
Благодарим за выбор изделия Panasonic!
 •Этот продукт предназначен исключительно для домашнего использования.
 •Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию прибора.
 •Если при использовании данного продукта и/или аксессуаров не выполняются требования данной инструкции по эксплуатации, 
вы можете лишиться права на гарантийное обслуживание.
 •Для использования кофемашины (NC-ZA1) ознакомьтесь с её инструкцией по эксплуатации.
 •Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

Важная информация
 OЭтот продукт предназначен только для использования с кофемашинами Panasonic (NC-ZA1).

 OНе погружайте корпус в воду и не разбрызгивайте воду на него.

 OНе позволяйте младенцам и детям играть с упаковочным материалом.

 OЭто изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта; использование прибора такими 
людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с 
его стороны четких инструкций по работе с прибором. Следите за детьми, чтобы они не игрались с прибором.

 OНе разрешайте детям пользоваться продуктом и аккумулятором холода.

 OНемедленно прекратите использовать этот продукт, если:
• есть трещина на корпусе и/или емкости для молока;
• из аккумулятора холода протекает жидкость.

 OЗапрещено использовать продукт для каких-либо других целей, отличающихся от описанных в данном руководстве.
• Компания Panasonic не несет никакой юридической ответственности в случае нарушения правил эксплуатации продукта или 
несоблюдения данных инструкций.

 OНе используйте продукт в следующих местах:
• На неровных поверхностях, подставках, не водонепроницаемых поверхностях или скатертях и т.д.

 OОбязательно чистите продукт после каждого использования.

 OПри попадании соли или соленой воды из аккумулятора холода в глаза или на кожу немедленно промойте большим 
количеством воды и обратитесь к врачу. 

 OНе употребляйте в пищу соль и жидкость из аккумулятора холода.

 OНе наливайте в емкость для молока ничего, кроме молока.

 OВ зависимости от условий эксплуатации, таких как высокая температура и влажность, на внешней стороне корпуса 
может образовываться конденсат.

Наименование деталей
 Q  Перед использованием продукта первый раз, а также после длительного периода без использования, следует промыть 

емкость для молока и крышку емкости для молока.
 Q Перед использованием снимите с продукта защитную пленку.
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Подготовка аккумулятора холода

1 Снимите колпачок и извлеките резиновую пробку из 
аккумулятора холода.

2 Заполните аккумулятор холода водой и закройте его 
резиновой пробкой. Затем наденьте колпачок.

3 Заморозьте аккумулятор холода в морозильной камере.
Примечание

 •Внутри аккумулятора холода находится небольшое количество соли. Это оказывает 
положительное влияние на время охлаждения.
 •Не переполняйте аккумулятор холода водой, чтобы избежать его разрыва при замораживании. 
 •Замороженный аккумулятор холода остается холодным приблизительно 2 часа при 
использовании в корпусе с емкостью для молока.

Колпачок

Резиновая пробка

Использование

1 Подключите шланг подачи молока к кофемашине в соответствии с инструкцией по её 
эксплуатации.

2 Расположите корпус слева от кофемашины.

3 Наденьте замороженный аккумулятор холода на крюк.

4 Откройте крышку емкости для молока и наполните её 
молоком до линии.

Примечание

 •Если уровень молока будет превышать линию, молоко может постоянно капать из носика 
кофемашины. В этом случае рекомендуется поднять диспенсер на максимальную высоту. 
Если это не поможет, извлеките шланг из емкости для молока и вставьте его обратно.
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5 Плотно закройте крышку емкости для молока и поместите её в корпус.
 •Удостоверьтесь, что ручка емкости для молока зафиксирована по направлению к задней части емкости.
 •Если молоко пролилось внутрь корпуса, немедленно очистите внутреннюю часть корпуса и изоляционные накладки.
 •Поместите емкость для молока в корпус так, чтобы она располагалась в передней части, а аккумулятор холода в задней 
части корпуса. 

6 Вставьте раздвоенный конец шланга подачи молока в отверстие на крышке емкости 
для молока, пока он не достигнет дна емкости для молока.

7 Поместите шланг подачи молока на направляющую для шланга подачи молока и закройте 
крышку корпуса.

Примечание

 •Чтобы оставить молоко для хранения в холодильнике в емкости, закройте ручку крышки таким образом, чтобы фиксатор на 
ручке закрыл паз в крышке емкости для молока. После этого можно хранить молоко в емкости в холодильнике.

Очистка
 QПродукт следует чистить после каждого использования.

Примечание

 •Не используйте бензин, растворитель, спирт, отбеливатель, полировочный порошок, металлическую или нейлоновую щетку – 
они могут повредить поверхность продукта.
 •Не мыть в посудомоечной машине.
 •Не используйте для очистки продукта заостренные предметы, например, зубочистки или иголки.
Корпус  Протрите хорошо отжатой салфеткой. Не погружайте корпус в воду и не разбрызгивайте воду на него.
Емкость для молока  Промойте мягкой губкой со средством для мытья посуды (нейтральным).
Изоляционные накладки  Промойте мягкой губкой со средством для мытья посуды (нейтральным).
Аккумулятор холода  Промойте водой снаружи и высушите. Не мойте внутри.

Технические характеристики
NC-ZM1

Максимальная ёмкость Макс. 650 мл

Размеры  
(Ш × Г × В) (прибл.)

