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Cảnh báo! 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN 

Đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bi ̣lần đầu tiên, 

ngay cả khi bạn đã quen thuộc với loại sản phẩm này. Các biện pháp phòng 

ngừa an toàn được cung cấp bên trong để giúp giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, 

điện giật và chấn thương mà người dùng cần tuân thủ theo một cách chính xác. 

Haỹ giữ sổ tay hướng dâñ này ở nơi an toàn để tham khảo trong tương lai, cùng 

với thẻ bảo hành có ghi đủ thông tin, hóa đơn mua hàng và thùng các-tông. Nếu 

có thể, hãy đưa các hướng dẫn này cho chủ sở hữu tiếp theo của thiết bị. Luôn 

tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn và ngăn ngừa tai nạn cơ bản khi sử 

dụng thiết bị điện, bao gồm: 

 Đảm bảo điện áp đầu ra của bạn và tần số mạch tương ứng với mức điện áp 

đươc̣ ghi trên nhãn điṇh mức thiết bị. Nếu điều này không đúng, hãy liên hệ 

tới đường dây bộ phận hỗ trợ sau bán hàng và không sử dụng Máy pha cà 

phê này. 

 Để bảo vệ chống cháy nổ và điện giật, không nhúng dây, phích cắm hoặc 

Máy pha cà phê vào nước hoặc chất lỏng khác. Tránh để các kết nối điện 

tiếp xúc với nước. 

 Chaỵ dây điêṇ môṭ cách hơp̣ lý để tránh nguy cơ ai đó vô tình kéo dây  hoặc 

bi ̣vấp phải. 

 Không gâp̣, bẻ cong, đè, kéo căng hoặc làm hỏng dây nguồn và bảo vệ nó 

khỏi các caṇh sắc và nguồn nhiệt. 



 Không để dây điêṇ treo trên mép bàn hoặc ghế dài. Không để nó chạm vào 

các bề măṭ nóng. 

 Không nhấc hoặc vận hành thiết bị nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, 

sau khi thiết bi ̣găp̣ trục trặc, bị rơi hoặc bi ̣ hư hỏng dưới bất kỳ hình thức 

nào. 

 Trong trường hợp bi ̣hư hỏng, hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ sau bán hàng 

để được tư vấn. 

 Dây hoặc phích cắm bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc nhân 

viên có trình độ để tránh nguy hiểm. 

 Đảm bảo tất cả các kết nối điện đều sạch và khô trước khi bật. 

 Không sử dụng thiết bị này cùng với dây kéo dài. 

 Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi vệ 

sinh, sửa chữa, bảo trì hoặc di chuyển thiết bị. 

 Thiết bị này không đươc̣ thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài 

hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng. 

 Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình. 

 Sản phẩm này không dành cho mục đích thương mại. Không sử dụng thiết 

bi ̣ngoài trời. 

 Chỉ sử dụng Máy pha cà phê viên nén này như được mô tả trong cẩm nang 

hướng dẫn này. 

 Bất kỳ cách sử dụng nào khác đều không được khuyến nghị và có thể gây 

hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương. 



 Viêc̣ lắp đặt và sử dụng phụ kiện không đúng cách không được nhà sản xuất 

thiết bị khuyến cáo có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cá nhân 

và sẽ làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của bạn. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do 

sử duṇg không đúng cách hoăc̣ có lỗi. 

 Những người bị suy giảm thể lưc̣, cảm giác, năng lưc̣ tinh thần hoặc thiếu 

kinh nghiệm và kiến thức có thể sử duṇg thiết bi ̣nếu họ được giám sát hoặc 

cung cấp hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và 

hiểu rõ các mối nguy hiểm tiềm tàng. 

 Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị 

này. 

 Viêc̣ giám sát chặt chẽ là cần thiết khi bất kỳ thiết bị nào được trẻ em sử 

dụng hoặc đăṭ gần trẻ em. 

