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เริ่มต้นการใช้งาน
เริ่มต้นการใช้งาน
Hausbrandt ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องทากาแฟแคปซูลของเรา เครื่องทากาแฟถูกออกแบบมาสาหรับ
พื้นที่ขนาดเล็ก และง่ายต่อการทาความสะอาด อย่างไรก็ตามเราขอให้ท่านใช้เวลาสักครู่ในการศึกษาคู่มือ
การใช้งาน และเก็บรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องทากาแฟ Hausbrandt
ในกล่องประกอบไปด้วย
1. เครื่องทากาแฟแคปซูล
2. คู่มือการใช้งาน
3. สูตรกาแฟ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องของคุณประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ หากขาดหายโปรดติดต่อบริษัท

เริ่มต้นเปิดกล่อง
เปิดกล่องและยกเครื่องทากาแฟขึ้นพร้อมโฟมกันกระแทก นาโฟมออกและวางเครื่องทากาแฟไว้ในตาแหน่ง
ที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
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อุปกรณ์ต่างๆ
อุปกรณ์ของเครือง
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ถาดปรับระดับแก้ว

2

ที่ครอบหัวสตรีม /น้าร้อน
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ท่อสตรีม/น้าร้อน
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ที่จับท่อสตรีม /ท่อน้าร้อน
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วาล์วเปิด-ปิดสตรีม/น้าร้อน
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ช่องใส่แคปซูล
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ไฟสีเขียวแสดงสถานะเครื่องเปิด
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ปุ่มกดกาแฟและน้าร้อน ไฟสี ขาว
จะติดเมื่ออุณหภูมิน้าพร้อมใช้งาน
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ปุ่มกดเพื่อทาสตรีมนม ไฟสีแดงจะ
ติดเมื่ออุณหภูมิและแรงดันพร้อมทา
สตรีมนม
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ถาดรองน้า
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ถาดทิ้งแคปซูล
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อุปกรณ์ต่างๆ
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ที่อุ่นแก้ว
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ฝาแท็งก์น้า
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ช่องรับน้าจากแท็งก์น้า
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สายไฟ
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สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
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แท็งก์น้า
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ที่วางแก้ว สามารถปรับระดับได้สอง
ระดับดังในรูป
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ข้อควรระวัง

วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มืออย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และเก็บคู่มือนี้ไว้สาหรับอ้างอิง
 เครื่องนี้ถูกออกแบบเพื่อการทากาแฟเอสเปรสโซ ผลิตน้าร้อนและสตรีมแรงดันสูง
 โปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนและการใช้งานที่ผิดวิธี
 ก่อนเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ตาแหน่งปิด หรือ 0
 ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นผิวสัมผัสร้อนของเครื่อง น้าร้อนและสตรีมในขณะที่กาลังใช้เครื่อง
 หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผิดวิธีนอกเหนือจากที่ระบุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 หลังจากเปิดกล่องตัวเครื่องแล้ว โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากมีข้อ
สงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค
 กรุณาเก็บกล่องและวัสดุห่อหุ้มให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยและกาจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง กรุณาตรวจสอบว่ากาลังไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่ สามารถรองรับเค รื่องทากาแฟได้
ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ผิดวิธี และก่อให้เกิดความเสียหาย
 ห้ามสัมผัสเครื่องทากาแฟในขณะที่มือหรือเท้าเปียก
 ห้ามให้ตัวเครื่องโดนน้า
 คลายลวดมัดสายไฟให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่มากเกินไป
 เมื่อเสียบหรือถอดปลั๊ก กรุณาจับที่หัวปลั๊กและหลีกเลี่ยงการดึงปลั๊กที่สายไฟ
 กรุณาถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเติมน้าหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 โปรดดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับบุคคลที่ทุพลลภาพ ดังนั้นโปรดขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น
 เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เครื่องโดนน้า โปรดวางเครื่องทากาแฟให้ห่างจากอ่างล้างจาน
 ไม่ควรวางเครื่องใกล้ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์นาความร้อนอื่นๆ
 ขณะใช้งานเครื่องทากาแฟ ควรรอจนกว่าการทางานของเครื่องเสร็จสมบูรณ์
 กรุณาอย่าใส่สิ่ งแปลกปลอ มใดๆ นอกเหนือจากกาแฟแคปซูล Hausbrandt
แคปซูล