Корпус 11,2 × 17,9 × 26,7 см

Емкость для молока 8,3 × 14,3 × 23,6 см

Вес 
(прибл.)

Емкость для молока 0,3 кг

Корпус + емкость для молока + 
аккумулятор холода (без жидкости)

1,2 кг

Дякуємо за придбання виробу Panasonic.
 •Цеи виріб призначений лише для домашнього користування.
 •Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції для правильного і безпечного використання продукту.
 •У разі використання даного виробу та/або додаткових частин не у відповідності до цієї інструкції з експлуатації, гарантію може 
бути скасовано.
 • Інформація щодо використання еспресо-машини наводиться у відповідній інструкції з експлуатації (NC-ZA1).
 •Збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

Важлива інформація
 OДаний виріб призначено виключено для використання із еспресо-машиною Panasonic (NC-ZA1).

 OНе занурюйте контейнер у воду та не бризкайте на нього водою.

 OНе дозволяйте немовлятам та дітям гратись з пакувальним матеріалом.

 OЦей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків коли вони перебувають під наглядом 
або отримали інструкції щодо використання пристрою від осіб, відповідальних за їх безпеку. За дітьми слід 
доглядати, щоб вони не грали з приладом.

 OЗавжди тримайте виріб та акумулятор холоду подалі від дітей.

 OНегайно припиніть користування даним виробом у наступних випадках:
• контейнер та/або ємність для молока має тріщини.
• рідина, що знаходиться в акумуляторі холоду, витікає.

 OНе використовуйте виріб в інших цілях, не зазначених у цій інструкції.
• Компанія Panasonic не нестиме відповідальності, якщо виріб використовуватиметься не за призначенням або не у 
відповідності з даною інструкцією.

 OНе використовуйте виріб у наступних місцях.
• На нерівних поверхнях, на килимах, неводостійких поверхнях або скатертинах тощо.

 OВиріб слід чистити після кожного використання.

 OЯкщо на шкіру або в очі потрапляє сіль або солона вода з акумулятора холоду, негайно ретельно промийте великою 
кількістю води та зверніться до лікаря. 

 OНе їжте сіль та не пийте рідину з акумулятора холоду.

 OНе наливайте в ємність для молока нічого, окрім холодного молока.

 OВ залежності від умов експлуатації, таких як висока температура та вологість, на зовнішніх стінках контейнера може 
утворюватися конденсат.

Будова приладу
 Q  Вимийте ємність для молока та кришку ємності для молока перед першим використанням виробу або після тривалої перерви.
 Q Перед використанням видаліть з продукту захисну плівку.
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Підготовка акумулятора холоду

1 Зніміть з акумулятора холоду кришечку та гумову пробку.

2 Залийте в акумулятор холоду воду та вставте гумову 
пробку. Потім закрийте кришечку.

3 Заморожуйте акумулятор холоду у морозильнику.
Примітка

 •Акумулятор холоду містить невелику кількість солі. Це позитивно впливає на час 
охолодження.
 •Не заливайте в акумулятор холоду занадто багато води, щоб він не розірвався під час 
замерзання. 
 •Заморожений акумулятор холоду залишається холодним приблизно 2 години у раз 
використання його у контейнер з ємністю для молока.

Кришечка

Гумова пробка

Використання

1 Приєднайте шланг подачі молока до еспресо-машини відповідно до її інструкції з експлуатації.

2 Встановіть контейнер ліворуч від еспресо-машини.

3 Встановіть заморожений акумулятор холоду на гачок.

4 Відкрийте кришку ємності для молока та налийте 
молоко до лінії.

Примітка

 •Якщо налити молока вище лінії, воно може капати з носиків вузла видачі кави еспресо-
машини. У такому разі розташуйте дозатор у найвищому положенні. Якщо молоко 
продовжує капати, витягніть шланг з ємності для молока та вставте його знову.
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5 Міцно закрийте кришку ємності для молока та встановіть її у контейнер.
 •Переконайтесь, що ручка ємності для молока опущена у напрямку до тильної сторони.
 •Якщо молоко проллється у контейнер, негайно почистіть контейнер всередині та ізоляційні прокладки.
 •Ємність для молока встановлюється з передньої, а акумулятор холоду - із тильної сторони контейнера. 

6 Вставляйте розділений край шланга подачі молока в отвір кришки ємності для молока, 
поки він не досягне дна ємності.

7 Встановіть шланг подачі молока на напрямну молочного шланга та закрийте кришку 
контейнера для молока.

Примітка

 •Якщо молоко залишається у ємності, тримайте його ручку опущеною вниз, у напрямку до кришки. Зберігайте ємність у 
холодильнику.

Чищення
 QВиріб слід чистити після кожного використання.

Примітка

 •Не використовуйте бензин, розчинник, спирт, відбілювач, абразивний порошок, металеві або нейлонові щітки - це може 
пошкодити поверхню.
 •Не мийте виріб у посудомийній машині.
 •Не використовуйте для чищення вирібу гострі предмети, наприклад, зубочистки або шпильки.
Контейнер  Протирайте добре віджатою тканиною. Не занурюйте контейнер у воду та не бризкайте на нього водою.
Ємність для молока  Мийте розчином мила (нейтрального) і м’якою губкою.
Ізоляційні прокладки  Мийте розчином мила (нейтрального) і м’якою губкою.
Акумулятор холоду  Помийте ззовні водою та добре висушіть. Не мийте всередині.

