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คู�มือการใช�งาน
เคร�่องชงกาแฟเอสเพรสโซ�

Minimex
รุ�น Richie Pro A1

P R O F E S S I O N A L



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย:
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ก่อนเริ่มต้นใช้งานเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้ อย่างถูกต้อง 

เต็มประสิทธิภาพและทนทาน (การใช้งานอย่างผิดพลาด อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง และไม่อยู่ใน

การรับประกันคุณภาพสินค้า)

1. ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า ระบบไฟของตัวเครื่องตรงกับระบบไฟจากเต้าเสียบไฟบ้าน (โวลต์)              

   และสามารถให้กำลังไฟ (วัตต์) เพียงพอต่อการใช้งานของตัวเครื่อง

2. ปลั๊กไฟและเต้าเสียบต้องต่อสายดิน (ground) อย่างถูกหลัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

3. ไม่ควรปล่อยให้เด็กหรือผู้ด้อยความสามารถเป็นผู้ใช้งาน 

4. อย่า! ติดตั้งเครื่องใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น เตาไฟหรือเตาอบ เป็นต้น 

5. หากมิได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน

6. ควรวางตัวเครื่องบนโต๊ะที่แข็งแรงมั่นคงห้ามวางบริเวณขอบโต๊ะ 

7. ขณะใช้งานอุปกรณ์บางส่วนของตัวเครื่องจะมีความร้อนสูงมาก เช่น บริเวณหัวชง ท่อน้ำร้อน ท่อไอน้ำ

   เป็นต้น ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง มิให้ความร้อนสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

8. ห้าม! จุ่มปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่อง ลงในน้ำเพราะจะทำให้เกิดไฟช๊อตเป็นอันตรายได้ 

9. หากพบว่าเครื่องมีปัญหา อย่าใช้ความพยายามที่จะซ่อมหรือใช้งานต่อ เพราะอาจเกิดอันตรายได้                

    ควรส่งเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการฯ

10. ห้าม ! ใช้เครื่องในที่โล่งแจ้ง 

11. ควรเก็บคู่มือเล่มนี้เอาไว้ เพื่ออาจใช้ศึกษาข้อมูล ซึ่งอาจได้ใช้ในอนาคต

12. ข้อมูลทางเทคนิค (Specification)

แรงดันไฟ

กำลังไฟ

ขนาดแท็งก์น้ำ

แรงดันชงกาแฟ

ปั๊มน้ำ

ขนาดตัวเครื่อง (ก.xย.xส.)

220 โวลต์ 50 เฮิร์ต

2,700 วัตต์

2.5 ลิตร

9 Bar

โรตารี่แบบ คอมเมอร์เชียล

324x435x515 มม.



สวนประกอบ
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จับฝาปิดแท็งก์น้ำ

ปุ่มกดกาแฟอัตโนมัติ (1ช็อต)

ปุ่มกดกาแฟอัตโนมัติ (2ช็อต)

ปุ่มน้ำร้อน

ปุ่มกดกาแฟ (Manual)

ปุ่มกดน้ำร้อน

ถาดรองน้ำ

1

2

ขาเครื่อง (ปรับได้) 

ฝาปิดแท็งก์น้ำ

ปุ่มเปิดไอน้ำ

ท่อไอน้ำ

เกจวัดแรงดัน

ตะแกรง

สวิตช์หลัก  ปิด/เปิด 
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อุปกรณมาตรฐาน
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เครื่องชงกาแฟ MiniMex Richie Pro A1 มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐาน ต่อไปนี้

ก้านชง 2 ทาง1 2 กรอง 2 ช็อต 3 กรอง 1 ช็อต 

แทมเปอร์ สแตนเลส สตีล54 ตะแกรง  

การใชงานครั้งแรก

เครื่องชงกาแฟ MiNiMEX Richie Pro A1 เป็นเครื่องชงกาแฟระดับอาชีพแต่ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถ ใช้ได้

ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยช่างติดตั้งระบบน้ำเข้า ระบบน้ำทิ้งใดๆ เพียงมีเต้าเสียบไฟบ้านที่ติดตั้งสายดินและ

สามารถจ่ายกำลังไฟได้เพียงพอ 2,850 วัตต์เท่านั้น ก็สามารถเริ่มต้นการใช้งานได้ 

1. แกะกล่องออก แล้วนำเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆออก แกะพลาสติกที่คลุมส่วนของโลหะออก (รูปที่ 1) 

   ตรวจนับอุปกรณ์เทียบตามภาพในคู่มือ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่ครบควรติดต่อผู้ขายทันที 

2. เช็ดหรือล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาด เช่น ด้ามชง ถาดน้ำ ตะแกรง ท่อน้ำร้อน ท่อไอน้ำ เป็นต้น 

3. หากท่านต้องการต่อถาดน้ำทิ้งลงท่อโดยตรง ท่านสามารถทำได้โดยดึงปลั๊กซิลิโคนที่อุดเอาไว้กลางถาดน้ำ

   ออก แล้วต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับถาดรองน้ำใต้เครื่อง (ถาดรองน้ำสามารถกลับด้านเพื่อให้ท่อน้ำทิ้งออกทาง 