ลงในช่องใส่กาแฟ

 กรุณาเก็บกล่อง และวัสดุห่อหุ้มไว้ สาหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
 ในกรณีเครื่องทากาแฟมีปัญหาใดๆ โปรดปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก โปรดอย่าพยายามซ่อมแซมหรือ
แก้ไขเครื่องด้วยตนเอง กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายเทคนิค บริษัท คอฟฟี่อิตาลี จากัด เมื่อมีปัญหา
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ข้อควรระวัง

 หากเครื่องกาแฟมีอุณหภูมิร้อน เจือจาง หรือมีควันระหว่างทากาแฟ โปรดหยุดการใช้งานและติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิค บรษัท คอฟฟีอ
่ ิตาลี จากัด
 โปรดวางเครื่องให้ห่างจากผนังหรืออุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 15 ซม. เพื่อเป็นการระบายอากาศ
 ในกรณีที่สายไฟเสียหาย เกิดจากกระบวนการผลิตทางบริษัทยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลเทคนิค
 ความจุแท๊งค์น้า 2 ลิตร
 น้าหนักเครื่องทากาแฟ 5 กิโลกรัม
 มิติตัวเครื่อง ยาว 240 x กว้าง 260 x สูง 320 มิลลิเมตร
 แรงดันปั้มในตัวเครื่องประมาณ 19-21 บาร์
 แรงดันที่หัวจ่ายน้าประมาณ 9 บาร์
 อุณหภูมิของหม้อต้มกาแฟ 100 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิที่หัวจ่ายน้าประมาณ 90 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิของกาแฟที่ได้ 70-85 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิของสตรีม 140 องศาเซลเซียส

คาเตือน
เครื่องทากาแฟนี้ถูกออบแบบสาหรับการใช้งานกับกาแฟแคปซูล Hausbrandt เท่านั้น ทาง บริษัท คอฟฟี่
อิตาลี จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันตัวเครื่องสาหรับการใช้งานแคปซูลอื่นนอกเหนือจากแคปซูล
Hausbrandt
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การใช้งานเครื่อง

การติดตั้ง
ก่อนการติดตั้งเครื่องทากาแฟ กรุณาศึกษาวิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยโดยละเอียด
 วางเครื่องทากาแฟบนพื้นราบ มั่นคง และห่างไกลจากความร้อน
 ก่อนเสียบปลั๊กโปรดเช็คกระแสไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าที่เครื่องต้องการเพื่อความปลอดภัย
 เติมน้าสะอาดลงในแท๊งค์ให้อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าขีดที่กาหนด คือ ระดับ MIN และ ไม่มากว่า ขีดที่
กาหนดในระดับ MAX
การใช้งานครั้งแรก (ทาความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งาน)
ก่อนการใช้งานเครื่องครั้งแรกมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ทาความสะอาดแท งค์น้าแล้วเติมน้า
ในแทงค์ จนถึงขีดบน (Max) โดยยก
ถังน้าออกมาเติม น้าสะอาด แล้วจึงใส่
กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง

 ทาการเสียบปลั๊กเครื่องแล้ว เปิดสวิตช์
เครื่องที่ปุ่มด้านหลัง สังเกตุไฟสีเขียว
ด้านหน้าเครื่องจะติดขึ้น

ข้อควรระวัง

 หมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้าร้อน

 ในการใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้
ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้นหม้อต้มน้าจะไม่มีน้าหลง
เหลืออยู่ จึงจาเป็นต้องมีน้าหล่อ
เลี้ยงในหม้อน้าก่อนและตลอด
ระยะเวลาการใช้งานเครื่อง
โดยการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม /น้า
ร้อน แล้วกดปุ่มทากาแฟ บริษัท
ฯอาจสงวนสิทธิการรับประกัน ถ้า
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
 ควรตรวจสอบไม่ให้มีแคปซูล
ค้างอยู่ในเครื่องก่อนการใช้งาน
ครั้งแรก

7

การใช้งานเครื่อง

 กดปุ่มทากาแฟ น้าสะอาด จะเริ่ม ไหล
ออกมาทางหัวจ่าย
สตรีม /น้าร้อน
ประมาณครึ่งแทงค์น้า แล้วกดปุ่มทา
กาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการทางานของ
เครื่อง
 ปิดวาล์ว สตรีม/น้าร้อน

