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ภาษาไทย
บทนำ�
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)

C
D

H

เหยือก

สวิตชเปด/ปด

ถาดทำ�ความรอน

I

เครื่องตมกาแฟ

K

ฝาเครื่องตมกาแฟ

L

ขอควรจำ�
ควรอานคมืออยางละเอียดกอนใชงานและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในครั้งตอไป
อันตราย

--

คำ�เตือน

กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม
หามใชงานเครื่องตมกาแฟ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำ�รุด

--

หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรม

--

รความเขาใจ นำ�ผลิตภัณฑนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการใชงานโดยผที่รับผิด
ชอบในดานความปลอดภัย

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�ผลิตภัณฑนี้ไปเลน

--

ควรเก็บสายไฟใหพนมือเด็ก ไมควรปลอยใหสายไฟหอยลงมาจากขอบโตะหรือบริเวณที่วางผลิตภัณฑนี้อย
ขอควรระวัง

--

หามวางเครื่องตมกาแฟลงบนพื้นที่มีความรอน รวมทั้งระมัดระวังไมใหสายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความรอน

--

---

ถาดทำ�ความรอนและเหยือกอาจรอนควรปลอยใหเครื่องเย็นลงกอนจัดเก็บ โดยเฉพาะเมื่อคุณตองการเก็บสายไฟไวในตัว
เครื่อง

--

ควรระมัดระวังไอรอนขณะเปดฝาเครื่องตมกาแฟ

--

หามใชเหยือกในเตาไมโครเวฟ

--

เหยือกจะรอนในขณะที่ตมกาแฟและภายหลังการตม โปรดใชที่จับบนตัวเหยือกเสมอ

--

ขีดที่อยดานขวาของหนาตางระดับนแสดงถึงถวยขนาดเล็ก (80 มล.)

ตรวจดูใหแนใจวาวางที่ใสถวยกรองเขาที่ดีแลว โดยวางดานหลังของที่ใสถวยกรองไวใตขอบบานพับ (1) และ
กดดามจับลง (2) จนกระทั่งที่ใสถวยกรองล็อคเขาที่ (รูปที่ 4)

บูรณ ระบบปองกันนหยดปองกันไมใหกาแฟหยดผานถวยกรองลงบนถาดทำ�ความรอนเมื่อยกเหยือกออก
4

พับขอบถวยกรอง (ขนาด 1x2 หรือเบอร 2) เพื่อปองกันการฉีกขาดและมวนงอ (รูปที่ 10)

หมายเหตุ: เครื่องบางรนจะมาพรอมกับถวยกรองถาวรในตัว ในกรณีนี้ไมตองใชถวยกรองกระดาษ

--

5

วางถวยกรองกระดาษหรือถวยกรองแบบถาวรไวในที่ใสถวยกรอง (รูปที่ 11)

6

ใสผงกาแฟ (บดละเอียดพอเหมาะกับแผนกรอง) ลงในแผนกรอง (รูปที่ 12)

--

สำ�หรับกาแฟถวยใหญ: ใชชอนตวงตักกาแฟใหพูนชอนเพื่อชงกาแฟหนึ่งถวย
สำ�หรับกาแฟถวยเล็ก: ใชชอนตวงตักกาแฟหนึ่งชอนเพื่อชงกาแฟหนึ่งถวย

7

ปดฝาเครื่องตมกาแฟ (รูปที่ 13)

8

เมื่อปดฝาแลวใหวางเหยือกบนถาดทำ�ความรอน (รูปที่ 7)

หมายเหตุ: ตรวจดูวาคุณวางเหยือกลงบนถาดทำ�ความรอนโดยใหปากพวยการหันเขาสตัวเครื่อง หากปากพวย
กาไมอยใตที่ใสถวยกรอง กาแฟอาจเย็นลง

หมายเหตุ: หากวางเหยือกบนถาดทำ�ความรอนไมเขาที่ ระบบปองกันนหยดจะปองกันไมใหนหยดลงในเหยือก ซึ่ง
อาจทำ�ใหมีนลนแผนกรอง
9

กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง (รูปที่ 8)

สัญญาณไฟสวางขึ้นเมื่อเปดการทำ�งาน

10 ปลอยใหนไหลผานแผนกรองลงไปในเหยือก

ผานแผนกรองลงบนถาดทำ�ความรอน ใหวางเหยือกกลับเขาที่โดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันนลนแผนกรอง (รูปที่ 14)
11 คุณวางเหยือกไวบนถาดทำ�ความรอนเพื่อใหกาแฟอนและรักษารสชาติ
หมายเหตุ: ตรวจดูวาคุณไดวางถาดทำ�ความรอนบนเหยือกโดยใหปากพวยการหันเขาสตัวเครื่อง หากปากพวย
กาไมอยใตที่ใสถวยกรอง กาแฟอาจเย็นลง

12 หลังการใชงาน ใหกดสวิตชเปด/ปดเพื่อปดเครื่อง

Electromagnetic fields (EMF)

