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Warnings! 

READ ALL INSTRUCTIONS 
 

Read  this  manual  thoroughly  before  first  use, even  if you  are familiar 

with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce 

the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. Keep 

the   manual   in   a  safe   place   for   future   reference,   along   with   the 

completed  warranty  card,  purchase  receipt  and  carton.  If  applicable, 

pass these instructions  on to the next owner of the appliance.  Always 

follow basic safety precautions and accident prevention measures when 

using an electrical appliance, including the following: 

¾   Make sure your outlet voltage  and circuit frequency  correspond  to 

the voltage stated on the appliance rating label. If this is not the case, 

contact  the  after  sales  support  line  and  do  not  use  the  Coffee 

Capsule Machine. 

¾   To protect against fire and electric shock, do not immerse the cord, 

plug,  or the Coffee  Capsule  Machine  body  itself  in water  or other 

liquid. Do not expose the electrical connections to water. 

¾   The cord should be run in such a way that there will be no risk of 

anyone pulling it inadvertently or tripping over it. 

¾   Do  not  kink,  bend,  squash,  strain  or  damage  the  power  cord  and 

protect it from sharp edges and heat. 

¾   Do not let the cord hang over the edge of a table or bench top. Do 

not let it touch hot surfaces. 

ค าเตอืน! 

โปรดอา่นคูม่อือยา่งละเอยีด 

ท าการอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีด กอ่นท าการใชง้านเครือ่งครัง้แรก ถงึแมว้า่

คณุอาจมคีวามคุน้เคยกบัการใชง้านเครือ่งใชป้ระเภทนีอ้ยูแ่ลว้ก็ตาม                 

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภัยทีอ่ยูน่ีคู้ม่อืนี ้จะชว่ยใหล้ดการเกดิความ

เสีย่งในการเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และ การบาดเจ็บ หากมกีารปฎบิตั ิ

ตามอย่างถกูตอ้ง กรุณาเก็บรักษาคูม่อืไวเ้พือ่น ามาใชอ้า้งองิในอนาคต   

รวมไปถงึใบรับประกนั ใบเสร็จการซือ้ และ กลอ่ง  หากมกีารเปลีย่นมอื  

หรอืขายเครือ่งตอ่ ใหท้ าการสง่ตอ่คูม่อืการใชง้านนีใ้หเ้จา้ของคนตอ่ไป 

ควรปฎบิตัติามค าแนะน า ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภัยและป้องกนัการ

เกดิอบุตัเิหตขุณะใชง้านเครือ่งเป็นประจ า รวมถงึขอ้ความดงัตอ่ไปนี้: 

 

¾ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แรงดนัไฟฟ้าขาออกและความถีไ่ฟฟ้าของ

คณุ เหมาะสมกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตามทีร่ะบใุนฉลากของเครือ่ง 

หากพบวา่ไมเ่ป็นตามนัน้ ท าการตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย 

และหา้มท าการใชง้านเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู 

¾ เพือ่เป็นการป้องกนัการเกดิเพลงิไหมแ้ละไฟฟ้าช็อต หา้มท าการ

จุม่สายไฟ ปลั๊ก หรอื ตัวเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู ลงในน ้า 

หรอื ของเหลวอืน่ๆ หา้มใหส้ว่นขัว้ของไฟฟ้าสมัผัสกับน ้า 

¾ สายไฟควรอยูใ่นลกัษณะที ่ไม่เสีย่งตอ่การถกูดงึ หรอืสะดดุโดย

ไมต่ัง้ใจ 

¾ หา้มท าการ งอหรอื ดดัสายไฟ หรอืท าใหส้ายไฟเกดิความ

เสยีหาย และท าการป้องกนัไม่ใหส้ายไฟโดนขอบแหลมคม และ 

ความรอ้น 

¾ หา้มปลอ่ยใหส้ายไฟพาดตามขอบเคาทน์เตอรป์รุงอาหาร หรอื 

ขอบโตะ้ หา้มใหส้ายไฟสมัผัสโดนความรอ้น 

 



¾ หา้มท าการเลอืกหรอืใชง้านเครือ่ง หากพบวา่ปลั๊กหรอื

สายไฟช ารุด หรอืหลงัจากพบวา่เครือ่งท างานผดิปกต ิเคย

ตก หรอืเสยีหาย ในทางใดทางหนึง่ 

¾ ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหาย ท าการตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการ

ขายเพือ่ขอค าแนะน า 

¾ ปลั๊กหรอืสายไฟทีเ่สยีหาย จะตอ้งท าการเปลีย่นโดยผูผ้ลติ 

หรอื บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิพือ่หลกีเลีย่งการเกดิอนัตราย 

¾ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สว่นทีต่อ้งตอ่กบัไฟฟ้าทกุสว่น ตอ้ง

สะอาดและแหง้ กอ่นท าการเปิดเครือ่ง 

¾ หา้มใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้านีร้่วมกบัปลั๊กพ่วง 

¾ ท าการถอดปลั๊กเครือ่งหากไมม่กีารใชง้าน และ กอ่นท า

ความสะอาด ซอ่มแซม บ ารุงรักษา หรอื ท าการโยกยา้ย

เครือ่ง 

¾ เครือ่งชงกาแฟนี ้ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชง้านโดยใชต้วั

จับเวลาภายนอก หรอืระบบควบคมุระยะไกลแยกตา่งหาก 

¾ เครือ่งชงกาแฟนี ้มวีตัถปุระสงคใ์หใ้ชง้านในประเทศเทา่นัน้ 

¾ เครือ่งชงกาแฟนี ้ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคใ์หใ้ชง้านในเชงิ

พานชิย ์หา้มน าเครือ่งไปใชน้อกตวัอาคาร 

¾ ใชเ้ครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูนี ้ตามค าอธบิายในคูม่อื             

การใชง้านนี ้

¾ ไมแ่นะน าใหใ้ชเ้ครือ่งนีเ้พือ่จุดประสงคอ์ืน่ และอาจเป็น

สาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต หรอืไดรั้บบาดเจ็บจาก          

การใชง้าน 

¾ การตดิตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม และการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ ทีผู่ผ้ลติ

ไมไ่ดแ้นะน า อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต หรอื

ไดรั้บบาดเจ็บจากการใชง้าน และท าใหก้ารรับประกนั

เครือ่งใชข้องคณุเป็นโมฆะ 

 

 

¾   Do not pick up or operate the appliance if the power supply cord or 

plug is damaged, or after it malfunctions or has been dropped or 

damaged in any way. 