   ซ้ายหรือขวา ได้) อย่าปล่อยให้ท่อน้ำทิ้งที่ต่อออกจากเครื่อง พับหรืองอ เพื่อให้น้ำทิ้งระบายออกได้อย่าง

   สะดวก (รูปที่ 2) 
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น้ำที่ใช ในการชงกาแฟ

     น้ำที่เหมาะสมสำหรับเติมลงในเครื่องชงกาแฟ ควรเป็นน้ำดื่มที่ใสสะอาดรสชาติดี มีค่าความกระด้างต่ำ 

(Hardness) อยู่ระหว่าง 30–50 ppm ไม่ควรใช้น้ำประปาเติมลงในเครื่อง เพราะอาจมีค่าความกระด้างสูงเกิน

ระดับไม่เหมาะแก่การชงกาแฟ หากท่านใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องกรองที่ใช้สามารถ

กรองเอาความกระด้างให้ลดลงในระดับที่ต้องการ ( 30–50 ppm )

     การใช้น้ำที่มีความกระด้างสูง จะทำให้เกิดตะกรันในระบบหม้อต้มและอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหาย

ของตัวเครื่องอย่างรวดเร็วและไม่สามารถชงกาแฟให้มีรสชาติดีได้

     เราขอแนะนำให้ท่านใช้น้ำดื่มมาตรฐานบรรจุขวด ที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ซึ่งสะดวกและปลอดภัย

ต่อเครื่องชงกาแฟของท่าน

(รูปที่ 1) (รูปที่ 2)

ข้อแนะนํา! หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับน้ําท่ีทานใช ทานอาจสงน้ําเขาตรวจสอบคุณภาพ

               และความกระด้างได้ ณ ศูนย์บริการฯ
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เมื่อเปดเคร�่อง 

ก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า :

         - เต้าเสียบติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องแล้ว 

         - เต้าเสียบสามารถจ่ายกระแสไฟได้เพียงพอต่อการใช้งานของตัวเครื่อง

1. เปิดฝาครอบแล้ว นำแท็งก์น้ำออกมาเติมน้ำ (แท็งก์น้ำสามารถจุปริมาณน้ำได้ 2.5 ลิตร) อย่าเติมน้ำเกินระดับ

   สูงสุด (Max)

2. นำแท็งก์น้ำเข้าที่ตามเดิม ระวัง! อย่าใส่แท็งก์น้ำสลับหน้า-หลัง แล้วปิดฝา 

3. เปิดสวิตช์หลัก (รูปที่ 3) ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงาน ใช้เวลาประมาณ 8 วินาที 

4. ระบบหม้อต้มจะเริ่มทำงาน สัญญาณไฟบนสวิตช์ทั้ง 4 ดวงจะกระพริบวนไป ใช้เวลาประมาณ 3 นาที 

5. เมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สัญญาณไฟบน จะติด

สําคัญ! สําหรับการใชงานคร้ังแรก ทานควรกดปุมชงกาแฟแมนนวลโดยกดคางไวเพ่ือ

          ปล่อยน้ําออก จนน้ําหมดแท็งก์ท้ังนี้เพ่ือให้น้ําเข้าหม้อต้มเต็มระบบ (ทําครั้งเดียว)

(รูปที่ 3)

สวิตช์หลัก
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การทำกาแฟ ESPRESSO

1. บดกาแฟให้มีความละเอียดเหมาะสมกับเครื่องชงกาแฟ ตักผงกาแฟลงในกรองจนเต็ม ประมาณ 16-18 กรัม 

   (ใช้นิ้วหรือก้านช้อนปาดให้ผงกาแฟระนาบกับขอบกรอง แล้วกดให้แน่นด้วยแทมเปอร์ (Tamper) ) (รูปที่ 4)

2. ใส่ก้านชงเข้าหัวชงให้เข้าล็อค แล้วหมุนก้านชงไปทางขวาให้แน่น (รูปที่ 5)

3. เตรียมถ้วยกาแฟรองใต้ก้านชง (รูปที่ 6)

4. กดปุ่มชงกาแฟ (Mannual หรือ Auto) เครื่องจะเริ่มกลั่นกาแฟ (รูปที่ 7)

5. เมื่อได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการกดปิด (ถ้าใช้ปุ่ม Manual) ถ้ากดปุ่ม Auto เครื่องจะหยุดกลั่นกาแฟ 

   โดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (ท่านสามารถตั้งเวลากลั่นกาแฟอัตโนมัติได้โดยกดปุ่มกลั่นกาแฟ Auto

   ค้างไว้ จนได้กาแฟที่ต้องการแล้วปล่อยเครื่องจะเมโมรี่เวลาการกลั่นกาแฟ ไว้โดยอัตโนมัติ) 

   ปุ่มชงกาแฟอัตโนมัติมี 2 ปุ่ม 

             - สำหรับการชงกาแฟ 1 ช็อต (Single Shot)

             - สำหรับการชงกาแฟ 2 ช็อต  (Double Shot) พร้อมกัน ท่านสามารถเมโมรี่เวลา

               ชงกาแฟทั้ง 2 ปุ่มด้วยวิธีเดียวกัน 

6. เลื่อนก้านชงไปทางซ้ายจนด้ามกรองหลุดออกจากหัวชง เคาะกากกาแฟออก ล้างก้านชงให้สะอาดเตรียม