การทากาแฟ
 เติมน้าในแทงค์น้าให้อยู่ในระดับระหว่าง
MIN หรือ MAX ตาม ความต้องการ

Tips
 แนะนาให้ระดับน้าไม่ต่ากว่า Min โดยการพยายามสังเกตุระดับ
น้าเป็นระยะ
 แนะนาให้นาแท้งก์น้ามาเติมด้านนอกเพื่อป้องกันนไม่ให้น้า
กระเด็นโดนส่วนในของเครื่องกาแฟ และให้เติมน้าไม่ต่ากว่าขีด
MIN หรือสามารถเติมในระดับ ครึ่งแท็งก์น้า ซึ่งจะสามารถทา
กาแฟได้ประมาณ15-20 แก้วและสังเกตุ ระดับน้าเป็นระยะ

ข้อควรระวัง

 ทาการเสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดสวิตช์ที่ปุ่ม
ด้านหลัง สังเกตุไฟสีเขียวด้านหน้าเครื่องจะ
ติดขึ้น

 ควรหมั่นสารวจถึงเก็บ
แคปซูลที่ใช้แล้วไม่ให้
เต็ม (ถังเก็ บสามารถเก็บ
แคปซูลได้สูงสุด
15
แคปซูล)
 ถ้าดันช่อง แคปซูลไม่เข้า
ให้ตรวจสอบถังเก็บ
แคปซูลว่าเต็มหรือไม่
อย่าฝืนดันเข้าไปเพราะ
จะทาให้เกิดความ
เสียหายกับเครื่อง ซึ่งใน
กรณีนี้จะไม่อยู่ในการ
คุ้มครองของประกัน

 ไฟสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเครื่อง
ทาการแฟพร้อมใช้งาน
Tips
 หลังเปิดสวิชต์เครื่องแล้วแนะนาให้รอเครื่องเริม
่ การอุ่น 15 นาที
เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการชงกาแฟ (หรือที่
เรียกว่า WARM เครื่อง)
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การใช้งานเครื่อง

 ดึงช่องใส่แคปซูลออกมา
 ใส่แคปซูลลงไปในช่องแคปซูลแล้วดันช่อง
ใส่แคปซูลกลับไปให้สุด

 กดปุ่มทากาแฟดังรูปน้ากาแฟไหลออกจาก
เครื่องประมาณ 30 มิลลิลิตร แล้วกดปุ่มทา
กาแฟอีกครั้ง เพื่อหยุดการทางานของเครื่อง
Tips
 เพื่อให้ได้กาแฟที่รสชาดดีที่สุดควรทาการอุ่นแก้วกาแฟ
โดยให้คว่าแก้วไว้ด้านบนเครื่องเพื่อให้ได้รับความอุ่นจากเครื่อง
ทาให้ด้านในของแก้วร้อน
 เมื่อน้ากาแฟไหลออกมา ให้วางแก้วกาแฟที่ตาแหน่งทีก
่ าแฟ
ไหลผ่านขอบด้านในของแก้วเพื่อให้เกิดครีมกาแฟที่สวยงาม

 หลังจากใช้แล้ว แคปซูลที่ถูกใช้จะยังไม่ตก
ไปอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง
แนะนาให้ดึงช่องใส่แคปซูลออกและดันกลับ
เข้าไป หลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อให้
แคปซูลที่ถูกใช้แล้วตกลงในถาดรองรับ
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การใช้งานเครื่อง

การทาน้าร้อน
หลายๆครั้งที่ลูกค้าต้องการดื่ม Americano หรือ Long Black Coffee ก็จะต้องเตรียมน้าร้อนก่อนการสกัด
กาแฟวิธีการทาน้าร้อนจะคล้ายๆการเตรียมเครื่องเพื่อทากาแฟ วิธีการคือหมุนวาล์ว สตรีม/น้าร้อน แล้วจึง
กดปุ่มทากาแฟ
 เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสี
ขาวติด) ให้ทาการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้า
ร้อน

ข้อควรระวัง
 ก้านหัวจ่ายน้าร้อน จะร้อน
มากให้ระวัง การขยับหัว
จ่าย ให้ดึงหรือจับที่
พลาสติดสีดาที่เตรียมไว้
ให้ที่ก้านหัวจ่าย หรือ จะ
ใช้ผ้าจับเพื่อไม่ให้เป็น
อันตรายในการใช้งาน
และเพื่อป้องกันความร้อน
ในการสัมผัสกับก้านสตรีม

