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ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญั 

เมือ่ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ควรระวังอยา่งเครง่ครัด เพือ่ลดความ

เสีย่งอนัเกดิจากไฟฟ้าลดัวงจร และการบาดเจ็บตอ่ผูค้น ขอ้ควรระวังดา้นความ

ปลอดภัยมดีงันี ้

1.โปรดอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีดกอ่นใชง้าน 

2.อยา่จับพืน้ผวิทีร่อ้นใหจ้ับตรงมอืจบัเทา่นัน้ 

3.เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร ไมจุ่ม่สายไฟ ปลั๊ก หรอืฐานแผน่ความรอ้นลงในน ้าหรอื

ของเหลวอืน่ๆ 

4.เด็กเล็กควรไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิเมือ่ใชเ้ครือ่งชงกาแฟ 

5.ถอดปลั๊กออกจากเตา้รับเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นทีจ่ะใสห่รอื

ถอดชิน้สว่นและกอ่นท าความสะอาด 

6.หา้มใชง้านเมือ่พบวา่สายไฟช ารดุ ถา้เครือ่งท างานผดิปรกต ิหรอืเกดิการเสยีหาย

ใหส้ง่ไปยงัผูผ้ลติ เพือ่ตรวจสอบ ซอ่มแซม แกไ้ข (ใหด้หูวัขอ้การรับประกนัสนิคา้) 

7.ไมใ่ชเ้ครือ่งกลางแจง้ 

8.ระวังไมใ่หส้ายไฟหอ้ยทีข่อบโต๊ะหรอืเคานทเ์ตอร ์และอยา่ใหส้ายไฟถกูพืน้ผวิทีม่ี

ความรอ้น 

9.หา้มวางเครือ่งไวข้า้งบนหรอืใกลเ้ตาแกส๊ เตาไฟฟ้าหรอืตูอ้บ 

10.หา้มยา้ยเครือ่งถา้มขีองเหลวรอ้นอยู ่ปลอ่ยใหเ้ย็นลงกอ่น 

11.หา้มใชเ้ครือ่งเพือ่จดุประสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไว ้

12.โปรดหลกีเลีย่งการเปลีย่นอณุหภมูกิระทนัทนั เชน่ การน าอาหารแชเ่ย็นหรอื

ของเหลวเย็นลงในหมอ้รอ้น 

13.การตดัการเชือ่มตอ่ ใหถ้อดปลั๊กออกจากเตา้รับทีฝ่าผนัง 

14.ไมแ่นะน าใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิเนือ่งจากผูใ้ชอ้าจไดรั้บบาดเจ็บได ้

15.ใหว้างเครือ่งหา่งจากฝาผนัง 6 นิว้ และเคลยีรร์ะยะหา่งทกุดา้นของเครือ่ง 6 นิว้  

16.ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เหยอืกทีร่องน ้ากาแฟตัง้อยูบ่นแผน่ความรอ้นตรงกลาง

อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนัน้แลว้ น ้าและผงกาแฟจะหกลน้จากตะกรา้ชงกาแฟ อาจเป็นเหตุ

ใหไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิได ้

17.หา้มเตมิน ้าเย็นลงในเหยอืกทีร่อ้นอยู ่ควรปลอ่ยใหเ้ย็นลงกอ่นใช ้เพือ่ลดความ

เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายตอ่เหยอืกหรอืความเสีย่งตอ่การไดรั้บบาดเจ็บ 

18.หา้มชงกาแฟในขณะทีฝ่าของตะกรา้ชงเปิดอยู ่



19.ในขณะทีช่งกาแฟ สามารถใชแ้อปพลเิคชนั หยดุชัว่คราว (Pause) และเสริฟ์ 

(Serve) เพือ่ท ากาแฟ 1 ถว้ยจากเหยอืกได ้การเปลีย่นเหยอืกบนแผน่ความรอ้นตอ้ง

เปลีย่นภายใน 30 วนิาท ีเพือ่ป้องกนัน ้าลน้และการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

20.ถา้ตะกรา้ชงกาแฟน ้าลน้หรอืหกลงไปทีเ่หยอืกแลว้ อยา่เปิดฝาตะกรา้ชงกาแฟ 

ใหถ้อดปลั๊กเครือ่งออกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงเสยีกอ่นแลว้จงึด าเนนิการตอ่ไป 

หมายเหต ุ อปุกรณน์ีใ้ชส้ าหรับในครัวเรอืนเทา่นัน้ 

 พืน้ผวิของโตะ๊และเคานเ์ตอรบ์างชนดิไมไ่ดอ้อกแบบมาใหท้นกบัความรอ้น

เป็นเวลานาน ดงันัน้จงึไมค่วรวางเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่คีวามรอ้นบนโตะ๊ แนะน า