หมายเหตุ: หากตองการตมกาแฟอีกครั้งทันที โปรดปลอยใหเครื่องเย็นลงประมาณ 3 นาทีภายหลังการใชครั้งแรก

กอนใชงานครั้งแรก
1

ควรวางเครื่องตมกาแฟลงบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

2

ดันสายไฟที่ยาวเกินเขาไปในชองดานหลัง ในการยึดสายไฟ ใหดันสายไฟเขาไปในสวนที่แคบของชองดาน
หลัง (รูปที่ 2)

หมายเหตุ: โปรดอยาใหสายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความรอน
3

เสียบปลั๊กไฟในเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลว

4

ทำ�ความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องที่ถอดได (ดูที่บท “การทำ�ความสะอาด”)

5

การประกอบชิ้นสวนทุกชิ้นกลับเขาที่

13 ถอดที่ใสถวยกรองแลวนำ�แผนกรองไปทิ้งพรอมกาก หากคุณใชถวยกรองถาวร ใหเทกากกาแฟออกแลวนำ�
ไปลาง

เคล็ดลับ: เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตมกาแฟ คุณสามารถเทกาแฟรอนลงในเหยือกกาแฟเพื่อคงความรอนและความ
สดใหม

การทำ�ความสะอาด
หามจมตัวเครื่องลงในนหรือของเหลวใดๆ หรือเปดนกอกไหลผานตัวเครื่อง

ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาครอบแทงคนเขาที่ดีแลว (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 3)

ตรวจดูใหแนใจวาวางที่ใสถวยกรองเขาที่ดีแลว โดยวางดานหลังของที่ใสถวยกรองไวใตขอบบานพับ (1) และกดดามจับลง
(2) จนกระทั่งที่ใสถวยกรองล็อคเขาที่ (รูปที่ 4)

หมายเหตุ: หากติดตั้งที่ใสถวยกรองไมเขาที่จะปดฝาไมได
ใหขจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่อง (ดูหัวขอ ‘การขจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตมกาแฟดานลาง)
การขจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตมกาแฟ
หมายเหตุ: ไมตองใสถวยกรองและผงกาแฟลงในที่ใส
1

เปดฝาเครื่องตมกาแฟ (รูปที่ 5)

2

เติมนเย็นลงในแทงคนจนถึงระดับสูงสุด (MAX) (รูปที่ 6)

หมายเหตุ: หามเปดเครื่องขณะที่เครื่องยังเปดฝา

2

ขีดที่อยดานซายของหนาตางระดับนแสดงถึงถวยขนาดใหญ (120 มล.)

หมายเหตุ: เครื่องไมปดอัตโนมัติ

ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

6

เติมนเย็นลงในแทงคนจนถึงระดับที่ตองการ (รูปที่ 9)

หามเคลื่อนยายเครื่องขณะกำ�ลังตมกาแฟ

ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�

--

2

หมายเหตุ: หากตองการยกเหยือกออกในขณะกำ�ลังตมกาแฟ ระบบปองกันนหยดจะปองกันไมใหกาแฟหยด

สภาวะแวดลอมประเภทที่พัก

--

เปดฝาเครื่องตมกาแฟ (รูปที่ 5)

บานพักในฟารม;

ใชงานภายในโรงแรม โมเต็ลและสภาวะแวดลอมที่อยอาศัยอื่น

--

1

ตัวเครื่องเหมาะสำ�หรับใชงานภายในครัวเรือนและการใชงานที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
ภายในหองครัวในราน สำ�นักงาน และสภาวะแวดลอมการทำ�งานอื่นๆ

--

ปดเครื่อง ปลอยใหเครื่องเย็นลงโดยใชเวลาประมาณ 3 นาทีเปนอยางตกอนเริ่มการตมกาแฟ

,,

ควรถอดปลั๊กไฟออกทันทีเมื่อเกิดปญหาขณะใชงานและกอนทำ�ความสะอาดเครื่องตมกาแฟ

--

7

สัญญาณไฟสวางขึ้นเมื่อเปดการทำ�งาน

หมายเหตุ: หากประกอบที่ใสถวยกรองไมถูกตองจะปดฝาไมไดและฟงกชันระบบปองกันนหยดจะทำ�งานไมสม

ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและความ

--

ปลอยใหเครื่องทำ�งานจนกระทั่งนไหลลงในเหยือกทั้งหมด

3

จากฟลิปสดำ�เนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

--

6

--

หามจมตัวเครื่องลงในนหรือของเหลวใดๆ หรือเปดนกอกไหลผานตัวเครื่อง

--

--

--

สายไฟพรอมปลั๊ก

J

กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง (รูปที่ 8)

การใชงาน

แทงคน

ฝาเหยือก

F
G

5

ฝาแทงนถอดออกได
ขีดแสดงระดับน

E

วางเหยือกลงบนถาดทำ�ความรอน (รูปที่ 7)

