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คำแนะนำกอนการใชงาน 
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1. ตรวจสอบระบบไฟของตัวเครื่อง ต้องตรงกับระบบไฟในบ้านก่อนเสียบปลั๊ก

2. ปลั๊กไฟตัวเครื่องติดตั้งพร้อมสายดิน เต้าเสียบไฟบ้านต้องมีสายดินเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

3. เพื่อป้องกัน มิให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด ควรระมัดระวังอย่าให้ปลั๊กไฟ สายไฟจุ่มลงน้้ำ 

4. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกคร้ังที่เลิกใช้งาน และทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรปล่อยให้เครื่อง

   เย็นลงก่อนลงมือทำความสะอาด 

5. ควรหยุดใช้งานทันทีและส่งเครื่องเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการ Minimex เมื่อพบว่าสายไฟเกิดความเสียหาย

   หรือมีสายถลอก เมื่อเครื่องหล่นจากที่สูงหรือได้รับความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ

6. การใช้อุปกรณ์ที่มิใช่อุปกรณ์ของตัวเครื่อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง และอันตราย 

   ต่อผู้ใช้งานได้ 

7. วางตัวเครื่องบนโต๊ะที่มีพ้ืนเรียบ ไม่เอียงหรือขรุขระ ไม่ควรแขวนสายไฟบริเวณมุมหรือขอบโต๊ะที่มีคม

8. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสความร้อน

9. อย่าวางตัวเครื่องใกล้เตาไฟหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ 

10. อย่าถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงออก

11. ควรวางตัวเครื่องในที่แห้งและไม่เปียกช้ืน ไม่ควรใช้เครื่องเพื่อการอื่นที่นอกเหนือจากการออกแบบ

12. ขณะใช้เครื่องไม่ควรให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ 

13. ควรระมัดระวังความร้อนจากไอน้ำ ที่เป่าออกจากตัวเครื่อง

14. ไม่ควรใช้มือสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นความร้อน 

15. เมื่อน้ำในแท็งก์หมด ควรหยุดใช้ทันทีไม่ควรใช้งานต่อไป เพราะจะทำให้หม้อต้มเสียหาย

16. ขณะใช้งาน ห้ามถอดแท็งก์น้ำออกเพราะน้ำภายในหม้อต้มร้อนจัด อาจเกิดอันตรายได้

17. ห้ามถอดด้ามกรองออกจากตัวเครื่องขณะใช้งาน เพราะอาจทำให้น้ำร้อนอัดออกมาถูกมือได้ 

18. ควรปิดสวิตช์ตัวเครื่องก่อนถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ

19. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไอน้ำ ในตัวเครื่องลดลงก่อนเอาแท็งก์น้ำออก ควรปล่อยแรงดันไอน้ำออกทาง 

     ท่อเป่าฟองนม 

20. เครื่องชงกาแฟนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานโดยผู้ด้อยความสามารถ คนพิการ หรือเด็ก ยกเว้นมีการดูแล

     และแนะนำการใช้เครื่องอย่างใกล้ชิด 

21. อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้ให้เด็กเล่น

22. ห้ามใช้เครื่องในที่กลางแจ้ง 

23. หากพบว่าสายไฟถลอก ควรส่งเข้าเปลี่ยน ณ ศูนย์บริการ Minimex 

24. เก็บคู่มือฉบับน้ีไวใ้ห้ดี อย่าให้สูญหายเพื่อให้ท่านสามารถนำมาใช้ได้ในอนาคต
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กอนใชงาน

เทคนิคการชงกาแฟให้อร่อย เพื่อให้กาแฟมีรสชาติดี ท่านควรเปิดสวิตช์อุ่นเครื่องให้ระบบต่างๆ ภายในตัว

เครื่องร้อน และปล่อยน้ำผ่านก้านชงให้ก้านชงร้อนก่อนชงกาแฟ

1. เทน้ำดื่มบริสุทธิ์ลงแท็งก์น้ำ ระดับน้ำสูงสุดไม่ควรเกินสัญลักษณ์ “MAX”

สำคัญ! : - น้ำที่ใช้กับเครื่องชงกาแฟ ควรเป็นน้ำดื่มชั้นดีบรรจุขวด ไม่ควรใช้น้ำประปา

             เพราะจะทำให้เกิดคราบตะกรันในหม้อต้ม

           - แท็งก์น้ำเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดออกล้างได้

2. ใส่ก้านชงเข้าในหัวชง (ยังไม่ต้องใส่ผงกาแฟบด)

3. วางถ้วยกาแฟใต้ก้านชง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มไอน้ำ “ปิด”

4. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับ เต้าเสียบไฟบ้าน เปิดสวิตช์หลัก (1) สัญญาณไฟสีแดงเหนือสวิตช์สว่างข้ึน