Tips
 ถึงแม้จะใส่แคปซูลไว้ การเปิดวาล์ว สตรีม/น้าร้อน ก็สามารถทา
น้าร้อนได้
 แต่แนะนาให้ใส่แคปซูลหลังการทาน้าร้อน

 กดปุ่มทากาแฟเพื่อให้น้าร้อนเริ่มไหล
ออกมาทางหัวจ่าย สตรีม/น้าร้อน เมื่อได้
ปริมาณที่ต้องการ (แนะนาที่ประมาณ 3
ออนส์) แล้วกดปุ่มทากาแฟอีกครั้งเพื่อหยุด
การทางานของเครื่อง
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การใช้งานเครื่อง

การทาสตรีมนม
การทาสตรีมนมจะใช้ในกรณีที่จะชงกาแฟแบบ Café Latte, Cappuccino, เป็นต้น (สาหรับสูตรกาแฟให้ดูใน
เอกสารสูตรทาการแฟ)
 เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสี
ขาวติด) ให้กดปุ่มสตรีมนมค้างไว้จนไฟสี
แดงติดขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 40 วินาที)

 หลังจากไฟสีแดงติดให้หันหัวจ่าย ไปใน
ถาดรองถ้วยกาแฟเพื่อทาการไล่น้าออก
โดยการหมุนวาล์ว สตรีม/น้าร้อนเล็กน้อยจน
มีแต่ไอน้าออกมา และหมุนวาวล์ปิด
ข้อควรระวัง
 หัวจ่ายน้าร้อน จะร้อนมากให้
ระวัง การขยับหัวจ่าย ให้ดึง
ที่พลาสติด สีดา เพื่อ ไม่สัมผัส
กับก้าน สตรีม/น้าร้อน

 จากนั้นดึงหัวจ่าย สตรีม/น้าร้อนออกมา ดัง
ภาพเพื่อสะดวกในการใช้งาน จุ่มก้าน
สตรีมลงไปในนมที่เตรียมไว้ แล้วเปิดวาล์ว
สตรีม/น้าร้อน เพื่อทาการสตรีมนม (ใช้เวลา
ประมาณ 1 นาที หรือจนกว่าได้อุณหภูมิที่
ท่านต้องการ) แล้วหมุนปิด

 แรงดันของสตรีมสูง ควรระวัง
นม กระเชอะจากภาชนะถ้า
ภาชนะตื้นเกินไป ควรค่อยๆ
เปิดวาล์ว

Tips
 เวลาทาสตรีมนม แนะนาให้กดปุ่มสตรีมนมที่ตัวเครื่องค้างไว้
ด้วยจะช่วยให้ได้แรงดันที่สม่าเสมอและฟองนมที่ดีขึ้น สาหรับ
เทคนิคการทาสตรีมนมอื่นๆ ดูที่เอกสารสูตรการทากาแฟ
 หลังจากที่ทาการสตรีมนมแล้วแนะนาให้ทาความสะอาดหัวจ่าย
สตรีม/น้าร้อนโดยใช้ผ้าสะอาดชุปน้าหมาดๆ เช็ดบริเวณหัวเป่า
และทาการไล่นมที่ค้างอยู่ด้านในก้านเป่าโดยเปิดหัวสตรีม/ น้า
ร้อน ประมาณ 5 วินาที
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การบารุงรักษาเครื่อง