   สำหรับใช้งานต่อไป 

ก้านชง

(รูปที่ 4) (รูปที่ 5) (รูปที่ 6)

(รูปที่ 7)

ปุ่มชงกาแฟ
แบบเเมนนวล

ปุ่มชงกาแฟ
1 ช็อต

ปุ่มชงกาแฟ
2 ช็อต

ปุ่มน้ำร้อน
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เมนูกาแฟชนิดตางๆ 

กาแฟเอสเปรสโซ 1 ช็อต มีปริมาณ 1 ออนซ์ หรือ 30 มิลลิลิตร กาแฟเอสเปรสโซ 1 ช็อตเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การปรุงกาแฟชนิดต่างๆ ดังน้ี 

            - เอสเปรสโซ 1 ช็อต + น้ําร้อน           = อเมริกาโน (Americano)

            - เอสเปรสโซ 1 ช็อต + นม + ฟองนม   = คาปูชิโน (Cappuccino)

            - เอสเปรสโซ 1 ช็อต + ครีมนม           = ลาเต (Latte)

อัตราการใชกาแฟ 

เครื่องชงกาแฟ MiNiMEX Richie Pro A1 มาพร้อมกับด้านชง 1 ด้าม, ถ้วยกรอง 1 ช็อต 1 ชิ้น, 

ถ้วยกรอง 2 ช็อต 1 ชิ้น

 ถ้วยกรอง 1 ช็อต ใส่ปริมาณผงกาแฟได้ 9-11 กรัม 

 ถ้วยกรอง 2 ช็อต ใส่ปริมาณผงกาแฟได้ 16-18 กรัม

* การชงกาแฟ Espresso ไม่ว่าจะใช้ถ้วยกรอง 1 หรือ 2 ช็อตใช้เวลานับจากน้ำไหลออกจนถึงสิ้นสุด

  ประมาณ 20-30 วินาที 

หมายเหตุ : ท่านควรสังเกตุ น้ำกาแฟที่ออกจากด้ามชง ดังนี้

- น้ำกาแฟไหลออกชา้ๆ กาแฟเป็นสีน้ำตาลเข้ม-ทอง แสดงว่า ปริมาณกาแฟ และความละเอียดผงกาแฟ พอดีแล้ว

- น้ำกาแฟไหลออกช้ามาก หรือ ไม่ออกเลย แสดงว่า ปริมาณกาแฟมากเกินไปหรือบดกาแฟละเอียดเกินไป

- น้ำกาแฟไหลออกเร็วเกินไป สีกาแฟจางแสดงว่า ปริมาณกาแฟน้อยเกินไปหรือบดกาแฟหยาบเกินไป

เกจวัดแรงดัน (Pressuve Gauge) 

เกจวัดแรงดันเป็นเคร่ืองวัดแรงดันไอน้ํา ขณะสกัดกาแฟท่ีบ่งบอกถึงสภาวะการสกัดกาแฟว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่ โดยดู
จากแรงดันขณะสกัด ดังน้ี

แรงดัน (บาร์) 8-10
(Perfect Shot)

แรงดัน (บาร์) ต่ํากวา 8
(Under Extraction)

แรงดัน (บาร์) สูงกวา 10
(Over Extraction)

การสกัดสมบูรณ์แบบ ความละเอียดถูกต้อง
ปริมาณถูกต้อง

การสกัดไม่สมบูรณ์แบบ ความละเอียดกาแฟหยาบ
เกินไป ปริมาณกาแฟน้อยเกินไป

การสกัดไม่สมบูรณ์แบบ ความละเอียดกาแฟ
ละเอียดเกินไป ปริมาณกาแฟมากเกินไป
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ปุ่มเปิดไอน้ำ

(รูปที่ 8) (รูปที่ 9)

ท่อไอน้ำ

ข้อควรปฎิบัติ

เมื่อนำพิชเชอร์ออกจากหัวจ่ายไอน้ำแล้ว ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดหัวจ่ายไอน้ำที่เปื้อนนม 

ให้สะอาดทันทีก่อนที่คราบนมจะแข็งตัว เปิดไอน้ำเพื่อไล่คราบนมบริเวณรูจ่ายไอน้ำออกให้หมด 

หัวจ่ายไอน้ำมีความร้อนสูงควรจับด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความร้อนลวกมือ

การเปาฟองนม (ปุมไอน้ำ) 

1. ทำกาแฟเอสเปรสโซ 1 ช็อตพร้อมไว้ 

2. เทนมเย็น (8-10 °C) ลงในพิชเชอร์ ประมาณ 1/3 ของพิชเชอร์ (ส่วนที่เหลือของพิชเชอร์เตรียมไว้เพื่อการ

   ขยายตัวของครีมนมเมื่อขยายตัวเต็มที่ ควรใช้พิชเชอร์สเตนเลสปากกว้างประมาณ 70 มม.

3. จุ่มหัวจ่ายไอน้ำลึกลงบนผิวนมเล็กน้อย (ประมาณ 1 ซ.ม.)