5. กดปุ่มกลั่นกาแฟ (3) ปั๊มจะเริ่มทำงาน และมีน้ำไหลออกที่ด้ามชง ปิดปุ่มกลั่นกาแฟ ปั๊มจะหยุดทำงาน 

   น้ำจะหยุดไหล กดสวิตช์ไอน้ำ (4) สัญญาณไฟสีเขียวเหนือสวิตช์สว่างขึ้น คอยจนความร้อนสูงขึ้นแล้ว

   กดสวิตซ์ไอน้ำเพื่อปิด กดปุ่มกลั่นกาแฟ (3) อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไอน้ำล้างหัวชง

6. เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ถือว่าการเตรียมเครื่องเพื่อการใช้งานเริ่มต้นสมบูรณ์แบบแล้ว

หมายเหตุ : การเปดสวิตชคร้ังแรก เม่ือปมน้ําเร่ิมทํางาน อาจมีเสียงดังเล็กนอย ซ่ึงเปนอาการปกติของ

                การป๊ัมน้ําครั้งแรก เม่ือการป๊ัมน้ําสมบูรณ์แล้ว เสียงต่างๆ จะเงียบลงและเข้าสู่ระดับปกติ

การอุนเคร�่อง

เทคนิคการชงกาแฟ เพ่ือให้ได้รสชาติท่ีดี ท่านควรอุ่นเคร่ืองให้ระบบต่างๆ ภายในตัวเคร่ืองรวมท้ัง

ด้ามชงและถ้วยกาแฟ มีความร้อนก่อน เพ่ือลดผลเสียจากความเย็น ซ่ึงมีผลต่อกล่ินและรสชาติกาแฟ

1. เปิดฝาแท็งก์น้ำแล้วเติมน้ำด้วยน้ำดื่มคุณภาพดีบรรจุขวด ระดับน้ำที่เติมไม่ควรเกินระดับ “MAX”  

2. ใส่กรองเข้าที่ด้ามชง ใส่ด้ามชงเข้าที่หัวชงกาแฟ เลื่อนด้ามชงเข้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด 

3. วางถ้วยกาแฟรองบริเวณด้ามชง

4. เสียบปล๊ักเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน 
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5. เปิดสวิทช์หลัก (1) สัญญาณไฟสีแดงสว่างข้ึน สัญญาณไฟสีเขียวเหนือ ปุ่มชงกาแฟ (3) กระพริบ (ระบบทํา

    ความร้อนเร่ิมทํางาน) คอยจนกว่า สัญญาณไฟเขียวหยุดกระพริบ กดปุ่มชงกาแฟ (3) ป๊ัมจะเร่ิมทํางาน     

    น้ําจะไหลออกจากด้ามชงแล้ว กดสวิตช์ปิด 

6. เม่ือสัญญาณไฟเขียวเหนือสวิทช์ชงกาแฟ (3) หยุดกระพริบ หมายถึงอุณหภูมิอยู่ในสภาพพร้อมใช้

   (ท่านอาจทําข้ันตอน 5-6 เป็นจํานวน 2-3 รอบได้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าอุปกรณ์ ทุกช้ันภายในเคร่ืองมีความร้อน

   โดยท่ัวกันแล้ว (เข็มอุณภูมิจะช้ีในแถบแดง) 

การชงกาแฟ Espresso

1. ถอดก้านชงที่ทำการอุ่นแล้วออกจากหัวชง เช็ดก้านชงให้แห้งแล้วใส่กาแฟบดให้เต็มกรอง กดกาแฟให้

   แน่นด้วย Tamper 

2. ใส่ก้านชงเข้าหัวชง หมุนก้านทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ตรงตำแหน่ง Lock 

3. ใส่ถ้วยกาแฟที่อุ่นแล้วลงใต้ก้านชง 

4. หลังจากเปิดสวิตซ์หลัก (1) และดวงไฟสีเขียวเหนือปุ่มชงกาแฟ (3) หยุดกระพริบ (สว่างเต็มดวง)                  

    เข็มเทอร์โมมิเตอร์ (2) ชี้บริเวณแถบแดง แสดงถึงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน กดปุ่มชงกาแฟ (3) 

    กาแฟจะไหลออกมา เมื่อได้ปริมาณกาแฟเพียงพอแล้ว ให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด กาแฟจะหยุดไหล 

    นำกาแฟออกดื่ม หรือผสมเครื่องดื่มได้ 

ข้อควรระวัง! : • เคร่ืองชงกาแฟ MiniMex Piccolo จะปดตัวเองโดยอัตโนมัติหากท้ิงไวโดยไมมี