การล้างเครื่อง
แนะนาให้ทาการปิดเครื่องกาแฟและถอดปลั๊กก่อนเริ่มกระบวนการล้างเครื่อง
 ทาการถอดตระแกรงและถาด รองรับน้าและแคปซูลออก แล้วนาแคปซูลที่เหลือ ไปทิ้ง และสามารถ
ทาความสะอาดด้วยน้าสะอาดได้ตามปกติ
 สาหรับตัวเครื่องสามารถใช้ผ้าชุปน้าเช็ดทาความสะอาดได้ แต่ห้ามนาเครื่องจุ่มลงในน้า
 การล้างหัวจ่าย สตรีม /น้าร้อน ทาได้โดยการถอดฝาครอบ ออก มาล้าง แล้วใช้ผ้า สะอาด เช็ด
หลังจากนั้นใช้ผ้าชุปน้าเช็ดบริเวณหัว สตรีม / น้าร้อนให้สะอาด แล้วจึงไล่ไอน้าออกจากก้านสตรีม
โดย กดปุ่มทาสตรีมค้างไว้ 40 วินาที่ จนไฟสีแดงติด และเปิดวาล์วสตรีม ไว้ประมาณ 10-15 วินาที
แล้วจึงปิดวาล์ว
 การทาความสะอาดช่องใส่แคปซูลทาได้โดยการใช้ผ้าชุบน้า หมาดๆเช็ด ทุกหนึ่งสัปดาห์แนะนาให้
ล้างด้วยแคปซูลเปล่า (แคปซูลเปล่าคือ ส่วนพลาสติกที่บรรจุผงกาแฟ ซึ่งได้เอาผงกาแฟ ที่ใช้แล้ว
ออกให้เหลือแต่ส่วนพลาสติกเท่านั้น) ใส่แคปซูลเปล่าลงในช่องแคปซูลแล้วกดปุ่มทากาแฟ จนกว่า
น้าจะเต็มแก้ว และกดปุ่มทากาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการไหลของน้า
การดูแลเครื่องอื่นๆ
 ทาการปิดเครื่องทุกวันหลังการใช้งานภายในวันนั้นๆเพื่อประหยัดพลังงาน
 พยายามตรวจสอบถังเก็บแคปซูลเป็นระยะเพื่อไม่ให้เต็ม
 ทาการล้างเครื่อง ตามขั้นตอนของการให้งานครั้งแรก (ตามคู่มือหน้า 7) ทุกๆ 2-3 เดือน
 แนะนาให้ทิ้งน้าในแท็งก์น้าทุกวัน เพื่อความสะอาด และ ถูกสุขอนามัย
Tips:
 แท็งก์น้าควรจะแห้งหลังการใช้งานในทุกๆวัน
 ไม่ควรให้มีน้าขังในแท็งก์น้าเป็นเวลานาน เพราะจะก่อให้เกิดตะใคร่ในแท็งก์น้า
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ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีแก้ไข

เครื่องเปิดไม่ติด / ไฟแสดง
สถานะไม่ขึ้น

o

ไม่ได้เสียบปลั๊ก

o

เสียบปลั๊กไปยังแหล่งจ่ายไฟ

o

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

o

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และติดต่อ
บริษัท

กดทากาแฟแล้วเครื่องทางานแต่
ไม่มีกาแฟไหล

o

ไม่ได้ใส่แคปซูล

o

ใส่แคปซูล

กดทากาแฟแล้วเครื่องทางานไม่
หยุด

o

ไม่ได้กดหยุด
กระบวนการทากาแฟ

o

กดปุ่มทากาแฟอีกครั้ง (เครื่อง
ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัตหรือหยุด
เอง)

กดทากาแฟแล้วน้าไหลออกมา
ทางหัวจ่าย สตรีม/น้าร้อน แทนที่
จะออกมาจากช่องกาแฟ

o

ลืมปิดวาล์ว สตรีม/น้า
ร้อน

o

ปิดวาล์ว สตรีม/น้าร้อน

ใส่แคปซูลแล้วเครื่องไม่ทางาน/
ทางานแล้วดับไป

o

ช่องใส่แคปซูลหลวม

o

ลองดันช่องใส่แคปซูลเข้าไปให้สุด

o

ถ้ายังไม่ทางานติดต่อบริษัท

หัวจ่าย สตรีม/น้าร้อน ไม่ทางาน

o

o

ใช้เข็มเขี่ยที่หัวจ่ายฯ

o

ทาการล้างด้วยน้าร้อนแล้วทา
กระบวนการเหมือนการใช้งานครั้ง
แรก

หัวจ่ายฯ อุดตัน

น้าล้นออกมาจากถาดรองแก้ว

o

ปริมาณน้าในถาดทิ้งเต็ม

o

ถอดถาดทาความสะอาดแล้วนา
กลับมาใส่ดังเดิม

กดช่องใส่แคปซูลไม่เข้า

o

ถาดแคปซูลเต็ม

o

ถอดถาดรองรับแคปซูลออกมาทิ้ง
และทาความสะอาดแล้วนากลับมา
ใส่ดังเดิม

ฟองนมไม่สวย

o

ลืมปิดสวิตช์เมื่อทาน้า
ร้อนเสร็จ

o

ปิดสวิตช์และเทน้าทิ้ง

o

กิดปุ่มทาสตรีมและทาการไล่น้า
ก่อนใช้

o

ไม่ได้ไล่น้า
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