SÁCH HƯỚNG DẪN
MÁY VẮT SỮA DÊ MINI C20/30

Bản quyền thuộc Kim Nguyen Corp – Rev. 2015
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KHUYẾN CÁO
Để đảm bảo an toàn cho người và máy, trước khi sử
dụng, Quý vị cần phải đọc hết toàn bộ nội dung sách
hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Toàn bộ máy, các chi tiết cấu thành máy đều được
bảo hành 12 tháng kế từ ngày bàn giao máy cho Quý
khách. Sau khoảng thời gian trên, các phụ tùng thay
thế, dịch vụ sữa chữa sẽ được chi trả bởi Quý khách
hàng.
Hotline: +84 (0) 932 714 468
Email: Kimnguyencogei@gmail.com

Văn phòng : An phú Plaza, No 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hotline: 0932 714 468 – 0938 613 408 | http://Kimnguyencorp.com
Liên hệ: Mr. NGUYỄN QUYẾT THẮNG | Email: Paulnguyen574@gmail.com

Thành phần cấu thành máy văt sữa dê mini C20/30
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1: Tay cầm đẩy máy
4: Nắp nhưa + Gioăng cao su
7: Ống dẫn khí đôi
10: Máy bơm chân không
180L/phút & ống giảm thanh

2: Đồng hồ áp suất
5: Cụm vú vắt sữa
8: Khung xe
11: Van điều chỉnh áp
suất chân không

3: Bộ đập nhịp
6: Ống hút sữa
9: Thùng chứa sữa 20L/ 30L
12: Động cơ điện 220V, 0.55kW

Thông số kỹ thuật máy vắt sữa dê mini C20/30
Nguồn điện
Tốc độ
Số pha
Công tắc
Bình chứa V=20/ 30L
Bơm chân không

220V, 50Hz, 0.55 kW
1450 vòng/ phút
1 pha, 220V, 2 dây
6A, tự động cắt
Thép không rỉ 304L
180 L/ phút

Kích thước
Trọng lượng
Loại máy
Cụm văt sữa
Bộ đập nhịp
Áp suất

52 x 65 x 66 ( cm)
46 Kg
Xe đẩy đi động
Silicon
90 – 60 lần/ phút
‐ 04 bar hoặc ‐0,5 bar

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẮT & THỰC HIỆN VẮT SỮA DÊ
1. Đọc kỹ sách hướng dẫn và làm quen thành thạo các bộ phần cấu thành máy vắt sữa dê.
2. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về điện, máy, và con người cũng nhưu động vật.
3. Dịch chuyển máy vắt sữa dê tới gần vị trí chuồng dê cần vắt, nên hạn chế cho con dê sẽ
vắt sữa nhìn các con khác trong quá trình vắt sữa, cần thiết bổ sung thức ăn để dê có thể
ăn nhẹ trong suốt quá trình vắt sữa.
4. Vệ sinh vú dê bằng dung dịch sát khuẩn, massage nhẹ 2 bầu vú dê để dê có thể quen dần
và bớt căng cứng, giảm thiểu stress, kích thích sữa ra.
5. Bật công tắc nguồn điện, động cơ bơm sẽ hoạt động với tiếng ồn nhẹ nhẹ
6. Quan sát đồng hồ áp suất chân không gắn trên máy, giá trị nên ở mức – 0,4 Bar hoặc – 0,5
Bar; Nếu chưa đạt giá trị này thì tiến hành điều chỉnh van áp suất màu đen, gắn trên thân
máy bằng cách nới lỏng vít hãm, vặn thuận chiều kim đồng hồ để điều chỉnh giảm áp suất
chân không hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tăng áp suất chân không; Khi đạt được giá
trị áp suất làm việc thì vặn chặt đai ốc hãm lại, và nghe tiếng đập của bộ đập nhịp với tần
suất tối thiểu từ 60 – 90 lần/ phút.
7. Tiến hành áp cụm vắt sữa vào bầu vú dê, quan sát hút sữa về bình.