วา่ใหว้างเหยอืกบนแผน่ท าความรอ้นหรอืหาขาตัง้หรอืทีร่องเพือ่ป้องกนัความ

เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัพืน้ผวิ 

 อาจมคีวันหรอืกลิน่เล็กนอ้ยเมือ่เริม่ใชเ้ครือ่งในชว่ง 2-3 วนัแรกถอืเป็นเรือ่ง

ปกต ิ

ค าเตอืน 

เพือ่ลดความเสีย่งการเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าลดัวงจร ไมม่ชี ิน้สว่นใดทีผู่ใ้ชจ้ะ

ซอ่มแซมภายในเครือ่งไดด้ว้ยตวัเองตอ้งใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตดแูลใหเ้ทา่นัน้ 

 

ขอบคณุทีท่า่นไวว้างใจเลอืกซือ้เครือ่งชงกาแฟกบัเรา 

 

เครือ่งชงการแฟอจัฉรยิะนี ้ใหค้ณุชงกาแฟจากสมารท์โฟนไดท้กุทีท่กุเวลา และ

สามารถตัง้เวลาเป็นรายสปัดาหไ์ด ้อกีทัง้ยงัสัง่ปิดเปิดเครือ่งไดอ้ตัโนมตัแิละฟังกช์นั

อืน่ๆ อกีมากมาย 

 

อปุกรณภ์ายในกลอ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวักรองแบบใชซ้ ้ำได ้  

เครื่องท ำกำแฟดรปิ เหยอืกโถแกว้ขนำดควำมจุ
ประมำณ 12-15 ถว้ย 



ขอ้มลูจ าเพาะ 

แรงดนัไฟฟ้า:  220 - 240 โวลต์, 50/60 เฮริตซ ์
ก าลงัไฟฟ้ารวม :  1000 วัตต ์
ความจเุหยอืก :  ไดก้าแฟประมาณ 12-15 ถว้ย 
ประเภทกาแฟ :  กาแฟบดผง  
ตวักรองถาวรแบบใชซ้ า้ได ้
สามารถใสเ่ครือ่งลา้งจานได ้– ปลอดภัยส าหรับเหยอืกโถแกว้ 
เชือ่มตอ่ผา่นแอพพลเิคชนั Hafele Smart Living ดว้ย Wifi เครอืขา่ย 2.4 GHz 
 
กอ่นเร ิม่ใชง้าน 

1. ทราบเครอืขา่ย Wifi และ รหสัผา่นของคณุ 
2. ใหต้รวจสอบวา่คณุไดด้ าเนนิการใชก้บั 

 ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของ IPhone 8 ขึน้ไปหรอื IOS 8 ขึน้ไป ถา้เป็นรุน่

กอ่นหนา้อาจมปัีญหาในการเชือ่มตอ่ 
 Android 4.1 หรอืสงูกวา่ 

3. ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wifi 2.4 GHz (เครือ่งชงกาแฟนีไ้ม่
สามารถเชือ่มตอ่กบั 5 GHzได)้ 
 

โปรดท าความสะอาดเครือ่งชงกาแฟอจัฉรยิะกอ่นใชง้านคร ัง้แรก 
 
กาแฟถว้ยแรกของคณุจะดเีทา่ทีค่วรจะเป็นไดด้ว้ยการท าความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ
กอ่นใชง้านครัง้แรกดว้ยขัน้ตอนง่ายๆ ดงันี ้

1. ลา้งเหยอืกและฝา ตะกรา้กรองกาแฟ ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดออ่นๆ กบัน ้า 
แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

2. ใหเ้ดนิรอบชงกาแฟเป็นน ้ากอ่นเทา่นัน้โดยไมต่อ้งใสก่าแฟและตวักรอง 
3. เมือ่ชงกาแฟเสร็จแลว้ใหปิ้ดเครือ่ง ทิง้น ้าในเหยอืก ใหล้า้งเหยอืก ฝา และ

ตะกรา้กรอง  
  
 

                

                                        

 

 

 

 

 

 

เสยีบปลัก๊เครื่องชงกำแฟกบัเตำ้เสยีบมำตรำฐำน คน้หำและดำวน์โหลดแอปพลเิคชนั 

ในแอปพลเิคชนัหลกั หรอืสแกน QR โคด้ดำ้นบน 

 

ขัน้ตอนท่ี 1                                                    ขัน้ตอนท่ี 2                                                    
เสียบปลัก๊                                               ดาวน์โหลดแอพพลิเคชนั 

หรอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3                                                    
ลงทะเบยีน                                                   

        ใสห่มำยเลขโทรศพัทม์อืถอืและอเีมล                                          
ป้อนรหสัยนืยนัและ
สรำ้งรหสัผำ่น 

เขำ้สูร่ะบบ 

ขัน้ตอนท่ี 4                                                    
 เพ่ิมอปุกรณ์ (โหมด AP)                                                  

บนแอปพลเิคชนัของสมำรท์โฟนให้
เลอืกเพิม่อุปกรณ์ (Add Device) หรอื
คลกิปุ่ ม + ทีบ่นมมุขวำบนจอ
โทรศพัท ์                                          

ก่อนอืน่ใหเ้ลอืก “เครือ่งใชใ้นครวั” 
จำกนัน้เลอืกเครือ่งชงกำแฟ (Wifi) 

เลอืกเครอืขำ่ย Wifi 2.4 GHz  
ใหป้้อนเครอืขำ่ยและรหสัผ่ำน 
จำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ถดัไป” (Next) 

ใหก้ดปุ่ ม Wifi บนเครือ่งชงกำแฟ
คำ้งไวจ้นกว่ำนำฬกิำจะกระพรบิ
ชำ้ๆ                             
หมายเหต:ุ ระดบัควำมเรว็ไฟ
กระพรบิ ม ี3 ระดบั 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมเครือ่งชงกาแฟอจัฉรยิะในการใชง้าน 

การเลอืกและการวดัตวงกาแฟบด เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัทท์ีด่ทีีส่ดุใหใ้ชช้อ้นโตะ๊ในการวัด

ตวงกาแฟ และใชก้าแฟเกรดระดบักลางเพือ่การชงทีส่มบรูณ์แบบ 

การชงกาแฟ ปรมิาณกาแฟบด  
1 ชอ้นโตะ๊ – 5 กรัม หรอื 0.7 ออนซ ์       
1 ถว้ย – 5 ออนซ ์ของกาแฟทีช่งแลว้ 
สามารถลดหรอืเพิม่ปรมิาณกาแฟตาม
รสนยิมของคณุได ้          

12-15 ถว้ย 9-11 ชอ้นโตะ๊ 

10 ถว้ย 7.5 ชอ้นโตะ๊ 

8 ถว้ย 6.5 ชอ้นโตะ๊ 

6 ถว้ย 4.5 ชอ้นโตะ๊ 

4 ถว้ย 3 ชอ้นโตะ๊ 

 

การเตมิน า้และกาแฟบด 

1. เปิดฝาดา้นบนของเครือ่งชงกาแฟ 

2. ใสแ่ผน่กระดาษกรองส าหรับเครือ่งชงกาแฟหรอืแผน่กรองทีใ่ชซ้ า้ไดล้งใน

ตะกรา้กรองทีถ่อดออกได ้

หมายเหต:ุ ถา้ใชต้วักรองกระดาษดา้นขา้งของตวักรองตอ้งชดิกบัดา้นของ

ตะกรา้กรอง เพิม่ปรมิาณกาแฟทีต่อ้งการและเขยา่เบาๆ เพือ่ปรับระดบักาแฟ 

กด “ด ำเนินกำรต่อ”               
ในแอปพลเิคชนั 

ป้อนเครอืขำ่ย และ
รหสัผ่ำนแลว้กดยนืยนั 

ชงกาแฟ เปิด/ปิด 

เริม่ชงและหยุดชงกำแฟ 

ก าหนดเวลาการใช้งาน 
ก ำหนดตำรำงเวลำประจ ำสปัดำห์
ทีเ่หมำะกบัไลฟ์สไตลข์องคณุ 

โหมดกำแฟ
แบบปกต ิ

โหมดกำแฟ
แบบเขม้ขน้ 

การตัง้เวลา      
ตัง้เวลำทีต่อ้งกำร 

ปุ่ มก าหนดเวลา 
ก ำหนดเวลำชงกำแฟ  

ปุ่ มนาฬิกา                       
เชือ่มประสำนเวลำกบั

นำฬกิำ 

ปุ่ มยกเลิก         
ยกเลกิกำรตัง้เวลำ 

ปุ่ มตกลง          
ยนืยนัตัง้เวลำ 



3. เตมิน ้าเปลา่ตามความจทุีต่อ้งการ (1 ถว้ย ประมาณ 5 ออนซ)์ ส าหรับการเตมิ

ปรมิาณน ้าแบบง่ายใหส้งัเกตเครือ่งหมายในถงัเกบ็น ้าทีแ่สดงปรมิาณน ้ากบั

ระดบัน ้าทีส่อดคลอ้งกนั หา้มเตมิน ้าเกนิเสน้ 1.8 ลติร (สงูสดุประมาณ 12-15

ถว้ยขึน้อยูก่บัประเภทหรอืชนดิถว้ยกาแฟดว้ย) มฉิะนัน้ น ้าจะไหลออกจาก

เครือ่งชงกาแฟ 

หมายเหต:ุ ปรมิาณกาแฟทีช่งเสร็จแลว้จะนอ้ยกวา่ปรมิาณน ้าทีเ่ตมิลงไปใน

โถเล็กนอ้ย เป็นเพราะมกีารดดูซมึของผงกาแฟ 

 