¾   In case of damage, contact the after sales support line for advice. 
 
¾   A damaged cord or plug must be replaced by the manufacturer  or a 

qualified person in order to avoid a hazard. 

¾   Make   sure   all  electrical   connections   are  clean   and   dry   before 

switching on. 

¾   Do not use this appliance in conjunction with an extension cord. 
 
¾   Unplug  the appliance  from  the power  outlet  when  not in use and 

before cleaning, servicing, maintenance or moving the appliance. 

¾   This  appliance  is  not  intended  to  be  operated  by  means  of  an 

external timer or separate remote control system. 

¾   This appliance is intended for domestic use only. 
 
¾   This  product  is  not  intended  for  commercial  use.  Do  not  use  it 

outdoors. 

¾   Only use this Coffee Capsule Machine as described in this manual. 
 
¾   Any other use is not recommended and may cause fire, electric shock 

or injury. 

¾   Improper  installation  and the use of accessories  not recommended 

by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or 

personal injury and will invalidate your warranty. 



 

¾  We assume no responsibility for any eventual damages caused by 

improper or faulty use. 

¾   Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 

been given supervision or instruction concerning use of the appliance 

in a safe way and understand the hazards involved. 

¾  Children should be supervised to ensure they do not play with the 

appliance. 

¾   Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 

children. 

¾   Do  not  leave  the  Coffee  Capsule  Machine  unattended  when  it  is 

switched on. 

¾   Never carry this appliance by the power cord. 
 

¾   Do not use chemicals,  steel wool or abrasive  cleaners  to clean the 

outside of the unit, as these will scratch the plastic surface. 

¾   Do not operate the unit near liquids (kitchen sink, water basins, taps 

etc.) 

¾   Ensure that all the parts are correctly assembled before operation. 
 

¾   When not in use, store your appliance and its instruction manual in a 

safe and dry place. 

¾   Maintain the appliance in accordance with the instructions to ensure 

that it functions properly. 

¾ ทางเราไมอ่าจรับผดิชอบ ตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใชง้าน

เครือ่งทีไ่มเ่หมาะสม หรอืผดิพลาด 

 

¾ เครือ่งใชไ้ฟฟ้านี ้สามารถใชง้านไดโ้ดยผูท้ีม่คีวามบกพร่อง          

ทางร่างกาย ประสาทสมัผัส หรอืจติใจ หรอืขาดประสบการณ์และ

ความรู ้หากไดรั้บการดแูล หรอืใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการใชง้าน

เครือ่งอย่างปลอดภัย และเขา้ใจถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

¾ เด็กเล็กควรไดรั้บการดแูล เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาจะไมเ่ลน่กับ

เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู 

 

¾ ควรมกีารระมัดระวงั หากมกีารใชง้านเครือ่งโดยเด็ก หรอื ใชง้าน

ใกลก้ับเด็ก 

 

¾ หา้มปลอ่ยใหเ้ครือ่งท างานโดยล าพังเมือ่ท าการใชง้านเครือ่ง 

 

¾ หา้มถอืเครือ่งใชน้ีด้ว้ยสายไฟ 

 

¾ หา้มใชส้ารเคม ีเหล็ก ขนสตัว ์หรอื สารขดัท าความสะอาด               

ในการท าความสะอาดดา้นนอกตวัเครือ่ง เนือ่งจากอาจท าให ้            

ผวิพลาสตกิเกดิรอย 

 

¾ หา้มท าการใชง้านเครือ่งใกลก้ับของเหลว (อา่งลา้งจาน อา่งน ้า 

กอ๊กน ้า และอืน่ๆ) 

 

¾ ตอ้งแน่ใจวา่ชิน้สว่นถกูชิน้ประกอบไดอ้ย่างถกูตอ้งกอ่นการใชง้าน

เครือ่ง 

 

¾ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่ง ใหเ้ก็บเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของคณุ พรอ้มคูม่อื

การใชง้านในสถานทีแ่หง้และปลอดภัย 

 

¾ บ ารุงรักษาเครือ่งตามค าแนะน า เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ เครือ่งท างานได ้

อยา่งถูกตอ้ง



¾ หากเครือ่งมกีารท างานทีผ่ดิปกต ิหรอื มคีวามเสยีหาย ท าการแจง้

ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย เพือ่การชว่ยเหลอื 
¾ ท าการถอดปลั๊กไฟฟ้าทนัท ีหากเกดิไฟหรอืควนัออกมาจากเครือ่ง 

¾ เตมิเฉพาะน ้าทีเ่ย็นและสะอาดลงไปในถังเก็บน ้า ไมท่ าการเตมิ

ดว้ยน ้าแร่ นม หรอื ของเหลว อืน่ๆ 

 

ค าเตอืน! 

