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Khuyến cáo an toàn  
 
Vui lòng lưu ý khi lắp đặt và sử dụng thiết bị. Hướng dẫn nhằm bảo vệ sự an toàn 
cho bản thân và cho người khác. Giữ  hướng dẫn sử dụng với thiết bị. Nếu bán 



 

hoặc chuyển nhượng cho người khác, bảo đảm hướng dẫn sử dụng cũng được 
chuyển giao.  
 Nhằm cải tiến liên tục sản phẩm, chúng tôi bảo lưu quyề thay đổi các tính năng kỹ 
thuật, chức năng hoặc thẩm mỹ theo tiến bộ kỹ thuật.  
 Thiết bị chỉ nhầm sử dụng cho hộ gia đình cơ bản. Không sử dụng cho mục đích 
thương mại hoặc công nghiệp, hoặc bất kỳ mục đích nào khác theo thiết kế.  
 Khi nhận thiết bị, tháo bao bì ra ngay. Kiểm tra tổng thể. Lưu ý các vấn đề có liên 
quan hoặc có sự khiếm khuyết nào do sơ xuất trong quá trình vận chuyển. 

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ 8 tuổi hoặc lớn hơn, và bởi những người có 
khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, hoặc những người không có kinh nghiệm 
hoặc hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn trước cách sử dụng 
thiết bị an toàn và hiểu được những nguy cơ có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi 
đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự 
giám sát.  
 
Nguy cơ điện  
 
 Tất cả các nguồn điện cấp phải được ngắt kết nối trước khi chạm vào đầu kế nối. 
Nếu dây điện hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, các cơ sở hậu mãi hoặc 
nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.  
 Thiết bị có thể được ngắt kết nối bằng sử dụng nguồn điện có thể tiếp cận hoặc 
hợp nhất công tắc trên đường dây cố định, phù hợp với qui định lắp đặt.  
 Không thay đổi hoặc cố thay đổi đặc tính của thiết bị. Làm vậy có thể nguy hiểm.  
 Thiết bị chỉ có thể sửa chữa bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 Luôn ngắt kết nối máy hút trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.  
 Không bao giờ sử dụng thiết bị hơi hay áp suất cao để vệ sinh thiết bị (Lý do an 
toàn điện)  

Nguy cơ ngạt  
 
 Qui định áp dụng thoát khí phải được tuân thủ. Khí không được chuyển qua ống 
dẫn để thoát hơi khói từ thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác (không áp dụng 
với thiết bị chỉ phát khí vào phòng)  
 Phòng phải được thông thoáng phù hợp khi máy hút được sử dụng cùng lúc với 
các thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác (Không nói đến các thiết bị chỉ thoát 
không khí trong phòng).  
 
Nguy cơ cháy  
 
 Cấm đốt cháy thực phẩm hoặc bật vòng lửa không được che bởi vùng tiếp nhận 
nấu bên dưới máy hút, vì lửa có thể bị hút vào làm hư hỏng thiết bị.  
 Để mắt với chảo chiên bên dưới máy hút. Khi nóng đến nhiệt độ rất cao, dầu và 
mỡ có thể bắt lửa.  
 Vệ sinh thiết bị và thay bộ lọc thường xylem như khuyến nghị. Tích tụ mỡ có thể 
gây cháy.  
 Cấm sử dụng máy hút phía trên lửa nhiên liệu (gỗ, than…)   
 
Hướng dẫn lắp và sử dụng   
 



 

Lưu ý: các bộ phận đánh dấu với ký hiệu “(*)” là phụ kiện lựa chọn, được cung cấp 
với môt vài model hoặc các bộ phận mua bán, không đính kèm.  
 
Sử dụng  
 
Máy hút được hiểu  là hút mùi và hơi nấu nướng và chỉ dành riêng cho sử dụng 
trong gia đình.  
Máy hút được thiết kế để sử dụng cả phiên bản hút hoặc lọc.  
 