                     ผู้ใช้งานนานเกิน 30 นาที แตอยางไรก็ตามทานไมควรท้ิงเคร่ืองท่ีเปดสวิตซไวโดย

                     ปราศจากผูดู้แล

                   • เม่ือชงกาแฟเสร็จแล้วควรถอดก้านชงออกเคาะกากกาแฟ แล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ํา 

                   • ท่านไม่ควรเปิดสวิตซ์ชงกาแฟนานเกิน 3 นาที
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การทำน้ำรอน

เคร่ืองชงกาแฟ Minimex Piccolo สามารถทําน้ําร้อนเพ่ือใช้อุ่นแก้ว หรือ ชงชาได้ ท่านสามารถทําน้ําร้อนได้

โดยการกดสวิตซ์หลัก (1) และคอยจนกว่าสัญญาณไฟสีเขียวเหนือปุ่มชงกาแฟ (3) หยุดกระพริบ 

เคร่ืองอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน ท่านสามารถได้น้ําร้อนโดยการใช้แก้วรองบริเวณหัวจ่ายไอน้ํา (8) แล้วหมุน

วาล์วเปิดไอน้ํา (6) น้ําร้อนจะพุ่งออก (ควรใชความระมัดระวัง) 

ท่านสามารถเปิดน้ําร้อนต่อเน่ืองได้นาน 3 นาที จากน้ันควรปิดสวิตซ์หลักแล้วเปิดใหม่ 

เพ่ือให้ระบบหม้อต้มมีการป๊ัมน้ํา และผลิตความร้อนข้ึนมาใหม่ 

การทำกาแฟคาปูช�โน / เปาฟองนม

ท่านสามารถทํากาแฟคาปูชิโน่ได้ง่ายๆ โดยนํากาแฟเอสเปรสโซ่ 1 ชอตมาผสมกับฟองนม โดยมีวิธีดังต่อไปน้ี  

1. ทํากาแฟเอสเปรสโซ่ 1 ชอต  

2. เสร็จแล้วกดปุ่มไอน้ํา (4) สัญญาณไฟสีเขียว เหนือปุ่มไอน้ํากระพริบ 

   คอยจนกว่าความร้อนถึงระดับ สัญญาณไฟหยุดกระพริบ 

หมายเหตุ : การทําไอน้ําอุณหภูมิภายในตัวเคร่ืองจะทํางานและหยุดทํางาน สลับกันไป 

               เพ่ือให้ได้ระดับอุณหภูมิท่ีต้องการ 

3. ใช้พิชเชอร์ขนาด 350 มล. เทนมสดประมาณ 100 มล. ลงไป 

   (ขอแนะนําให้ท่านเลือกใช้นมสดพลาสเจอร์ไรส์ท่ีแช่ในตู้เย็น ห้ามใช้นมอุ่น หรือ ร้อน) 

หมายเหตุ : พิชเชอรขนาด 350 มล. มีความเหมาะสมในการเปาฟองนม 

               เม่ือนมขยายปริมาตร 1 เท่าตัวพิชเชอร์ยังมีพื้นท่ีเพียงพอ

4. ควรใช้ความระมัดระวังขณะหมุนวาล์วเปิดไอน้ํา (6) ควรหมุนอย่างช้าๆ ให้ไอน้ําพุ่งออกอย่างน่ิมนวล

ข้อควรระวัง! : หามหมุนวาลวเปดไอน้ํา (6) ออกอยางเร็วเพราะจะทําใหไอน้ําพุงออก

                   อย่างเร็วแรง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไอน้ํา ลวกมือ และเกิดการกระจาย

                   ออกของนมร้อนได้
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3. ถอดด้ามกรองออก ล้างให้สะอาดด้วยน้ํายาล้างจานและน้ําเปล่าอีกคร้ัง เช็ดให้แห้ง เช็คคราบกาแฟบริเวณ

   หัวชงให้สะอาดด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาด 

4. ล้างอุปกรณ์ทุกช้ินด้วยน้ํายาล้างจานและน้ําเปล่า แล้วเช็ดให้แห้ง

5. สอดพิชเชอร์ท่ีใส่นมแล้วเข้าหัวจ่ายไอน้ํา (8) ให้หัวจ่ายไอ้น้ําจุ่มลงในนมประมาณ 2 ซม. 