 

¾ เครือ่งใชไ้ฟฟ้านี ้ผูใ้ชไ้ม่สามารถท าการซอ่มแซมเองได ้                     

หา้มท าการซอ่มแซมเครือ่งใชน้ีด้ว้ยตนเอง 
¾ หา้มปลอ่ยใหเ้ครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูไมม่นี ้า 

¾ ไมท่ าการแหยน่ิว้เขา้ไปตรงชอ่งใสแ่คปซลู 

¾ ในระหวา่งทีเ่ครือ่งท าการชงกาแฟนัน้ น ้าทีร่อ้นจัดจะถูกสง่เขา้ไป
ยังชอ่งใสแ่คปซลู เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิการ

บาดเจ็บ หา้มท าการยกฝาปิดทีว่างแคปซลู ในขณะทีเ่ครือ่งอยู่ใน
ขัน้ตอนการชงกาแฟ 

 

 
โปรดเก็บรักษาคูม่อืนีไ้ว ้

 

¾   If there is a product  malfunction,  or if it has been damaged  in any 

way, call after sales support for assistance. 

¾   Immediately unplug the appliance if fire or smoke is emitted. 
 
¾  Only fill the tank with clean and cold water. Never fill the tank with 

mineral water, milk or other liquids. 

 
 
Caution! 
 
¾   There are no user‐serviceable parts inside. Do not attempt to service 

this product. 

¾   Do not let the Coffee Capsule Machine operate without water. 
 
¾   Never insert your fingers into the capsule holder. 
 
¾   During  the  brewing  process  there  is  extremely  hot  water  in  the 

capsule holder. To avoid risk of injury, do not lift the capsule holder 

lid during the brewing process. 

 
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 



 
 

 

1. Capsule holder lid 

2. Capsule holder 

3. Small cup coffee button (with indicator) 

4. Power on/off switch 

5. Large cup coffee button (with indicator) 

6. Coffee outlet 

7. Capsule collection tray 

8. Cup holder grid 

9. Drip tray 

10. Water tank lid 

11. Water tank 
 

 
BEFORE FIRST USE 

 

‐Unpack  the  appliance  but  keep  all  packaging  materials  until  you  have  made  sure  your  new 

Coffee Capsule Machine is undamaged and in good working order .Plastic wrapping can be a 

suffocation  hazard  for babies  and young  children,  so ensure  all packaging  materials  are out of 

their reach. 

‐Clean all detachable  parts thoroughly  with warm water. (See Cleaning and Maintenance). 

‐Ensure  that you place your Coffee Capsule  Machine  on a clear, flat, heat resistant  work surface 

near a suitable socket outlet. 

‐Check the used capsule collection  tray is pushed in as far as will go and that the coffee outlet is 

 
สว่นประกอบของเครือ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝาปิดทีว่างแคปซลู 
2. ทีใ่สแ่คปซลู 
3. ปุ่ มส าหรับชงกาแฟถว้ยเล็ก (พรอ้มไฟแสดงสถานะ) 
4. สวทิชก์ด เปิด/ปิด  
5. ปุ่ มส าหรับชงกาแฟถว้ยใหญ ่(พรอ้มไฟแสดงสถานะ) 
6. ทอ่ปลอ่ยกาแฟ 
7. ถาดวางแคปซลู 
8. ตะแกรงวางถว้ยกาแฟ 
9. ถาดรอง 
10. ฝาปิดถงัใสน่ ้า 
11. ถงัใสน่ ้า 

 
 
 
กอ่นการใชง้านคร ัง้แรก 
 

- ท าการแกะเครือ่งชงกาแฟออกจากบรรจภุัณฑ ์แตท่ าการเก็บบรรจภุัณฑท์ัง้หมดไว ้
จนกวา่จะแน่ใจวา่ เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูตวัใหมข่องคณุ ไมม่คีวามเสยีหาย
ใดๆ และสามารถท างานไดด้ตีามทีส่ัง่ พลาสตกิทีห่อ่ สามารถเป็นอนัตรายตอ่เด็ก
ทารก และ เด็กเล็กได ้ตอ้งมัน่ใจวา่บรรจภุัณฑท์ัง้หมด ถกูเก็บไวใ้หห้า่งจากมอืเด็ก 

- ท าความสะอาดชิน้สว่นทีถ่อดออกไดท้ัง้หมดดว้ยน ้าอุน่ 
- ตอ้งมัน่ใจวา่ จัดวางเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูนีไ้วท้ี ่สะอาด แบนราบ กนัความ

รอ้น และอยูใ่กลก้บัเตา้เสยีบ 
- ตรวจสอบถาดใสแ่คปซลูทีใ่ชแ้ลว้ วา่ถกูดนัไปจนสดุไปจนถงึชอ่งปลอ่ยกาแฟ 



 
 อยูใ่นต าแหนง่ทีถ่กูตอ้ง 

- ถอดถงัใสน่ ้าออก และเตมิน ้าจนกระทัง่ถงึต าแหน่งสงูสดุ MAX 

- เมือ่ใสถ่งัใสน่ ้าเขา้ไปในเครือ่ง ใหก้ดถงัใสน่ ้าลงเล็กนอ้ย เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ วาลว์

ทีฐ่านไดป้ระกอบเขา้กบัตวัเครือ่งอยา่งแน่นหนา 

หมายเหต:ุ ระดบัน ้าทีเ่ตมิในถงั ไมค่วรเกนิระดบัสงูสดุ MAX หรอืนอ้ยกวา่ ระดบัต า่สดุ MIN 

ทีม่กีารระบไุวท้ีต่วัถงั 

- วางถวัยหรอืแกว้ ลงบนตะแกรงวางถว้ยกาแฟ 

- เสยีบปลั๊กไฟฟ้าเขา้กบัสายไฟ สายดนิ เตา้เสยีบทีถ่กูตอ้ง 

- กดปุ่ ม ON/OFF  ซึง่ปุ่ มนีจ้ะกระพรบิไฟสแีดงและไฟแสดงสถานะส าหรับขนาดแกว้

ใหญ ่และ แกว้เล็ก จะกะพรบิสนี ้าเงนิ และเหลอืง 

- กดปุ่ ม กาแฟแกว้ใหญ ่ป๊ัมจะเริม่ท างาน ทนัททีีท่อ่เต็มไปดว้ยน ้า ป๊ัมจะหยดุท างาน

