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Khi nhấn nút D, “F3” hiển thị trên màn hình đồng thời với tốc độ 3 được bật. . Nhấn 
nút D một lần nữa để tắt và “00” hiển thị trên màn hình.  
Tốc độ 2 “F2” và tốc độ mạnh “Turbo” F4 có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn 
nút B hoặc D. Khi nhấn nút E, đèn sẽ sáng, nhấn nút E một lần nữa để tắt đèn.  
Nếu mô tơ và đèn hoạt động chung với nhau hoặc chỉ mô tơ hoạt động, nhấn nút A, 
chế độ đồng hồ tắt tự động sẽ bật lên. Nói cách khác, thiết bị sẽ hoãn tắt 15 phút mô 
tơ và đèn. Nhấn nút B hoặc D để điều chỉnh thời gian, nhấn nút A một lần nữa để 
dừng đồng hồ cài đặt.  
 
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 16, 18)  
A = Điều khiển từ xa  
B = Đồng hồ cài đặt (Tự động tắt)  
C = Màn hình số (Cài đặt đồng hồ/tốc độ)  
D = Tốc độ F1/ Điều chỉnh chu kỳ/ Tắt  
E = Đèn  
Khi nhấn nút B, màn hình hiển thị 15 phút. Để điều chỉnh chu kỳ và tốc độ F1, nhấn 
nút D. Để dừng thao tác, nhấn nút B một lần nữa và màn hình hiển thị 00. Nếu sử 
dụng điều khiển từ xa, nhấn nút “OFF”.  
Khi nhấn nút D, màn hình số sẽ hiển thị F1 và tốc độ 1 được bật. Để dừng chức 
năng F1, nhấn nút D cho đến khi màn hình hiển thị 00.  
Chức năng F2, F3 hoặc F4 (mạnh) có thể được điều chỉnh bằng nút D.  
Để bật hoặc tắt đèn, nhấn nút E.  
Khi thiết bị được bật lên chung với đèn hoặc riêng biệt, nhấn nút B, đồng hồ cài đặt 
tắt tự động sẽ hoạt động 15 phút đếm ngược. Cũng có thể nhấn nút D để kéo dài 
thời gian cài đặt đồng hồ tắt tự động. Nhấn chức năng đồng hồ dừng tự động trước 
khung giờ 15 phút, nhấn nút B trở lại.  
 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  
 

Tình huống Nguyên nhân Giải pháp 

Không hoạt động  Nguồn điện  
Kiểm tra kết nối phít cắm  
Kiểm tra nguồn điện có được bật  

Luồn khí yếu  
Lưới lọc nhôm bị nghẽn  Vệ sinh lưới lọc  

Than hoặt tính nghẽn  Thay than hoặt tính  

Mô tơ hoạt động 
không có luồn khí  

Van nghẽn  Liên lạc dịch vụ kỹ thuật  

Sau khi hoạt động 
một thời gian, mô 
tơ dừng  

Thiết bị an toàn nhiệt cao 
được kích hoạt  

Bếp không được thông thoáng 
đầy đủ  

Máy hút được lắp quá 
gần bếp  

Khoảng cách tối thiểu giữa bếp và 
máy hút là 65 cm.  

Mùi nấu nướng  Chưa lắp than hoạt tính  Ở chế độ tuần hoàn, phải lắp than  

Dầu nhỏ lên bếp  
Mất chén thu hồi dầu 
hoặc không lắp  

Tháo lưới lọc và lắp chén thu hồi 
dầu  

Lưới lọc bão hoà  Rửa lưới lọc  

Âm thanh vù vù  Cánh quạt có vấn đề  Liên lạc dịch vụ kỹ thuật 
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khi chức năng tốc độ 4 bật, đèn báo nút C và D sẽ nhấp nháy, nếu sử dụng điều 

khiển từ xa, nhấn nút .  
Để bật đèn, nhấn nút E. Tắt đèn, nhấn nút E trở lại.  
Khi thiết bị và đèn bật chung hoặc riêng, nhấn nút A, đồng hồ dừng tự động sẽ hoạt 
động trong 15 phút đếm ngược. Đèn báo ở nút A sẽ nhấp nháy trong suốt thời gian 
này. Để dừng chức năng đồng hồ dừng tự động trước khung giờ 15 phút, nhấn nút 
A trở lại.  
 
