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I. Thành Phần Của Máy 

 

1 – Màn hình cảm ứng 

2 – Đồng hồ áp suất điện tử 

3 – Nút vòi hơi (tùy chọn) 

4 – Nút nước nóng (tùy chọn) 

5 – Tay khóa mở các hộc chứa cà phê hạt và bột 



6 – Nút nguồn 

7 – Kết nồi USB 

8 – Cụm vòi ra cà phê 

9 – Vòi nước sôi (tùy chọn) 

10 – Hộc chứa bã cà phê 

11 – Vòi đánh sữa (tùy chọn) 

12 – Lưới khay đặt tách 

13 – Lưới khay của tủ lạnh 

14 – Một hộc cà phê (Phiên bản tiêu chuẩn) 

15 – Tủ làm lạnh (Phiên bản tiêu chuẩn) 

16 – Bản điều khiển tủ lạnh 

17 – Hộp đựng sữa (Phiên bản tiêu chuẩn) 

 

 

 

 



 

1 – Nút danh mục tùy chỉnh 

2 – Thông báo lỗi 

3 – Vùng chọn các món pha chế 

4 – Các tùy chọn pha chế 

5 – Giao diện người dung với 4 danh mục các món pha chế 

6 – Tiến trình vệ sinh máy 

7 – Thông tin máy 

8 – Giao diện người dùng gồm các nhóm món pha chế 



9 – Các tùy chọn pha chế 

10 – Nút trở về 

11 – Bút bắt đầu pha chế 

12 – Yêu cầu thực hiện 

13 – Nút hủy bỏ 

14 – Ký hiệu tùy chọn pha chế 

 

II. Lắp Đặt Máy 

Tùy theo các phiên bản khác nhau ta sẽ có các loại kết nối như sau: 

 



 

Tùy chọn kết nối với tủ lạnh chứa sữa 

 

Kết nối ống sữa vào van sữa theo như hình. Ta mở cửa trước của máy sẽ thấy van sữa như 

hình. Và ta gắn ống sữa vào vị trí đúng. 



 

III. Bảng Điều Khiển Người Dùng 

1. Cách mở bảng điều khiển 

 Mở chốt giữ A để mở khóa cho cần gạt B 

 Nhấn cần gạt B về phía bên trái và đẩy nó về phía trước, bảng điều khiển đã được 

mở khóa. 

 Kéo bảng điều khiển về phía bên trên như hình dưới. 

 

2. Cách đóng bảng điều khiển 

 Đẩy bảng điều khiển lên trên khi nghe thấy tiếng cần gạt đã được giải phóng. 

 Kéo bảng điều khiển về phía dưới trở về vị trí cũ. Bảng điều khiển được đóng lại 

IV. Hoạt Động Của Máy 

1. Các thành phần bên ngoài của máy 



 

A – Màn hình cảm ứng 

B – Chốt khóa thiết bị 

C – Vòi ra cà phê (có thể điều chỉnh lên xuống) 

D – Ngăn chứa cà phê bã 

E – Khay nước bã cố định 

F – Khay bã của tủ lạnh (có thể lấy rời ra) 



 

A – Hộc cà phê trung tâm 

B – Chốt khóa  

C – Ngăn cho thuốc rửa 

D – Ngăn cho cà phê bột 

 

2. Các ngăn tùy chọn khác 

A -  Ngăn cà phê thứ 2 

B – Ngăn bột (chocolate hoặc bột sữa) 

C – Các chốt khóa cho hai ngăn 

 



3. Tùy chọn vòi nước nóng và vòi hơi như hình 

 

A – Nút nước sôi 

B – Vòi nước sôi 

C – Nút hơi 

D – Vòi Hơi 

4. Các thành phần bên trong cửa sổ của máy 

 

A – Tay gạt khóa các hộc chứa cà phê và chocolate 



B – Cổng USB 

C – Công tắc nguồn 

D – Chỉnh côi xay trung tâm 

E – Chỉnh cối xay bên phải 

5. Cách Mở Khóa Hộc Chứa Cà Phê Và Chocolate 

 

6. Tắt Mở Máy 

 

7. Màn Hình Người Dùng 



 

8. Sử Dụng Máy 

Đầu tiên ta kết nối nguồn điện nguồn nước 

Đổ cà phê hạt và bột chocolate như hình dưới 



 

Cho sữa vào và kêt nối với máy 

 

Đặt tách dưới vòi ra cà phê, ta có thể thay đổi tùy theo kích cỡ của tách 

 



 

Trên màn hình người sử dụng, ta đặt tách dưới vòi cà phê và chọn loại thức uống mình 

muốn 



 

Trong quá trình hoạt động thì máy sẽ báo đầy bã hoặc đầy nước bã theo hình sau, ta thực 

hiện đổ bã theo hướng dẫn của máy 

 

9. Vệ Sinh Máy 

Thực hiện vệ sinh máy theo chu trình và hướng dẫn trên màn hình. 

 

 

 

 

 