การใชเ้ครือ่งชงกาแฟดรปิแบบไมใ่ชผ้า่นแอปพลเิคชนั 

1. หลงัจากท าตามขัน้ตอนในการเตมิน ้าและกาแฟบดลงในโถและใสต่ะกรา้กรอง

เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้ปิดเครือ่งชงกาแฟโดยกดปุ่ ม POWER  1 ครัง้ ไฟปุ่ ม 

POWER จะเปิดขึน้แสดงวา่เครือ่งเปิดและก าลงัตม้กาแฟอยู่ 

หมายเหต:ุ สามารถหยดุชงกาแฟไดโ้ดยกดปุ่ ม POWER อกีครัง้ 

 

2. หลงัจากผงกาแฟบดทีใ่ชแ้ลว้เย็นลง ใหน้ าตะกรา้กรองออกและทิง้อยา่ง

ระมดัระวัง 

หมายเหต:ุ เหยอืกโถแกว้กาแฟจะรอ้นหลงัการตม้ ดงันัน้ปลอ่ยใหเ้ครือ่งชง

กาแฟเย็นเสยีกอ่น ทีจ่ะน าไปลา้งท าความสะอาดเสมอ 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เหยอืกโถแกว้กาแฟวา่งเปลา่และวางอยูใ่นต าแหน่งที่

ถกูตอ้งกอ่นเริม่ดรปิกาแฟ 

4. โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเครือ่งชงกาแฟแลว้เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

 

การท าความสะอาดและบ ารงุรกัษาเครือ่งชงกาแฟอจัฉรยิะ 

การท าความสะอาดประจ าวนั 

ถอดปลั๊กเครือ่งชงกาแฟออกทกุครัง้ กอ่นท าความสะอาดเสมอ 

ถอดและลา้งตะกรา้กรอง ตัวกรองถาวร เหยอืกและฝาเหยอืก ใชน้ ้ายาลา้งจานท า

ความสะอาดอยา่งออ่นกบัน ้ารอ้นหรอืน ้าอุน่ลา้งท าความสะอาด หา้มใชน้ ้ายาท าความ

สะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น หรอืแผน่ใยขดั,ฝอยขดัหมอ้หรอืวัสดขุดัอืน่ๆ 

ขอ้ควรระวงั: หา้มจุม่เครือ่งชงกาแฟลงในน ้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืในเครือ่งลา้งจาน 

การท าความสะอาดเหยอืกโถแกว้ 

น ้าประปาอาจท าใหเ้กดิหรอืทิง้คราบขาว (คราบตะกรนั) ไวท้ีเ่หยอืกแกว้และผง

กาแฟท าใหค้ราบเป็นสนี ้าตาลได ้ 

 



การขจดัคราบตะกรนับนเหยอืกโถแกว้ 

1. ผสมน ้ากบัน ้าสม้สายชใูนสดัสว่นทีเ่ทา่กนัแลว้เทลงในเหยอืกทิง้ไวป้ระมาณ 

20 นาท ี

2. เสร็จแลว้ใหเ้ททิง้แลว้น าไปลา้งดว้ยน ้ายาลา้งจานท าความสะอาดอยา่งออ่น

และน ้าสะอาดหา้มใชน้ ้ายาทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นเพราะจะท าใหเ้หยอืกเป็นรอยได ้

 

การต ัง้คา่และการเปลีย่นเวลา 

การต ัง้เวลาผา่นแอปพลเิคชนั 

ใหเ้ปิดแอปพลเิคชนัแลว้เลอืกเครือ่งชงกาแฟดรปิอตัโนมตัจิากนัน้ใหเ้ลอืกไอคอน

นาฬกิาเพือ่ก าหนดการตัง้คา่นาฬกิาแบบอตัโนมตั ิ

การต ัง้เวลาดว้ยตวัเอง 

1. ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดปุ่ ม Wifi แลว้ 

2. กดปุ่ ม MIN/HOUR คา้งไวจ้นกวา่ “00:00” จะกระพรบิบนหนา้จอ 

3. ตัง้คา่นาทปัีจจบุนัโดยกดปุ่ ม MIN/HOUR 

4. กดปุ่ ม TIMER เพือ่เปลีย่นเป็นชัว่โมง 

5. เมือ่ “00:00” กระพรบิใหต้ัง้คา่ชัว่โมงปัจจบุนัโดยกดปุ่ ม MIN/HOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแกป้ญัหา 