อตัโนมตั ิน ้าปรมิาณเล็กนอ้ยจะไหลผา่นลงสูถ่ว้ยกาแฟดา้นลา่ง 

- ขัน้ตอนดงักลา่วนีจ้ะหยดุการท างานอตัโนมตั ิหลงัจากนัน้เป็นการเสร็จสิน้

กระบวนการอุน่เครือ่งใหร้อ้นโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหต:ุ ขณะทีเ่ลอืกปุ่ มกาแฟแกว้ใหญ ่หรอื แกว้เล็ก เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูจะมี

เสยีงของการป๊ัมน ้า ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกต ิเสยีงดงักลา่วจะแสดงถงึน ้าทีถ่กูป๊ัมเพือ่ตม้กาแฟ  ทิง้

น ้านัน้  

- ขณะนีเ้ครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู สะอาดและพรอ้มใชง้าน 

ค าแนะน าในการใชง้าน 

การใชง้านเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซูล 

 

- วางเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู ในสถานทีต่ัง้ทีร่าบเรยีบและมัน่คง 

- ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่พืน้ผวิทีต่ัง้วางเครือ่ง เป็นพืน้ผวิทีท่นความรอ้น โดยมพีืน้ที่

รอบขา้งทีเ่พยีงพอ ส าหรับการระบายอากาศรอบตวัเครือ่ง 

- เตมิถงัเก็บน ้าทีถ่อดออกไดด้ว้ยน ้าดืม่ ระดบัน ้าไมค่วรเกนิระดบัสงูสดุ MAX หรอื

นอ้ยกวา่ระดบัต า่สดุ MIN ทีท่ าเครือ่งหมายไวบ้นถงัน ้า 

- ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ ถาดรองน ้าหยดถกูประกอบและเขา้ทีแ่ลว้ 

- เปิดฝาปิดทีใ่สแ่คปซลู โดยยกขึน้ แลว้ใสแ่คปซลูกาแฟทีค่ณุตอ้งการ 

- ปิดฝาชอ่งใสแ่คปซลู โดยกดลงไปตรงๆ 

- ใชแ้คปซลู Nespresso ส าหรับเครือ่งชงกาแฟนีเ้ทา่นัน้ 

- เสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบ กดปุ่ มสวติชเ์ปิด/ปิด ไฟแสดงสถานะทัง้ปุ่ มกาแฟ

ถว้ยใหญ ่(ลุง่โก-่Lungo) และปุ่ มกาแฟ (เอสเพรสโซ-Espresso) ถว้ยเล็ก ๆ                 

จะเริม่กะพรบิ 

- วางถว้ยกาแฟบนตะแกรงทีว่างแกว้ 

- เมือ่ไฟแสดงสถานะกาแฟถว้ยใหญแ่ละเล็กสวา่งอยู ่กดปุ่ มปรมิาณกาแฟทีค่ณุ

ตอ้งการ 

- ไฟแสดงสถานะของกาแฟทีเ่ลอืกจะเริม่กะพรบิ และกาแฟจะถกูจา่ยออกจากทอ่

ปลอ่ยกาแฟ เมือ่ปรมิาณกาแฟทีเ่ลอืกไดไ้หลลงสูถ่ว้ยจนเสร็จสมบรูณ์แลว้              

ไฟแสดงสถานะทีเ่กีย่วขอ้งจะยังคงสวา่งอยู ่

- เมือ่กระบวนการท ากาแฟเสร็จสิน้ ฝาปิดทีใ่สแ่คปซลูจะเปิดออกอตัโนมตั ิ และ

แคปซลูทีใ่ชแ้ลว้ จะไหลลงไปเก็บถาดรวบรวมแคปซลูโดยอตัโนมตั ิ

 

หมายเหตสุ าคญั: 

- ในระหวา่งกระบวนการท ากาแฟ หา้มเปิดฝาปิดทีว่างแคปซลู เพราะน่ันอาจจะท า

ใหแ้คปซลูกาแฟถกูไหลออกไปไวใ้นถาดรวบรวมแคปซลู 

- เครือ่งชงกาแฟจะปิดการท างานลง หากไมไ่ดเ้ลอืกการด าเนนิการใด ๆ ภายใน             

10 นาท ี

 

in place. 

‐Remove the water tank and fill the tank with water up to the MAX level. 

‐When inserting the water tank, press the water tank down slightly to ensure that the valve in the 

base engages in the casing. 

NOTE: The water level should not exceed the MAX level or be less than the MIN level marked on 

the tank. 

‐Place a container/cup on the cup holder grid. 

‐Insert the plug into a correctly wired, earthed, power outlet. 

‐Press the ON/0FF  power switch.  The ON/0FF  power switch will flash red and the indicators  for 

the large and small cup options will flash alternatively  between blue and yellow. 

‐Press the large cup coffee button. The pump will start. As soon as the pipes are filled with water 

the pump  will stop  automatically  .A small  quantity  of water  will run into the cup beneath  the 

spout. 

‐This process will stop automatically, then enter and finish the automatic preheat process. 

NOTE: While selecting the large cup or small cup coffee button, the Coffee Capsule Machine may 

produce  a pumping  sound,  this is normal.  The sound  tells you that water  is being  pumped  for 

brewing coffee. Discard this water. 

‐Your Coffee Capsule Machine is now clean and ready to be used. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

Using the Coffee Capsule Machine 

‐Place the Coffee Capsule Machine on a level and stable work surface. 

‐Ensure this is a heat resistant surface, with enough room for ventilation all around the machine. 

‐Fill the detachable  water tank with drinking  water. The water level should  not exceed the MAX 

level or be less than the MIN level marked on the tank. 

‐Ensure the drip tray is assembled  and in place. 

‐Open the capsule holder lid by lifting it and insert your desired coffee capsule. 

‐Close the capsule holder lid by pushing it down directly. 

‐Only use Nespresso capsules for this appliance. 