4. หมุนปุ่มเปิดไอน้ำ (รูปที่ 8)

5. ประคองพิชเชอร์ให้นมเกิดฟอง ครีมนมจะขยายตัวและเพิ่มปริมาณขึ้น อุณหภูมิของนมก็เพิ่มขึ้นด้วย 

เมื่อได้ที่แล้ว (อุณหภูมินมประมาณ 65 °C) ปิดไอน้ำ นำครีมนมออกเทลงในกาแฟเอสเปรสโซที่เตรียมไว้

การทำน้ำรอน

1. ใช้แก้วรองบริเวณหัวจ่าย น้ําร้อน 

2. กดปุ่มน้ําร้อน น้ําร้อนจะถูกจ่ายออกมาทันที และหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

   (ต้ังค่าจากโรงงาน เวลา 5 วินาที) 

ปุมนํ้ารอน

ข้อควรระวัง! หัวจายน้ํารอนมีความรอนสูง ควรระมัดระวังอยาใหถูกมือเพราะอาจเปนอันตรายได
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(รูปที่ 10)

ท่อน้ำทิ้ง

การปดเคร�่อง 

1. เมื่อปิดสวิตช์หลัก (14) ทุกระบบในตัวเครื่องจะถูกปิดทั้งหมด

2. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน หรือ โยกเบรกเกอร์ลง

3. หากเครื่องมิได้ใช้เป็นระยะเวลานาน ควรนำแท็งก์น้ำออก เทน้ำทิ้งและควรคลายสกรู เพื่อปล่อยน้ำ            

   จากหม้อต้มไอน้ำให้หมดด้วย

หมายเหตุ : การคลายสกรูเพ่ือปลอยน้ําจากหมอตมไอน้ํา ควรคอยจนกวาหมอตมเย็นลงกอน 

               และไม่มีแรงดันภายในหม้อต้ม (คอยประมาณ 1 ช่ัวโมง)

การตั้งเวลาชงอัตโนมัติ 

1. ปุ่มชงกาแฟอัตโนมัติ 1 ช็อต และ 2 ช็อต สามารถกำหนดเวลาในการชงกาแฟได้ ตามที่ท่านต้องการโดย

   เตรียมนำกาแฟใส่ก้านชง เตรียมพร้อมเหมือนการชงปกติ กดปุ่มอัตโนมัติ 1 ช็อต หรือ 2 ช็อต ตามต้องการ

   กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะได้กาแฟตามต้องการแล้วปล่อย ระบบจะเมโมรี่เวลาสำหรับการชงครั้งต่อไป 

   เพียงกดปุ่มครั้งเดียว เครื่องจะเริ่มทำงาน และหยุดเมื่อถึงเวลาที่กำหนดอย่างอัตโนมัติ 

2. ปุ่มน้ำร้อนก็สามารถกำหนดเวลาปล่อยน้ำร้อนอย่างอัตโนมัติโดยวิธีเดียวกัน โดยนำถ้วยรองหัวจ่ายน้ำร้อน

   เอาไว้ กดปุ่มน้ำร้อนค้างไว้แล้วปล่อยเมื่อได้ปริมาณน้ำร้อนตามต้องการ ระบบจะทำการเมโมรี่เวลาการปล่อย

   น้ำร้อนเอาไว้ ครั้งต่อไปท่านสามารถกดใช้เพียงครั้งเดียว เครื่องจะปล่อยน้ำร้อนตามเวลาที่กำหนดไว้อย่าง

   อัตโนมัติ



การทำความสะอาดตัวเคร�่อง

การหม่ันทําความสะอาดส่วนต่างๆ ของตัวเคร่ือง และอุปกรณ์เป็นส่ิงท่ีควรกระทําเป็นประจําทุกวันหลังจากเลิกใช้งาน 

เพราะนอกจากจะทําให้เคร่ืองสะอาด และดูใหม่อยู่เสมอแล้วยังช่วยให้เคร่ืองทนทานยิ่งข้ึนอีกด้วย ท่านสามารถทําความ

สะอาดด้วยวิธีต่อไปน้ี 

1. ก่อนทําความสะอาดตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ ต้องปิดสวิตช์หลักของตัวเคร่ืองก่อน แล้วถอดปล๊ักไฟ

   ออกจากเต้าเสียบ ปล่อยให้เคร่ืองเย็นลงประมาณ 2 ช่ัวโมง 

2. ใช้ผ้าขนหนูซักด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาด แล้วชุบน้ําบิดหมาดเช็ดบริเวณตัวเคร่ือง

3. ถอดด้ามชง และถาดรองน้ําออกล้างให้สะอาดแล้วใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดเช็ดส่วนท่ีอาจมองไม่เห็น เช่น 

   บริเวณหัวชง หรือ ใต้ถาดน้ํา เป็นต้น ควรเช็ดให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 

หมายเหตุ : ค่าต้ังต้น จากโรงงาน

กาแฟ 1 ช็อต : 5 วินาที 

กาแฟ 2 ช็อต : 40 วินาที 

น้ําร้อน         : 5 วินาที

3. ท่านสามารถทำการ Reset คุณสมบัติเหล่านี้ให้เป็นค่าตั้งต้นจากโรงงานได้ โดยกดปุ่มอัตโนมัติ 1 ช็อต 