Технічні характеристики
NC-ZM1

Максимальна ємність Макс. 650 мл

Розміри  
(Ш × Г × В) (прибл.)

Контейнер 11,2 × 17,9 × 26,7 см

Ємність для молока 8,3 × 14,3 × 23,6 см

Маса  
(прибл.)

Ємність для молока 0,3 кг

Контейнер + ємність для молока 
+ акумулятор холоду (без рідини)

1,2 кг

Panasonic өнімін сатып алғаныңызға алғыс айтамыз.
 •Бұл құрылғы тұрмыста пайдалану үшін ғана арналған.
 •Өнімді дұрыс әрі қауіпсіз түрде пайдалану үшін осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
 •Егер өнімді және/немесе оның жабдықтарын осы пайдалану нұсқауларына сай қолданбасаңыз, біз кепілден бас тартуымыз 
ықтимал.
 •Пайдалану нұсқауларын эспрессо қайнатқышының (NC-ZA1) пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.
 •Пайдалану нұсқауларын келешекте қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Маңызды ақпарат
 OБұл өнім Panasonic эспрессо қайнатқышымен (NC-ZA1) бірге қолдануға ғана арналған.

 OӨнімнің корпусын суға салмаңыз немесе оған су шашыратпаңыз.

 OНәрестелер мен балаларға орама материалдарымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

 OҚауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыға қатысты пайдалану нұсқаулығынсыз, физикалық 
және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдарға (соның ішінде 
балаларға), бұл құрылғыны пайдалануға болмайды. Балалардың құрылғымен ойнамауын аса қадағалаңыз.

 OБалаларды бұл өнімнен және салқындатқыш орамнан алыс ұстаңыз.

 OКелесі жағдайларда өнімді пайдаланбаңыз;
• өнім корпусы және/немесе сүт ыдысы шытынаса.
• салқындатқыш орамның ішіндегі сұйық жылыстаса.

 OӨнімді осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатынан басқа мақсаттарда қолданбаңыз.
• Өнімді дұрыс қолданбау немесе осы нұсқауларға сай қолданбау нәтижесінде болған ақаулықтарға Рanasonic жауап бермейді.

 OӨнімді келесі орындарда қолданбаңыз.
• Түзу емес жерлер, кілем, суға төзімді емес жерлер, дастарқан, т.б.

 OӨнімді әр қолданыстан кейін тазалаңыз.

 OЕгер денеңізге немесе көзіңізге салқындатқыш орамның ішіндегі тұз немесе тұзды су тисе, дереу мол сумен шайып, 
дәрігерге қаралыңыз. 

 OСалқындатқыш орамның ішіндегі тұз немесе тұзды суды жеуге немесе ішуге болмайды.

 OСұт ыдысына суық сүтен басқа нәрсе құюға болмайды.

 OЖоғары температура мен ылғалдылық сияқты жұмыс жағдайларына байланысты, корпусының сыртында булану 
қалыптасуы мүмкін.

Бөлшектердің атаулары
 Q  Сүт ыдысы мен оның қақпағын бірінші рет қолданғанда немесе ұзақ уақыт қолданылмаса, қолданар алдында мұқият жуып алыңыз.
 Q Пайдаланудың алдында өнімнен қорғану қабықшасын алыңыз.

Сүт құйғыш

Корпусының 
қақпағы

Нығыздағыш 
жастықша

Сүт түтігінің 
жолдары

Корпусы 

Сүт 
ыдысының 
қақпағы

Салқындатқыш 
орамы

Түймешік

Нығыздама

Ойық

Сүт ыдысының 
тұтқасы

Сүттің шектеу 
сызығы
( Шамам. 
650 мл)

Сүт ыдысы

Салқындатқыш орамды әзірлеу

1 Салқындатқыш орамның қалпақшасы мен резеңке тығынын 
алыңыз.

2 Салқындатқыш орамға су толтырып, резеңке тығынын 
жабыңыз. Одан кейін, қалпақшасын жабыңыз.

3 Салқындатқыш орамды мұздатқышқа қойып мұздатыңыз.
Ескертпе

 •Салқындатқыш орамның ішінде шағын мөлшерде тұз болады. Бұл суыту мерзіміне оң 
әсерін тигізеді.
 •Суығанда жарылып кетпес үшін, салқындатқыш орамға суды асыра толтырмаңыз. 
 •Корпусының ішіндегі сүт ыдысымен бірге қолданғанда, мұздатылған салқындатқыш орам 
шамамен 2 сағатқа жетеді.

Қалпақшасы

Резеңке тығын

Қолдану туралы

1 Пайдалану нұсқауларына сай, сүт түтігін эспрессо әзірлейтін құралға жалғаңыз.

2 Құрылғыны эспрессо қайнатқыштың сол жағына 
орналастырыңыз.

3 Мұздатылған салқындатқыш орамды ойыққа салыңыз.

4 Сүт ыдысының қақпағын ашып, сүтті шектеу сызығына 
дейін толтырыңыз.