‐Plug the power cord into the outlet. Press the power switch button. Both the large cup (Lungo) 

and small cup (Espresso) coffee buttons indicators will start to flash. 

‐Position a cup on the cup holder grid. 

‐Once the large & small cup coffee indicator lights stay illuminated,  press your desired size coffee 

button. 

‐The  selected  coffee  indicator  will  start  to  flash  and  coffee  will  be dispensed  from  the  coffee 

outlet.   Once  the  selected   quantity   has  been  dispensed   and  the  cycle  has  completed,   the 

corresponding indicator light will stay illuminated. 

‐Once the brewing process has completed  open the capsule holder lid to automatically  dispense 

the used capsule into the capsule collection tray. 

 
IMPORTANT  NOTE: 

‐During the brewing process, never open the capsule holder lid. This will cause the coffee capsule 

to be expelled into the capsule collection tray. 

‐The appliance will shut down if no operation is selected within10 minutes. 



‐Coffee  quantity  for a small  cup is approx.  40ml.  The coffee  quantity  for a large cup is approx. 

80ml. 

‐The  coffee  brewing  process  can  be interrupted  by pressing  your  selected  coffee  button  once 

during the cycle. To resume, press the button again. 

 
Filling the Water Tank 

If during the brewing process,  both the large and the small cup coffee button indicators  light up 

yellow and flash quickly, this is to signal that there is a lack of water in the water tank. NOTE: the 

machine will also beep 6 times to alert the user. You will need to refill the water tank: 

‐Remove the water tank by holding the sides of the water tank and pulling it in an upward 

motion. 

‐Refill  the  water  tank  with  drinking  water  and  return  the  water  tank  to  the  Coffee  Capsule 

Machine making sure that it is seated in the correct position. 

NOTE: The water level should not exceed the MAX level or be less than the MIN level marked on 

the tank. Press the small or large cup button to resume the coffee brewing process. NOTE: Once 

you have finished brewing coffee, always expel the capsule. 

‐Capsules  are  automatically   expelled  into  the  capsule  collection  tray  by  opening  the  capsule 

holder lid. 

‐If you wish to make another cup, insert a new capsule in to the Coffee Capsule Machine. 

‐Always turn the coffee maker off and disconnect  the power supply when not in use. 

NOTE: Allow the appliance  to cool and then empty the capsule collection  tray and rinse the unit 

and tank thoroughly. 

 
CLEANING AND MAINTENANCE 

‐Switch off and unplug the Coffee Capsule Machine  from the mains supply and allow the unit to 

cool completely  before cleaning. 

‐Before reusing or storing, ensure all areas of the Coffee Capsule Machine are completely  dry. 

NOTE: We recommend that the following is performed on a periodical basis: 

‐After switching  the machine  on for the first time or if you have not used the machine  for a few 

days, rinse the machine out by allowing two cups of water to flow through it (without a capsule). 

‐The water tank should be cleaned once a week. Wash the water tank in a mild washing up liquid. 

Rinse it out thoroughly  under running water and dry it. The tank is not dishwasher  safe. 

‐Empty the capsule collection tray and clean it. 

‐Clean the capsule holder with a dry cloth. 

‐Clean  the coffee outlet,  capsule  collection  tray and drip tray with warm water and a little mild 

washing‐up  liquid. 

NOTE: To remove the coffee outlet, press the two tabs on the sides of the coffee outlet in all the 

way and pull the coffee outlet forwards and off. 

‐Use a damp cloth to gently wipe the cup holder grid. Empty the capsule collection  tray regularly 

and rinse it. 

‐Clean  the  machine  using  a  damp  cloth,  never  submerge  the  machine  in  water  or  any  other 

liquid. 

‐Dry and replace all parts so that is it ready for the next use. 

 
- ปรมิาณกาแฟส าหรับถว้ยเล็กประมาณ 40 มลิลลิติร ปรมิาณกาแฟส าหรับถว้ยใหญป่ระมาณ 

80 มลิลลิติร                                                                                                                              

- กระบวนการท ากาแฟ สามารถถกูหยดุชัว่ขณะได ้โดยการกดปุ่ มกาแฟทีค่ณุเลอืกหนึง่ครัง้             

ในระหวา่งรอบ หากตอ้งการกลบัมาท างานตอ่ใหก้ดปุ่ มนีอ้กีครัง้ 

การเตมิน า้ในถงัเก็บน า้                                                                                                           

หากในระหวา่งกระบวนการท ากาแฟ ไฟแสดงสถานะของปุ่ มกาแฟถว้ยใหญแ่ละถว้ยเล็ก                 

สวา่งเป็นสเีหลอืงและกะพรบิอยา่งรวดเร็ว นีเ่ป็นการสง่สญัญาณวา่ไมม่นี ้าในถงัเก็บน ้า                    

หมายเหต:ุ เครือ่งจะสง่เสยีงบี๊พ 6 ครัง้เพือ่เตอืนผูใ้ชง้าน และคณุจะตอ้งเตมิน ้าในถงัเก็บน ้า: 

-ถอดถงัเก็บน ้าโดยจับทีด่า้นขา้งของถงั แลว้ดงึขึน้มาทางดา้นบน                                                         

-เตมิน ้าดืม่ลงในถงั แลว้ใสถ่งัเก็บน ้ากลบัไปในเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู ตรวจสอบใหแ้นใ่จ

วา่ถงัเก็บน ้าอยูใ่นต าแหน่งทีถ่กูตอ้ง                                                                                              

หมายเหต:ุ ระดบัน ้าไมค่วรเกนิระดบัสงูสดุ MAX หรอืต า่กวา่ระดบัต า่สดุ MIN โดยดจูาก

เครือ่งหมายทีร่ะบไุวบ้นถงั กดปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กหรอืถว้ยใหญ ่เพือ่เริม่กระบวนการชงกาแฟตอ่ 