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 14)  
A = Hệ thống lọc/Cài đặt đồng hồ  
B = Đồng hồ hoãn  
C = Tốc độ S1/ Điều chỉnh “-“/Tắt  
D = Màn hình số  
E = Tốc độ S1/ Điều chỉnh “+”/tắt  
F = Chuông báo  
G = Đèn  

Khi nút A nhấp nháy, cùng lúc  nhấp nháy trên màn hình số, nhắc nhở người sử 
dụng vệ sinh lưới lọc. Gắn lại lưới lọc sau khi vệ sinh. Nhấn nút A cho đến khi đèn 
tắt và có thể cài đặt chức năng trở lại.  

Khi nhấn nút A trong 3 giây, đồng hồ  trên màn hình số sẽ nhấp nháy, nhấn 
nút A để bật chức năng chế độ cài đặt giờ và phút, rồi nhấn nút C hoặc E để cài đặt 
thời gian chính xác. Hệ thống giờ của đồng hồ là 24 giờ.  

Khi mô tơ hoạt động, nhấn nút B, đèn sáng lên, đồng thời  sẽ nhấp nháy 
trên màn hình số, nhấn nút B để chuyển chế độ chức năng cài đặt giờ nà phút. Để 
cài đặt giờ tự động tắt, nhấn nút C hoặc E. Nhấn nút B trong vòng 3 giây để dừng trì 
hoãn đồng hồ cài đặt.  

Nhấn nút C hoặc E để khởi động tốc độ đầu tiên,  hiển thị trên màn hình số, 
nhấn nút C một lần nữa để tắt. Để kích hoạt tốc độ 2, 3 hoặc mạnh, nhấn nút E. Khi 
tốc độ mạnh được bật, nhấn nút E một lần nữa để tắt, và nhấn nút C, tốc độ có thể 
được điều chỉnh xuống 3, 2 và 1.  

Nhấn nút F, đèn sẽ nhấp nháy và  nhấp nháy trên màn hình số, nhấn nút F 
một lần nữa để chuyển cài đặt chế độ giờ và phút. Để cài đặt chuông báo, nhấn nút 
C hoặc E. Để dừng chuông báo, nhấn nút F. Để huỷ cài đặt chuông báo, nhấn nút F 
trong 3 giây.  

Nhấn nút G, đèn sẽ sáng và ký hiệu   hiển thị trên màn hình số, nhấn nút G một 
lần nữa để tắt đèn.  
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 15)  
A = Đồng hồ cài đặt (Tự động tắt)  
B = Tốc độ 1/điều chỉnh/tắt  
C = Màn hình số (Hiển thị thời gian và tốc độ)  
D = Tốc độ 3/ điều chỉnh/tắt  
E = Đèn  
Khi nhấn nút A, màn hình số sẽ hiển thị “15 phút” với đồng hồ cài đặt và phút có thể 
được điều chỉnh bằng cách nhấn nút “+” hoặc “-“ với nút B và D. Khi tốc độ đầu tiên 
bật lên, nhấn nút A một lần nữa để tắt, màn hình sẽ hiển thị “00”.  
Khi nhấn nút B, “F1” hiển thị trên màn hình đồng thời với tốc độ 1 được bật. Nhấn 
nút B một lần nữa để tắt, màn hình sẽ hiể thị “00”.  
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THÔNG TIN CHUNG  
 
Đọc kỹ các thông tin quan trọng liên quan đến an toàn lắp đặt và bảo trì. Lưu giữ 
bảng hướng dẫn để có thể tham khảo về sau. Thiết bị được thiết kế cho sử dụng 
dẫn thoát (Hút khí ra ngoài – Hình 1B), lọc tuần hoàn (tuần hoàn không khí – Hình 
1A) hoặc với mô tơ hút bên ngoài  (Hình 1C)  
 
LƯU Ý AN TOÀN  
 
1. Lưu ý rằng khi máy hút hoạt động đồng thời với lò sưởi hoặc bếp tuỳ thuộc vào 
không khí ở cùng môi trường, máy hút có thể thoát không khí từ môi trường mà bếp 
hoặc lò sưởi cần để đốt. Áp suất ở môi trường không được quá 4Pa (4 x 10-5 bar). 
Cung cấp thông thoáng khí đầy đủ cho môi trường để thao tác an toàn cho máy hút.  
 
