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Than hoạ t tí nh (Chỉ dùng cho thiết kế dạng máy lọc)

Phin lọc than hút mùi sinh ra trong quá trình nấu nướng. Có thể 
vệ sinh phin lọc than 2 tháng 1 lần (hoặc khi có đèn báo hiệu 
bão hòa- tùy vào từng model có đèn báo hay không), sử dụng 
nước ấm và chất tẩy rửa phù hợp, hoặc vệ sinh trong máy rửa 
bát ở nhiệt độ 650C (Nếu dùng máy rửa bát, chọn chu trình 
thông thường, bỏ hết chén bát ra ngoài).
Loại bỏ nước thừa không làm xước xát phin lọc , đặt vào lò vi 
sóng khoảng 10 phút ở nhiệt độ 1000C để sấy khô hoàn toàn. 
Thay thế miếng đệm mút 3 năm một lần khi miếng mút bị rách.
Xoay các chốt (g) cố định ống khói vào hút mùi ở  vị  trí  900 để 
tháo rời khung giữ phin lọc.

Lắp miếng than hoạt tính (i) vào khung (h) để lắp vừa toàn bộ phần lưng nó vào các hốc (j).
Có thể sử dụng than hoạt tính. Loại than hoạ t tí nh này không thể rửa, cũng không thể tự tái tạo lại, cần 
phải được thay thế sau 3.4 tháng. Khung giữ than hoạ t tí nh và than hoạ t tí nh được hàn với nhau. Khung 
ngoài cùng đi kèm thì không được hàn, mà được lắp và cố định lại bằng 2 chốt nhựa. (Hình vẽ 3)

Hình 3.

Thay thế các bóng đèn.

Ngắt kết nối điện với khử mùi. 

Cảnh báo! 

Ðảm bảo các bóng đèn đã nguội trước khi chạm vào chúng.

1. Sử dụng tua vít có đầu phẳng hoặc các dụng cụ tương tự, cẩn thận xoáy lỏng các đui đèn. 

2. Tháo bỏ và thay thế các bóng cháy bằng các bóng  đèn halogen 12 Volt, 20 Watt (Tối đa), đui đèn loại G-4.
Theo các bước chỉ dẫn và không chạm vào bóng đèn mới bằng tay không.

3. Lắp đặt lại các đui bóng.
Nếu các bóng đèn không hoạt động, kiểm tra xem các bóng đã được lắp đặt chính xác chưa trước khi 
đề nghị sự trợ giúp kỹ thuật. (Hình vẽ 4).

Hình 4.
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Vận hành khử mùi.

Sử dụng tốc độ hút mạnh khi phòng bếp có nồng độ khói mùi đậm đặc. Khuyến cáo bật động cơ hút 
mùi 5 phút trước khi bắt đầu nấu, để hoạt động trong suốt quá trình nấu và tắt đi 15 phút sau khi kết 
thúc việc nấu nướng.

a. Bật/Tắt đèn.
b. Tốc độ 1/Tắt. 
c. Chọn tốc độ 2.
d. Chọn tốc độ 3.

Bảo dưỡng. 

Chú ý: Ngắt hết các nguồn điện, cầu chì trước khi tiến hành bảo dưỡng.
Nếu thiết bị được kết nối thông qua một ổ điện và phích cắm, tháo phích khỏi ổ điện.

Vệ sinh khử mùi.
Khử mùi cần được vệ sinh thường xuyên (ít nhất với cùng tần xuất bạn tiến hành bảo dưỡng phin lọc mỡ) 
cả bên trong và bên ngoài. Khi lau chùi, sử dụng khăn ẩm với dung dịch chất tẩy dạng lỏng trung tính. 
Không sử dụng dụng cụ và các chất tẩy rửa có chất ăn mòn và có chất cồn.

Cảnh báo:
Không tuân thủ những chỉ dẫn vệ sinh phin lọc và khử mùi có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. 
Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm 
với bất cứ sự cố hỏng hóc, cháy nổ gây ra do không đọc và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn sử dụng.

Phin lọc mỡ

Phin lọc mỡ phải được vệ sinh mỗi tháng 1 lần (hoặc khi đèn 
báo bão hòa phin lọc – tùy từng model có đèn báo hoặc  
không), sử dụng chất tẩy nhẹ hoặc bằng tay hoặc sử dụng 
máy rửa bát được đặt ở chế độ nhiệt độ thấp, thời gian ngắn. 
Phin lọc mỡ có thể bị phai màu nhẹ khi được vệ sinh trong 
máy rửa bát, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng lọc.
Kéo tay cầm lò xo để tháo rời phin lọc mỡ. (Hình 2.)

Hình 2.

Hình 1.
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