หมายเหต:ุ เมือ่คณุชงกาแฟเสร็จแลว้ใหก้ าจัดแคปซลูทิง้เสมอ                                                         

-แคปซลูจะถกูทิง้ออกโดยอตัโนมตัลิงในถาดรวบรวมแคปซลู โดยการเปิดฝาปิดทีว่างแคปซลู      

‐หากคณุตอ้งการท ากาแฟอกีถว้ย ใหใ้สแ่คปซลูใหมเ่ขา้ไปในเครือ่งชงกาแฟ                                            

-ปิดเครือ่งชงกาแฟและถอดปลั๊กไฟออกเสมอ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน                                                           

หมายเหต:ุ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลง จากนัน้เทถาดเก็บแคปซลูออก ลา้งเครือ่งและถงัเก็บน ้าให ้

สะอาด 

การท าความสะอาดและการบ ารงุรกัษา 

- ปิดและถอดปลั๊กเครือ่งชงกาแฟ ออกจากแหลง่จา่ยไฟ แลว้ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นท า

ความสะอาด 

- กอ่นการใชง้านหรอืการเก็บเครือ่ง ตรวจสอบวา่ทกุสว่นของเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูแหง้

สนทิ 

หมายเหต:ุ เราขอแนะน าใหด้ าเนนิการดงัตอ่ไปนีต้ามระยะเวลา:  

 

- หลงัจากเปิดเครือ่งเป็นครัง้แรก หรอืหากคณุไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งเป็นเวลาสองสามวนั ใหล้า้ง

เครือ่งออก โดยปลอ่ยใหน้ ้าสองถว้ยไหลผา่น (โดยไมต่อ้งใชแ้คปซลู)  

- ถงัเก็บน ้าควรท าความสะอาดสปัดาหล์ะครัง้ ลา้งถงัเก็บน ้าในน ้ายาท าความสะอาดออ่นๆ ลา้ง

ออกในน ้าสะอาดแลว้เชด็ใหแ้หง้ ถงัเกบ็น ้าไมส่ามารถลา้งไดใ้นเครือ่งลา้งจาน  

- ท าความสะอาดถาดเก็บแคปซลู                                                                                         

- ท าความสะอาดทีว่างแคปซลูดว้ยผา้แหง้                                                                          

- ท าความสะอาดทอ่กาแฟ ถาดเก็บแคปซลู และถาดรองน ้าหยด ดว้ยน ้าอุน่และน ้ายาท าความ

สะอาดเล็กนอ้ย  

หมายเหต:ุ ในการถอดทอ่กาแฟ กดแท็บทัง้สองทีด่า้นขา้งของทอ่กาแฟในทกุทางและ                

ดงึทอ่กาแฟไปขา้งหนา้และดงึออก  

‐ ใชผ้า้ชบุน ้าหมาด ๆ เพือ่เชด็เบาๆทีท่ีว่างถว้ยกาแฟ เทแคปซลูทีใ่ชแ้ลว้และลา้งถาดเก็บ

แคปซลูเป็นประจ า 

- ท าความสะอาดเครือ่ง โดยใชผ้า้ชบุน ้าหมาดๆ หา้มจุม่เครือ่งลงในน ้าหรอืของเหลวอืน่ ๆ                

- เชด็ใหแ้หง้และประกอบชิน้สว่นทัง้หมด เพือ่ใหพ้รอ้มส าหรับการใชง้านครัง้ตอ่ไป 



การเก็บรกัษา 

‐ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูเย็นลงอยา่งสมบรูณแ์ละสะอาด (ดู
รายละเอยีดดา้นบน) และแหง้สนทิ                                                                                            
-เก็บเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูในกลอ่งเดมิ หรอืในทีแ่หง้สะอาด หา่งจากมอืเด็ก 

การก าจดัคราบตะกรนั 

ในบางครัง้ คณุอาจจ าเป็นตอ้งท าความสะอาดคราบตระกรัน (ปนูขาว) ทีต่กคา้งในน ้า ภายใน
เครือ่งชงกาแฟของคณุ ความถีท่ีค่ณุตอ้งท าขึน้อยูก่บัความกระดา้งของน ้าในพืน้ทีข่องคณุ 
และความถีท่ีค่ณุใชเ้ครือ่งชงกาแฟ หากคราบตะกรันเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องคณุ             
เป็นสิง่ส าคญัทีค่ณุตอ้งท าความสะอาดดา้นในของเครือ่งชงกาแฟเป็นประจ า เพราะการสะสม
ของตะกรนั อาจท าใหเ้ครือ่งชงกาแฟเสยีหายได ้

หมายเหต:ุ หากปุ่ มถว้ยกาแฟเล็กและปุ่ มถว้ยกาแฟใหญก่ะพรบิ หรอืสเีหลอืงสวา่ง คอื
สญัญาณวา่ เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูของคณุจะตอ้งก าจัดคราบตะกรันโดยเร็วทีส่ดุ ท าตาม
ขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง: 

คณุสามารถใชน้ ้ายาก าจัดคราบตะกรันทีม่วีางจ าหน่ายทัว่ไปส าหรับผลติภัณฑใ์นครัวเรอืน 
(ตามทีร่ะบใุนค าแนะน าทีผ่ลติภัณฑ)์ เพือ่ขจัดคราบตะกรันในเครือ่งชงกาแฟแคปซลู หรอื
น ้าเปลา่และน ้าสม้สายชแูละท าตามขัน้ตอนดา้นลา่ง: 