   และ 2 ช็อต พร้อมกัน กดค้างไว้ 3 วินาที สัญญาณไฟจะกระพริบ จำนวน 5 ครั้ง ค่าต่างๆทั้งการชงกาแฟ

   และน้ำร้อนจะกลับสูjค่าตั้งต้นที่ตั้งจากโรงงาน 

การลางหัวชง (Clean Brew Unit)

การล้างหัวชง ด้วยวิธีแรงดันย้อนกลับพร้อมน้ํายาทําความสะอาด เพ่ือล้างระบบท่อภายในของหัวชง เป็นกิจวัตรท่ีจําเป็น 

เราขอแนะนําให้ผู้ใช้งานทําเป็นประจําทุกวัน ท้ังน้ีเพ่ือให้รสชาติกาแฟได้มาตรฐาน ท่านสามารถล้างหัวชงได้ง่ายๆ โดยวิธี

ดังต่อไปน้ี

1. ในสภาพเคร่ืองท่ีพร้อมใช้งาน ใส่แผ่นยางสีดํา ลงในถ้วยกรองหรือเปล่ียนถ้วยกรอง (Basket) 

   เป็นชนิดไม่มีรู (Blind Basket) (อุปกรณ์พิเศษ)

2. ใส่ผงล้างหัวชงลงในกรอง ประมาณ 3 กรัมลงไป

3. ใส่ด้ามชงเข้าหัวชง เหมือนการชงกาแฟปกติ

4. เปิดสวิตช์ชงกาแฟ แรงดันจะดันน้ํายาเข้าล้างท่อภายในของหัวชงท้ิงไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วปิดสวิตช์ 

   ทําเช่นน้ี 3 คร้ัง 
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ปุ่มกดชงกาแฟ

การลางตะกรันในหมอตมไอน้ำ (Steam Boiler)

1. หม้อต้มไอน้ํา จะมีตะกรันเกาะภายในหม้อต้ม เม่ือใช้งานไป 2- 3 เดือน ซ่ึงเป็นปกติของหม้อต้มไอน้ํา ท่านจึงควรทํา

   การล้างตะกรันหม้อต้มไอน้ํา เป็นประจําทุกๆ 2 – 3 เดือน 

2. ถ่ายน้ําออกจากหม้อต้มไอน้ํา โดยใช้ประแจคลายวาล์ว บริเวณใต้หม้อต้มจนน้ําออกหมด แล้วปิดวาล์วให้แน่น

3. เตรียมน้ํายาล้างตะกรันปริมาณ 2 ลิตร ผสมน้ํายางล้างตะกรันตามคําแนะนําของผู้ผลิต (ผงล้างตะกรันจากศูนย์บริการ 

   MiniMex บรรจุซองละ 50 กรัม ผสมกับน้ําเปล่า 1 ลิตร จะได้น้ํายาล้างตะกรัน 1ลิตร หากต้องการน้ํายา 2 ลิตร 

   ต้องใช้ผงล้างตะกรันจํานวน 2 ซอง ผสมกับน้ําเปล่า 2 ลิตร)

4. นําแท็งก์น้ําใส่กลับเข้าท่ี

5. เสียบปล๊ักไฟเข้ากับเต้าเสียบแล้วเปิดสวิตช์หลัก เคร่ืองจะเร่ิมป้ัมน้ําเข้าสู่หม้อต้ม โดยอัตโนมัติและเร่ิมต้มน้ํา

6. คอยจนกว่าเคร่ืองอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน (ส้ินสุดการอุ่นเคร่ือง) 

7. กดปุ่มชงกาแฟ โดยวิธีเดียวกันกับการชงกาแฟจริง แต่ไม่ต้องใส่ผงกาแฟ

8.  - ปล่อยให้น้ําไหลออกจากหัวชงประมาณ 40 วินาที แล้วหยุด

    - กดปุ่มน้ําร้อนให้น้ําไหลออก 5 วินาที แล้วหยุด

    - เปิดปุ่มไอน้ําให้ไอน้ําพ่นออกประมาณ 2 วินาที แล้วหยุด

    - ปล่อยให้เคร่ืองอยู่ในสภาวะพร้อมใช้ 15 นาที เพ่ือให้น้ํายาทําปฎิกิริยากับหม้อต้ม แล้วปิดสวิตช์หลัก 

      ปล่อยเคร่ืองให้เย็นลง 

    - ถ่ายน้ํายาออกจาก หม้อต้มไอน้ํา (ทําเช่นเดียวกับ ข้อ 2) จนน้ําไหลออกหมดแล้วปิดวาล์ว 

9. นําแท็งก์น้ําออกล้างน้ํายาให้หมด แล้วเติมน้ําด่ืมสะอาดลงไป

10. เปิดเคร่ือง ทําตามข้ันตอนในข้อ 8 จํานวน 3 รอบ (แต่ไม่ต้องคอย 15 นาที) เพ่ือให้แน่ใจว่าหม้อต้มและ

ระบบท่อสะอาดปราศจากน้ํายาล้างตะกรันแล้ว

11. เคร่ืองอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน 

5. ถอดด้ามชงออกมาล้างน้ําให้สะอาด แล้วใส่กลับเข้าท่ีเหมือนเดิม

6. เปิดสวิตช์แล้วปิด ให้เกิดการล้างระบบภายในของหัวชงด้วยน้ําเปล่า (เหมือนข้อ 4 แต่ไม่มีน้ํายา) เพ่ือล้างน้ํายาออก