,,

ที่ใสกระดาษกรองถอดออกได

B

ปดฝา

4

หมายเหตุ: ตรวจดูวาคุณวางเหยือกลงบนถาดทำ�ความรอนโดยใหปากพวยการหันเขาสตัวเครื่อง

แผนกรองแบบถาวร (เฉพาะบางรนเทานั้น)

A

3

1

ถอดปลั๊ก แลวทิ้งไวใหเย็น

2

ใชผาชุบนบิดพอหมาดเช็ดทำ�ความสะอาดดานนอกเครื่องตมกาแฟ

3

ถอดที่ใสถวยกรองออก

4

ถอดฝาแทงคนออก (รูปที่ 15)

5

เปดฝาเหยือกออก

6

ทำ�ความสะอาดที่ใสถวยกรอง แผนกรองแบบถาวร (เฉพาะบางรนเทานั้น) ฝาแทงคน เหยือก และฝาเหยือก

7

หลังการทำ�ความสะอาด ใหลางเหยือกดวยนรอนเปลาๆ และประกอบตัวชิ้นสวนทั้งหมดอีกครั้ง

ดวยนรอนที่ผสมนยาลางจานเล็กนอย หรือใสในเครื่องลางจาน

การขจัดคราบตะกรัน
ควรขจัดคราบตะกรันอยางสมเสมอ เพื่อชวยยืดอายุการใชงานและเพื่อคงประสิทธิภาพการทำ�งานใหตอเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น
ในกรณีที่ใชงานตามปกติ (เต็มเหยือก 2 เหยือกทุกวัน) ควรทำ�การขจัดคราบตะกรันดังนี้
---

หากคุณใชนที่มีความกระดางนอย (ตกวา 18dH) ควรทำ�ความสะอาด 2 - 3 ครั้งตอป
หากคุณใชนที่มีความกระดางมาก (สูงเกิน 18dH) ควรทำ�ความสะอาด 4 - 5 ครั้งตอป

สามารถตรวจสอบความกระดางของนประปาในบริเวณที่พักอาศัยไดจากหนวยงานภายในทองที่ของคุณ

คุณสามารถใชนสมสายชูขาวที่มีกรดอะซิติก 4% หรือนยาขจัดคราบตะกรันเพื่อขจัดคราบตะกรันเครื่องตมกาแฟ

4222.200.0430.1

หมายเหตุ: หากเครื่องเริ่มมีไอนมากขึ้น อาจแสดงวามีคราบตะกรันเกิดขึ้น
หามใชนสมสายชูที่มีกรดอะซิติก 8% หรือสูงกวา, นสมสายชูธรรมชาติ, ผงขจัดคราบตะกรันหรือเม็ดขจัดคราว
ตะกรันในการขจัดคราบตะกรัน เพราะอาจทำ�ใหเครื่องเสียหายได
การขจัดคราบตะกรันใชเวลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที
1

เติมนสมสายชูขาวประมาณ 600 มล. ลงในแทงคน (กรดอะซิติก 4%) (รูปที่ 16)

ปญหา

การแกปญหา

กาแฟไมคอยรอน

ตรวจดูวาคุณไดวางเหยือกไวบนถาดทำ�ความรอนโดยใหปากพวยกาหั

ปริมาณกาแฟที่ไดนอยกวาที่ฉันคาดหวังไว

ผงกาแฟจะดูดซึมนบางสวนไว ใหเติมนในแทงคน

นเขาสตัวเครื่อง (เชน ไมหันหนาออกดานขาง)

หมายเหตุ: ไมตองใสถวยกรองและผงกาแฟลงในที่ใส
หมายเหตุ: ทั้งนี้สามารถใชนยาขจัดคราบตะกรันได โดยดูวิธีการใชงานจากคมือบนตัวผลิตภัณฑของนยาชนิด
นั้นๆ
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กดสวิตชเปดปดเพื่อเปดเครื่องและปลอยใหเครื่องตมนหนึ่งรอบ (ดูที่บท ‘การใชงาน’) (รูปที่ 8)
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เทนสมสายชูออก (รูปที่ 17)

หมายเหตุ: สำ�หรับคราบตะกรันที่กำ�จัดยากและเพื่อใหแนใจวาไมมีคราบตะกรันติดอยในเครื่อง ใหทำ�ซขั้นตอน
ที่ 1 ถึง 3
4

ใหเครื่องตมนเย็นที่สะอาดอีก 2 รอบเพื่อชะลางนสมสายชูและคราบตะกรันที่ตกคางอยใหหมดไป (รูป
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ทำ�ความสะอาดเหยือกและที่ใสถวยกรอง (ดูไดจากบท ‘การทำ�ความสะอาด’)

ที่ 18)

การเปลี่ยนอะไหล
คุณสามารถสั่งซื้อเหยือกใบใหมไดจากตัวแทนจำ�หนายของ Philips หรือศูนยบริการ Philips โดยใชหมายเลขรน HD7990/20
(Black) หรือ HD7990/70 (Celestial blue)
สภาพแวดลอม
--