Trước khi kết nối với nguồn điện:  
 
Kiểm tra bảng thông số (gắn bên trong thiết bị) để bảo đảm rằng điện thế tương 
đồng với nguồn điện và ổ cắm phải phù hợp. Nếu có nghi ngờ, tư vấn người có 
chuyên môn.  
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Bằng cách nhấn nút B, C hoặc D riêng lẻ, tốc độ cũa mỗi nút sẽ như bảng trên. 
Đồng thời, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng. Để dừng chức năng tốc độ, 
nhấn nút A.  
Nếu cần tốc độ 3, nhấn nút C điều chỉnh “+”. Ở chương trình tốc độ 3, cả hai nút B 
và C, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng.  
Để bật đèn, nhấn nút E. Tắt đèn, nhấn nút E trở lại.  
 
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 11)  
A = ĐỒNG HỒ DỪNG TỰ ĐỘNG – 15 PHÚT  
B = TỐC ĐỘ 1/ Điều khiển “-“  
C = TỐC ĐỘ 2/ Điều khiển “+”  
D = TỐC ĐỘ 4  
E = ĐÈN 
Bằng cách nhấn nút B, C hoặc D riêng lẻ, tốc độ cũa mỗi nút sẽ như bảng trên. 
Đồng thời, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng. Để dừng chức năng tốc độ, 
nhấn nút A.  
Nếu cần tốc độ 3, nhấn nút C điều chỉnh “+”. Ở chương trình tốc độ 3, cả hai nút B 
và C, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng.  
Để bật đèn, nhấn nút E. Tắt đèn, nhấn nút E trở lại.  
Khi thiết bị và đèn bật chung hoặc riêng, nhấn nút A, đồng hồ dừng tự động sẽ hoạt 
động trong 15 phút đếm ngược. Đèn báo ở nút A sẽ nhấp nháy trong suốt thời gian 
này. Để dừng chức năng đồng hồ dừng tự động trước khung giờ 15 phút, nhấn nút 
A trở lại.  
 
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 12; 17)  
A = ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI TỪ XA  
B = TẮT  
C = TỐC ĐỘ 1/ Điều khiển “-“  
D = TỐC ĐỘ 2/ Điều khiển “+”  
E = ĐÈN  
Bằng cách nhấn nút C hoặc D riêng lẻ, tốc độ cũa mỗi nút sẽ như bảng trên. Đồng 
thời, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng. Để dừng chức năng tốc độ, nhấn 
nút B.   
Nếu cần tốc độ 3, nhấn nút C điều chỉnh “+”. Ở chương trình tốc độ 3, cả hai nút B 
và C, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng.  
Để bật đèn, nhấn nút E. Tắt đèn, nhấn nút E trở lại.  
 
 
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 13; 18)  
A = ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI TỪ XA  
B = ĐỒNG HỒ DỪNG TỰ ĐỘ - 15 PHÚT  
C = TỐC ĐỘ 1/ Điều khiển “-“  
D = TỐC ĐỘ 2/ Điều khiển “+”  
E = ĐÈN 
Bằng cách nhấn nút C hoặc D riêng lẻ, tốc độ cũa mỗi nút sẽ như bảng trên. Đồng 
thời, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng. Để dừng chức năng tốc độ, nhấn 
nút B.  Nếu sử dụng điều khiển từ xa, chỉ cần nhấn nút “OFF”.  
Nếu cần tốc độ 3, nhấn nút C điều chỉnh “+”. Ở chương trình tốc độ 3, cả hai nút B 
và C, đèn báo sẽ nhấp nháy ở mỗi nút chức năng. Nếu chức năng tốc độ 4 có sẵn, 
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 KHOÁ CHỨC NĂNG (Hình 8)   KHOÁ CHỨC NĂNG (Hình 9)  
A = TẮT  A = ĐỒNG HỒ - 15 PHÚT  
B = TỐC ĐỘ I/ TẮT  B = TỐC ĐỘ I  
C = TỐC ĐỘ II/TẮT  C = TỐC ĐỘ II  
D = TỐC ĐỘ III/TẮT  D = TỐC ĐỘ III  
E = ĐÈN  E = ĐÈN  
 
 Nếu thiết bị không có chức năng tốc độ mạnh, nhấn nút A trong 2 giây và nó sẽ 
kích hoạt trong 15 phút, sau đó, sẽ trở về tốc độ được cài đặt trước đó. Nếu chương 
trình chức năng của thiết bị kích hoạt, đèn LED sẽ nhấp nháy.  
Bằng cách nhấn bất kỳ nút nào, ngoại trừ nút đèn, máy hút sẽ trở lại ngay chức 
năng bình thường.  
Chế độ “đồng hồ dừng tự động” hoãn dừng thao tác máy hút, chế độ tiếp tục chức 
năng trong 15 phút ở mức tốc độ hoạt động được cài đặt vào lúc chức năng được 
kích hoạt.  
 NÚT CHỨC NĂNG (Hình 10)  
A = TẮT  
B = TỐC ĐỘ 1/ Điều khiển “-“  
C = TỐC ĐỘ 2/ Điều khiển “+”  
D = TỐC ĐỘ 4  
E = ĐÈN  
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2. LƯU Ý !  
 