8. Thông thường thời gian vắt sữa cho 1 con dê sẽ vào khoảng 3‐5 phút, nếu thời gian hút
sữa lâu hơn khoảng thời gian này, người sử dụng nên kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của
máy, độ ồn, áp suất, ….
9. Sau khi hút hết sữa, người sử dụng ấn nhẹ vào núm đen phía sau của cum vú vắt, tuyệt
nhiên không dùng sức để kéo cụm vắt ra khỏi vú dê, sẽ làm đau và dê sẽ hoảng sợ.
10. Tắt công tắc nguồn điện của bơm, và ấn vào van xả khí/ van điều chỉnh áp suất để đảm
bảo áp suất trong bình cân abwngf với áp suất bên ngoài môi trường, mới có thể mở nắp.

CÁC BƯỚC VỆ SINH MÁY VẮT SỮA DÊ
Lưu ý: Người sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ toàn bộ máy vắt sữa sau mỗi lần làm việc;
Các bộ phần cần làm sạch:
1.
2.
3.
4.

Cụm vú vắt sữa
Ống hút sữa
Bình chứa sữa,
Nắp bình chứa sữa + Gioăng cao su

Các dụng cụ cần thiết:
1. Chổi cọ 2 cái kèm theo máy, cái ngắn sử dụng để làm sạch vú cao su/ silicon; chổi cọ dài
sử dụng làm sạch ông nhựa hút sữa.
2. Dung dịch vệ sinh máy vắt sữa chuyên dùng, pha với theo tỷ lệ 100ml/ 10 L nước, nước
ấm có nhiệt độ 400C – 500C

3. Đổ hỗ hợp dung dịch + nước ấm này vào bình chứa sữa, bật máy chạy, nhyungs cụm vắt
sữa ngập trong dung dịch nước này 3‐5 cm; tuyệt đối không nhúng ngập sâu, nước sẽ vào
đường khí, sẽ hư hỏng bơm và bộ đập nhịp.

4. Thực hiện hút/ vệ sinh như bước 3 từ 2 ‐3 lần; sau đó lần cuối cùng cho máy hút nước
sạch, nhiệt độ môi trường, dùng vải mềm sạch, lau toàn bộ thân máy, ống, các chi tiết,
chuyển máy vào vị trsi khô, thông thoáng tốt để sẵn sàng cho ca làm việc tiếp theo.

Một số câu hỏi – trả lời
Các câu hỏi
1. Máy được bảo hành bao lâu?

Các câu trả lời
12 tháng kể từ khi mua với những hư hỏng
không do người sử dụng gây ra.

2. Phụ tùng thay thể có sẵn?

Luôn có sẵn mọi phụ tùng, phụ kiện, gioăng
đệm, ….

3. Tôi có thể hiệu chỉnh, sửa chữa?

Quý khách có thể làm được nếu biết về cơ
khí, điện, lưu ý đảm bảo an toàn cho người,
máy.
Tốt nhất liên hệ hotlien: 0932 714 468 để có
tư vấn tốt nhất qua Zalo, Viber, Whatsap,
Facebook, email,…

4. Sử dụng nước rửa chén bát/ xà phòng
để vệ sinh các chi tiết của máy văt sữa
có được không?

Tuyệt đối không, vì nước rửa chén bát, xà
phòng không có phù hợp sẽ làm hư hỏng
nhanh các chi tiết cao su, nhựa, ngả màu, ..
của máy.
Tốt nhát nên sử dụng đúng chúng loại nước
chuyên dùng cho máy văt sữa.

5. Sau một thời gian sử dụng thường là 6
tháng/ 12 tháng/ 18 tháng, áp suất
máy giảm, vào khaognr ‐0,2 bar, hút
không có tốt, chậm, máy ồn

Bạn nên kiểm tra, vệ sinh lưới lọc bụi, van
một chiều ở đầu bút của máy bơm. Vì lúc này
bụi bẩn bịt kít cửa hút, Sử dụng dầu diesel,
xăng để vệ sinh van này, lắp lại.

6. Mua phụ tùng thay thế ở đâu? Thời
gian bao lâu có được

Các đại lý của Kim Nguyễn Corp hoặc liên hệ
Hotline: 0932 714 468 để có tư vấn.
Truy cập trang http://Mayvatsuabo.com hoặc
http://Kimnguyencorp.net để đặt hàng.
Trong vòng 24 giờ chúng tôi sẽ xếp hàng gửi
tới Quý khách.

