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LƯU Ý  

 

 Không kết nối thiết bị với nguồn điện cho đến khi hoàn tất hoàn toàn việc lắp đặt.  

 Trước bất kỳ thao tác vệ sinh hoặc bảo trì, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện 

bằng cách rút phít cắm hoặc tắt nguồn điện . 

 Luôn mang găng tay khi thao tác lắp đặt và bảo trì .  

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người có khuyết tật về 

thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu được 

giám sát và hướng dẫn lien quan đến thiết bị một cách an toàn và hiểu những nguy 

hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không 

nên được thực hiện bởi trẻ em  mà không có sự giám sát để tránh trẻ xem thiết bị 

như đồ chơi.  

 Không bao giờ sử dụng thiết bị mà không được treo gắn hiệu quả.  

 Để thông gió đầy đủ trong phòng trong trường hợp sử dụng đồng thời máy hút và 

các thiết bị khác có sử dụng nguồn gas hoặc nhiên liệu khác.   

 Không bao giờ sử dụng các món ăn dễ bắt lửa dưới máy hút.  

 Sử dụng lửa trần rất hại cho bộ lọc và có nguy cơ gây cháy, do vậy cần được 

tránh với bất kỳ tình huống nào.  

 Khi chiên thực phẩm bên dưới thiết bị, phải luôn cẩn thận kiểm soát, dầu mỡ dưới 

nhiệt độ cao dễ bắt lửa.  

 Thiết bị phải được vệ sinh thường xuyên kể cả bên ngoài lẫn bên trong (Tối thiểu 

mỗi tháng một lần)  

 Không tuân thủ các hướnh dẫn liên quan đến thiết bị và vệ sinh bộ lọc sẽ nguy cơ 

dẫn đến cháy.  

 

- Ký hiệu chỉ rằng thiết bị không được xử lý ở các thùng rác thông 
thường như rác thải gia dụng.  

- Đem đến trung tâm thu hồi đặc biệt. Thiết bị gia dụng tái chế sẽ 
ngăn hệ quả tiêu cực đến sức khoẻ và môi trường, đồng thời tiết 
kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên.  

- Để biết thêm thông tin, liên hệ với chính quyền địa phương hoặc 
cửa hàng mua thiết bị.  

 
 
Sử dụng  
 
 Thiết bị được thiết kế để sử dụng ở chế độ lọc tuần hoàn.  
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 Lắp lại  
Mở tấm chắn và tháo tấm lọc mỡ. Lắp lại than hoạt tính ở phía sau tấm lọc và gắn 
bằng hai thanh chặn.  
Lưu ý: Thanh chặn có đính kèm trong bao bì than hoạt tính.  
 
 
Thay bóng đèn  
 

 

Ngắt nguồn điện máy hút  
Lưu ý: Trước khi chạm vào bóng đèn, bảo đảm bóng đèn đã 
nguội xuống.  
1. Dùng tuốc nơ vít đầu dẹt hoặc dụng cụ tương đương, cẩn 
thận bẩy nhẹ nắp đèn.  
2. Láo bóng đèn hỏng và thay bóng halogen mới 12V, 20W 
(Tối đa). Theo hướng dẫn trên bao bì. Không chạm bóng mới 
bằng tay trần  
3. Lắp lại nắp che bóng.  

 
  



5 
 

May hút phải được vệ sinh thường xuyên (Tối thiểu cùng tần suất thực hiện vệ sinh 

lưới lọc mỡ) cả bên trong lẫn bên ngoài. Sử dụng vải ẩm có chất tẩy trung tính. 

Không sử dụng chất tẩy có tính ăn mòn. Không sử dụng cồn.  

 

Lưu ý: Không thực hiện khuyến cáo cơ bản về vệ sinh máy hút mùi và thay lọc mỡ 

có thể gây nguy cơ cháy.  

Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm với bất kỳ hư hỏng nào lien quan đến Mô tơ hoặc 
nguy cơ cháy nào lien quan đến việc bảo trì không đúng cách.  
 