Trong một số trường hợp, thiết bị điện có thể gây nguy hiểm.  
 

a. Không kiểm tra tình trạng lưới lọckhi máy hút đang hoạt động.  
b. Không chạm vào bóng đèn hoặc khu vực cận kề sau một thời gian dài sử 

dụng đèn.  
c. Nấu nướng lửa trần bên dưới máy hút là điều cấm kỵ.  
d. Tránh lửa trần vì có thể làm hỏng lưới lọc và có thể gây cháy. 
e. Theo dõi thường xuyên việc chiên thực phẩm, dầu quá nóng có thể gây cháy.  
f. Ngắt phít cắm điện trước bất kỳ việc bảo trì nào.  
g. Phải có thông thoáng gió đầy đủ trong phòng nơi nơi máy hút hoạt động.  
h. Có nguy cơ cháy khi vệ sinh không được thực hiện theo hướng dẫn.  
i. Nếu dây điện bị hỏng, phải đươc thay thể bởi dịch vụ hoặc người có chuyên 

môn.  
j. Thiết bị không nhằm được sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) có suy 

giảm về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
thức, trừ khi được giám sát về hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng bởi 
người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ.  

k. Trẻ em nên được giám sát để bảo đảm rằng chúng không nghịc với thiết bị.  
l. Không khí không được thoát vào ống khói được sử dụng hút khói từ thiết bị 

đốt gas hoặc nhiên liệu khác.  
m. Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt bếp và phần thấp nhất của máy hút là 

65cm. Hướng dẫn lắp đặt bếp gas có khoảng cách lớn hơn theo yêu cầu qui 
định.  

n. Qui định liên quan đến việc thoát khí phải đầy đủ.  
 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT  
Lắp đặt và kết nối điện phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.  
 
 Kết nối điện  
 
Thiết bị được sản xuất theo loại I, do đó cần dây điện tiếp đất.  
Kết nối với nguồn điện được thực hiện như sau:  
 

 IEC 227  Bắc Mỹ  

L = (Live) dây nóng  Nâu  Đen  

N = (Neu tral) Dây nguội  Xanh da trời  Trắng  

E = (Earth) Tiếp đất  Xanh lá/Vàng  Xanh lá  

 
Nếu không có phít cắm, kết nối với nguồn điện theo chỉ định trong bảng mô tả. Nếu 
có phít cắm, máy hút phải được lắp đặt sao cho phít dễ tiếp cận.  
 Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt thao tác bếp và phần thấp nhất của máy hút là 
65cm.  
Không kết nối máy hút vào ống dẫn được dùng để lưu thông khí nóng hoặc hút khói 
từ thiết bị khác được vận hành nhiều hơn một nguồn điện.  
Trước khi tiến hành thao tác lắp đặt nào, tháo lưới lọc mỡ ra (Hình 5) để dễ dàng 
thao tác.  
Trường hợp lắp đặt thiết bị theo chế độ hút ra ngoài, phải chuẩn bị lổ để hút không 
khí.  
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 GẮN LÊN TƯỜNG  
 
Khoang lổ A theo khoảng cách chỉ định (Hình 2)  
Gắn thiết bị vào tường và thẳng hàng nằm ngang. Khi thiết bị được điều chỉnh, gắn 
máy hút bằng các vít A.  
Với việc lắp đặt khác nhau, sử dụng vít hoặc vít móc phù hợp với loại tường (Vd: Bê 
tong gia cố, tấm ốp tường…) Nếu vít hoặc vít móc có đi kèm theo thiết bị, kiểm tra 
loại vít phù hợp với loại tường mà máy hút được gắn.  
 