   เปิดไอน้ําออกอย่างช้าๆให้ไอน้ําเป่าฟองนมหมุนเป็นวงกลม และอาจเล่ือนพิชเชอร์ให้ต่ําลง 

   เพ่ือให้เกิดฟองนม 

6. เม่ือฟองนมขยายตัวข้ึน  ได้ปริมาณท่ีต้องการแล้วปิดวาล์วไอน้ํา (6) ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาด 

   เช็ดหัวจ่ายไอน้ําให้สะอาดปราศจากคราบนม (ควรทําทุกคร้ังเพ่ือป้องกันมิให้ หัวจ่ายไอน้ําสกปรก) 

7. เทฟองนมท่ียังร้อนอยู่ลงในกาแฟเอสเปรสโซ่ ท่ีเตรียมไว้ เป็นอันเสร็จส้ินการทํากาแฟคาปูชิโน่ 

   ท่านอาจปรุงด้วยผงโกโก้โรยหน้า และใส่น้ําตาลเล็กน้อยตามรสนิยม 

8. ปิดสวิตซ์หลัก 

หมายเหตุ : ภายหลังจากใชไอน้ํา เรียบรอยแลว ควรกดปุม ชงกาแฟ (3) หากพบวาสัญญาณไฟสีเขียว

               เหนือสวิตซ์ชงกาแฟกระพริบถ่ีๆ แสดงวาอุณหภูมิหมอตมสูงกวาปกติมาก (เข็มอุณหภูมิช้ี

               บริเวณแถบไอน้ํา) หากท่านต้องการชงกาแฟต่อไปควรลดความร้อน โดยการเปิดวาล์ว

               ไอน้ํา ให้น้ําพุ่งออก (ควรใช้พิชเชอร์หรือภาชนะรองไอน้ําร้อนเอาไว)้จนกว่าจะได้อุณภูมิชง

               กาแฟท่ีต้องการ (เข็มอุณหภูมิชี้ใกล้ถ้วยกาแฟ) หรือปิดเคร่ือง เพ่ือให้อุณหภูมิลดลง 

               ประมาณ 5 นาที 

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ก่อนทําความสะอาดควรปิดสวิตช์ และถอดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านก่อน

   เพ่ือให้เคร่ืองเย็นลง และหลีกเล่ียงอันตรายจากไฟดูด 

2. ถอดถาดรองน้ํา (14) ออก ล้างด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดเช็ดตัวเคร่ือง  

หมายเหตุ : หามจุมตัวเคร่ืองลงลางในน้ํา โดยเด็ดขาด หามใชแอลกอฮอลหรือ 

               สารเคมีใดๆ เพ่ือเช็ดตัวเคร่ือง
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ระบบปดเคร�่องอัตโนมัติ

หากท่านเปิดเคร่ืองท้ิงเอาไว้ โดยไม่มีการใช้งานใดๆ ภายในระยะเวลา 30 นาที ระบบควบคุมภายในตัวเคร่ือง

จะทําการปิดโดยอัตโนมัติคุณสมบัติน้ีออกแบบมาเพ่ือความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 

การลางคราบตะกรัน

1. ผสมผงล้างคราบตะกรัน กับน้ําตามสัดส่วนท่ีแนะนําโดยผู้ผลิตผงล้างคราบตะกรัน นําแท็งก์น้ําออกจากตัว

   เคร่ือง เพ่ือเทน้ําท่ีหลงเหลืออยู่ออกให้หมด แล้วเทน้ํายาล้างคราบตะกรันลงไปจนถึงระดับ “MAX”

   ใส่แท็งก์น้ํากลับเข้าท่ีกับตัวเคร่ือง

2. ใส่ด้ามกรอง (ไม่มีกาแฟ) (12) เข้าหัวชง (5) ใช้พิชเชอร์ หรือ เหยือกแก้วรองใต้หัวชง 

3. เปิดสวิตช์หลัก (1) สัญญาณไฟสีแดงสว่างแล้วกดปุ่มชงกาแฟ (3) ให้ป้ัมทํางาน น้ําเก่าในหม้อต้ม  

   จะถูกป๊ัมออก แทนท่ีด้วยน้ําใหม่ซ่ึงเป็นน้ํายาขจัดคราบตะกรันเข้าแทนท่ี แล้วปิดสวิตช์ ปล่อยให้

   หม้อต้มเร่ิมอุ่นเคร่ือง

4. เม่ือสัญญาณไฟสีเขียวเหนือปุ่มชงกาแฟ (3) หยุดกระพริบ แสดงว่าขบวนการอุ่นเคร่ืองส้ินสุด น้ําในหม้อต้ม

   มีความร้อนสูงสุดแล้ว ให้กดปุ่มชงกาแฟ (3) แล้วปล่อยน้ําออกประมาณ 2 ออนซ์ (60 มล.) กดปุ่มอีกคร้ัง

   เพ่ือปิดสวิตซ์ แล้วคอยเป็นเวลา 5 นาที  

5. กดปุ่มไอน้ํา (4)  สัญญาณไฟสีเขียวเหนือปุ่มไอน้ํากระพริบ หมุนวาล์วเปิดไอน้ํา (6) ปล่อยไอน้ําออกเป็น

   เวลา 2 นาที (อย่าลืมนําพิชเชอร์รองรับไอน้ําไว้) แล้วปิดสวิตซ์หลัก (1) ท้ิงไว้ 15 นาที  