เมือ่ไมส่ามารถตอ่ Wifi ได ้

ใหต้รวจสอบวา่ Wifi ทีต่ัง้ไวไ้ดใ้สร่หสัผา่นทีถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบเครือ่ขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตวา่มปัีญหาหรอืไม ่ถา้สญัญาน Wifi ออ่นใหร้เีซต็เรา้ทเ์ตอรแ์ละเริม่ตน้ท า

ใหมอ่กีครัง้ 

ไฟแสดงปุ่ ม POWER ไมเ่ปิด 

เครือ่งชงกาแฟไมไ่ดเ้สยีบปลั๊ก ใหเ้สยีบปลั๊กทีเ่ตา้รับทีผ่นัง 



 

เครือ่งไมช่งกาแฟ 

1. เครือ่งชงกาแฟไมไ่ดเ้สยีบปลั๊ก ใหเ้สยีบปลั๊กทีเ่ตา้รับทีผ่นัง 

2. ไฟฟ้าดบั ใหร้อจนกวา่ไฟฟ้ามา 

3. ตะกรา้กรองกาแฟใสใ่นต าแหน่งทีไ่มถ่กูตอ้ง  

4. เหยอืกโถแกว้กาแฟวางบนแผน่ความรอ้นในต าแหน่งทีไ่มถ่กูตอ้ง  

เครือ่งชงแตน่ า้ 

ไมม่ผีงกาแฟในตะกรา้กรอง ใหใ้สผ่งกาแฟลงไปในตะกรา้กรองตามตอ้งการ 

 

ประกาศ กฎ FCC : 

การปฏบิตัขิองอปุกรณ์เครือ่งใชน้ีเ้ป็นสว่นหนึง่ของกฏ Federal Communications 

Commission 

การด าเนนิงานอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขสองประการดงัตอ่ไปนี ้

1. เครือ่งใชน้ีไ้มเ่ป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตราย 

2. เครือ่งใชน้ีย้อมรับสิง่รบกวนทีย่อมรับได ้รวมถงึการรบกวนทีเ่ป็นสาเหตขุอง

การท างานทีไ่มพ่งึประสงค ์

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้จ ากดัส าหรับอปุกรณ์

ดจิทิัลคลาส B ของกฏ Federal Communications Commission ขอ้จ ากดันีไ้ดร้บั

การออกแบบมาเพือ่ใหก้ารป้องกนัทีเ่หมาะสมจากการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายของการ

ตดิตัง้ในทีพ่กัอาศยั 

ขอ้ควรระวงั : เครือ่งนีเ้หมาะส าหรับใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้ หา้มน าเครือ่งจุม่น ้า 

และความจหุา้มเกนิทีก่ าหนดไว ้ 

การก าจดัผลติภณัฑน์ีอ้ยา่งถกูตอ้ง  

เครือ่งหมายนีบ้ง่ชีว้า่ไมค่วรทิง้ผลติภัณฑน์ีร้ว่มกบัขยะในครัวเรอืนอืน่ๆ 

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิกบัสิง่แวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษย ์

จากการก าจัดของเสยีทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้น ากลบัมาใชใ้หม ่และ

รับผดิชอบในการสง่เสรมิการใชท้รัพยากรวัสดซุ า้อยา่งยั่งยนื หาก

ตอ้งการสง่คนือปุกรณท์ีใ่ชแ้ลว้ โปรดใชร้ะบบสง่คนืและรวบรวม หรอื

ตดิตอ่ผูค้า้ปลกีทีซ่ ือ้ผลติภัณฑ ์ซึง่สามารถน าผลติภณัฑน์ีไ้ปรไีซเคลิได ้

อยา่งปลอดภัยตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 



ค าจ ากดัความการประกนัสนิคา้ 

1. วันทีไ่ดรั้บการประกนัสนิคา้คอืวันทีล่กูคา้ไดรั้บสนิคา้ทีร่ะบตุามใบเสร็จรับเงนิ 