 Không rời Máy pha cà phê viên nén mà không quan sát khi thiết bi ̣đang 

đươc̣ bật. 

 Không đươc̣ cầm thiết bị này bằng dây nguồn. 

 Không sử dụng hóa chất, bùi nhùi thép hoặc các chất tẩy rửa gây mài mòn 

để làm sạch bên ngoài thiết bi,̣ bởi vì chúng sẽ làm xước bề mặt nhựa. 

 Không vận hành thiết bị gần các chất lỏng (châụ bếp, châụ nước, vòi nước, 

v.v.) 

 Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều được lắp đúng cách trước khi vận 

hành. 



 Khi không sử dụng, hãy cất thiết bị của bạn và sổ tay hướng dẫn sử dụng ở 

nơi an toàn và khô ráo. 

 Bảo quản thiết bị theo hướng dẫn để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách. 

 Nếu xảy ra sự cố sản phẩm, hoặc nếu nó bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức 

nào, hãy gọi tới bô ̣phâṇ hỗ trơ ̣sau bán hàng để được hỗ trợ. 

 Ngay lập tức rút phích cắm của thiết bị ra nếu phát hiêṇ thấy lửa hoặc khói 

bốc ra. 

 Chỉ đổ nước laṇh sạch vào bình chứa. Không đươc̣ đổ nước khoáng, sữa 

hoặc các chất lỏng khác vào bình chứa. 

 

Thận trọng! 

 Không có bộ phận nào bên trong máy mà người dùng có thể sửa chữa. 

Không cố gắng sửa chữa sản phẩm này.  

 Không để Máy pha cà phê viên nén hoạt động mà không có nước. 

 Không đươc̣ đưa ngón tay của bạn vào khay đưṇg viên nén. 

 Trong quá trình pha, nước trong khay đưṇg viên nén cực kỳ nóng. Để tránh 

nguy cơ bi ̣ thương, không đươc̣ nhấc nắp khay đưṇg viên nén trong quá 

trình pha. 

 

HÃY LƯU LAỊ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY 

 



 

1. Nắp khay đưṇg viên nén 

2. Khay đưṇg viên nén 

3. Nút pha cà phê cho cốc nhỏ (có đèn chỉ báo) 

4. Công tắc bật/tắt nguồn 

5. Nút pha cà phê cho cốc lớn (có đèn chỉ báo) 

6. Vòi rót cà phê 

7. Khay thu gom viên nén 

8. Lưới khay đưṇg cốc 

9. Khay hứng nước 

10. Nắp bình nước 

11. Bình nước 

 

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BI ̣LẦN ĐẦU TIÊN 

-Mở hôp̣ thiết bị nhưng haỹ giữ laị tất cả các vật liệu đóng gói cho đến khi bạn đã chắc chắn rằng Máy 

pha cà phê viên nén mới không bị hỏng và đang trong tình traṇg hoạt động tốt. Bao bì nhưạ có thể là một 

mối nguy hiểm gây ngaṭ thở cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì vậy hãy đảm bảo tất cả các vật liệu đóng gói 

đều nằm ngoài tầm với của trẻ. 

-Vê ̣sinh toàn bộ các bộ phận có thể tháo rời bằng nước ấm. (Xem Vê ̣sinh và Bảo trì). 

-Đảm bảo rằng bạn đặt Máy pha cà phê viên nén trên một măṭ phẳng trống, có khả năng chiụ nhiêṭ gần 

Sơ đồ các bộ phận 



một ổ cắm phù hợp. 

-Kiểm tra xem khay thu gom viên nén đã sử dụng đa ̃đươc̣ lấy ra chưa và vòi rót cà phê có đươc̣ văṇ đúng 

vi ̣ trí không. 

-Lấy bình nước ra và đổ nước vào bình nước đến vac̣h MAX (TỐI ĐA).  

-Khi lắp bình chứa nước, haỹ nhấn bình nước xuống một chút để đảm bảo rằng van ở đế máy đa ̃gắn chăṭ 

vào vỏ máy. 