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับนำ�กลับไปใช
ใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 19)

การรับประกันและบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือหากมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.

com หรือติดตอศูนยบริการดูแลลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสาร
แผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำ�หนายผลิตภัณฑของบริษัท
Philips ในประเทศ

การแกปญหา
ในหัวขอนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับเตารีดซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลางที่ใหมาได
กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ
ปญหา

การแกปญหา

เครื่องไมทำ�งาน

เสียบปลั๊กและเปดเครื่อง
ตรวจดูวาแรงดันไฟฟาที่อยบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาหลัก
เติมนลงในแทงค
ในกรณีอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของฟลิปส

มีนรั่วซึมออกมาจากเครื่องตมกาแฟ

หามเติมนในแทงคนสูงกวาขีดแสดงระดับสูงสุด (MAX)
ในกรณีอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของฟลิปส

ใชเวลาในการตมกาแฟนานมาก

ขจัดคราบตะกรันในเครื่อง (ดูไดจากบท ‘การขจัดคราบตะกรัน’)

เครื่องตมกาแฟมีเสียงดังมากและมีไอนออกมาข

ตรวจดูวาคราบตะกรันไมบล็อคตัวเครื่อง ใหขจัดคราบตะกรันหาก

นลนถวยกรองเมื่อฉันยกเหยือกออกจากตัวเครื่อง

หากคุณยกเหยือกออกจากถาดทำ�ความรอนขณะที่เครื่องกำ�ลังตมกา

ณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งาน

ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งาน

จำ�เปน (ดูที่บท ‘การขจัดคราบตะกรัน’ )

แฟ ใหวางเหยือกกลับเขาที่ใหเร็วที่สุดเพื่อปองกันไมใหนลนถวยกรอง
และโปรดทราบวารสชาติกาแฟจะยังไมสมบูรณจนกวาเครื่องจะครบ

รอบการทำ�งาน ดังนั้นเราขอแนะนำ�วาอยายกเหยือกออกและเทกาแฟ

กอนที่เครื่องจะครบรอบการทำ�งาน
ฝาเครื่องตมกาแฟโยกไปมาเมื่อฉันยกเหยือกออกจ

ตรวจดูวาคุณไดวางเหยือกไวบนถาดทำ�ความรอนโดยใหปากพวยกาหั

ผงกาแฟปะปนอยในเหยือก

ตรวจดูวาฝาแทงคนปดเขาที่กอนเติมผงกาแฟลงในแผนกรอง

ากถาดทำ�ความรอน

นเขาสตัวเครื่อง (เชน ไมหันหนาออกดานขาง)

อยาใสผงกาแฟลงในตัวกรองมากเกินไป
ตรวจดูวาคุณไดวางเหยือกไวบนถาดทำ�ความรอนโดยใหปากพวยกาหั
นเขาสตัวเครื่อง (เชน ไมหันหนาออกดานขาง)
เปดชองอยบริเวณกนของที่ใสถวยกรอง
- ใชถวยกรองกระดาษที่มีขนาดถูกตอง (1x2 หรือเบอร 2)
ตรวจดูวาแผนกรองไมฉีดขาด
กาแฟมีรสชาติออนเกินไป

ใสกาแฟตามสัดสวนของนอยางถูกตอง
ตรวจดูวาแผนกรองไมหลนลงจากที่
- ใชถวยกรองกระดาษที่มีขนาดถูกตอง (1x2 หรือเบอร 2)
ตรวจสอบวาไมมีนในเหยือกกอนที่คุณจะเริ่มตมกาแฟ

กาแฟมีรสชาติแย
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หามวางเหยือกที่มีกาแฟลงบนถาดทำ�ความรอนนานเกินไป โดยเฉพาะ

เมื่อมีกาแฟเหลืออยในเหยือกเพียงเล็กนอย
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繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊
您的產品，以善用飛利浦提供的支援。
一般說明 (圖 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

永久濾網 (僅適用於特定機型)
可拆式濾網座
可拆式水箱蓋
水箱
水位顯示
咖啡壺蓋
壺
電源開關
加熱盤
電源線附插頭
咖啡機
咖啡機上蓋
重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。
--------

-------------

危險
請勿讓產品浸入水或其他液體中，也不要在水龍頭下沖洗。
警示
在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相
符。
當插頭、電線或產品本身受損時，請勿使用產品。
如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備
相同資格的技師更換，以免發生危險。
基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任
何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
請勿讓兒童接觸電源線。請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台
邊緣。
警告
請勿將產品置放在高溫表面，並避免電源線與高溫表面接觸。
若清洗前或沖煮咖啡時發生問題，請先拔下插頭。
本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：
店家的員工廚房、辦公室與其他工作場所；
農舍；
供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；
擺設床位與供應早餐的空間。
收納產品之前，請先讓產品完全冷卻，尤其在您要將電源線推入產品內
時。加熱盤與咖啡壺可能很燙。
在您打開咖啡機的蓋子時，請小心高溫蒸氣。
在咖啡沖煮期間或沖煮完成後，咖啡壺會很燙。取用咖啡壺時請務必抓
取把手。
切勿將咖啡壺用於微波爐。
本產品在沖煮咖啡時，請勿移動。