2. ลกูคา้ตอ้งท าการลงทะบยีนรับการประกนัสนิคา้ผา่นทางออนไลนบ์นหนา้

เว็บไซตข์องบรษัิทตามลงิคน์ี ้https://app.hafele.co.th/warranty#/ หรอื 

สแกนผา่น QR code ดา้นลา่งนีท้นัทหีลงัจากทีไ่ดรั้บสนิคา้นี ้หากไมท่ าการ

ลงทะเบยีนการรับประกนัสนิคา้จะไมอ่ยูข่า่ยของการรับประกนัของทางบรษัิท

ทกุกรณ ี

3. การรับประกนัสนิคา้ตามเงือ่นไขของบรษัิทนัน้ จะไมค่รอบคลมุในเรือ่งการใช ้

งานผดิวธิแีละนอกเหนอืจากค าแนะน าหรอืความผดิพลาดจากผูใ้ชเ้อง  

4. สนิคา้จะตอ้งอยูใ่นกลอ่งบรรจภุณัฑพ์รอ้มอปุกรณเ์สรมิตา่งๆตอ้งอยูค่รบถว้น 

 

 
 

ใบประกนัสนิคา้ 

1. สนิคา้ทีต่อ้งการบรกิารหลงัการขาย จ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารประกอบดงันี ้ 

- ใบสง่ของ หรอืหมายเลขค าสัง่ซือ้ตา่งๆ 

- ใบก ากบัสนิคา้หรอืใบเสร็จรับเงนิ (ถา้ม)ี 

- ใบรับประกนั (บรษัิทจะนับจากกรณีทีล่กูคา้ลงทะเบยีนรับประกนัเทา่นัน้)  

2. *อปุกรณเ์สรมิตา่งๆ และบรรจภุัณฑ ์ไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรบัการประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.hafele.co.th/warranty#/


 

 

 

User Manual 

Smart drip coffee maker 

Article number: 495.19.602, Model: ECOM-303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
 

When using electrical appliances, necessary safety precautions should 

always be followed to reduce the risk of tire, electric shock, and injury to 

people. These safety precautions include the following 

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. 

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs 

3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or 

heating base in water or other liquid. 

4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 

children. 

5. Unplug the appliance from the outlet when not using or before 

cleaning it. Please allow the appliance to cool down before putting on or 

taking off parts, and before cleaning it 

6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. If the 

appliance malfunctions or gets damaged in any manner, please refrain 

from using it and return it to the manufacture for examination, repair, or 

adjustment (see warranty) 

7. Do not use outdoors. 

8. Do not let cord hang over the edge of the table or counter. Please 

refrain from touching the hot surface 

9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated 

oven. 

10. Do not move the appliance if it contains hot liquids; allow it to cool 

down before moving it. 

11. Do not use the appliance for other than intended use 

12. Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated 

foods or cold liquids into a heated pot. 

13. To disconnect. Remove the plug from the wall outlet 



14. The manufacturer does not recommend the use of accessory 

attachments as it may cause injuries. 

15. Keep 6 inches clear from the wall and 6 inches clear on all sides. 

16. Make sure the carafe is accurately cantered on the warming plate or 

the water and grounds will overflow from the brew basket. An overflow 

may cause personal injury or damage to property. 

17. To reduce the risk of damaging the carafe and/or the risk of personal 

injury, do not add cold water to the carafe if the carafe is already hot. 

Allow the carafe to cool before using. 

18. Do not brew coffee while the brew basket lid is open. 

19. While the coffee is brewing. The in-app Pause and Serve feature 

allows you to sneak a cup of coffee from the carafe. REPLACE THE CARAFE 

ON THE WARMING PLATE WITHIN 30 SECONDS TO PREVENT OVERFLOW 

AND POSSIBLE INJURY. 

20. If the brew basket overflows or fails to empty into the carafe, do not 

open the brew basket. Unplug the coffeemaker and wait for the contents 

to cool before handling. 

 

NOTE: This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. 

• Some countertops and table surfaces are not designed to withstand 

the prolonged heat generated by certain appliances. Do not set the heated 

unit on a finished wood table. We recommend placing a hot pad or trivet 

under your carafe to prevent possible damage to the surface. 

• Slight smoke or odor might emit during the first few times you use 

the appliance: this is a normal phenomenon with many heating appliances 

and should not continue after the first few uses. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any 

service covers. There are no user-serviceable parts inside the coffee 

maker. Only authorized personnel should repair the coffee maker. 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
 



Thank you for purchasing the Smart Drip Coffee Maker. 
The Smart Coffee Maker lets you brew your coffee from your phone 

anytime, anywhere! Set weekly schedules, turn your Smart Coffee Maker 

on and off automatically, and much more. 