Tấm chắn  
 
Bảo trì tấm chắn  
 
Tháo ra: Kéo cạnh dưới và xoay lên trên  

Vệ sinh: Tấm chắn nên được vệ sinh cùng tầng suất như tấm lọc mỡ, dùng vải 

thấm với chất tẩy rửa trung tính.  

Tránh sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Không sử dụng cồn.  

Lắp lại: Tiến hành theo hướng ngược lại  

Lưu ý: Luôn kiểm tra tấm chắn được gắn chắc chắn.  

 
Tấm lọc mỡ  
 

 

Bẫy các thành phần mỡ trong quá trình nấu nướng  
 
Tấm lọc mỡ cần được vệ sinh mỗi tháng một lần với chất tẩy 
rửa trung tính, hoặc bằng tay hoặc trong máy rửa chén được 
cài đặt ở nhiệt độ thấp và chu kỳ rửa ngắn. Khi vệ sinh trong 
máy rửa chén, tấm lọc mỡ có thể mất màu nhẹ, nhưng không 
ảnh hưởng đến chức năng lọc.  
 
Tháo tấm lọc mỡ, kéo chốt để tháo ra.  

 
Than hoạt tính (Chế độ sử dụng than)  
 

 

Thẩm thấu những mùi khó chịu phát sinh khi nấu nướng  
Than hoạt tính có thể vệ sinh (rửa) hai tháng một lần bằng 
nước nóng và chất tẩy phù hợp, hoặc trong máy rửa chén ở 
nhiệt độ 65°C (Nếu sử dụng máy rửa chén, Chọn trọn chu kỳ 
rửa và lấy chén đĩa ra)  
Loại bỏ nước thừa mà không làm hỏng than, tháo tấm đệm 
nằm bên trong khung nhựa và đặt trong lò nướng trong 10 
phút ở 100°C để khô hoàn toàn.  
Thay tấm đệm mỗi 3 năm một lần và khi tấm hỏng.  
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 Khói và hơi phát sinh được hút vào bên trong máy hút, được lọc và vệ sinh, đi qua 

bộ lọc mỡ và than hoạt tính phải có đối với máy hút.  

 Thiết bị hoạt động theo chế độ lọc mà không cần ống dẫn đường dẫn thoát ra 

ngoài.  

 Mùi và hơi nước tuần hoàn qua bộ hướng dòng F.  

 Nếu muốn sử dụng thiết bị ở chế độ hút, cần thiết phải có đường hút dẫn từ lối 

thoát B đến lổ hút ra bên ngoài.  

 Trong trường hợp vòng kết nối lổ hút B được lắp đặt thì tháo than hoạt tính ra.  

 Ống lồng có đính kèm (như phụ kiện).  

 

Lắp đặt  
 
Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt bếp và phần thấp nhất của máy hút không nhỏ 

hơn 40 cm đối với bếp điện và 65 cm đối với bếp gas hoặc bếp hỗn hợp.  

Nếu hướng dẫn lắp đặt đối với bếp gas qui định khoảng cách lớn hơn, thì phải tuân 

thủ.  

 

Kết nối điện  
 
Nguồn điện chính phải tương đồng với thông số trên bảng thông số bên trong máy 

hút. Nếu nguồn điện kết nối với máy hút bằng phít cắm với ổ cắm phải được định vị 

ở nới dễ tiếp cận. Nếu không được kết nối với phít cắm (Kết nối trực tiếp với nguồn 

điện) hoặc nếu phít cắm không ở vị trí có thể tiếp cận được, dung công tắc lưỡng 

cực phù hợp với tiêu chuẩn để đảm bảo ngắt điện hoàn toàn trong trường hợp lien 

quan đến quá tải dòng điện.  

Lưu ý: Trước khi kết nối lại điện cho máy hút với nguồn điện và kiểm tra chức năng 

hiệu quả, bảo đảm rằng dây điện chính được lắp đặt đúng cách.   

 
Treo (Trước khi bắt đầu lắp đặt)  
 
 Kiểm tra thiết bị có phù hợp kích thước đối với khu vực được chọn lắp đặt  
 Để thuận tiện cho việc lắp đặt, tháo lưới lọc mỡ và các bộ phận khác có thể như 
trình bày ở đây để treo.  