電磁波 (EMF)
本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields，EMF) 所有相關標準。只
要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資
料，使用本產品並無安全顧慮。
第一次使用前
1 將產品置於穩固的平面上。
2 將多餘的電線推入產品背面的開口。若要固定電線，請推入開孔的較窄
的部份。 (圖 2)
注意： 請確定電線並無與高溫表面接觸。
3 將電源線插頭插入接地插座中。
4 清洗可拆卸的零件 (請參閱「清潔」單元)。
5 重新組裝所有零件。
-- 確實蓋妥水箱蓋 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 3)
-- 確實正確裝上濾杯座。先將濾杯座背面放在鉸鏈邊緣下方 (1)，再壓下握
把 (2)，直到濾杯座鎖入定位為止。 (圖 4)
注意： 若未正確裝上濾杯座，蓋子無法蓋上。
6 沖洗產品 (請參閱下方「沖洗產品」章節)。
沖洗產品
注意： 切勿將濾網和研磨咖啡放入濾網座中。
1 打開咖啡機的蓋子。 (圖 5)
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2 將乾淨的冷水注入水箱至 MAX 刻度。 (圖 6)
注意： 蓋子未關閉時請勿開啟產品。
3 蓋上蓋子。
4 將咖啡壺放在加熱盤上。 (圖 7)
注意： 確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面對產品。
5 按下 On/Off 電源開關，開啟電器電源。 (圖 8)
,, 電源指示燈會亮起。
6 待產品運作，直到全部的水流入咖啡壺。

7 關閉產品電源。讓產品冷卻至少 3 分鐘，再開始沖煮咖啡。
使用此產品
1 打開咖啡機的蓋子。 (圖 5)
2 將乾淨的冷水注入水箱至所需刻度。 (圖 9)
-- 水位視窗左側的指示燈代表大杯水量 (120 毫升)。
-- 水位視窗右側的指示燈代表小杯水量 (80 毫升)。
3 確實正確裝上濾杯座。先將濾杯座背面放在鉸鏈邊緣下方 (1)，再壓下握
把 (2)，直到濾杯座鎖入定位為止。 (圖 4)
注意： 若未正確裝上濾杯座，蓋子無法蓋上，且防漏功能將無法正常運作。
防漏功能可當您在烹煮過程中移開咖啡壺時，阻擋咖啡透過濾網滴到加熱盤
上。
4 取一張濾紙 (1x2 或 no. 2 型) 並折疊濾紙的密封邊緣以避免綻開或翻
折。 (圖 10)
注意： 某些型號的產品配備有永久濾網。此時即可不需要使用濾紙。
5 將濾紙或永久濾網放入濾杯座。 (圖 11)
6 將研磨好的咖啡粉 (濾紙級之細研磨) 放入過濾器中。 (圖 12)
-- 大杯量：每杯咖啡請使用一滿匙的研磨咖啡。
-- 小杯量：每杯咖啡請使用一平匙的研磨咖啡。
7 蓋上咖啡機的蓋子。  (圖 13)
8 將加蓋的咖啡壺放在加熱盤上。 (圖 7)
注意： 確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面對產品。若濾杯座下的咖啡壺嘴
朝外，咖啡的溫度可能會下降。
注意： 若您未將咖啡壺正確地放上加熱盤，防漏功能會阻擋咖啡流入咖啡
壺，可能會造成濾網中的咖啡溢出。
9 按下電源開關，開啟產品電源。 (圖 8)
,, 電源指示燈會亮起。
10 讓水先通過濾網，再流入咖啡壺。

注意： 若您想在咖啡沖煮期間取下咖啡壺，防漏功能可阻擋咖啡透過濾網滴
到加熱盤上。請儘速將咖啡壺放回去，以避免咖啡由濾網滿溢出。 (圖 14)
11 您可以將咖啡壺放置在加熱盤上，保持咖啡的熱度及風味。
注意： 確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面對產品。若濾杯座下的咖啡壺嘴
朝外，咖啡的溫度可能會下降。
12 使用後，請按電源開關，以關閉產品電源。
注意： 產品不會自動關閉。
注意： 若果您想立即沖煮另一壺咖啡，請先讓產品冷卻 3 分鐘。
13 取下濾網座，丟棄濾紙及其內容物。如果您使用永久濾網，請清空濾網
並加以沖洗。
提示： 烹煮程序完成後，您可以將咖啡倒入電熱咖啡壺中，以保持咖啡熱度
及風味。
清潔
請勿讓產品浸入水或其他液體中，也不要在水龍頭下沖洗。
1 拔除插頭並讓機器冷卻。
2 用濕布擦拭產品的外部表面。
3 取出濾網座。
4 打開水箱蓋。 (圖 15)
5 打開咖啡壺的蓋子。
6 用熱水加上些許清潔劑清洗濾網座、永久濾網 (僅適用於特定機型)、水
箱蓋、咖啡壺及咖啡壺蓋，或全部放入洗碗機中清洗。
7 清潔後，以乾淨的熱水清洗咖啡壺，然後重新裝上所有零件。
除垢
定期清除水垢可延長產品使用壽命，也能確保長期的最佳咖啡烹煮效果。
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正常使用下 (每天兩滿壺的咖啡) 去除產品水垢：
-- 如果您使用軟水 (18dH 以下)，請每年進行 2 至 3 次；
-- 如果您使用硬水 (18dH 以上)，請每年進行 4 至 5 次。
關於您當地水質硬度的資訊，請向您當地的水公司詢問。
您可以使用白醋 (4% 醋酸) 或液體水垢清除劑去除咖啡機水垢。