Ескертпе

 •Егер сүт шектеу сызығынан асып кетсе, эспрессо қайнатқыштың шүмегінен сүт 
тамшылауына себеп болуы мүмкін. Ондай жағдайда диспенсерді ең жоғарғы 
күйіне көтеріңіз. Егер тоқтамаса, сүт түтігін сүт ыдысынан бір рет тартып қалыңыз.

4

Ашу үшін осы 
жерге дейін 

итеріңіз

5 Сүт ыдысының қақпағын жауып, корпусына салыңыз.
 •Сүт ыдысын тұтқасын төмен түсіріп, артқы жағына қаратып орналастырыңыз.
 •Егер корпусының ішіне сүт төгілсе, ішкі жағы мен нығыздағыш жастықшаларды бірден тазалап алыңыз.
 •Сүт ыдысын  корпусына салғанда, сүт ыдысы алдыңғы жағына, салқындатқыш орам артқы жағына орналасады. 

6 Сүт түтігінің айыр ұшын сүт ыдысының қақпағының саңылауына енгізіп, сүт 
ыдысының түбіне жетуін қадағалаңыз.

7 Сүт түтігін арнайы сүт түтігінің жолдарының үстіне орналастырып, корпусының 
қақпағын жабыңыз.

Ескертпе

 •Егер сүт ыдысында сүт қалып қалса, онда дөңес жағымен жабу үшін  қақпақтың жанындағы сүт ыдысының сабынан ұстаңыз. 
Содан соң сүт ыдысын тоңазытқышта сақтау керек.

Тазалау жолы
 QӨнімді әр қолданыстан соң тазалаңыз.

Ескертпе

 •Бензин, сұйылтқыш, спирт, ағартқыш, жылтырлатқыш ұнтақ, металл қылшақ немесе нейлон қылшақ қолданбаңыз, әйтпесе 
құрылғының беттері зақымдалуы мүмкін.
 •Ыдыс жуу машинасында жумаңыз.
 •Құрылғыны тіс ысқыш немесе шеге сияқты үшкір нәрселермен тазаламаңыз.
Корпусы  Жақсылап сығылған шүберекпен сүртіңіз. Өнімнің корпусын суға салмаңыз немесе оған су шашыратпаңыз.
Сүт ыдысы  Ыдыс жуатын сұйық қосылған су (бейтарап) және жұмсақ спонжбен тазалаңыз.
Нығыздағыш жастықшалар  Ыдыс жуатын сұйық қосылған су (бейтарап) және жұмсақ спонжбен тазалаңыз.
Салқындатқыш орамы  Сыртын сумен жуып, жақсылап құрғатыңыз. Ішін жумаңыз.

Сипаттамалары
NC-ZM1

Максималды сыйымдылық Ең көп дегенде 650 мл

Өлшемдері  
(Е × Т × Б) 
(шамам.)

Корпусы 11,2 × 17,9 × 26,7 см

Сүт ыдысы 8,3 × 14,3 × 23,6 см

Салмағы  
(шамам.)

Сүт ыдысы 0,3 кг

Корпусы + сүт ыдысы + 
салқындатқыш орам (сұйығынсыз)

1,2 кг

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

Пайдалану нұсқаулары
Operating Instructions

使用說明書
Arahan Pengendalian
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Сүт құйғыш (Тұрмыста пайдалану үшін)

Milk container (Household Use)
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Thank you for purchasing the Panasonic product.
 •This product is intended for household use only.
 •Please read these instructions carefully to use the product correctly and safely.
 • If you do not use your product and/or accessory parts according to this operating instructions, we may refuse the warranty.
 •Please refer to its operating instructions for usage of the espresso machine (NC-ZA1).
 •Please keep this operating instructions for future use.

Important Information
 OThis product is only intended to be used for the Panasonic espresso machine (NC-ZA1).

 ODo not immerse the case in water or splash it with water.

 ODo not allow infants and children to play with packaging material.

 OThis appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

 OAlways keep the children away from the product and cool pack.

 ODiscontinue using this product immediately when;
• there is crack on the case and/or milk tank.
• the liquid inside of the cool pack is leaking.

 ODo not use the product for any purpose other than those described in these instructions.
• Panasonic will not accept any liability if the product is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

 ODo not use the product on following places.
• On uneven surfaces, on carpet, non-water-resistant surface or table cloths etc.

 OMake sure to clean the product after every use.

 O If skin or eyes come into contact with the salt or salt water inside the cool pack, rinse immediately with plenty of water and 
consult a doctor. 

 ODo not eat the salt or drink the liquid inside the cool pack.

 ODo not fill the milk tank with anything other than milk.

 ODepending on the operating environment, such as high temperature or humidity, condensation may collect on the outside of 
the case.

Parts Names
 Q  Wash the milk tank and milk tank lid before using the product for the first time or when you have not used it for a while.
 Q Please remove the protection seals from the product before use.

Case lid

Insulation pad

Milk hose guide

Case 

Milk container
Milk tank lid

Cool pack

Convex

Packing

Hook

Milk tank handle

Milk Maximum 
Line
( Approx. 
650 mL)

Milk tank 

Preparing the Cool Pack

1 Remove the cap and rubber stopper of the cool pack.

2 Fill the cool pack with water and seal with the rubber stopper. 
Then close the cap.

3 Freeze the cool pack in the freezer.
Note

 •The cool pack has a small amount of salt inside. This has a positive effect on the cooling time.
 •Do not overfill the cool pack with water to avoid bursting on freezing. 
 •The frozen cool pack lasts for approximately 2 hours when used with the milk tank in the case.