 

Inside the box you'll find 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Specifications 

Voltage: 220 - 240 V, 50/60 Hz 

Electrical connection rating: 1000 W  

12-15 Cups Capacity  

Coffee Type: Ground  

Reusable Permanent Filter  

Dishwasher-Safe Carafe 

Connect with smartphone to order by Hafele Smart Living via 2.4 GHz wifi 

network 

 

 

 

Reusable Filter 

Smart Drip Coffee Maker Glass Coffee Carafe ≈ 12-15 cup 



Before you begin 

1. Know your Wi-Fi network and password. 

2. Make sure that you are operating on: 

• iPhone 8 or higher and iOS 8 or higher. 

Any previous iPhone or iOS may experience slow connections. 

• Android 4.1 or higher. 

3. Make sure that you connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network (smart can't 

connect to 5GHz networks). 

 

Cleaning your Smart Coffee Maker before first use 

Make sure your first cup of coffee is as good as it can be by cleaning your 

Smart Coffee Make before its first use. Just follow these simple steps: 

1. Wash the carafe, carafe lid and the filter basket in a mixture of mild 

detergent and water. Rinse each thoroughly. 

2. Run a brew cycle with water only, without adding coffee and coffee 

filter. 

3. When brewing is complete, turn your Smart Coffee Maker off, discard 

the water in the carafe and rinse the carafe, carafe lid, and filter basket. 

  
 

                

                                        

 

 

 

 

 

 
Plug your Smart Drip Coffee Maker Search and download “Hafele Smart Living” 

in major application markets or scan the QR 
code above to download the App. 

Step 1                                                    Step 2                                                    
Plug in                                               Download Application 

or 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register                                                   

Enter your mobile phone number or email 
address. 

Enter the verification 
code and create a 

password. 

Log into  

the app. 

 Add Device (AP Mode)                                                  

On the “Hafele Smart Living” app, 
Select “Add Device” or click+) at 
the top right corner of the device 
screen.                                         

First choose "Kichen 
Appliances", and then  
choose "Coffee Maker 
(WiFi)" 

Select 2.4 GHz Wi-Fi 
Network, enter your network 
and password. Press "next". 

Press and hold the Wi-Fi 
button on the Coffee Maker 
until clock blinks slowly. 
Noted: There are three 
blinking speeds. 

 

Step 3                                                   

Step 4                                                   



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparing your Smart Drip Coffee Maker for use 

Selecting and Measuring Ground Coffee 

For best results, use a level tablespoon for ground coffee measurement. 

Make sure you use medium grind coffee for a perfect brew. 

To Brew Ground Coffee 1 level tablespoon (tbsp.) - 5gr./0.17 oz  
1 cup - 5 fl.oz. of brewed coffee 
Use more or less coffee to suit your 
taste. 
        

12-15 cups 9-11 tbsp. 

10 cups 7.5 tbsp. 

8 cups 6.5 tbsp. 

6 cups 4.5 tbsp. 

4 cups 3 tbsp. 

 

Adding Water and Ground Coffee 

1. Open the top lid of the Smart Drip Coffee Maker. 

2. Place a paper basket-style filter or the included reusable filter into 

the removable filter basket. 

Press "Continue" on 
the “Hafele Smart 
Living” app. 

  

 

Enter your net work 
and password. 

Enter your network 
and password. Press 

"Confirm". 

Brew ON/OFF 

Start brewing and pause brew. 

Enable Schedule 
Set up weekly schedule that fit 

your lifestyle  

Regular 
Coffee Mode 

Strong 
Coffee Mode 

 

Timer                 
set desired time. 

Schedule           
Set a brewing 

schedule  

 

Clock 
Synchronize 

clock 

Cancel 
Cancel 

schedule 

Ok 
Confirm 
schedule 



NOTE: If using paper filters. The sides of the filter must fit flush against 

the side of the filter basket. If filter collapse occur, dampen the filter 

before placing it in the filter basket. Add the desired amount of coffee and 

gently shake to level the coffee. 

3. Fill the water reservoir with cold, fresh water to the desired capacity 

(1 cup estimate 5 ounces). For an easy and accurate filling, the water 

markings on the water reservoir show the amount of water needed to 

make the corresponding desired number of cups. Do not fill past the "1.8 L 

line" or water will flow out of the Smart Drip Coffee Maker. 

NOTE: The amount of brewed coffee would be slightly less than the 

amount of water poured in the water reservoir. This is due to the 

absorption of water by the coffee grounds. 

 

Using your Smart Drip Coffee Maker without the smart app 

1. After completing the steps in the Adding Water and Ground Coffee section 

and with the carafe and the filter basket securely in place, turn the Smart 

Coffee Maker on by pressing the POWER button once. The POWER button light 

will turn on to signal that the Smart Coffee Maker is on and brewing. 