問題

可能的解決方法

咖啡太淡。

咖啡與水的比例要適當。
確認濾紙沒有向內翻摺。
使用正確尺寸的濾紙 (1x2 或 2 號)。

注意： 若產品開始產生更多蒸氣，可能代表水垢開始堆積。
請勿使用醋酸高於 8% 的醋類、天然醋、粉狀除垢劑或除垢錠為產品除垢，
如此可能會損害產品。

在您開始煮咖啡前，請確認咖啡壺中沒有水。
咖啡不好喝。

勿將咖啡壺放置在熱盤上過久，尤其只有少量
的咖啡時更勿放置過久。

咖啡不夠燙。

確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面向產品 (
而非面向側邊)。

沖煮出的咖啡量比想像中
的少。

部份的水會被咖啡粉吸收，沖煮時，請在水箱
中多加一點水。

除垢約需 30 至 60 分鐘。
1 將約 600 ml 的白醋 (4% 醋酸) 倒入水箱。 (圖 16)
注意： 切勿將濾網和研磨咖啡放入濾網座中。
注意： 您也可以使用適當的水垢清除劑。如果使用水垢清除劑，請遵循清潔
劑包裝的指示。
2 按下電源開關，開啟產品電源，讓產品完成烹煮程序 (請參閱「使用此產
品」單元)。 (圖 8)
3 將壺中的液體倒入水槽。 (圖 17)
注意： 如果要更加徹底除垢，確保產品中沒有殘留水垢，請重複步驟 1 至 3
。
4 使用乾淨的冷水讓咖啡爐再完成兩次烹煮程序，以去除任何殘留的醋
味、除垢劑及水垢。 (圖 18)
5 清潔咖啡壺及濾網座 (請參閱「清潔」單元)。
更換
您可以向您當地的飛利浦經銷商或飛利浦服務中心，訂購新咖啡壺，型號為
HD7990/20 (黑色) 及 HD7990/70 (天藍)。
環境保護
--

本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於
政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 (圖 19)
保證書與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.
philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證
書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。
故障排除
本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決
您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中心。
問題

可能的解決方法

本產品無法運作。

接上電源並開啟產品。
請確認本產品的電壓與當地電壓相符。
將水箱注滿水。
除此外，請聯絡飛利浦顧客服務中心。

水從產品漏出。

切勿注入超過「MAX」的水位指示。
除此外，請聯絡飛利浦顧客服務中心。

產品花費過長的時間烹煮
咖啡。

去除產品的水垢 (請參閱「去除水垢」單元)。

產品在烹煮程序期間製造
過多噪音及蒸氣。

確認產品未被水垢阻塞。如有需要，請為產品
除垢 (請參閱「除垢」單元)。

我在烹煮過程中移開咖啡
壺時，咖啡自濾網中滿溢
出來。

如果您在產品烹煮咖啡時，從加熱盤移開咖啡
壺，請盡快將咖啡壺放回加熱盤，以免咖啡自
濾網中滿溢。並請注意，若未完成烹煮程序，
咖啡無法散發完整風味。因此，建議您在烹煮
程序結束前，請勿移開咖啡壺倒出咖啡。

當我從加熱盤上取出咖啡
壺時，咖啡機的蓋子會
搖晃。

確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面向產品 (
而非面向側邊)。

研磨咖啡是否跑進咖啡
壺中。

確認水箱蓋位於正確位置，再將咖啡粉放入濾
網中。
請勿在濾杯中放入過多咖啡粉。
確實將咖啡壺放在加熱盤上，壺嘴面向產品 (
而非面向側邊)。
讓濾杯座底部的開口保持暢通。
使用正確尺寸的濾紙 (1x2 或 2 號)。
確認濾網沒有破損。
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简体中文

2 在水箱中注入清水，直至最高水位标示 (MAX)。 (图 6)
注意： 当盖子仍然开着的时候，请不要开机。

产品简介
感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请
注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