Cap

Rubber stopper

How to Use

1 Attach the milk hose to the espresso machine according to its operating instructions.

2 Place the case to the left side of the espresso machine.

3 Place the frozen cool pack onto the hook.

4 Open the milk tank lid and fill with milk up to the line.
Note

 • If milk is filled higher than the line, it may cause a continuous drip of milk from the espresso 
machine spouts. In that case, pull up the dispenser to the highest position. If it does not stop, 
pull the hose out from the milk tank and re-insert.

4

Push up 
here to 

open

5 Close the milk tank lid firmly and set it in the case.
 •Make sure the handle of the milk tank is held down toward to rear side.
 • If milk is spilled inside the case, clean inside and the insulation pads immediately.
 •When placing the milk tank in the case, the milk tank comes in the front side and cool pack is rear side of the case. 

6 Insert the split end of the milk hose into the opening on the milk tank lid until it reaches the 
bottom of the milk tank.

7 Place the milk hose onto the milk hose guide and close the milk case lid.
Note

 •When milk is left in the milk tank, hold the milk tank handle down toward the opening of the milk tank lid to close against the convex part. 
Then keep the milk tank in the refrigerator.

How to Clean
 QClean the product after every use.

Note

 •Do not use benzine, thinner, alcohol, bleach, polishing powder, metal brush or nylon brush, otherwise the surface will be damaged.
 •Do not wash in a dishwasher.
 •Do not clean the product with pointed object such as a toothpick or pin.
Case

Wipe with a well-wrung cloth. Do not immerse the case in water or splash it with water.
Milk tank

Wash with diluted dish soap (neutral) and a soft sponge.
Insulation pads

Wash with diluted dish soap (neutral) and a soft sponge.
Cool pack

Wash outside with water and dry it well. Do not wash inside.

Specifications
NC-ZM1

The maximum capacity of usage Max. 650 mL

Dimensions  
(W × D × H) 
(approx.)

Case 11.2 × 17.9 × 26.7 cm

Milk tank 8.3 × 14.3 × 23.6 cm

Mass  
(approx.)

Milk tank 0.3 kg

Case + milk tank + cool pack 
(without liquid)

1.2 kg

Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
 •Produk ini bertujuan untuk kegunaan rumah tangga sahaja.
 •Sila baca arahan ini dengan teliti untuk menggunakan produk dengan betul dan selamat.
 •Jika anda tidak menggunakan bahagian produk dan/atau aksesori anda mengikut arahan pengedalian ini, kami boleh menolak jaminan.
 •Sila rujuk kepada arahan pengendaliannya untuk penggunaan mesin espresso (NC-ZA1).
 •Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan pada masa hadapan.

Maklumat Penting
 OProduk ini bertujuan untuk digunakan bagi mesin espresso Panasonic (NC-ZA1).

 OJangan rendam bekas di dalam air atau memercikkan dengan air.

 OJangan biarkan bayi dan kanak-kanak bermain dengan bahan pembungkusan.

 OPerkakas ini tidak sepatutnya digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau 
mental, kekurangan pengalaman dan pengetahuan; kecuali mereka yang pernah diawasi atau diberi arahan mengenai 
penggunaan perkakas ini daripada orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak perlu diawasi 
untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

 OSentiasa pastikan kanak-kanak jauh dari produk dan pek sejuk.

 OBerhenti menggunakan produk ini dengan segera apabila;
• terdapat retakan pada bekas dan/atau tangki susu.
• cecair di dalam pek sejuk bocor.

 OJangan gunakan produk untuk sebarang tujuan selain daripada yang diterangkan dalam arahan ini.
• Panasonic tidak akan menerima sebarang liabiliti jika produk digunakan secara tidak wajar, atau gagal mematuhi arahan ini.

 OJangan gunakan produk di tempat-tempat berikut.
• Pada permukaan yang tidak rata, di atas karpet, permukaan yang tidak kalis air atau lapik meja dll.

 OPastikan untuk membersihkan produk selepas setiap penggunaan.

 OApabila kulit atau mata bersentuhan dengan garam atau air garam di dalam pek sejuk, bilas dengan segera menggunakan air 
yang banyak dan rujuk doktor. 

 ODilarang untuk memakan garam atau meminum cecair di dalam pek sejuk.

 OJangan isikan tangki susu selain daripada susu sejuk.

 OPenyejatan mungkin membentuk di bahagian luar bekas, bergantung pada persekitaran pengendalian seperti suhu tinggi dan 
kelembapan.

Nama Bahagian
 Q  Cuci tangki susu dan penutup tangki susu sebelum menggunakan produk untuk pertama kali atau semasa anda tidak 

menggunakannya buat seketika.
 Q Sila tanggalkan lapisan perlindungan daripada produk sebelum menggunakan.