GHI CHÚ: Mực nước không được vượt quá vac̣h MAX hoặc dưới vac̣h MIN được đánh dấu trên bình. 

-Đặt một vật chứa/cốc lên lưới khay để cốc. 

-Cắm phích cắm vào ổ cắm điện có dây đươc̣ nối đất đúng cách. 

-Nhấn công tắc nguồn ON/0FF (BÂṬ/TẮT). Công tắc nguồn ON/0FF (BÂṬ/TẮT) sẽ nhấp nháy màu đỏ 

và đèn chỉ báo cho các tùy chọn cốc lớn và cốc nhỏ sẽ nhấp nháy liên tuc̣ từ màu xanh luc̣ sang màu vàng. 

-Nhấn nút pha cà phê cho cốc lớn. Bô ̣phâṇ bơm sẽ bắt đầu. Ngay khi ống được đổ đầy nước, máy bơm 

sẽ tự động dừng lại. Một lượng nhỏ nước sẽ chảy vào cốc bên dưới vòi. 

-Quá trình này sẽ tự động dừng laị, sau đó haỹ đưa nguyên liêụ vào và hoàn tất quá trình đun nóng tự động 

trước. 

GHI CHÚ: Khi chọn nút pha cà phê cho cốc lớn hoặc cốc nhỏ, Máy pha cà phê viên nén có thể phát ra 

tiếng bơm nước, điều này là hoàn toàn bình thường. Âm thanh cho bạn biết rằng nước đang được bơm 

vào để pha cà phê. Đổ nước đi. 

-Máy pha cà phê viên nén của bạn hiêṇ giờ đã sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Sử dụng Máy pha cà phê viên nén 

-Đặt Máy pha cà phê viên nén trên một bề măṭ phẳng và chắc chắn. 

-Cần đảm bảo đây là bề mặt nhiệt, và có đủ chỗ để thông khí xung quanh máy. 

-Đổ đầy nước vào bình chứa nước có thể tháo rời. Mực nước không được vượt quá vac̣h MAX hoặc dưới 

vac̣h MIN được đánh dấu trên bình. 

-Đảm bảo khay hứng nước được lắp đúng vi ̣ trí. 

-Mở nắp khay đưṇg viên nén bằng cách nhấc nắp lên và đăṭ viên nén cà phê mà baṇ muốn bỏ vào. 

-Đóng nắp khay đưṇg viên nén bằng cách trưc̣ tiếp nhấn xuống. 

-Chỉ sử dụng viên nén Nespresso cho thiết bị này. 

-Cắm dây điện vào ổ cắm. Nhấn nút công tắc nguồn. Cả đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn (Lungo) 

và cốc nhỏ (Espresso) sẽ bắt đầu nhấp nháy. 

-Đặt cốc lên lưới khay để cốc. 

-Khi đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ nháy sáng, hãy nhấn vào nút pha cà phê cho kích 

cỡ cốc mong muốn của bạn. 

-Đèn chỉ báo nút pha cà phê đã chọn sẽ bắt đầu nhấp nháy và cà phê sẽ chảy ra từ vòi rót cà phê. Sau khi 

lượng đã chọn đươc̣ rót và chu kỳ pha đa ̃hoàn tất, đèn chỉ báo tương ứng sẽ sáng lên. 

-Khi quá trình pha đã hoàn thành, hãy mở nắp khay đưṇg viên nén để tự động đổ viên nén đã sử dụng vào 

khay thu gom viên nén. 



 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

-Trong quá trình pha, không đươc̣ mở nắp khay đưṇg viên nén. Điều này sẽ khiến viên nén cà phê bi ̣ rơi 

xuống khay thu gom viên nén. 

-Thiết bị sẽ tắt nếu không có thao tác nào được chọn trong vòng 10 phút. 

-Lượng cà phê cho một cốc nhỏ là khoảng 40ml. Lượng cà phê cho một cốc lớn là khoảng 80ml. 

