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KHUYẾN CÁO AN TOÀN
 Thiết bị được thiết kế để sử dụng dân dụng. Không sử dụng cho các mục đích
thương mại hoặc công nghiệp hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.
 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ dưới 8 tuổi và những người có khiếm khuyết
về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc người thiếu kinh nghiệm, kiến thức nếu
họ được hướng dẫn cách thức sử dụng một cách an toàn và nhận thức được những
nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Thiết bị
không được vệ sinh và bảo trì bởi trẻ em mà không có sự giám sát.
Lưu ý:
Các bộ phận của thiết bị có thể nóng lên khi sử dụng với các thiết bị nấu nướng.
 Điều chỉnh tốc độ với các cách thức nấu nướng và lượng nồi chảo sử dụng. Ưa
chuộng sử dụng các vùng nấu ở dãy phía sau.
 Để sử dụng tối ưu thiết bị, độ dài của ống dẫn và bẽ cong ống dẫn ở mức tối thiểu.
Nguy cơ điện
 Tất cả các dây cấp điện phải được ngắt mạch trước khi chạm vào khu vực kết nối.
Nếu dây điện hỏng, nó phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc những người
có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
 Thiết bị có thể được ngắt kết nối bằng cách sử dụng nguồn điện có thể tiếp cận
hoặc bằng công tắc kết nối theo qui định lắp đặt.
 Không thay đổi hoặc cố thay đổi đặc tính của thiết bị vì có thể gây nguy hiểm.
 Thiết bị chỉ được sửa chữa bởi kỹ thuật có chuyên môn.
 Luôn ngắt kết nối máy hút trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.
 Không bao giờ sử dụng hơi nước hoặc dụng cụ có áp suất cao để vệ sinh thiết bị
(Vì lý do an toàn điện)
 Phải tuân thủ qui định hút khí. Khí được đưa vào qua ống dẫn để hút khói, mùi từ
thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu (Không sử dụng với các thiết bị chỉ thải không
khí vào phòng).
 Phòng phải được thong thoáng phù hợp khi máy hút được sử dụng đồng thời với
các thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu (Không sử dụng với các thiết bị chỉ thải
không khí vào phòng).
Nguy cơ cháy
 Không được để lửa trần hoặc bật vùng nấu gas mà không có vật dụng nấu bên
dưới máy hút. Ngọn lửa có thể bị hút vào và làm hỏng thiết bị.
 Luôn để mắt đến các chảo nồi chiên được sử dụng dưới máy hút. Khi nóng ở nhiệt
độ rất cao, dầu và mỡ có thể bắt lửa.
 Vệ sinh thiết bị và thay phin lọc thường xuyên theo khuyến cáo.
 Cấm sử dụng máy hút phía trên lửa nhiên liệu (gỗ, than…)
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Thiết bị phải được lắp đặt bởi người có chuyên môn phù hợp với hướng dẫn
qui định.
Đeo găng tay khi thực hiện lắp đặt và thao tác bảo hành.
Nếu dây điện hỏng, nó phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc những người
có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
Lưu ý: Nếu không lắp đặt ốc vít hoặc các dụng cụ gắn phù hợp với hướng dẫn có
thể gây nguy hiểm về điện.
Máy hút có thể trông khác như minh hoạ bởi hình vẽ trong hướng dẫn sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng, bảo hành và lắp đặt, tuy nhiên giống nhau.
Tốc độ 4 (Mạnh)được tự động hạ xuống tốc độ 3 sau 5 phút hoạt động để tối ưu
việc tiêu thụ năng lượng.
-

Nếu máy hút để bật (Đèn và/hoặc mô tơ), sau 10 giờ không có điều khiển của
người sử dụng, nó tự động chuyển sang tắt.
Chuông phát ra tiếng “bíp” mỗi lần cài đặt từ bảng điều khiển hoặc điều khiển
từ xa (Lựa chọn)
Trong trường hợp gián đoạn nguồn điện khi máy hút hoạt động, nếu khôi
phục lại máy hút ở trạng thái OFF (tắt), mô tơ phải được tái kích hoạt bằng
tay.