- Tháo than hoạt tính nếu có đính kèm. Than được sử dụng nếu muốn sử dụng 

theo chế độ lọc tuần hoàn.  

- Kiểm tra (trong quá trình vận chuyển) không có vật gì bên trong máy hút (Ví 

dụ như bao bì đựng ốc vít, giấy bảo hành…), lấy ra và giữ lại.  
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- Nếu có thể, tháo hoặc di chuyển cánh cửa tủ kệ trống để dễ dàng thao tác với 

mặt tường phía sau/trần. Đặt tấm che dày lên bề mặt bếp để tránh làm hỏng 

hoặc vỡ. Chọn bề mặt phẳng để lắp thiết bị.  

- Ngắt điện trong quá trình kết nối điện bằng cách tắt nguồn điện chính.  

- Kiểm tra gần khu vực lắp đặt thiết bị có sẵn ổ cắm điện và có thể kết nối thoát 

hơi ra ngoài (Chỉ với chế độ hút trực tiếp)  

- Thực hiện các công việc cần thiết (Ví dụ như kết nối với ổ điện và hoặc lổ 

thoát)  

Phít cắm tường kéo dài được đính kèm để đảm bảo máy hút phù hợp nhất với mọi 

loại tường, trần. Tuy nhiên, Kỹ thuật có chuyên môn phải xem xét sự hợp lý của chất 

liệu có lien quan đến đến loại tường/trần. Tường/trần phải đủ chắc để chịu trọng 

lượng của máy hút.  

Không dán hoặc dính bằng silicon thiết bị lên tường. Chỉ treo.  

 

Trong trường hợp có vách và/hoặc tường và/hoặc tường xung quanh, kiểm tra xem 

có đủ không gian để lắp đặt máy hút và tiếp cận dễ dàng.  

 
 
Hình 5  
 

 
 
 Vạch một đường giữa lên tường để dễ định vị treo (1), đặt tấm kim loại có lổ theo 

hướng trùng với đường kẻ giữa đánh dấu trước đó và cạnh thấp hơn của tấm chắn 

tương ứng với phần thấp hơn của máy hút khi được treo (2).  
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 Khoan 3 lổ  8mm và gắn giá đỡ với 2 chốt và vít lên tường (3), Gắn chốy thứ ba 

vào lổ thấp hơn.  

 Mở nắp che và tháo lưới lọc ra  

 Treo máy hút (4), điều chỉnh vị trí (5-6) rồi xiết chặt bằng vít và vòng đệm.  

 Kết nối điện (8) nhưng để máy hút ngắt kết nối với nguồn điện chính.  

 Lắp đặt lưới thông gió và bộ chuyển dòng F (9).  

 Gắn lại lưới lọc mỡ và đóng nắp che  

Lưu ý: Bảo đảm rằng than lọc mỡ được gắn phía sau lưới lọc mỡ.  

 
 
Mô tả máy hút mùi (Hình 1)  
 

 

 
 

1. Bảng điều khiển  
2. Lưới lọc mỡ  
3. Tay cầm tháo lưới lọc  
4. Đèn Halogen 
5. Mặt hút ngoại vi  

 

 
Thao tác  
 
Sử dụng tốc độ hút cao trong trường hợp mùi/hơi tập trung cao trong khuôn viên 
bếp. Khuyến cáo bật máy hút mùi 5 phút trước khi nấu nướng và để hoạt động trong 
suốt quá trình nấu nướng và them 15 phút sau khi kết thúc nấu nướng.  
 
a. Công tắc đèn ON/OFF  
b. Tốc độ 1, nút tắt  
c. Tốc độ 2  
d. Tốc độ 3  
 
Bảo trì  
 
Lưu ý: Trước khi thao tác bất kỳ việc bảo trì nào, phải ngắt điện bằng cách tắt thiết 

bị và tháo cầu chì.  

Hoặc nếu thiết bị được kết nối bằng phít cắm với ổ cắm, rút phít cắm khỏi ổ cắm.  

 

Vệ sinh  
 