-Quy trình pha cà phê có thể bị gián đoạn bằng cách nhấn nút pha cà phê đã chọn của bạn một lần trong 

chu kỳ pha. Để tiếp tục, haỹ nhấn lại nút đó. 

 

Đổ nước vào biǹh chứa nước 

Nếu trong quá trình pha, cả đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ đều sáng màu vàng và nhấp 

nháy nhanh, điều này báo hiệu rằng bình chứa nước đang thiếu nước. 

GHI CHÚ: Máy cũng sẽ phát ra tiếng bíp 6 lần để cảnh báo người dùng. Bạn sẽ cần đổ đầy bình chứa 

nước: 

-Tháo bình chứa nước bằng cách cầm các cạnh của bình chứa nước và nhấc nó lên trên. 

-Đổ đầy nước vào bình chứa nước và lắp bình nước vào Máy pha cà phê viên nén , cần đảm bảo rằng bình 

nước đa ̃được đăṭ đúng vị trí. 

GHI CHÚ: Mực nước không được vượt quá vac̣h MAX hoặc dưới vac̣h MIN được đánh dấu trên bình. 

Nhấn nút pha cà phê cho cốc lớn hoặc cốc nhỏ để tiếp tục quá trình pha cà phê. 

GHI CHÚ: Một khi bạn đã hoàn thành quá trình pha cà phê, haỹ đổ viên nén xuống khay. 

-Viên nén se ̃tự động rơi xuống khay thu gom viên nén bằng cách mở nắp khay đưṇg viên nén. 

-Nếu bạn muốn pha môṭ cốc khác, hãy bỏ môṭ viên nén mới vào Máy pha cà phê viên nén. 

-Luôn tắt máy pha cà phê và ngắt nguồn điện khi không sử dụng. 

GHI CHÚ: Để thiết bị nguội, sau đó vê ̣sinh khay thu gom viên nén và rửa sạch thiết bị và bình nước. 

 

VÊ ̣SINH VÀ BẢO TRÌ 

-Tắt và rút phích cắm của Máy pha cà phê viên nén ra khỏi nguồn điện và để máy nguội hoàn toàn trước 

khi vệ sinh. 

-Trước khi sử dụng lại hoặc bảo quản, haỹ đảm bảo tất cả các bô ̣phâṇ của Máy pha cà phê viên nén đều 

hoàn toàn khô ráo. 

GHI CHÚ: Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện điṇh kỳ các thao tác sau đây: 

-Sau khi bật máy lần đầu tiên hoặc nếu bạn chưa sử dụng máy trong môṭ vài ngày, hãy rửa sạch máy bằng 

cách đổ hai cốc nước vào máy (khi không có viên nén). 

-Cần vê ̣sinh bình nước mỗi tuần một lần. Rửa bình nước bằng dung dic̣h rửa trung tính. Rửa sạch bình 

hoàn toàn dưới vòi nước và sau đó lau khô. Bình nước không an toàn trong máy rửa bát. 

-Doṇ dep̣ khay thu gom viên nén và lau sạch. 

-Vê ̣sinh khay đưṇg viên nén bằng vải khô. 

-Vê ̣sinh vòi rót cà phê, khay thu gom viên nén và khay hứng nước bằng nước ấm và một chút dung dic̣h 

rửa trung tính. 



GHI CHÚ: Để tháo vòi rót cà phê, haỹ ấn hai vấu ở hai bên vòi rót cà phê bằng moị cách và kéo vòi rót 

cà phê về phía trước và lấy ra. 

-Sử dụng vải ẩm để lau nhẹ lưới khay đưṇg cốc. Doṇ dep̣ khay thu gom viên nén thường xuyên và rửa 

sạch. 

-Vê ̣sinh máy bằng vải ẩm, không đươc̣ ngâm máy trong nước hoặc bất kỳ dung dic̣h nào khác. 

-Để khô và lắp tất cả các bộ phận vào máy để sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo. 