MÔ TƠ LẮP ĐẶT RIÊNG
Có thể lắp đặt mô tơ riêng với máy hút.
THOÁT KHÍ (Với phiên bản hút trực tiếp)
 Chuẩn bị một cái lổ và ống dẫn khí (đường kính ống 150 mm).
 Sử dụng ống dẫn có độ dài tối thiểu.
 Sử dụng ống dẫn cáng ít bẽ cong càng tốt (Góc bẽ tối đa: 90°)
 Không thay đổi trong tiết diện (mặt cắt) ống dẫn.
 Sử dụng ống dẫn bên trong càng phẳng càng tốt.
 Ống dẫn được làm bằng vật liệu được chứng thực.
 Không kết nối máy hút với ống dẫn hút khói của thiết bị đốt cháy (Nồi hơi, lò
sưởi…)
 Khí không được thoát qua lổ trên tường trừ khi được nhằm cho mục đích này.
 Bảo đảm nguồn khí vào phòng để tránh máy hút tạo ra áp suất thấp trong phòng
(phải không quá 0.04 mbar)
 Nếu máy hút được sử dụng đồng thời với các thiết bị không sử dụng điện khác
(gas, dầu, than…) gas thoát có thể bị hút bởi nguồn nhiệt.
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PHIÊN BẢN HÚT TRỰC TIẾP HAY LỌC TUẦN HOÀN
Máy hút có thể được sử dụng phiên bản hút lọc tuần hoàn hoặc hút trực tiếp.
Để hiệu quả tốt hơn, khuyến cáo lắp đặt máy hút ở phiên bản hút trực tiếp (Nếu có
thể)
Phiên bản hút trực tiếp
Máy hút làm sạch không khí và thoát khí ra ngoài thông qua ống thoát
(đường kính 150 mm)
Phiên bản lọc tuần hoàn
Máy hút làm sạch không khí và tuần hoàn không khí sạch trở lại vào
phòng
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
P1: Mô tơ on/off – tốc độ 1
P2: tốc độ 2
P3: tốc độ 3
P4: tốc độ 4
P5: Nâng tấm hút lên/xuống (Khi mở,
tấm hút có thể được dừng ở độ cao
mong muốn bằng cách nhấn nút lần
thứ 2)
Chức năng cài đặt đồng hồ 5 phút
Khi mô tơ bật lên, nhấn giữ nút P1 – P4 (Theo cài đặt tốc độ), chức năng cài đặt
đồng hồ 5 phút được kích hoạt. Khi chức năng kích hoạt, đèn LED tương đương với
tốc độ (L1 – L4) nhấp nháy. Khi hết 5 phút, mô tơ tắt.
Màn hình báo bộ lọc
Sau 30 giờ hoạt động của mô tơ, đèn LED L1 – L5 bật lên 30 giây mỗi lần mô tơ tắt.
Sau 120 giờ hoạt động của mô tơ, đèn LED L1 – L5 nhấp nháy 30 giây mỗi lần mô
tơ tắt.
Để cài đặt lại báo hiệu, nhấn bất kỳ nút nào P1 – P5 trong 2 giây khi màn hình báo.
LƢU Ý
HỆ THỐNG AN TOÀN
Nhằm hoạt động đúng, thiết bị được trang bị một loạt thiết bị an toàn nhằm ngăn bất
kỳ thiệt hại nào gây ra bởi sử dụng không phù hợp.
Ở mọi trường hợp, cẩn thận khi sử dụng thiết bị
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BÁO HIỆU TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Tất cả đèn LED nhấp nháy: trục lồng bị kẹt. Đợi khoảng 30 giây, nhấn nút
UP/DOWN (P5) để nhả trục.
2. Đèn LED UP/DOWN nhấp nháy: Tấm phía trước của lọc mỡ không được
đóng đúng. Định vị lại cho đúng.
BẢO TRÌ
 Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, ngắt nguồn điện.
Nếu đèn bị hỏng, phải được thay thế bởi người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
Vệ sinh máy hút
KHI NÀO VỆ SINH: Vệ sinh tối thiểu mỗi 2 tháng một lần để tránh nguy cơ cháy
VỆ SINH BÊN NGOÀI: Sử dụng vải ẩm với nước ấm và chất tẩy trung tính, sản phẩm

đặc biệt sử dụng cho thép không rỉ, đồng hoặc đồng thau.
VỆ SINH BÊN TRONG: Sử dụng vải (Hoặc bàn chải) nhúng trong rượu biến chất.
KHÔNG NÊN LÀM GÌ: Không sử dụng sản phẩm ăn mòn hoặc mài mòn (Ví dụ: Mút kim
loại, bàn chải kim loại, bàn chải quá cứng, chất tẩy có tính ăn mòn…)
Vệ sinh tấm lọc mỡ
KHI NÀO VỆ SINH:

Vệ sinh tối thiểu mỗi 2 tháng một lần để tránh nguy cơ cháy

THÁO TẤM LỌC MỠ:

Nhấn vào chốt gần
tay cầm hướng phía sau máy hút và
kéo tấm lọc mỡ xuống.
VÊ SINH TẤM LỌC: Rửa bằng tay hoặc
trong máy rửa chén, sử dụng chất tẩy
trung tính. Nếu rửa trong máy rửa
chén, có thể mất màu tấm lọc nhưng
không làm hỏng chức năng của nó.
Thay than hoạt tính (Chỉ với phiên bản lọc tuần boàn)

KHI NÀO THAY:
THÁO RA:

Thay tối thiểu mỗi 6 tháng một lần

Tháo than hoạt tính bằng cách tháo 2 vít M
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SỰ CỐ
Nếu thiết bị có biểu hiện hoạt động không phù hợp, thực hiện kiểm tra đơn giản sau
trước khi gọi dịch vụ.
 Nếu máy hút không hoạt động:
Kiểm tra:
- Thiết bị có kết nối điện
- Đã chọn tốc độ chưa.
 Nếu máy hút hoạt động không hiệu quả:
Kiểm tra:
- Tốc độ mô tơ được chọn không đủ với lượng khói và mùi thoát ra.
- Bếp có được thông khí đủ để khí vào.
- Than hoạt tính bị bảo hoà (Với phiên bản lọc tuần hoàn)
 Nếu máy hút tắt khi thao tác bình thường
Kiểm tra:
- Nguồn điện có bị ngắt.
- Thiết bị ngắt cựa có bị nhảy
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HÌNH ẢNH MINH HOẠ
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HANOI
Villa B24, Trung Hoa - Nhan Chinh, Thanh Xuan
District
ph : [84-4] 3726 0276 f: [84-4] 3846 5705
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HCMC
307H Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan Binh
District
ph : [84-8] 3844 9665 f: [84-8] 3997 6764
DA NANG
125 Dien Bien Phu Street, Chinh Gian Ward,
Thanh Khe District
ph : [84-511] 3645144 - 3645145 f: [84-511] 3645146
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