6. ทําข้ันตอน 4 ถึง 6 จํานวน 3 รอบ

7. เม่ือเปิดสวิตซ์หลัก (1) สัญญาณไฟเหนือปุ่มชงกาแฟ (3) หยุดกระพริบ กดปุ่มชงกาแฟให้น้ําไหลออก

   จนน้ํายาในแท็งก์หมด 

8. นําแท็งก์น้ําออกล้างให้หมดคราบของน้ํายาล้างตะกรัน แล้วเติมน้ําด่ืมลงไปจนถึงระดับ “MAX”

   ทําข้ันตอน 4-6 เป็นจํานวน 3 รอบ ในข้ันตอนสุดท้าย ให้อุ่นเคร่ืองท้ิงไว้ 15 นาที แล้วกดปุ่มชงกาแฟ (3)  

   ให้น้ําไหลออกจนน้ําหมดแท็งก์  

9. ท่านอาจกดปุ่ม ชงกาแฟ (3) เพ่ิมอีกได้เพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ และระบบท่อถูกล้างจนสะอาดปราศจาก

   น้ํายาแล้ว  
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ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา

น้ําร่ัวใต้เคร่ือง 

- นําถาดรองน้ําออกท้ิงน้ําและ

  ทําความสะอาด

เคร่ืองไม่ทํางาน

ไม่สามารถ

เป่าฟองนมได้ 

- ความร้อนในหม้อต้ม

  ยังไม่ถึงระดับ 

- ใช้พิชเชอร์ใหญ่เกินไป 

- ใช้นมพร่องมันเนย 

- น้ําล้นออกจากถาดรองน้ํา

น้ําร่ัวออกท่ีหัวชง 

- คอยจนกว่าสัญญาณไฟสีเขียว

  เหนือปุ่มไอน้ําหยุดกระพริบ 

- เลือกขนาดพิชเชอร์ให้เหมาะสม 

- ใช้นมสดพาสเจอร์ไรส์ 

ว�ธ�แกปญหาดวยตนเอง

- มีเศษกาแฟติดท่ีหัวชง - ทําความสะอาดหัวชง 

กาแฟมีรสเปร้ียว 

(เหมือนน้ําส้มสายชู) 

- กาแฟเก่า หรือเก็บไว้นาน

  เก็บกาแฟไว้ในท่ีร้อนช้ืน 

- ควรใช้กาแฟสดใหม่ 

- เก็บกาแฟไว้ ใน ท่ีแห้งและเย็น 

- เม่ือเปิดถุงแล้วต้องพับถุงให้แน่น 

  ใช้คลิปหนีบ แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น 

- ไม่ได้เสียบปล๊ัก 

- เสียบปล๊ัก 

- ถ้าเคร่ืองยังไม่ทํางานควร

ส่งศูนย์บริการฯ เพ่ือตรวจสอบ

- มีความผิดปกติในตัวเคร่ือง - ส่งเคร่ืองเข้าตรวจสอบ ณ 

ศูนย์บริการฯ
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การรับประกัน 

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ Minimex รุน PICCOLO ระยะเวลารับประกัน 1 ป 

เงื่อนไขการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมถึงคุณภาพของสินคาและฝมือการประกอบโดยสินคาตองใชใน ครัวเรือนเทานั้น
ผูใช ตองใชงานและบำรุงรักษาอยางถูกตองตามคำแนะนำในหนังสือคูมือ

ขอยกเวนการรับประกัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เปนผลสืบเนื่องจากการใชสินคา
และสงวนสิทธิ์การรับประกันหากลูกคา : 
• นำสินคาไปใชผิดจากวัตถุประสงคของการออกแบบ เชน การนำเอาสินคาที่ออกแบบมาเพื่อการใชในครัวเรือน
  แตนำไปใชเพื่อประกอบอาชีพหรือในเชิงพาณิชย
• ใชงานผิดวิธีหรือมิไดใชงานตามวิธีที่อธิบายในหนังสือคูมือ
• มิไดบำรุงรักษาตามคำแนะนำในหนังสือคูมือ

การใชสิทธิ์การรับประกันสินคา
การรับประกันสินคามีผลตามวันที่ ที่ระบุในใบรับประกันสินคา กรุณาแสดงใบรับประกันสินคา
หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานในการซื้อตอเจาหนาที่ศูนยบริการฯ
ในการใชสิทธิ์การรับประกันสินคา