Bekas susu

Penutup bekas

Pad penebat

Panduan hos susu

Bekas 

Penutup 
tangki susu

Pek sejuk

Cembung

Pembungkusan

Cangkuk

Pemegang tangki 
susu

Garis Maksimum 
Susu
( Kira-kira 
650 mL)

Tangki susu

Menyediakan Pek Sejuk

1 Tanggalkan penutup dan penyumbat getah pek sejuk.

2 Isikan pek sejuk dengan air dan kedapkan dengan penyumbat 
getah. Kemudian, tutup penutup.

3 Sejuk bekukan pek sejuk di dalam peti sejuk beku.
Nota

 •Pek sejuk mempunyai sejumlah kecil garam di dalamnya. Ini mempunyai kesan positif pada 
masa menyejuk.
 •Jangan terlebih isi pek sejuk dengan air untuk mengelakan letusan pada dinginbeku. 
 •Pek sejuk beku bertahan sekurang-kurangnya 2 jam semasa digunakan dengan tangki susu di 
dalam bekas.

Penutup

Penyumbat getah

Bagaimana hendak Menggunakan

1 Tetapkan hos susu ke mesin espresso mengikut arahan pengendalian.

2 Letakkan bekas ke sebelah kiri mesin espresso.

3 Letakkan pek sejuk beku yang disejuk bekukan pada cangkuk.

4 Buka penutup tangki susu dan penuhkan dengan susu 
sehingga ke garisannya.
Nota

 •Jika susu dipenuhi lebih daripada garisannya, ini boleh menyebabkan susu menitis 
secara berterusan dari muncung mesin espresso. Jika kejadian tersebut berlaku, tarik 
pendispens ke atas hingga ke kedudukan yang tertinggi. Jika susu tidak berhenti 
menitis, tarik hos keluar dari tangki susu satu kali.
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Tolak ke atas 
di sini untuk 

membuka

5 Tutup penutup tangki susu dengan ketat dan tetapkannya di dalam bekas.
 •Pastikan pemegang tangki susu dipegang ke bawah ke arah bahagian belakang.
 •Jika susu tertumpah di dalam bekas, bersihkan di dalamnya dan pad penebat dengan segera.
 •Semasa meletakkan tangki susu di dalam bekas, tangki susu disediakan dengan bahagian depan dan pek sejuk berada di 
bahagian belakang bekas. 

6 Masukkan hujung bercabang hos susu ke dalam bukaan penutup tangki susu sehingga ia 
mencapai bahagian bawah tangki susu.

7 Letakkan hos susu di atas panduan hos susu dan tutup penutup bekas.
Nota

 •Apabila susu dibiarkan di dalam tangki susu, pegang pemegang tangki susu ke bawah ke arah bukaan penutup tangki susu menutup ke 
arah bahagian cembung. Kemudian simpan tangki susu di dalam peti sejuk.

Cara Membersihkan
 QBersihkan produk selepas setiap penggunaan.

Nota

 •Jangan gunakan benzin, pencair, alkohol, peluntur, serbuk penggilap, berus logam atau berus nilon, jika tidak, permukaan akan rosak.
 •Jangan cuci dalam pencuci pinggan-mangkuk.
 •Jangan cuci produk menggunakan objek yang hujung tirus seperti pencungkil gigi atau pin.
Bekas

Sapu dengan kain yang diperah sekuatnya. Jangan rendam bekas di dalam air atau memercikkan dengan air.
Tangki susu

Cuci dengan sabun pencuci pinggan mangkuk (neutral) yang dicairkan dan span lembut.
Pad penebat

Cuci dengan sabun pencuci pinggan mangkuk (neutral) yang dicairkan dan span lembut.
Pek sejuk

Cuci bahagian luar dengan air dan keringkan dengan baik. Jangan cuci bahagian dalam.

Spesifikasi
NC-ZM1

Kapasiti maksimum penggunaan Maks. 650 mL

Dimensi  
(L × D × T) 
(anggaran)

Bekas 11.2 × 17.9 × 26.7 cm

Tangki susu 8.3 × 14.3 × 23.6 cm

Mass  
(anggaran)

Tangki susu 0.3 kg

Bekas + tangki susu + pek 
sejuk (tanpa cecair)

1.2 kg

感謝您購買Panasonic產品。

••本產品僅供家庭使用。
••請仔細閱讀這些指示，以正確安全地使用產品。
••如您不按照使用說明書的指示使用產品及/或配件，我們不會受理保養。
••請參考使用說明書的指示才使用濃咖啡機(NC-ZA1)。
••請保存本使用說明書以便未來使用。

重要資訊
OO本產品只供Panasonic濃咖啡機使用(NC-ZA1)。

OO請勿將箱子浸入水中或對其噴水。

OO請勿讓嬰孩和小童將包裝當作玩具。

OO本器具不提供予身體、視覺、智能等較弱的人(包括兒童)以及缺乏使用經驗和知識的人使用。除非有人為他們的安全承擔責任，對他們

的使用給予監督和指導。O

請監督兒童，切勿讓他們把本器具當作玩具。

OO務必讓兒童遠離本產品和冷凍盒。

OO請即時停用本產品，

••如箱子及/或牛奶桶有裂痕。

••冷凍盒內有液體漏出。

OO請勿將本產品用於本說明書所示以外的其他用途。

••對於不當使用本產品，或未遵守使用指示而導致的問題，Panasonic概不負責。

OO請勿在下列地點使用本產品。

••不平穩的表面、地毯、不防水表面或桌布等。

OO每次使用後，請務必清潔本產品。

OO當皮膚或眼睛觸碰冷凍盒內的鹽或鹽水，請立即用大量水清洗並向醫生求診。O

OO請勿食用或飲用冷凍盒內的鹽和液體。

OO除凍奶外，請勿倒入其他飲料到牛奶桶。

OO視乎操作環境，例如溫度和濕度高，箱子外可能會結霜。

零件名稱
•Q •首次使用產品前或長時期無使用，請清洗牛奶桶和牛奶桶蓋。

•Q 使用前，請移除本產品的保護膜。

牛奶容器

箱子蓋

絕緣墊

牛奶管導

箱子

牛奶桶蓋

冷凍盒

凸位

填料

鉤子

牛奶桶手柄

牛奶上限線

(大約O650OmL)