 

BẢO QUẢN 

-Đảm bảo Máy pha cà phê viên nén đã nguội, sạch sẽ (xem ở trên) và khô hoàn toàn.  

-Bảo quản Máy pha cà phê viên nén trong hộp đưṇg ban đầu hoặc ở một nơi sạch sẽ, khô ráo ngoài tầm 

với của trẻ em. 

 

KHỬ CĂṆ 

Thỉnh thoảng, bạn có thể cần phải loaị bỏ bất kỳ khoáng căṇ nào (vôi) còn sót lại bên trong Máy pha cà 

phê viên nén bằng nước để giữ cho nó luôn hoạt động hiệu quả. Tần suất thưc̣ hiêṇ viêc̣ này phụ thuộc 

vào độ cứng của nước taị khu vực của bạn và mức độ sử duṇg thường xuyên Máy pha cà phê viên nén. 

Nếu đóng căṇ là một vấn đề taị khu vực của bạn, điều quan trọng là bạn cần phải vê ̣sinh bên trong Máy 

pha cà phê viên nén thường xuyên bởi vì viêc̣ đóng căṇ có thể gây hư haị cho Máy pha cà phê viên nén. 

 

GHI CHÚ: Nếu đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ nhấp nháy hoăc̣ sáng màu vàng, đây 

là dấu hiêụ cho biết Máy pha cà phê viên nén cần phải được khử cặn càng sớm càng tốt. Haỹ thực hiện 

theo các bước được nêu bên dưới để khử căṇ cho máy: 

Bạn có thể sử dụng các chất tẩy cặn có sẵn trên thị trường dành cho sản phẩm gia dụng (theo hướng dẫn 

trên gói) để khử căṇ cho Máy pha cà phê viên nén, hoặc đơn giản là khử căṇ bằng nước, dung dịch giấm 

trắng và làm theo các bước dưới đây: 

1. Đổ đầy nước và chất khử căṇ vào bình đến vac̣h MAX trên bình nước của Máy pha cà phê viên nén. 

(Tham khảo các hướng dẫn trên sản phẩm khử cặn về tỷ lệ nước để khử cặn). 

GHI CHÚ: Vui lòng chỉ sử dụng 'sản phẩm khử cặn dành cho các thiết bi ̣ gia duṇg'. 

GHI CHÚ: Bạn có thể sử dụng axit citric thay vì chất khử cặn (Tỷ lệ: 1 muỗng axit citric cho một lít 

nước). 

2. Đặt một vâṭ chứa có dung tích ít nhất 280 ml dưới vòi rót cà phê. (GHI CHÚ: Bạn sẽ cần phải đổ vâṭ 

chứa hai lần trong quá trình khử cặn.) 

3. Gâp̣ nắp khay đưṇg viên nén xuống. 

4. Rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm điện, sau đó nhấn và giữ nút pha cà phê cho cốc nhỏ và nút 

0N/0FF (BÂṬ/TẮT) cùng một lúc. 

5. Trong khi nhấn giữ đồng thời nút pha cà phê cho cốc nhỏ và nút 0N/0FF (BÂṬ/TẮT), hãy BÂṬ lại máy 

taị ổ cắm điêṇ chính rồi sau đó nhả nút pha cà phê cho cốc nhỏ và nút 0N/0FF (BÂṬ/TẮT). 

6. Đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ se ̃nhấp nháy hoăc̣ sáng màu xanh dương và nút 

0N/0FF (BÂṬ/TẮT) sẽ sẽ nhấp nháy liên tuc̣ từ màu đỏ sang màu vàng. 



7. Đảm bảo đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ sáng màu xanh dương, sau đó nhấn nút 

0N/0FF (BÂṬ/TẮT) để bắt đầu quá trình khử cặn. 

GHI CHÚ: Nếu đèn chỉ báo nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ nhấp nháy màu xanh dương - điều 

này là do bô ̣phâṇ đun nóng có thể không đủ nhiệt độ cao để bắt đầu quá trình, vui lòng chờ trong khi Máy 

pha cà phê viên nén đun nóng nước trước ở nhiệt độ chính xác. 