一般说明 (图 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

永久性过滤网（仅限特定型号）
可拆卸过滤网架
可分离式水箱盖
水箱
水位计
壶盖
壶
开/关切换钮
加热盘
带插头的电源线
咖啡壶
咖啡壶盖

注意事项
使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。
--------

-------------

危险
不要将本产品浸入水或其它液体中，也不要在水龙头下冲洗。
警告
在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否
相符。
如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部
门的专业人员来更换。
本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知
识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品
进行监督或指导。
应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
不要让儿童接触到电源线。切勿将电源线悬挂在放置本产品的桌子或工
作台的边上。
注意
切勿将本产品放在热的表面上，并防止电源线与热的表面接触。
如果在煮咖啡期间出现问题，请拔下产品的电源插头。器具在清洁前必
须拔下电源插头或连接器，器具再次使用前必须把器具擦干。
本产品仅打算用于家用及类似用途，如：
商店、办公场所及其它工作环境的厨房；
农庄；
由旅店、旅馆及其它住宿型环境中的客人使用；
提供住宿和早餐的场所。
在存放前，特别是在将电源线推入产品之前，务必等到产品冷却。加热
盘可能会非常热。
请留意，在打开咖啡机壶盖时，会有热汽冒出。
在冲煮期间或冲煮后，咖啡壶会变热。务必握持咖啡壶柄。
不要在微波炉内使用咖啡壶。
冲煮咖啡期间，请勿移动本产品。

电磁场 (EMF)
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如
果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

初次使用之前
1 将产品放在一个水平、稳固的表面上。
2 将过长的线缆推入产品背面的开口处。要固定线缆，可将其推入开口处
的较窄部分。 (图 2)
注意： 确保电源线未与高温表面接触。
3 将插头插入有接地的电源插座。
4 清洗可拆卸部件（见“清洁”一章）。
5 重新组装所有部件。
-- 确保水箱盖正确放置（可听到“咔哒”一声）。 (图 3)
-- 确保过滤网架正确放置。先将过滤网架的背面放到铰链 (1) 边下，然后按
下手柄 (2)，直到过滤网架锁定到位。 (图 4)
注意： 如果过滤网架放置不正确，咖啡机盖将无法关闭。
6 冲洗本产品（见下面“冲洗产品”部分的介绍）。
冲洗产品

3 合上盖子。
4 将玻璃壶放在加热盘上。 (图 7)
注意： 确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品。
5 按下开/关按钮打开产品。 (图 8)
,, 电源指示灯亮起。

6 让产品一直运转到水全部注入玻璃壶内。
7 关闭产品。让其至少冷却 3 分钟，然后开始冲煮咖啡。

使用本产品
1 打开咖啡机盖。 (图 5)
2 在水箱中注入清水，直至所需水位。 (图 9)
-- 水位窗左侧的指示对应于大杯（120 毫升）。
-- 水位窗右侧的指示对应于小杯（80 毫升）。
3 确保过滤网架正确放置。先将过滤网架的背面放到铰链 (1) 边下，然后按
下手柄 (2)，直到过滤网架锁定到位。 (图 4)
注意： 如果过滤网架放置不正确，咖啡机盖将无法关闭，并且防滴漏功能也
将无法正常工作。防滴漏功能可以在取下咖啡壶时防止咖啡透过滤网滴漏。
4 取一张过滤纸（1X2 型或 2 号），将密封边折起，以防撕破或折叠。 (
图 10)
注意： 有些咖啡壶的型号带有永久过滤网。在这种情况下，就不需使用过滤
纸。
5 将过滤纸或永久性过滤网放到过滤网架上。 (图 11)
6 将磨碎的咖啡粉（适合过滤的粒度）放入过滤网。 (图 12)
-- 大杯：每杯需一满勺份量的咖啡粉。
-- 小杯：每杯需一平勺份量的咖啡粉。
7 盖上咖啡机盖。  (图 13)
8 盖上盖子，将玻璃壶放置在加热盘上。 (图 7)
注意： 确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品。如果壶口从过滤网架
下突出，咖啡将会变冷。
注意： 如果未将玻璃壶正确放置在加热盘上，防滴漏功能将阻止咖啡流入玻
璃壶。这可能导致咖啡从过滤网溢出。
9 按下开/关按钮打开产品电源。 (图 8)
,, 电源指示灯亮起。
10 让水透过过滤网流入玻璃壶。

注意： 如果要在冲煮过程中取出玻璃壶，防滴漏功能将阻止咖啡透过过滤网
滴漏到加热盘上。请尽快放回玻璃壶，以免过滤网溢出。 (图 14)
11 您可以将玻璃壶留在加热盘，以便将咖啡保温并保留其香味。
注意： 确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品。如果壶口从过滤网架
下突出，咖啡将会变冷。
12 使用完毕后，按开/关按钮以关闭产品。
注意： 本产品不会自动关机。
注意： 如果想立刻再冲煮一壶咖啡，请先让产品冷却 3 分钟。
13 取下过滤网架并丢弃过滤纸及其残留物。如果您使用的是永久性过滤
网，请将其清空并洗净。
提示： 冲煮周期完成之后，即可将热咖啡倒到热水壶中，以将其保温并保
鲜。