牛奶桶

準備冷凍盒

1 移除冷凍盒的瓶蓋和橡膠塞。

2 將冷凍盒裝滿水並使用橡膠塞封蓋。然後合上瓶蓋。

3 將冷凍盒放入冰箱雪藏O。

附註

••冷凍盒內藏有小量鹽。這會為冷凍時間帶來有利效果。
••請勿過量用水裝滿冷凍盒以避免冷藏時爆裂。•
••雪藏冷凍盒在箱子內與牛奶桶一併使用可維持約2小時。

瓶蓋

橡膠塞

使用方法

1 按照使用說明書將牛奶管安裝到濃咖啡機。

2 將箱子放到濃咖啡機的左側。

3 將雪藏的冷凍盒放在鉤子上。

4 打開牛奶桶蓋，將牛奶倒入至線位。

附註

••如牛奶超過線位，牛奶可能會不斷從特濃咖啡機噴嘴滴出。如遇此情況，將排水器向上
拉至最高位置。如情況繼續，請即從牛奶桶內拉出管。

4

在此向上推

可打開

5 緊緊合上牛奶桶蓋並固定在箱子內。
••請確保牛奶桶的手柄是向側邊按下。
••如牛奶已濺入箱子內部，請即時清洗內部和絕緣墊。
••將牛奶桶放入箱子時，牛奶桶則面向前，冷凍盒卻面向箱子側。•

6 將牛奶管的分叉口插入牛奶桶蓋上的開口，直至觸碰牛奶桶的底部。

7 請將牛奶管放在牛奶管導上並合上牛奶箱子蓋。

附註

••使用後若有牛奶剩餘在牛奶桶內，將牛奶桶手柄向牛奶桶開口方向按下，以使凸位將其封閉。然後將牛奶桶放入雪櫃。

清潔方法
•Q每次使用後，請清潔本產品。

附註

••請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、漂白劑、磨砂粉、金屬刷或尼龍刷，否則表面將會受損。
••請勿在洗碗機內清洗。
••請勿使用尖銳的物品來清潔本產品，例如牙籤或針。
箱子

以擰乾的布擦拭。請勿將箱子浸入水中或對其噴水。

牛奶桶

使用溫和洗潔精(中性)與柔軟海綿來清洗。

絕緣墊

使用溫和洗潔精(中性)與柔軟海綿來清洗。

冷凍盒

用清水洗淨外部並拭乾。請勿清洗內部。

規格

NC-ZM1

使用容量上限 650•mL•上限

尺寸••

(寬×深×高)••

(約略值)

箱子 11.2•×•17.9•×•26.7•cm

牛奶桶 8.3•×•14.3•×•23.6•cm

重量••

(約略值)

牛奶桶 0.3•kg

箱子•+•牛奶桶•+•冷凍盒•

（無液體）
1.2•kg

.Panasonic شكًرا على شرائك منتًجا من
هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط. •
الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية الستخدام المنتج بشكل صحيح وآمن. •
إذا لم تستخدم المنتج و/أو أجزاء الملحقات طبقا لتعليمات التشغيل، فقد نرفض الضمان. •
• .(NC-ZA1) الرجاء الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة باستخدام ماكينة اسبريسو
الرجاء االحتفاظ بتعليمات التشغيل هذه الستخدامها في المستقبل. •

معلومات هامة
O .(NC-ZA1) Panasonic إن هذا المنتج مصمم فقط لالستخدام مع ماكينة اسبريسو من

O .ال تقم بغمس الحاوية في الماء أو رش الماء عليها

O .ال تسمح للرضع واألطفال بالعبث بمواد التغليف

O  ،هذا الجهاز غير مصمم لالستعمال من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذين لديهم نقص في قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو تنقصهم الخبرة والمعرفة بكيفية تشغيل الجهاز
إال إذا تم اإلشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات التي تتعلق بكيفية تشغيل الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم. يجب اإلشراف على األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

O .احرص دائما على إبعاد األطفال عن المنتج وعن حزمة التبريد

O توقف فورا عن استخدام المنتج عندما؛
يكون هناك شرخ في الحاوية و/أو خزان الحليب.• 
يحدث تسرب للسائل داخل حزمة التبريد.• 

O .ال تستخدم المنتج في أي غرض آخر خالف ذلك الموضح في هذه التعليمات
ال تتحمل Panasonic أية مسؤولية في حالة استخدام هذا المنتج بشكل غير صحيح أو في حالة اإلخفاق في االلتزام بهذه التعليمات.• 

