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Lþu ý:
Sā dýng ống PVC cĀng cò đþąng kính 120mm để hút khói ra ngoài.
Không áp dýng vĆi máy hút nếu không có lỗ thoát khòi ra ngoài (Lþu thông tuæn
hoàn bìng bộ lọc than hoät tính).
VĆi thiết bð nçu bìng gas: khoâng cách tối thiểu đối vĆi máy hút phâi là 65 cm.
Kết nối máy hút
Lþu ý: TrþĆc khi kết nối máy hút: tít nguồn điện và kiểm tra điện thế, tæn số có
tþĄng đồng vĆi bâng hþĆng dén không.
Nếu máy hút không có phít cím, kết nối trăc tiếp vào ổ điện theo qui đðnh thích
hĉp, ć vð trí có thể tiếp cên đþĉc.
Sā dýng máy hút – An toàn
Lþu ý: Máy hút có thể ngÿng hoät động khi mçt tïnh điện (Ví dý: đèn chiếu sáng).
Điều này không gåy nguy cĄ hþ hóng. Tít nguồn điện máy hút rồi kết nối läi sau 1’.
Không để máy hút đþĉc sā dýng bći trê em hoặc ngþąi suy giâm về thể chçt, giác
quan, tinh thæn hoặc thiếu kinh nghiệm, hiểu biết, trÿ khi họ đþĉc hþĆng dén liên
quan đến việc sā dýng thiết bð bći ngþąi có trách nhiệm đến să an toàn cûa họ.
Không sā dýng máy hút nếu có biểu hiện hþ hóng hoặc không hoàn hâo. Liên läc
vĆi đäi lý phân phối đþĉc uỷ quyền.
Một số bộ phên bên ngoài có thể nóng lên khi sā dýng thiết bð nçu.
Sā dýng máy hút mùi – Bâng điều khiển
Bâng điều khiển khác nhau đþĉc miêu tâ nhþ bên dþĆi. Kiểm tra model bâng điều
khiển đþĉc líp đặt trên máy hút mùi và xem đặc tính cûa mỗi loäi.
Bâng điều khiển nút trþĉt (Hình P1)
1. Tốc độ quät hút – vð trí: OFF, tốc độ 1, 2 và 3.
2. Đèn báo hoät động quät hút.
3. Công tíc bêt và tít đèn.
Bâng điều khiển nút điện tā (Hình P2)
1. Đàn bêt và tít
2. Đèn báo hoät động báo sang.
3. Tốc độ quät hút – nút: tốc độ 1, 2 và 3. Nhçn nút tốc độ læn nĂa để tít quät
hút.
4. Đèn báo tốc độ hoät động quät hút.

Đồng hồ: Nhçn giĂ nút tốc độ đþĉc chọn trong 2 giây cho tĆi khi màn hình nhçp
nháy. Quät hút së dÿng sau 15 phút và đèn së tít. Để huỷ chế độ đồng hồ: nhçn nút
tốc độ đþĉc chọn một læn nĂa.
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Bâng điều khiển 4 tốc độ - màn hình số (Hình P3)
1. Đèn bêt và tít.
2. Quät hút bêt và tít.
3. Giâm tốc độ quät hút.
4. Bâng hiển thð tốc độ quät hút.
5. Tëng tốc độ quät hút.
6. Khći động tốc độ mänh quät hút.
7. Khći động và tít đồng hồ quät hút.

Đồng hồ: Quät hút hoät động khóng 5 phút ć tốc độ hiện thąi và thêm 5 phút nĂa
ć mỗi tốc độ thçp hĄn cho đến khi dÿng và đèn së tít.
Bâng điều khiển 5 nút (Hình P4)
1. Hoät động quät hút.
2. Đèn bêt và tít.
3. Quät hút tít.
4. Tốc độ quät hút – nút: tốc độ 1, 2 và 3.
Bâng điều khiển câm Āng (Hình P5)
1. Nút/màn hình báo vệ sinh bộ lọc. Báo cæn thiết thay bộ lọc – nhçn ngþng mỗi
læn bộ lọc đþĉc vệ sinh hoặc thay thế.
2. Mć hoặc tít đồng hồ quät hút.
3. Đèn bêt và tít. GiĂ nhçn và điều chînh cþąng độ ánh sang.
4. Quät hút bêt và tít.
5. Tốc độ quät hút – nút: tốc độ 1, 2, 3 và 4.

Đồng hồ: Quät hút hoät động khoâng 5 phút ć tốc độ hiện thąi và thêm 5 phút nĂa
ć tốc độ thçp hĄn cho đến khi dÿng.
Bâng điều khiển câm Āng trþĉt (Hình P6)
1. Quät hút bêt và tít.
2. Bâng điều khiển câm Āng trþĉt cho điều khiển tốc độ quät hút. Cüng đþĉc sā
dýng kết hĉp vĆi nút -3-.
3. Đèn bêt và tít. Nhçn nút và, trong khi nhçp nháy, điều chînh cþąng độ ánh
sáng, sā dýng bâng điều khiển câm Āng trþĉt -2-.
4. Bêt và tít đồng hồ quät hút.
5. Nút/màn hình báo vệ sinh bộ lọc. Báo cæn thiết thay bộ lọc – nhçn ngþng mỗi
læn bộ lọc đþĉc vệ sinh hoặc thay thế.

Đồng hồ: Quät hút hoät động khoâng 2 phút ć tốc độ hiện thąi và thêm 2 phút nĂa
ć tốc độ thçp hĄn cho đến khi dÿng và đèn tít.
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Bâo trì máy hút
Lþu ý: Luôn tít nguồn điện trþĆc khi thăc hiện bâo trì nào cho máy hút. Trþąng hĉp
bð lỗi, liên hệ nhà phân phối chính thĀc hoặc đäi lý đþĉc uỷ quyền.
Vệ sinh bên ngoài: Sā dýng chçt tèy rāa lóng, không ën mñn và tránh sā dýng vêt
dýng vệ sinh có tính mài mòn.
Bộ lọc mĈ: Tránh lāa, vệ sinh kỹ mỗi tháng một læn hoặc khi đèn báo hiển thð cho
việc này. Để thăc hiện, tháo bộ lọc mĈ và rāa vĆi nþĆc çm kèm chçt tèy rāa. Nếu sā
dýng máy rāa chén, đặt bộ lọc thîng đĀng để tránh các chçt cĀng còn bám läi.
Than hoät tính đã sā dýng: Thay mỗi 3 tháng một læn.
Lþu ý: Tëng cþąng vệ sinh lộ lọc mĈ, nếu máy hút mùi đþĉc sā dýng quá 2 gią mỗi
ngày. Chî sā dýng than hoät tính cûa nhà sân xuçt.
Thay bòng đèn.
Lþu ý: Không sā lý bóng cho tĆi khi tít nguồn điện và bóng nguội. Sā dýng bóng
nhþ đþĉc chî dén ć bâng thông tin.
Máy hút mùi đþĉc trang bð đèn khí trĄ, đèn chî đþĉc sā dýng khi mô tĄ hoät động.
Không nên bêt mãi đèn và sā dýng nhþ một nguồn sáng.
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