清洁
不要将本产品浸入水或其它液体中，也不要在水龙头下冲洗。
1 拔掉产品的插头，并使其完全冷却。
2 用湿布清洁产品外部。
3 取下过滤网架。
4 取下水箱盖。 (图 15)
5 取下玻璃壶的盖子。
6 用适量洗涤剂在热水中清洗，或用洗碗机清洗过滤网架、永久性过滤网
（仅限特定型号）、水箱盖、玻璃壶和壶盖。
7 清洁完毕后，用干净的热水冲洗玻璃壶并重新组装所有部件。

注意： 切勿将过滤网和咖啡粉放于过滤网架之上。
1 打开咖啡机盖。 (图 5)
6

4222.200.0430.1

除水垢

问题

定期去除水垢既可延长产品的使用寿命，又可保证长时间获得最佳的冲煮效
果和恒定的冲煮时间。
在正常使用情况下（每天两满壶咖啡），可按以下方法除去产品的水垢：
-- 如果使用软水（18dH 或以下），每年除垢 2 到 3 次；
-- 如果使用硬水（18dH 以上），每年除垢 4 到 5 次。
可联系所在地区的自来水管理部门以了解当地的水质硬度。
您可以使用醋酸度为 4% 的白醋或液体除垢剂去除咖啡机的水垢。

可能的解决方法
疏通过滤网架底部的开口。
使用正确规格的过滤纸（1x2 型或 2 号）。
确保过滤纸未破裂。

咖啡太稀

使咖啡与水的比例恰当。
确保过滤纸未折叠。

注意： 如果产品开始产生更多蒸汽，这可能表示水垢正在沉淀。

使用正确规格的过滤纸（1x2 型或 2 号）。

不要使用醋酸度为 8% 或以上的白醋、天然醋、粉状除垢剂或片状除垢剂给
本产品除垢，否则可能会造成损坏。

在开始冲煮咖啡之前，确保玻璃壶里没有水。
咖啡口感不好。

切勿长时间将装有咖啡的玻璃壶放置在加热盘
上，尤其是装有少量咖啡时。

咖啡不够热。

确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品（
即不要斜向一边）。

咖啡量比我预计的少。

有部分水被研磨咖啡吸收了。请往水箱中多加
一点水。

除垢需要大约 30 到 60 分钟。
1 给水箱注入约 600 毫升白醋（醋酸度为 4%）。 (图 16)
注意： 切勿将过滤网和咖啡粉放于过滤网架之上。
注意： 您也可以使用适当的除垢剂。在这种情况下，应按照除垢剂包装上的
说明进行操作。
2 按开/关按钮打开产品，使其完成冲煮周期（见“使用本产品”一章）。 (
图 8)
3 将壶中的水全部倒入水槽。 (图 17)
注意： 要想多执行几次除垢操作并确保产品中没有水垢残留，可以重复步骤
1 到 3。
4 使用清水让咖啡壶再完成两次烹煮程序，以便清除剩余的白醋/除垢剂和
水垢残留物。 (图 18)
5 清洁玻璃壶和过滤网架（见“清洁”一章）。

更换
您可以从当地飞利浦经销商处或飞利浦服务中心订购型号为 HD7990/20（黑
色）或 HD7990/70（灰色）的新玻璃壶。

环境
--

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方
指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 19)

保修和服务
如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.
com。您也可与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找
到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地
的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法
本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解
决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。
问题

可能的解决方法

产品不能工作。

插电并打开产品。
确保产品上标示的电压与当地的电源电压相符。
将水注入水箱。
如果仍有问题，请与飞利浦客户服务中心联系。

产品漏水。

切勿让水位超过最大 (MAX) 水位。
如果仍有问题，请与飞利浦客户服务中心联系。

产品煮咖啡的时间过
长。

去除产品内的水垢（见“除水垢”一章）。

产品在煮咖啡过程中产
生很大的噪音和蒸汽。

确保产品不被水垢堵塞，如有必要，请去除产品
内的水垢（见“除水垢”一章）。

冲煮咖啡的过程中取出
玻璃壶时过滤网溢出。

如果您在产品冲煮咖啡的过程中从加热盘上取出
了玻璃壶，请尽快将其玻璃壶放回加热盘，以
免过滤网溢出。另请注意，在冲煮周期结束之
前，咖啡将无法释放其最浓的香味。因此建议
您在冲煮周期结束之前，请不要取出玻璃壶并
倒出咖啡。

从加热盘上取走玻璃壶
时，咖啡机盖晃动。

确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品（
即不要斜向一边）。

玻璃壶内残留咖啡粉。

将咖啡粉放到过滤网时，确保水箱盖放置到位。
不要将太多咖啡粉放到过滤网中。
确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向产品（
即不要斜向一边）。
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