O .ال تستخدم المنتج على األماكن التالية
على األسطح غير المستوية، أو السجاد، أو السطح غير المقاوم للماء، أو قماش الطاولة وغيره.• 

O .تأكد من تنظيف المنتج بعد كل مرة استخدام

O .عندما يالمس الجلد أو العينين الملح أو الماء المالح داخل حزمة التبريد، اشطف فورا بماء وافر واستشر الطبيب

O .ال تأكل الملح أو تشرب السائل داخل حزمة التبريد

O .ال تمأل خزان الحليب بأي شيء خالف الحليب البارد

O .حسب بيئة التشغيل، مثل درجة الحرارة العالية والرطوبة، قد يتشكل تكثيف على الحاوية من الخارج

أسماء األجزاء
Q .قم بغسل خزان الحليب وغطائه قبل استخدام المنتج ألول مرة أو عندما لم تستخدمه لفترة من الوقت  
Q .برجاء إزالة سدادات الحماية من المنتج قبل االستخدام

غطاء الحاوية

وسادة عازلة

دليل خرطوم الحليب

حاوية

غطاء خزان الحليب

حزمة التبريد

محدب

تعبئة

خطاف

مقبض خزان الحليب

خط الحد األقصى 
للحليب
(650 مل تقريًبا)

خزان الحليب

وعاء الحليب

إعداد حزمة التبريد
غطاء

سدادة مطاطية
قم بفك الغطاء والسدادة المطاطية لحزمة التبريد. 1

امأل حزمة التبريد بالماء وأغلقها بالسدادة المطاطية. ثم أغلق الغطاء. 2

جمد حزمة التبريد في الفريزر. 3

مالحظة

تحتوي حزمة التبريد على مقدار صغير من الملح بالداخل.  هذا الملح له تأثير إيجابي على وقت التبريد. •
ال تفرط في ملء حزمة التبريد بالماء لتجنب انفجارها عند التجمد.  •
تدوم حزمة التبريد المجمدة لمدة 2 ساعة تقريبا عندما تستخدم مع خزان الحليب في الحاوية. •

كيفية االستخدام

ركب خرطوم الحليب على ماكينة اسبريسو طبقا لتعليمات التشغيل. 1

ضع الحاوية على الجانب األيسر من ماكينة اسبريسو. 2

ضع حزمة التبريد المجمدة في الخطاف. 3

افتح غطاء خزان الحليب، وامأل الخزان بالحليب حتى الخط. 4

مالحظة

إذا تم ملء الحليب أعلى من الخط، فقد يسبب ذلك تنقيط مستمر من فوهة ماكينة اسبريسو. وفي هذه الحالة، اسحب الموزع  •
للوضع األعلى. إذا لم يتوقف، اسحب الخرطوم للخارج من خزان الحليب مرة واحدة.

4

ادفع ألعلى هنا للفتح

أغلق غطاء خزان الحليب بإحكام وضعه في الحاوية. 5
تأكد أن مقبض خزان الحليب ممسوك ألسفل باتجاه الجانب الخلفي. •
إذا انسكب الحليب داخل الحاوية، نظفه من الداخل ونظف الوسائد العازلة فورا. •
عند وضع خزان الحليب في الحاوية، يأتي خزان الحليب في الجانب األمامي وحزمة التبريد في الجانب الخلفي للحاوية.  •

أدخل الطرف المشطور من خرطوم الحليب في فتحة غطاء خزان الحليب حتى يصل إلى أسفل خزان الحليب. 6

ركب خرطوم الحليب على دليل خرطوم الحليب وأغلق غطاء حاوية الحليب. 7

مالحظة

عندما يتم ترك الحليب في خزان الحليب، حرك مقبض خزان الحليب إلى أسفل بإتجاه فتحة غطاء خزان الحليب و اغلقه بإستعمال المحدب. إحفظ خزان الحليب في الثالجة. •

طريقة التنظيف
Q .احرص على تنظيف المنتج بعد كل مرة استخدام

مالحظة

ال تستخدم البنزين أو التنر أو الكحول أو مادة مبيضة أو مسحوق تلميع أو فرشاة معدنية أو فرشاة نايلون، وإال سوف يتلف السطح. •
ال تغسله في غسالة أطباق. •
ال تقم بتنظيف المنتج بجسم مسنن مثل عود األسنان أو دبوس. •

حاوية
امسحه بقطعة قماش معصورة جيًدا. ال تقم بغمس الحاوية في الماء أو رش الماء عليها.

خزان الحليب
اغسل بصابون غسيل الصحون المخفف (المحايد) واسنفجة ناعمة.

وسائد عازلة
اغسل بصابون غسيل الصحون المخفف (المحايد) واسنفجة ناعمة.

حزمة التبريد
اغسل بالماء من الخارج وجففه جيدا.  ال تغسلها من الداخل.

المواصفات
NC-ZM1

650 مل بحد أقصىأقصى سعة لالستخدام

 األبعاد
(العرض × العمق × االرتفاع) 

(تقريًبا)

11,2 × 17,9 × 26,7 سمحاوية

8,3 × 14,3 × 23,6 سمخزان الحليب

 الكتلة
(تقريًبا)

0,3 كجمخزان الحليب

الحاوية + خزان الحليب + حزمة التبريد 
(بدون سائل)

1,2 كجم
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