn vị: °C 
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VI. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG  

Chú ý:Để máy không bị cũ nhanh chóng và hoạt động ở trạng thái tốt nhất, 

người dùng cần thực hiện vệ sinh theo các hướng dẫn dưới đây 

1. Vệ sinh họng pha  

Bước 1: Tháo tay pha ra khỏi họng pha. 

Bước 2: Nhấn nút Stop để xả nước tự do để vệ sinh tay pha và họng pha, dừng xả 

nước sau khi vệ sinh xong. 

Bước 3: Sử dụng cọ vệ sinh để vệ sinh tấm lọc ở họng pha. 

 

2. Vệ sinh giỏ lọc cà phê 

Sử dụng cọ vệ sinh để làm sạch giỏ lọc cà phê ở tay pha 
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3. Vệ sinh gioăng cao su  

Sau thời gian dài sử dụng, cà phê còn sót lại có thể bám ở gioăng cao su, gây khó 

khăn khi tháo, lắp tay pha vào máy. Thậm chí trong thời gian dài có thể làm nứt và 

hỏng gioăng. 

Để vệ sinh gioăng cao su, người dùng thực hiện theo các bước dưới đây: 

Bước 1: Gắn filter mù vào tay pha sau đó gắn tay pha vào máy. 

Bước 2: Nhấn nút Stop để xả nước tự do. 

Bước 3: Trong quá trình xả nước, xoay nhẹ tay pha sang trái và phải và ngược lại 

(thay đổi giữa vị trí đóng và mở) một vài lần sao cho nước thoát được ra ngoài. Chú 

ý tránh để tiếp xúc với nước nóng lúc đang vệ sinh. 

Bước 4: Dừng xả nước bằng nút Stop và tháo tay pha ra khỏi máy. 

4. Vệ sinh tự động 

Máy pha có chức năng vệ sinh tự động giúp tiết kiệm thời gian người dùng trong 

quá trình vệ sinh. 

Thực hiện theo các bước dưới đây để tiến hành vệ sinh tự động: 

Bước 1: Cho một lượng vừa đủ bột vệ sinh do Tifatech cung cấp (khoảng 2 – 3 thìa) 

vào filter mù, sau đó gắn tay pha vào máy. 

Bước 2: Nhấn giữ nút 2 cốc trong thời gian ít nhất 5s đến khi còi hết kêu và máy 

bắt đầu xả nước, quá trình vệ sinh tự động bắt đầu. 

Bước 3: Quá trình vệ sinh sẽ diễn ra với thời gian, chu kì do người dùng cài đặt 

(mục V.3.b) và tự động kết thúc khi đủ chu trình. Để kết thúc sớm, người dùng có 

thể nhấn nút Stop. 

Bước 4: Tháo tay pha và trút hết nước ra ngoài. Dùng cọ vệ sinh để làm sạch họng 

pha đến khi không còn thuốc bám nữa. 



 

14  

 

C21-017 

 

 

 

 

 

VII. PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÍ LỖI 

Chú ý: Khi gặp một trong những lỗi trên, còi sẽ liên tục kêu và mọi chức năng khác 

của máy sẽ bị vô hiệu. Máy chỉ hoạt động bình thường trở lại khi lỗi được giải  quyết. 

Mã lỗi 
Trạng thái 

hiển thị 
Chi tiết lỗi Mục đích Cách giải quyết 

Er1 

 

Do hết nước 

trong  

bình chứa 

  

Bảo vệ bơm và 

điện trở 

Cấp thêm nước vào bình chứa.  

Kiểm tra lại nguồn nước cấp cho 

bình. 

Kiểm tra cảm biến mực nước 

trong bình chứa. 

Er2 

 

Bơm trong 

khoảng  

thời gian quá 

60s 

Bảo vệ bơm khi 

hoạt động 

quá lâu 

Tắt máy và bật lại. 

Nếu không phải do người dùng 

quên tắt máy thì cần liên hệ kĩ 

thuật viên để hỗ trợ 

Er3 

 

Quá nhiệt 

buồng máy 

Tránh ảnh 

hưởng tuổi thọ 

linh kiện bên 

trong máy 

Tắt máy với thời gian tối thiểu 5 

phút sau đó bật lại 

Er4 

 

Lỗi kết nối 

cảm biến 

nhiệt độ 

Bảo vệ sợi đốt 
Kiểm tra lại kết nối của cảm biến 

nhiệt trên bo mạch 

Er5 

 

Hỏng cảm 

biến nhiệt độ 
Bảo vệ sợi đốt 

Thay thế cảm biến nhiệt độ hoặc 

liên hệ kĩ thuật 

viên Tifatech để được hỗ trợ 
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TIFATECH Co., Ltd 

Địa chỉ: 14 Trần Tử Bình, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

Email: tifatech.vn@gmail.com   

SDT:  +84(0)899.600.009 

Website: https://tifatech.vn/ 

  https://hardtech.vn/ 