8. Nút 0N/0FF (BÂṬ/TẮT) sẽ bắt đầu nhấp nháy liên tuc̣ từ màu đỏ sang màu vàng. Máy sẽ bơm dung 

dịch khử cặn vào ống vài lần trong khoảng thời gian 4 phút. Mỗi lần sẽ rót khoảng 125 ml nước khử căṇ 

vào vâṭ chứa. (GHI CHÚ: Sẽ mất khoảng 20 phút để hoàn tất chu kỳ này) 

GHI CHÚ: Đổ nước đươc̣ rót mỗi lần đi để đảm bảo vâṭ chứa không bi ̣ tràn ra ngoài. 

9. Vào cuối giai đoạn đầu tiên, Máy pha cà phê viên nén sẽ phát ra tiếng bíp một lần và nút 0N/0FF 

(BÂṬ/TẮT) sẽ nhấp nháy màu đỏ hai lần và sau đó nhấp nháy màu vàng hai lần. Điều này báo hiệu rằng 

máy đang bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình. Đảm bảo bình nước chứa đầy nước đến vac̣h MAX, 

sau đó nhấn nút 0N/0FF (BÂṬ/TẮT). Khoảng 500ml nước se ̃đươc̣ rót vào vâṭ chứa. Máy pha cà phê viên 

nén sẽ phát ra tiếng bíp một lần để thông báo cho bạn biết quá trình khử cặn đã kết thúc. 

10. Máy pha cà phê viên nén của bạn hiêṇ giờ đã sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng laị. 

 

CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH LƯƠṆG PHA 

Bạn có thể điều chỉnh lượng cà phê theo từng kích thước cốc để phù hợp với khẩu vị cá nhân của bạn và 

cũng có tùy chọn để lưu thiết lâp̣ vĩnh viễn. Tính năng này được kích hoạt tự động khi nút pha cà phê cho 

cốc lớn và cốc nhỏ được nhấn liên tục trong hơn 2 giây. 

Để điều chỉnh lượng cà phê rót ra: 

Nhấn giữ nút pha cà phê cho cốc lớn và cốc nhỏ cho đến khi lượng cà phê mong muốn đạt được, khi nhả 

nút, lượng cà phê sẽ được tự động lưu laị. 

GHI CHÚ: Thiết bi ̣ sẽ trở về thiết đặt giá trị mặc định của nhà sản xuất với thao tác bên dưới. 

·Nhấn liên tuc̣ nút pha cà phê cho cốc nhỏ để điều chỉnh lượng cà phê, nếu khối lươṇg cà phê nằm ngoài 

khoảng 20g ~ 250g. 

·Nhấn liên tuc̣ nút pha cà phê cho cốc lớn để điều chỉnh lượng cà phê, nếu khối lươṇg cà phê nằm ngoài 

khoảng 30g ~ 250g. 

 

KHÔI PHUC̣ LƯƠṆG PHA VỀ THIẾT LÂP̣ MĂC̣ ĐIṆH CỦA NHÀ SẢN XUẤT 

Để đặt lại Máy pha cà phê viên nén về thiết lâp̣ lươṇg pha măc̣ điṇh: 

Haỹ tắt Máy pha cà phê viên nén, mở nắp khay đưṇg viên nén, rút dây điện , sau đó nhấn và giữ nút pha 

cà phê cho cốc nhỏ. 

Cắm phích cắm vào ổ cắm, từ 1-2 giây, đóng và mở nắp khay đưṇg viên nén, rồi nhả nút pha cà phê cho 

cốc nhỏ. 

Năm tiếng bíp phát ra và ba nút nhấp nháy màu vàng báo hiệu rằng máy đã được thiết đặt lại với cài đặt 

lươṇg pha măc̣ điṇh của nhà sản xuất. 

 


