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5. Nút giảm độ sáng
6. Nút tang độ sáng
Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút nữa
cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Lắp đặt máy hút lên trần
Lưu ý:
Không kết máy hút với ống dẫn khói, thông gió hoặc dẫn khí nóng. Bảo đảm thông
thoáng trong phòng bợp lý. Bảo đảm dòng khí hút tối đa cho thiết bị trong phòng

Bảo trì máy hút

không quá 4Pa (0.04,bar). Phòng được thoáng khí đầy đủ nếu thiết bị được sử dụng

Lưu ý:

đồng thời với các thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác. Không khí hút ra phải

Luôn tắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào với máy hút.

được thoát thông qua ống dẫn được sử dụng cho khói hút ra từ thiết bị.

Trong trường hợp máy lỗi, lien lạc với dịch vụ kỹ thuật.

Sử dụng ống PVC cứng có  tối thiểu 120mm để hút khói ra ngoài.

Vệ sinh bên ngoài: Sử dụng chất tẩy rửa lỏng, không có tính ăn mòn.

Không áp dụng cho tất cả các các máy hút không có ống hút ra ngoài (Hệ thống

Vệ sinh lọc mỡ: Để tránh nguy cơ cháy, vệ sinh kỹ mỗi tháng một lần hoặc khi đèn

tuần hoàn với lọc than hoạt tính).

báo trên màn hình chỉ định. Để thực hiện, tháo bộ lọc ra và rửa với nước nóng và

Đối với thiết bị nấu nướng sử dụng gas: khoảng cách tối thiểu đến máy hút là 65cm

chất tẩy rửa. Nếu dung máy rửa chén, Đặt bộ lọc nằm đứng để tránh các cặn cứng
Kết nối máy hút với hệ thống

bám vào.

Lưu ý:

Than hoạt tính: thay mỗi 3 tháng một lần.
Tăng tần suất vệ sinh và thay bộ lọc nếu máy hút được sử dụng trên 2 giờ/ngày. Sử
dụng bộ lọc từ nhà sản xuất.

Trước khi kết nối máy hút: tắt nguồn cấp điện và kiểm tra điện thế và tần số tương
đồng với thong số kỹ thuật của thiết bị.
Nếu máy hút có phít cắm, kết nối với ổ cắm điện.
Nếu máy hút không có phít cắm, kết nối trực tiếp với mạng lưới điện nhà, được bảo

Thay bóng đèn (Xem ký hiệu

trên hình)

vệ bằng một ngắt mạch riêng có thể tiếp cận để ngắt kết nối.

Lưu ý:

Sử dụng máy hút – An toàn

Không được xử lý bóng đèn cho đến khi nguồn điện được ngắt và bóng nguội xuống

Lưu ý:

Sử dụng bóng mới theo chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật.

Máy hút có thể dừng hoạt động trong trường hợp mất tĩnh điện (Ví dụ: sấm sét).

Sử dụng bóng đèn phản xạ nhiệt nhôm để thay bóng halogen. Không sử dụng bóng

Việc này không gây nguy cơ hư hỏng. Tắt nguồn điện và kết nối lại sau một phút.

lưỡng sắc – nguy cơ quá nhiệt.

Thiết bị không nên được sử dụng bởi có khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc

Đối với máy hút có trang bị đèn vofram, đèn chỉ nên được sử dụng khi mô tơ hoạt

tinh thần, những người thiếu kinh nghiệm, kiến thức (kể cả trẻ em) trừ khi họ được

động. Không nên để mãi và sử dụng như một nguồn sáng.

giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an
toàn của họ.
Trẻ em cần được để mắt đến để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
Để tránh rủi ro cháy, vệ sinh lọc mỡ thường xuyên, kiểm soát thường xuyên nồi
chảo có dầu nóng và không làm cháy thực phẩm bên dưới máy hút.
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Không sử dụng máy hút nếu có biểu hiện hư hỏng hoặc không hoàn hảo. Liên lạc
với dịch vụ kỹ thuật.
Sử dụng máy hút – Bảng điều khiển (Xem ký hiệu

trong các hình)

Các bảng điều khiển khác nhau được mô tả như bên dưới. Kiểm tra bảng điều khiển
lắp đặt trên máy hút và xem miêu tả chỉ dẫn cho mỗi trường hợp.