1. เตมิน ้าลงในถงัเก็บน ้าใหถ้งึระดบัสงูสดุของถงั (โปรดดคู าแนะน าเกีย่วกบัอตัราสว่นของน ้า
ตอ่สารก าจัดตะกรัน) หมายเหต:ุ โปรดใช ้'น ้ายาก าจัดตะกรนัในครัวเรอืน' เทา่นัน้                            
หมายเหต:ุ คณุสามารถใชก้รดซติรกิ แทนการใชน้ ้ายาก าจัดคราบตะกรัน (อตัราสว่น: 1 ชอ้น
โตะ๊ของกรดซติรกิ ตอ่น ้าหนึง่ลติร)                                                                                         
2. วางภาชนะทีม่คีวามจอุยา่งนอ้ย 280 มล. ใตพ้วยทอ่กาแฟ (หมายเหต:ุ คณุจะตอ้งลา้ง
ภาชนะบรรจสุองครัง้ในระหวา่งกระบวนการก าจัดคราบตะกรัน)                                                           
3. พบัฝาปิดทีใ่สแ่คปซลู                                                                                                               
4. ถอดปลั๊กของเครือ่งออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า จากนัน้กดปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กและปุ่ ม 0N / 0FF 
พรอ้มกนั                                                                                                                                 
5. ในขณะทีย่งักดทีปุ่่ มกาแฟถว้ยเล็กและปุ่ ม 0N / 0FF อยู ่ใหเ้ปิดเครือ่งอกีครัง้ทีโ่ดยเสยีบ
ปลั๊ก หลงัจากนัน้ปลอ่ยมอืจากปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กและปุ่ ม 0N / 0FF                                                   
6. ปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กและปุ่ มกาแฟถว้ยใหญจ่ะกะพรบิหรอืสวา่งเป็นสนี ้าเงนิ และปุ่ ม 0N / 0FF
จะกะพรบิสลบักนัระหวา่งสแีดงกบัสเีหลอืง                                                                                  
7. ตรวจสอบวา่ปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กและปุ่ มกาแฟถว้ยใหญ ่สวา่งเป็นสนี ้าเงนิ จากนัน้กดปุ่ ม                           
0N / 0FF เพือ่เริม่กระบวนการก าจัดคราบตะกรัน                                                                           
หมายเหต ุหากปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กและใหญก่ะพรบิเป็นสฟ้ีา เกดิจากขดลวดท าความรอ้นอาจ
ท าอณุหภมูไิดไ้มส่งูเพยีงพอในการเริม่ตน้การท างาน ใหร้อชัว่ครู ่จนกระทัง่ เครือ่งชงกาแฟ
แบบแคปซลูไดอุ้น่เครือ่ง จนกระทัง่ถงึอณุหภมูใินการท างาน                                                        
8. ปุ่ ม 0N / 0FF จะเริม่ตน้กะพรบิระหวา่งสแีดงและเหลอืง เครือ่งจะท าการป๊ัมสารก าจัด
ตะกรันเขา้ไปในทอ่หลายๆครัง้ในชว่งเวลา 4 นาท ีแตล่ะชว่งเวลาจะจา่ยน ้าออกมาประมาณ 
125 มล. ลงในภาชนะ (หมายเหต:ุ ใชเ้วลา 20 นาท ีเพือ่ท าใหค้รบรอบ) หมายเหต:ุ เทน ้า
ทีจ่า่ยออกมาแตล่ะครัง้ออก เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ภาชนะรองจะไมล่น้                                                    
9. เมือ่สิน้สดุการท างานในรอบแรก เครือ่งชงกาแฟจะสง่สญัญาณ บี๊ฟ หนึง่ครัง้ และปุ่ ม                   
0N / 0FF 

 

 

 

 

 

 

 

STORAGE 

‐Ensure the Coffee Capsule Machine has completely cooled down and is clean (see above) and 

completely  dry. 

‐Store the Coffee Capsule Machine in its original box or in a clean, dry place out of the reach of 

children. 

 
DESCALING 

From  time  to time,  you  may  need  to clean  off any mineral  deposits  (lime  scale)  left  by water 

inside your Coffee Capsule Machine to keep it operating efficiently. How often you have to do this 

depends  on  the  water  hardness  in  your  area  and  on  how  often  you  use  the  Coffee  Capsule 

Machine.  If scaling  is a problem  in your  area,  it is important  that  you  clean  the inside  of the 

Coffee Capsule Machine regularly as scale build‐up can damage the Coffee Capsule Machine. 

 
NOTE: If the small cup button and the large cup button lights flash or illuminate  yellow, this is to 

signal  that  the  Coffee  Capsule  Machine  needs  to be descaled  as soon  as possible.  Follow  the 

steps outlined below to descale the machine: 

  You can use a commercially  available descaling agent for household  products (according to the 

instructions  on the packet) to descale the Coffee Capsule  Machine,  or a simple water and white 

vinegar solution and follow the steps below: 

1. Fill the water tank with water and descaler  to the MAX level of the Coffee  Capsule  Machine 

tank. (Refer to the instructions  on the descaler for the ratio of water to descaler). NOTE: Please use 

'household  descaler’ only. 

NOTE: you can use citric acid instead of the descaler (Ratio: 1 tablespoon  of citric acid to one litre 

of water). 

2. Place a container  with a capacity  of at least 280 ml under  the coffee  spout.  (NOTE:  You will 

need to empty the container twice during the descaling procedure.) 

3. Fold down the capsule holder lid. 

4. Unplug the appliance from the power outlet, then hold down the small cup button and 0N/0FF 

button at the same time. 

5. While still holding the small cup and 0N/0FF buttons, Switch the machine back ON at the main 

plug socket and then release the small cup and 0N/0FF button. 

6. The small cup button  and the large cup button  will flash or illuminate  blue and the ON/OFF 

button will flash alternatively  between red and yellow. 

7. Ensure  the small  cup  button  and  the large  cup  button  are illuminated  blue,  then  press  the 

0N/0FF button to start the descaling process. 

NOTE: If the small cup and large buttons  flash blue‐ This is because  the heating element maybe 

not be at a high enough temperature  to begin the process, please wait while the Coffee Capsule 

Machine preheats to the correct temperature. 