   จนสะอาดทําเช่นน้ี 1 คร้ัง 

7. ถอดด้ามกรองออกล้างให้สะอาด ถอด Blind Filter หรือแผ่นยางสีดําออกใส่กรองกาแฟปกติเข้าท่ีพร้อมใช้งานต่อไป 

   นับเป็นการส้ินสุด การล้างหัวชง



การถายน้ำออกจากหมอตมไอน้ำ 

การถ่ายน้ำออกจากหม้อต้มไอน้ำ ต้องดำเนินการก่อนและหลังการล้างตะกรันในหม้อต้ม ท่านสามารถถ่ายน้ำ

ออกจากหม้อต้มไอน้ำ โดยวิธีดังต่อไปนี้ :

1. ปิดสวิตช์หลักของเครื่องก่อนแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน 

2. ใช้ประแจปากตาย หรือประแจเลื่อน หมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา น้ำจะไหลออกจากหม้อต้ม 

ข้อควรระวัง! ขณะถายน้ําหามวางเคร่ืองตะแคง หรือ หงายเคร่ือง ตองถอดปลํ๊ักไฟออกจากเตาเสียบทุกคร้ัง

3. ปิดวาล์วให้แน่น แล้วสังเกตุให้แน่ใจว่า เม่ือใส่น้ําลงในหม้อต้มอีกคร้ังน้ําจะไม่ร่ัว 
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การรับประกัน 

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ Minimex รุน MR Pro A1 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
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Minimex Espresso Machine
Model : MR Pro A1
220V., ~50Hz., 2,700W.

English

Instruction Manual

Instruction Manual
ESSPRESSO MACHINE

Minimex
Model : Richie Pro A1

P R O F E S S I O N A L



Important Safeguards:
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Before using machine always carefully read and comply with all these instructions. We cannot 
accept any responsibility for the consequences of improper use.
1. Check voltage to be sure that the voltage indicated on the name plate agrees with your voltage.
2. This machine must be connected to a grounded outlet.
3. Close supervision is necessary when the appliance is used by people. Place the machine out 
    of the reach of children and persons with limited capabilities. 
4. Do not place the machine close to the fire source to avoid any damage.
5. Turn off the power when long-term not in use and before cleaning. 
6. The appliance should be placed on table or flat place .Do not place the machine on the edge 
    of desk or table.
7. Some parts temperature will be very high when machine is working, example steaming pipe, 
    steaming nozzle, funnel holder. Do not touch any hot parts to avoid scald.
8. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or 
    body of machine in water or other liquid. 
9. Do not operate any appliance if machine is damaged, it must find professional maintenance 
    organizations or qualified service personnel for examination, repair or adjustment to avoid d
    anger.
10. Do not use outdoors.
11. SAVE THESE INSTRUCTIONS 
12. Specifications

Model

Voltage

Power

Water Tank

Pressure

Product Size

MP Pro A1

220-240V, 50Hz

2,700 W

2.5 Litres

9 Bar

W442 * H515 * D324 mm



KNOW YOUR COFFEE MACHINE
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Decorative Strip

Coffee Button ( Single Cup )

Coffee Button ( Double Cup )

Hot Water Button

Manual Coffee Button

Hot Water Pipe

Drip Tray

1

2

Foot

Water Tank Cover

Steam Knob

Steam Pipe

Coffee Barometer

Drip Piece

Power Switch

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
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4

5
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7
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STANDARD ACESSORIES 

MiniMex Espresso Machine Richie Pro A1 comes with a standard acessories

Porta filter1 2 2 Cup steel mesh 3 1 Cup steel mesh

Stainless steel tamper 54 Rack

FOR THE FIRST USE 

1. Remove the coffee machine from package, and check all accessories according to the list. 
   Tear off protective film of metal surface (Image 1).
2. Clean all the detachable components.
3. If need connect with water drainage pipe, take out the silicone stopper at the center of drip 
    tray, then connect one side of drain pipe to drip tray, connect another side to the sewer. 
   Please note the pipe cannot bend to ensure drainage smoothly (Image 2) 

NOTE : Please ignore this step if no need connect the drain pipe.
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NOTE : In order to guarantee the service life of coffee machine, please use softening 
              treatment water. Do not use pure water or distilled water.

(Image 1) (Image 2)

WATER QUALITY

Water is an essential ingredient and its role in Espresso brewing must be taken into due 
consideration. To prevent Espresso machine scaling problem, you must use drinking water with 
a coffee machine.  No water from a tap. Incase f using water hardness should be at 30-50 ppm.

NOTE : Incase of checking water hardness at your place, please contact 
              our service center.



TURN ON MACHINE
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1. Open the lid, take out water tank, and pour appropriate water into tank. 
    Do not exceed the MAX capacity.

2. Put back the water tank and close the lid.
3. Turn on coffee and power switch (image 3), then machine will automatically pump water 
    about 8s;
4. Machine start preheating about 3min.
5. Machine will enter ‘Stand by’ mode after preheating is finished.

NOTE : In order to guarantee the service life of coffee machine, please use softening 
              treatment water. Do not use pure water or distilled water.