การพิจารณาความบกพรองของสินคาเพื่อการรับประกัน
บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินคาอยางละเอียด และตัดสินใจวาความบกพรองของสินคานั้นอยูในเงื่อนไข
การรับประกันหรือไมซึ่งเปนสิทธิ์ของบริษัทฯเทานั้น ในกรณีที่อยูในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ
จะเปนผูรับผิดชอบคาแรงในการซอม คาอะไหล และคาจัดสงสินคาถึงบานลูกคา โดยลูกคาไมตองชำระคา
บริการใดๆทั้งสิ้น หากบริษัทฯพิจารณาเห็นวาตองเปลี่ยนสินคาใหมใหแกลูกคาแตสินคารุนเดียวกันไมมี
จำหนายแลว บริษัทฯ จะเปนผูตัดสินวาสินคารุนใดเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแทน

การคืนสินคา
ในกรณีที่ลูกคาซื้อสินคาไปแลวแตไมถูกใจ บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินคาภายใน 15 วัน โดยมีเงื่อนไขวาสินคา
ตองมีบรรจุภัณฑอยางสมบูรณและสินคามิไดถูกใชงานมากอน โดยลูกคาตองนำหลักฐานการซื้อเพื่อคืนสินคา
ณ รานคาที่ซื้อเทานั้น

ศูนยบริการ
หากทานตองการบริการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้ออุปกรณพิเศษทานสามารถติดตอศูนยบริการได
Service Center : Tel. 0-2817-8999, 02-493-6565
Fax : 0-2464-1600
E-mail : SERVICE_minimex@penk.co.th
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ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม 

เราขอชี้ชวนให้ท่านร่วมรักษาสภาพแวดล้อม  

ด้วยการทิ้งเศษอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว ณ สถานที่ เหมาะสม



Minimex Esspresso Machine
Model : PICCOLO

220-240V., ~50Hz., 1,100W.

English

Instruction Manual

Instruction Manual
ESSPRESSO MACHINE

Minimex
Model : Piccolo



Important Safeguards:
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Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed 
including the following: 
1. Read all instructions. 
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the 
    rating plate. 
3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in 
    your house is well earthed. 
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, 
     in water or other liquid. 
5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down 
    completely before taking off, attaching components or before cleaning. 
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, 
     or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service 
    facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. 
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may 
    result in fire, electric shock or injury to persons. 
8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or 
    counter. 
9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance. 
10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to being 
      damaged. 
11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord. 
12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment. 
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. 
14. Be careful not to get burned by the steam. 
15. Do not touch the hot surface of appliance 
      (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use handle or knobs. 
16. Do not let the coffee maker operate without water. 
17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or making steam. 
18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from 
      wall outlet.  



– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 
– farm houses; 
– by clients in hotels, motels and other residential type environments; 
– bed and breakfast type environments. 

19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
      sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
      given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible 
      for their safety. 
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

22. Do not use outdoors. 
23. Save these instructions. 
24. If you do not use the product for a long time, you need to turn on the power and then release 
     steam for 3 minutes before leaving this product.  
25.If you cut off power during steam release, residual heat will make product continue to release 
     steam for a length of time, the product will stop releasing steam immediately once you 
     turn off steam knob。 
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KNOW YOUR COFFEE MAKER 
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Power switch

Thermometer

Coffee switch

Steam switch

Coffee spout

Steam control knob 

1

2

3

4

5

6

Removable shelf

Drip tray

Water tank cover

Water tank

Coffee spoon / Tamper

13

14

15

16

17

7

9

10

11

8

Steam wand

Steam pipe

Froth device

1 Cup steel mesh

2 Cup steel mesh

Porta filter12

1

2
3
4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5
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2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh). 
3. Place an jug on removable shelf. Make sure the steam control knob is on the OFF position.

NOTE : the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can fill 
              the tank with water firstly, and then put the tank into the appliance.

NOTE : There may be noise when pumping the water for the first time, it is normal, 
the appliance is releasing the air inside. After about 20s, the noise will disappear.

BEFORE THE FIRST USE 

To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm
 water as follows: 
1. Pour water into water tank, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. 
    Then replace the water tank cover. 

NOTE : the appliance is not equipped with jug, please use yourself jug or coffee cup.

4. Connect to power source, Press the power switch “        ” one time, the red indicator 
    is illuminated. 
5. Press the coffee switch , the pump will pump water, when there is water flowing out and 
    close the pump by pressing the coffee switch , press the steam switch selector and wait for 
    a moment, the appliance begins to be pre-heated until the inner lamp of coffee switch is 
    illuminated, it shows the pre-heating is finished. Press the coffee switc hand water will flow out. 
6. After water does not drop out any more, you can pour the water in each container out then 
    clean them thoroughly, now you can start brewing. 



PRE-HEATING
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To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating the appliance 
before making coffee, including the funnel, filter and cup, so that the coffee flavour can not be 
influenced by the cold parts. 