Bảng điều khiển nút điện tử
1. Công tắt bật/tắt đèn
2. Đèn hướng dẫn thao tác chiếu sáng
3. Nút tốc độ quạt hút: Tốc độ 1, 2 và 3.
Nhấn nút tốc độ một lần nữa để tắt
quạt. Nút TURBO, tốc độ TURBO chỉ
hoạt động trong 5 phút, khi hết, tốc độ
giảm xuống tốc độ 2
4. Đèn hướng dẫn thao tác quạt hút.

Màn hình cảm ứng
1. Hiển thị cảnh báo vệ sinh lọc mỡ.
Cảnh báo cần thay lọc mỡ - Nhấn để
ngưng khi lọc mỡ được vệ sinh hoặc
thay.
2. Kích hoạt hoặc tắt đồng hồ quạt hút
3. Công tắt bật/tắt đèn. Nhấn giữ để
điều chỉnh độ sang tối
4. Bật/tắt quạt hút.
5. Nút tốc độ quạt hút. Tốc độ 1, 2, 3, 4.
Điều khiển có nút TURBO (P). tốc độ
TURBO hoạt động trong 5 phút, khi hết,
tốc độ giảm xuống tốc độ 3.
Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 5 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 5 phút nữa
cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.
Màn hình cảm ứng trượt
1. Bật/tắt quạt hút.
2. Điều khiển cảm ứng trượt điều khiển
tốc độ quạt hút. Cũng được sử dụng kết
hợp với nút -3-. Bảng điều khiển có nút
TURBO, tốc độ TURBO chỉ hoạt động
trong 5 phút, sau khi hết, tốc độ giảm
xuống ở mức 9.
3. Công tắt bật/tắt đèn. Nhấn nút và khi
nhấp nháy, điều chỉnh độ sang tối đèn
sử dụng nút trượt -2-.
4. Kích hoạt và tắt đồng hồ quạt hút.
5. Màn hình cảnh báo vệ sinh lọc mỡ.
Cảnh báo cần thay lọc mỡ - Nhấn để
ngưng khi lọc mỡ được vệ sinh hoặc
thay

Đồng hồ: Giữ nút tốc độ đã chọn, nhấn xuống trong vòng 2 giây co đến khi màn
hình nhấp nháy. Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút
nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.
Để huỷ đồng hồ: nhấn nút tốc độ đã chọn một lần nữa.
Bảng điều khiển 4 tốc độ - màn hình số
1. Công tắt bật/tắt đèn.
2. Bật/tắt quạt hút
3. Giảm tốc độ quạt hút
4. Bảng hiển thị tốc độ quạt hút
5. Tăng tốc độ quạt hút.
6. Kích hoạt tốc độ cực mạnh
7. Kích hoạt và tắt đồng hồ quạt hút.

Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút nữa
cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 5 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 5 phút nữa
cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Màn hình cảm ứng TC5V
1. Bật/tắt quạt hút
2. Nút tốc độ quạt hút: tốc độ êm, 1, 2, 3
và TURBO. Với màn hình có nút
TURBO (T), tốc độ TURBO chỉ hoạt
động trong 5 phút, sau đó, tốc độ giảm
xuống mức 3.
4. Công tắc bật/tắt đèn.

Bảng điều khiển 5 tốc độ
1. Đèn hướng dẫn thao tác quạt hút.
2. Bật/tắt đèn
3. Tắt quạt hút
4. Nút tốc độ quạt hút: Tốc độ 1, 2 và 3.
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