NOTE : For first time use, you need press manual coffee button until the machine 
coming out water, to avoid dry-boiling, then turn off manual coffee button.

(Image 3)

Power Switch
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TROUBLE SHOOTING

Problem Cause/Result Solution

No water comes out

Water tank is empty

Machine malfunctions

Pour water into water tank

Make sure the voltage and
frequency is consistent with

the nameplate

Please contact with the
authorized service

No steam comes out
Please contact with the

authorized serviceMachine malfunctions

Water tank is empty

Coffee overflow from 
the edge of funnel seal

Too much coffee powder in filter

Coffee powder remained in the 
seal under group head

Implementation of the above 
operation problems still exist

Clean the filter, then pour
appropriate coffee powder

Clean the seal under group head

Please contact with the
authorized service

Coffee comes out too 
slow or no coffee comes 

out

Water leakage on the 
bottom of coffee machine

Machine is not working

Steam can’t froth milk

Use thicker coffee powder

Machine malfunctions

Please clean the drip tray

The input voltage or frequency is 
inconsistent with nameplate

The power cord is not
plugged well.

NTC is short circuit

Machine malfunctions

Plug the power cord into a
wall outlet correctly,

Please contact with the 
authorized service

The container is too big or
the shape is not fit

Used skimmed milk

Use high and narrow cup or 
garland cup

Use whole milk

Steam nozzle is blocked Clean steam nozzle

Pour water in water tank

coffee powder is too fine, and 
clogged filter

Insert the water tank in place

Clean the filter with brush or pinFilter holes are blocked

Water tank is not inserted

Please contact with the
authorized service

Drip tray is filled up

*If you have not been able to solve the problem, contact customer support in your country.
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MAKE ESPRESSO COFFEE

1. Manual making coffee:
a) Put the coffee powder into porta filter holder and press it tight (Image 4);
b) Put the porta filter holder into the machine, and rotate right to lock the filter holder (Image 5);
c) Put the cup to under porta filter mouth (Image 6);
d) Press manual coffee button, machine start to work (Image 7); 
e) Press manual coffee button again to stop when desired coffee reached, then coffee is ready 
    (Image 7);
f) Rotate left to remove filter holder after finished, knock out coffee grounds, clean the filter and 
   filter holder for next use.

2. Automatic making coffee (single cup)
 a) Put the coffee powder into porta filter holder and press it tight (Image 4);
 b) Put the porta filter holder into the machine, and rotate right to lock the filter holder (Image 5);
c) Put the cup under porta filter mouth (Image 6);
d) Press single cup coffee button, machine start to work (Image 7);
e) Machine will automatically stop after 25s, then coffee is ready;

NOTE : You can set the flowing time by long press coffee button.

NOTE : You can set the flowing time by long press coffee button.

f) Rotate left to remove filter holder after finished, and clean it for next use.

3. Automatic making coffee (double cup)
a) Put the coffee powder into porta filter holder and press it tight (Image 4);
b) Put the porta filter holder into the machine, and rotate right to lock the filter holder (Image 5);
c) Put the cup under porta filter mouth (Image 6);
d) Press large cup coffee button automatic function, machine start to work (Image 7);
e) Machine will automatic stop after 40s, then coffee is ready.

f) Rotate left to remove filter holder after finished, knock out coffee grounds, clean the filter and 
   filter holder for next use.



Grinding coffee bean and grinding quality largely determines the quality of coffee, 
the time should be 25s-30s to make a cup of coffee, if the powder is too coarse, 
coffee extract inadequate, the taste is light, and color is lighter.
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NOTE : If coffee powder is too fine will cause brewing speed is very low or no coffee comes 
out; too much coffee powder will cause the leakage from the porta filter. And do not touch 
boiler part to avoid scald.

porta filter
holder

(Image 7)

Manual 
Coffee Button

Coffee Button
( Single Cup )

Coffee Button
( Double Cup )

How to make a good cup of coffee

(Image 4) (Image 5) (Image 6)

Hot Water 
Button



Flashing Flashing Flashing Flashing

Fast Flashing Fast Flashing Fast FlashingFast Flashing

Lights off Flashing Flashing Lights on Coffee function 
preheating
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INDICATOR TIPS

Manual 
Coffee Button

Auto Coffee
Button (Double)

Auto Coffee
Button (Single)

Hot water
Button Machine State

Power on/
Preheating 

finished
Lights on Lights on Lights on Lights on

Lights on Lights off Lights off Lights off Making coffee
(Manual)

Lights off Lights offLights onLights off Making coffee
(Double)

Lights off Lights offLights onLights off Making coffee
(Single)

Lights off Lights off Lights off Lights on Making hot water

NTC failure

Lack of water

Lack of waterYou can hear ‘BEE’ sound every 1s
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4. Put back the water tank into the machine;
5. Connected power, turn on main power button, machine will automatic pumping water and 
    preheating;
6. Machine will enter ‘Stand by’ mode after preheating finished;
7. Making the coffee according to step of ‘MAKING COFFEE’ (no need use coffee powder)
8. Press double coffee button to making coffee 40s; press hot water button to
   making hot water 5s; open steam knob to making steam 2min and stop, let the descale stay 
   the machine 15min at the least, then drain the water according to 
   “STEAM BOILER DRAINAGE”
9. Repeat the step 8 for three times;
10. Repeat the step 3 for 1 time at least 3 times to make sure the pipe has been cleaned 
    (no need use descale and no need wait about 15 min) 
11. Then cleaning is finished.