1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired water, the water 
    level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance 
    properly.  
2. Select the steam mesh, Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel 
    aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the “Insert” 
    position, and you can fix them into coffee maker firmly through turn it anticlockwise until it is 
    at the “Lock” position. 
3. Place an espresso cup on removable shelf. 
4. Then connect the appliance to power supply. Make sure the steam control knob is on the 
    OFF position. 
5. Press the power switch “       ” one time, the power indicator turns on and the coffee indicator 
    blinks. After finish preheating, the coffee indicator lights solidly. Press the coffee switch , 
    when there is water flowing out, close the pump immediately. The purpose of the step is to 
    pump the water of the tank into the housing. 
6. When the lamp in coffee switch is illuminated, you should press the coffee switch again,
    there will be hot water flowing out. When the lamp in it is extinguished, close the pump. 
    The pre-heating is finished. 

MAKE ESPRESSO

1. Remove the funnel by turning it in clockwise. Add ground coffee steel mesh with measuring 
    spoon, a spoon ground coffee power can make about a cup of top-grade coffee, then press 
    tthe ground coffee powder tightly with the tamper 
2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the 
    appliance, then insert the funnel into the appliance from the “Insert” position, and you can fix 
    them into coffee maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the “Lock” position.
3. Pour the hot water in the cup, after the cup is warmed up, empty the water in the cup and dry 
    the cup, and then place the hot cup on removable shelf.  
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4. At the time, the lamp in coffee switch shall be illuminated, if it is extinguished, 
   wait for a moment, once the lamp in it is illuminated, you should press the coffee switch, 
   there will be coffee flowing out. Press the coffee switch again when the required amount is got, 
   and then the water pump stops working.  

WARNING : 
Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, 
as you need operate manually sometimes! 
1. After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out through 
    turn clockwise, then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed 
    by press bar. 
2. Let them cool down completely, then rinse under running water. 
3. The working time for brewing coffee is 180 seconds at most, then sort out 
     the power outage and press the power button again to start the machine.

MAKE HOT WATER 

• When the preheating is finished, the coffee indicator lights up solidly. Then press the coffee 
switch, and the water pump starts to pump water. Turn the knob to “Hot water”, and then hot 
water will flow out of the steam pipe. To stop making hot water, press the coffee switch again. 
Hot water is used for warming cup, making tea or cooling down the appliance. 

• The working time for hot water is 180 seconds at most, then sort out the power outage and 
press the power button again to start the machine. 

• Please refer to the operation described in the section of “Make ESPRESSO” when need to 
adjust the working time for making hot water. 



NOTE : Never turn the steam control button rapidly, as the steam will accumulate rapidly 
              in short time which may increase the potential of the risk of explosion. 
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MAKE CAPPUCCINO/FROTHED MILK

You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothed milk. 
Method: 
1. Prepare espresso first with container big enough according to the part 
    “MAKE ESPRESSO COFFEE”, make sure that the steam control knob is at the “o” position.  
2. Press the steam switch selector , the lamp in the coffee switch will be illuminated, 
    wait for until the indicator in the steam switch selector is illuminated. 

NOTE : During operation, the indicator in the steam selector will cycle on and off to 
              maintain to desired temperature.

3. Fill a jug with about 100 ml of milk for each cappuccino to be prepared,
    you are recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!).

NOTE : In choosing the size of jug, it is recommend the diameter is not less than 70±5mm, 
and bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of jug 
is enough. 

4. Turn the steam control knob slowly anti-clockwise, steam will come out from the frothing 
    device. 

5. Insert the frothing device into the milk about two centimetre, froth milk in the way moving 
    vessel round from up to down. 
6. When the required purpose is reached, you can turn the steam control knob to “o” position. 

NOTE : Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating, 
              but care not to hurt!

7. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to 
    taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder. 
8. Press the Power switch to cut the power source off. All indicators will be extinguished. 
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WARNING : After finish the “Steam” function, press the coffee switch, if the coffee 
indicator and steam indicator blink fast, it means that the temperature of the appliance
is too high and the appliance needs to be turned off and have a rest for more than 
5 minutes, or you can activate the “Hot water” function to cool down the appliance.  

AUTOMATIC POWER OFF FUNCTION 
• If there is no any operation within 29 minutes, the unit will power off automatically. 

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning. 
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip 
    tray and removable shelf regularly then dry them.

NOTE : Do not clean with alcohol or solvent cleanser. 
              Never immerse the housing in water for cleaning. 

3. Detach the metal funnel by turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can 
    clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear water. 
4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.