NOTE: Brew can be stopped by pressing the POWER button a second time. 

2. After the used coffee grounds have cooled, carefully remove the filter 

basket and discard them. 

NOTE: The brew basket drawer is hot after brewing. Always allow the Smart 

Coffee Maker to cool down before cleaning. 

3. Make sure the Glass Coffee Carafe is empty and in place before starting 

to brew coffee. 

4. Be sure to turn your Smart Coffee Maker off when no longer using it. 

 

The button should be disabled to use TIMER and STRONG features. 

 

 

 



Cleaning and maintaining your Smart Drip Coffee Maker 

Daily Cleaning 

Always unplug g the Smart Drip Coffee Maker and allow it to cool before 

cleaning. 

- Remove and wash the filter basket. Permanent filter, carafe and carafe 

lid in a solution of hot water and mild liquid soap. 

- Never use abrasive cleaners, steel wool pads, or other abrasive 

materials. 

CAUTION: Never immerse the Smart Coffee Maker itself in water, in any liquid 

or in the dishwasher. 

Cleaning the Glass Coffee Carafe 

Hard water can leave a white stain on the carafe, and coffee may then turn this 

stain brown. 

To remove carafe stains: 

1. Fill the carafe with a solution of equal parts water and vinegar and let the 

solution stand in the carafe for approximately 20 minutes. 

2. Discard the solution, then wash and rinse the carafe. 

Do not use harsh abrasive cleaners that may scratch the carafe. 

 

Setting and changing the time 

Setting the time through Hafele Smart Living app 

Open up the Hafele Smart Living app, choose your Smart Drip Coffee Maker 

then select the clock icon to configure clock settings automatically. 

 

Setting the Time Manually 

1. Make sure that the WiFi butt on is disabled. 

2. Hold down the MINS/HOUR button until "00:00" is blinking on the display. 

3. Set current minutes by pressing the MINS/HOUR button. 

4. Press the TIMER button to switch to hours. 



5. Once "00:00" is blinking, set the current hour by pressing the  

MINS/HOUR button. 

 

 

 

 

 

 

 

Troubleshooting  

Cannot connect to your Wi-Fi network.   

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup.  

Check if there are problems with your internet connection.  If the Wi-Fi signal is 

too weak, reset your Wi-Fi router and try again.   

The “POWER” light does not light up.   

The Smart Drip Coffee Maker is unplugged; plug the Smart Drip Coffee Maker 

into the wall outlet.  

The coffee is not brewing.  

1. The Smart Drip Coffee Maker is unplugged; plug the Smart Drip Coffee 

Maker back into the wall outlet.  

2. There's a power outage; wait for power to be restored.  

3. The filter basket is not inserted correctly; insert filter basket correctly.  

4. The carafe is not correctly placed on the warming plate; place the carafe 

correctly on the warming plate.  

The Smart Drip Coffee Maker only brews water.  

There are no coffee grounds in the filter basket; add the amount of coffee to 

the filter.  

 

 



There are grounds in the coffee.  

The filter is not correctly placed in the basket; seat the filter properly within the 

filter basket. 

 

FCC Notice:  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  

Operation is subject to the two following conditions:  

1. This device may not cause harmful interference.  

2. This device must accept any interference received, including interference that 

may cause undesired operation.  

NOTE: This equipment has been tested and found comply with the limits for a 

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 

residential installation.  

CAUTION: Suitable for indoor use only.  

DO NOT IMMERSE IN WATER.  

DO NOT EXCEED RATED CAPACITY. 

 

Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible 

harm to the environment or human health from uncontrolled waste  

disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and collection 

systems or contact the retailer where the product was purchased. They can 

take this product for environmental safe recycling. 

 

 

 

 



Effective definition of warranty 

1. The date the warranty will start from the date that specify on receipt or 

invoice.  

2. Customers must register for product warranty online on the Company's 

website at this link https://app.hafele.co.th/warranty#/ or scan via QR 

code below immediately after receiving this product. If not registered, the 

product will not be covered by the company's warranty in all cases. 

3. If misuse and in addition to any advice or error from the users, the 

warranty will not cover all cases. 

4. The product must be in the package with all accessories complete. 

 

Warranty certificate 

1. Product after-sales service valid warranty certificate such as 

- Delivery note or various order numbers of purchase  

- Invoice or receipt (if any) 

- Warranty card (the company will count from the case that the 

customer registers the warranty only) 

2. Accessories and packaging are not covered by the warranty. 

 

 

 

 

 

 

https://app.hafele.co.th/warranty#/