MAKE ESPRESSO COFFEE (Continue)

MAKING HOT WATER

1.  Put a container under hot water outlet.
2.  Press hot water button, hot water will come out immediately
3.  Turn off hot water button after the desired water is reached
     (The default automatic stop time is 5 seconds);

PRESSURE GAUGE

When coffee extraction begins, the coffee machines pump will push water through the grounds.
The gauge will shoot up at around 8-10 bars of pressure. Pressure will help to make Espresso 
perfect shot by notice bar as below: 

8-10 bars

Below 8 bars 

Over 10 bars

Perfect shot: correct fineness and dosages.

Under Extraction: too coarse and too little 
dosages.

Over Extraction: too fineness and too much 
dosages.

Hot Water Button
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1. Prepare a cup of espresso first according to part B. “MAKE ESPRESSO COFFE’’;
2. Use whole, fresh cold milk out of fridge (8-10  C), and pour 1/3 milk in the cup;

3. Put steam nozzle into cup, under milk 1cm;
4. Rotate to open the steam knob (Image 8), steam will eject from steam pipe (Image 9);
5. Remove cup when desired milk foam reached, then reverse rotation knob to turn off , 
    steam is stopped, pour the frothed milk into prepared espresso, now cappuccino is ready, 
    you can add some sugar or coco powder if you like it.

NOTE : Use a stainless steel cup, and cup diameter should not less than 70 ± 5mm, 
              due to the volume of milk will increase after frothing. 

Steam knob

NOTE : Purge steam to clean steam nozzle immediately after use, to prevent milk 
scaling. Caution high temperature of steam nozzle when in use, do not touch to 
avoid scald. Please hold the black soft part to move the steam pipe. (Image 9)

MAKING STEAM/ FROTHING MILK 

(Image 8) (Image 9)

Steam pipe

NOTE : Do not touch the hot water immediately after 
              making hot water. Be careful not to be scald.
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TURN OFF MACHINE

1. At any time turn off power switch to turn off the machine; 
2. Please turn off external power supply when you don’t use the machine;
3. Please pour out the water from water tank if the machine will not use for long time or need to 
    transport. And drain the water in the steam boiler, the valve is on the bottom of machine
    (Image 10) 

(Image 10)

Water Out Valve

SETTING BREWING TIME

NOTE : When steam pressure is >0, do not drain water, to avoid scalded by hot water. 
              Wait about 1 hour until water cool down before operating.

1. Single/ Double cup: Press auto coffee button (single/ Double) 3s, the indicator will be flashing, 
   then enter the setting mode, start to count the time you want, and release the button after time 
   setting finish.
2. Hot water: Press ‘hot water’ button over 3s, the indicator will be flashing, then enter the setting 
   mode, start to count the time you want, and release the button after time setting finish.
3. Reset: Press ‘single cup’ and ‘double cup’ button at the same time over 3s, after two indicator 
   is flashing 5 times, the machine restore the default setup program the time. 

NOTE : Program default time: Single cup: 5s; Double cup: 40s;
Hot water: 5s;  Please set the function under ‘stand by’ model.
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ANTIFREEZE STEPS

Note: in order to prevent the water in the boiler get freezing and causing the boiler to crack, 
when using the coffee machine where the room temperature will be lower than the freezing 
point temperature, the following anti freezing steps must be followed before shutting down 
the coffee machine every day.

• After finished coffee brewing, before turning off the machine, 
   press the single /double cup button, take out the water tank and empty the water.
• After finish brewing and no water comes out from the porta filter.
• After finished above steps, turn off power button. 

STEAM BOILER DRAINAGE

1. Turn off the main power button and cut off electricity until machine cool down before drainage.
2. Open the steam water outlet valve clockwise with a wrench, to drain the water. (Image 10)

3. Close the valve tightly after drainage.

NOTE : Do not make the machine side lay or upside down when drain water,
              and need cut off electricity before drainage.

(Image 10)

Water Out Valve
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CLEAN AND MAINTENANCE

1. The machine has to be switched off and cooled down for about 2hours before cleaning.
2. Clean housing with damp cloth or neutral detergent.
3. Clockwise rotation to remove porta filter holder, pour out coffee grounds, and dismantle 
    the filter on the group head, use washing fluid to clean them, and the last use water to 
   clean them again.

CLEANING MINERAL DEPOSITS (STEAM PART)

1. The machine will accumulate lime scale deposits after use a period time, in order to ensure 
   the normal use of machine and coffee is good, you need descale the machine 
   every 2-3 months;
2. Draining stored water first according to “STEAM BOILER DRAINAGE”
3. Pour water and descale in water tank (about 1L, water and descale ratio is 4:1, follow 
   the instruction of descale. Please use “household descale”, or you can use the citric acid 
   replace descale (water and citric acid ratio is 100:3);
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We hereby warranty our Minimex Espresso Machine model MR Pro A1
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
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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



P R O F E S S I O N A L
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