CLEANING MINERAL DEPOSITS

1 .Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler is 4:1, 
   the detail refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”, you can use 
   the citric acid (obtainable from chemist’s or drug stores) instead of the descaler 
   (the one hundred parts of water and three parts of citric acid). 
2. According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in it) and jug 
    in place. Brewing water per “ PRE-HEATING”. 
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3. Press the Power switch one time, its red lamp will be illuminated, you should press the coffee 
    switch, maker sure the coffee/steam selector , when there is water flowing out and close the 
    pump, and wait for a moment, the coffee maker begins to be heated.  
4. When the lamp in coffee switch is illuminated, it shows the heating is finished.
    Pressing the coffee switch and make two cups coffee (about 2Oz). Then close the pump 
    and wait for 5s. 
5. Press the coffee/steam selector, the indicator in the coffee switch will be extinguished,
    waiting for until the indicator in the coffee/steam selector is illuminated. Make steam for 2min 
    by turning the steam control knob, then turn the steam control knob to “o” position to stop 
    making steam. Press the Power switch for stop the unit immediately, make the descalers 
    deposit in the unit at least 15 minutes. 
6. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times. 
7. Then press the coffee/steam selector , the lamp in coffee switch will be illuminated, 
    then press the coffee switch to brew until no descaler is left. 
8. Then brew coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-6 
    for 3 times (it is unnecessary to wait for 15 minutes in step of 6), then brew until no water is 
    left in the tank. 
9. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is clean. 
10. Follow the operation as below to cancel the descaling warning after finish descaling. 
    Hold and press the coffee switch and steam switch for 3 seconds at the same time under 
    the standby mode, and then their corresponding indicators quickly blink for 3 times, 
    which means the descaling warning is canceled and the working cycle is zeroed.

CLEANING MINERAL DEPOSITS (Continue)
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Problem Cause Corrections

The metal parts in 
the tank have rust. 

Use the descaler 
recommended by 

manufacturer. 

Acid (vinegar) 
taste exists in 

Espresso coffee.

Please use fresh coffee powder,
or store unused coffee powder in
a cool, dry place. After opening a
package of coffee powder, reseal

it tightly and store it in a refrigerator
to maintain its freshness. 

The coffee maker 
cannot work any more. 

The steam cannot froth.

The steam ready indicator 
is not illuminated. 

The container is too big 
or the shape is not fit.

You have used skimmed milk

The power outlet is 
not plugged well.  

TROUBLE SHOOTING

 The descaler is not recommended 
type. It may corrode the metal parts

in the tank. 

Water leaks from the 
bottom of coffee maker.

There is much water in the drip tray. Please clean the drip tray. 

The coffee maker is malfunction. 
Please contact with the 

authorized service facility 
for repairing.

Water leaks out of 
outer side of filter. 

There is some coffee powder 
on filter edge. Get rid of them.

No clean correctly after 
cleaning mineral deposits.

Clean coffee maker per the 
content in “before the first use” 

for several times. 

The coffee powder is stored in 
a hot, wet place for a long time. 
The coffee powder turns bad. 

Plug the power cord into a wall 
outlet correctly, if the appliance 

still does not work, please contact 
with the authorized service facility 

for repairing.

Only after the steam ready 
indicator is illuminated, 

the steam can be used to froth. 

Use high and narrow cup. 

Use whole milk or 
half-skimmed milk

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, 
you had better contact certified serving center. 
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We hereby warranty our Minimex Espresso Machine model PICCOLO

in a period of 1 (one) year.

Warranty exceptions
We disclaims all responsibility for incidental or consequential  damage caused by use of this appliance
This warranty will be void if customers.
• lead to a misunderstanding of the purpose of the design, such as using product in a commercial use.
• Use the wrong way or not used as described in the instruction manual.
• no maintenance as recommended in the instruction manual.

Customer right for product warranty
The warranty is effective on the date specified in the warranty card , invoice or receipt as proof
of purchase.

Returns of Product
If customer purchases to be dissatisfy. Customer could return the product within 15 days after
purchasing date only if the product is completely perfect packaging and has not been used before.
Customers must present proof of purchase to return the product at the store of purchase only.

Service Center
If customer need service or information, customer can contact our Minimex Service Center
Service Center : Tel. 0-2817-8999, 02-493-6565
Fax : 0-2464-1600
E-mail : SERVICE_minimex@penk.co.th

Determination of defective product
The company will inspect the false or defective of the product and decide that the defective of the
product is in warranty or not. The decision is solely the rights of the company. If the product proved to 
be defected and covered by warranty, company will be responsible for parts and labor to repair and  
deliver the product to customers' house. Customers do not have to pay any fee.If the company
considers that it must change its products to customers, but the same model of product is not available,
the company will determine an appropriate version of the product to be replaced.

Warranty Conditions
The warranty cover  product defective and workmanship . Users must properly use
and maintain  following the instructions manual..

Warranty



Please dispose of old machines in an environmentally neutral way.
Old machines contain valuable materials which should be salvaged for recycling.
 Please therefore dispose of old machines via your regional collection system

ENVIROMENT FRIENDLY DISPOSAL
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