 GẮN ỐNG LỒNG TRANG TRÍ  
 
Chẩn bị nguồn điện trong khoảng cách của ống khói. Nếu thiết bị được lắp theo chế 
độ hút dẫn hoặc chế độ mô tơ hút bên ngoài, chuẩn bị khoảng không hút khí. Điều 
chỉnh độ rộng của giá đỡ ống khói phía trên (hình 3).  Rồi gắn lên trần sử dụng vít A 
(hình 2). Bảo đảm thẳng hàng với máy hút và tuân thủ khoảng cách từ trần như 
minh hoạ hình 2. Gắn vành C vào lổ thoát bằng ống nối (Hình 4).  
Để chuyển máy hút từ chế độ hút trực tiếp sang chế độ hút lọc, yêu cầu than lọc từ 
Đại lý và theo hướng dẫn lắp đặt.  
 
 CHẾ ĐỘ HÚT LỌC  
 
Gắn máy hút và hai ống khói như mô tả trong phần lắp đặt máy hút theo chế độ hút 
trực tiếp. Lắp ống khó lọc theo hướng dẫn có kèm bộ chuyển. Nếu bộ chuyển không 
đính kèm, yêu cầu cung cấp từ Đại lý. Than lọc phải được gắn vào bộ dẫn nằm bên 
trong máy hút.  
 
SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ  
 
 Khuyến cáo thao tác thiết bị trước khi nấu nướng.  
Khuyến cáo vẫn để thiết bị hoạt động thêm 15 phút sau khi kết thúc nấu nướng để 
loại bỏ hoàn toàn hơi và mùi nấu nướng.  
 Lưới lọc mỡ sẽ giữ lại các thành phần mỡ lơ lững trong không khí và do vậy sẽ 
gây nghẽn tuỳ theo mức độ thường xuyên sử dụng thiết bị.  
Để tránh nguy cơ cháy, khuyến cáo vệ sinh lưới lọc mỡ tối đa khoảng mỗi 2 tháng 
theo hướng dẫn sau:  

- Tháo lưới lọc ra khỏi máy hút và rửa bằng nước với chất tẩy lỏng trung tính, 
để cho thấm.  

- Xả kỹ với nước ấm và để cho khô.  
- Lưới lọc có thể rửa được trong máy rửa chén  

Lưu ý các tấm nhôm có thể ngã màu sau vài lần rửa.  
 
 Than hoạt tính làm  sạch không khí trở lại trong môi trường. Than không thể rửa 
hoặc tái sử dụng và phải được thay thế tối đa mỗi 4 tháng một lần. Độ bảo hoà của 
than hoạt tính tuỳ thuộc vào tần suất sử dụng thiết bị, cũng như loại nấu nướng và 
mức độ thường xuyên của việc vệ sinh lưới lọc (Hình 6). Để tháo than hoạt tính, đặt 
tay lên than, đồng thời xoay về hướng phía trước. Luôn bảo đảm thay cả bộ đồng 
thời.  
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 Vệ sinh quạt và các bề mặt khác của máy hút thường xuyên bằng vải ẩmvới rượu 
thô hoặc chất tẩy lỏng không có tính ăn mòn.  
 
 Đèn chiếu sáng được thiết kế để sử dụng trong khi nấu nướng và không nhằm 
chiếu sáng chung lâu dài. Sử dụng chiếu sang lâu dài sẽ giảm tuổi thọ đáng kể.  
Sử dụng tuố nơ vít 1 cạnh hoặc bất kỳ dụng cụ nào thích hợp để nhấc vào tháo nắp 
che đèn. Thay thế đèn hỏng. Chỉ sử dụng đèn halogen, tránh tiếp xúc bằng tay. Lắp 
lại nắp che vào vị trí (Hình 7)  
 
 Thay than hoạt tính:  
1. Nhấn góc giữa bên phải trên kính của cửa trang trí (Hình A), Cửa sẽ mở ra (Hình 
B)  
2. Lấu lưới lọc nhôm ra (Hình C).  
3. Nhấn chốt trên than hoạt tính rồi kéo ngược lại, than hoạt tính có thể lấy xuống 
(Hình D).  
 

 

 
 
 
 
 Thay than hoạt tính:  
1. Nhấn cạnh đáy ở giữa cửa cửa kính (Hình E).  
2. Lò xo hơi bên trong sẽ giúp mở cửa kính và bật thành một góc (Hình F).  
3. Lấy lưới lọc nhôm ra (Hình G).  
4. Nhấn khoá than lọc bằng hai tay rồi kéo ra. Than có thể được kéo xuống (Hình H)  
 