8. The ON/OFF button will begin to flash alternatively  between red and yellow. The machine  will 

pump the descaling  solution  into the pipes several times at 4 minute intervals.  Each interval will 

dispense  approx. 125 ml into the container.  (NOTE: It will take approx. 20 mins to fully complete 

this cycle) NOTE: Pour out the dispensed water each time to ensure that the container does not 

overflow. 

9. At the end of first stage, the Coffee Capsule  Machine  will beep once and the ON/OFF  button 



will flash red twice and then flash yellow twice. This is to signal that the machine  is entering the 

second stage of the process. Ensure the water tank is filled with water up to the MAX mark, then 

press  the  0N/0FF  button.  Approx.  500ml  of water  is dispensed  into  the  container.  The  Coffee 

Capsule Machine will beep once to notify you that the descaling process has finished. 

10. Your Coffee Capsule Machine is now clean and ready to be used again. 

 
VARIABLE VOLUME FUNCTION 

You can adjust the coffee volume of every cup size to suit your personal  taste and also have the 

option  to save  the setting  permanently.  This feature  is automatically  activated  when  the small 

cup coffee button or the large cup coffee button is continuously  pressed for more than 2 seconds. 

To adjust the dispense volume: 

  Keep the small  cup coffee  button  or the large cup coffee  button  pressed  until your desired 

volume is reached, upon releasing the button, the coffee volume will be automatically  saved. 

NOTE: It will return to the factory default value setting under below operation. 

·Continuously  press  the  small  cup  coffee  button  to  adjust  the  coffee  volume，if  the  coffee 

volume range beyond 20g ~ 250g. 

·Continuously  press  the  large  cup  coffee  button  to  adjust  the  coffee  volume，if  the  coffee 

volume range beyond 30g ~ 250g. 

 
RESTORE VARIABLE VOLUME TO FACTORY SETTINGS 

To reset the Coffee Capsule Machine to default dispense volume setting: 

  Switch off the Coffee Capsule  Machine,  open the capsule holder lid, unplug the power cord, 

then press and hold the small cup button. 

  Insert the plug back into the socket, after 1 second and within 2 seconds, close and open the 

capsule holder lid, then release the small cup button. 

  Five beeps  and three buttons  flash in yellow,  will signal that the machine  has been reset to 

the factory volume settings. 

จะกะพรบิไฟสแีดงสองครัง้ จากนัน้กระพรบิไฟสเีหลอืงสองครัง้ นีค่อืสญัญาณวา่เครือ่งก าลงั

เขา้สูข่ัน้ตอนทีส่องของกระบวนการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถงัเก็บน ้ามนี ้าบรรจอุยูส่งูสดุไมเ่กนิ

เครือ่งหมาย MAX จากนัน้กดปุ่ ม 0N / 0FF  เครือ่งจะจา่ยน ้าออกมาประมาณ 500 มล. ลงใน

ภาชนะ เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูจะสง่เสยีงบี๊บหนึง่ครัง้ เพือ่แจง้ใหค้ณุทราบวา่กระบวนการ

ก าจัดคราบตะกรันเสร็จสิน้แลว้ 

10. เครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลูของคณุสะอาดและพรอ้มใชง้านอกีครัง้ 

ฟงักช์นัปรมิาณทีห่ลากหลาย 

คณุสามารถปรับปรมิาณกาแฟทกุถว้ย เพือ่ใหเ้หมาะกบัรสนยิมสว่นตวัของคณุ และยังมี
ตวัเลอืกในการบนัทกึการตัง้คา่อยา่งถาวร คณุสมบตันิีจ้ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตั ิเมือ่กดปุ่ ม
กาแฟถว้ยเล็ก หรอืกดปุ่ มถว้ยกาแฟขนาดใหญ ่อยา่งตอ่เนือ่งนานกวา่ 2 วนิาท ี                                  

ในการปรับปรมิาณการจา่ย:                                                                                               
กดคา้งทีปุ่่ มกาแฟถว้ยเล็กๆ หรอืกดปุ่ มกาแฟถว้ยใหญจ่นกวา่จะไดป้รมิาณทีค่ณุจะตอ้งการเมือ่
ปลอ่ยปุ่ ม ปรมิาณกาแฟจะถกูบนัทกึโดยอตัโนมตั ิ 

หมายเหต:ุ จะมกีารกลบัไปทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานภายใตก้ารท างานดา้นลา่ง 

·กดปุ่ มกาแฟถว้ยเล็กอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ปรับระดบัปรมิาณกาแฟ ถา้ปรมิาณกาแฟเกนิ 20 กรัม 
~ 250 กรัม 

·กดปุ่ มกาแฟถว้ยใหญอ่ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ปรับระดบัปรมิาณกาแฟ ถา้ปรมิาณกาแฟเกนิกวา่                
30 กรัม ~ 250 กรัม 

 

การรเีซ็ตคา่ปรมิาณกาแฟทีห่ลากหลายกลบัสูก่ารต ัง้คา่จากโรงงาน 

ในการรเีซต็เครือ่งชงกาแฟแคปซลู เป็นการตัง้คา่ระดบัการจา่ยปรมิาณกาแฟ:                                     
ปิดเครือ่งชงกาแฟแบบแคปซลู เปิดฝาปิดทีว่างแคปซลู ดงึปลั๊กและสายไฟออก จากนัน้กดปุ่ ม
กาแฟถว้ยเล็กคา้งไว ้

เสยีบปลั๊กกลบัเขา้ไปในเตา้เสยีบ หลงัจาก 1 วนิาทแีละภายใน 2 วนิาท ีปิดและเปิดฝาปิดที่
วางแคปซลู จากนัน้ปลอ่ยมอืจากปุ่ มกาแฟถว้ยเล็ก 

เสยีงบี๊บหา้ครัง้และปุ่ มสามปุ่ มจะกะพรบิเป็นสเีหลอืง เพือ่สง่สญัญาณวา่เครือ่งไดร้ับการรเีซต็
กลบัสูก่ารตัง้คา่ปรมิาณดัง้เดมิจากโรงงาน 

 

 