 Phiên bản dẫn thoát  

 
Trường hợp hơi khói được dẫn thoát khỏi nhà bởi ống dẫn đặc biệt kết nối với vòng 
đặt trên đỉnh máy hút.  
Đường kính ống hút phải bằng với vòng kết nối (� 120mm)  
 
Lưu ý! Ống thoát không kèm theo và phải mua riêng.  
Ống thoát chạy đường ngang phải nghiêng nhẹ (khoảng 10°) và trực tiếp hướng lên 
thông gió dễ dàng từ phòng ra bên ngoài.  
 
Lưu ý! Nếu máy hút được kèm với than hoạt tính, phải được tháo ra.  
Kết nối máy hút và và lổ xả trên tường với đường kính tương đương ống thoát khí ( 
Gờ kết nối)  

- Sử dụng ống dẫn với độ dài cần thiết.  
- Sử dụng ống dẫn với ít khúc cua (bẻ góc) có thể (góc bẻ tối đa 90°) 
- Tránh thay đổi nhiều ở bộ phận dẫn ống.  
- Sử dụng ống càng bằng phẳng có thể bên trong.  
- Ống phải làm bằng vật liệu được chứng nhận. 

Lưu ý! Nếu máy hút được trang bị với bộ lọc than, phải được tháo ra.  
 

 Phiên bản bộ lọc  
 
Khí hút ra sẽ được tẩy mở và khử mùi trước khi được nhả lại phòng.  
Để sử dụng máy hút ở phiên bản này, phải lắp đặt hệ thống lọc phụ trợ dựa vào 
than hoạt tính.  
 
Lắp đặt  
Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt của thiết bị nấu nướng trên bếp và phần thấp 
nhất của máy hút phải không dưới 50cm từ nồi nấu điện và 65cm với nồi gas ho85c 
nồi nấu tổng hợp.  
Nếu hướng dẫn lắp đặt bếp gas qui định khoảng cách lớn hơn, phải tuân thủ.  

 Kết nối điện  
 
Nguồn cấp điện chính phải tương đồng với thông số định mức trên bảng định ra bên 
trong máy hút. Nếu được cấp với phít kết nối máy hút đến ổ cắm phù hợp với qui 
định hiện hành và định vị ở nơi có thể tiếp cận sau khi lắp đặt. Nếu không được gắn 
với phít cắm (kết nối trực tiếp nguồn điện chính) hoặc nếu phít cắm không được đặt 
nơi có thể tiếp cận, sau khi lắp đặt, dung công tắc hai cực theo tiêu chuẩn đảm bảo 
ngắt kết nối hoàn toàn nguồn điện dưới điều kiện liên quan đến loại III điện kế tăng, 
phù hợp với hướng dẫn lắp điện.  



 

 
Lưu ý! Trước khi kết nối lại dòng điện máy hút với nguồn cấp điện chính và kiểm tra 
hiệu quả, luôn kiểm tra rằng dây điện chính được lắp đặt đúng.  
Máy hút được gắn với dây điện đặc biệt; nếu dây bị hỏng, yêu cầu dây mới từ dịch 
vụ kỹ thuật.  
 
Lắp ghép  
 
Trước khi bắt đấu lắp đặt:  
 
 Kiểm tra thiết bị được mua có phù hợp với kích cở ở khu vực lựa chọn lắp đặt.  
 Tháo bộ than hoạt tính/ nếu kèm theo (Xem phần liên quan). Lắp đặt chỉ nếu muốn 
sử dụng máy hút ở phiên bản lọc.   
 Kiểm tra (Lý do vận chuyển) rằng không có vật liệu nào kèm bên trong máy hút 
(Vd: gói nhỏ có vít, bảo hành…), lấy ra và cất giữ.  
 Nếu có thể, ngắt kết nối và di chuyển thiết bị độc lập hoặc trượt vào từ tủ kệ mở để 
tiếp cận dễ dàng hơn với vách sau/trần nhà. Nếu không, đặt miếng che dày, bảo vệ 
ở trên mặt bếp để bảo vệ tránh hư hại từ các mảnh vỡ. Chọn bề mặt phẳng để lắp 
thiết bị. Che bế mặt với lớp che bảo vệ và đặt tất cả bộ phận máy hút và phần vào.  
 Thêm nữa, kiểm tra gần khu vực lắp đặt máy hút (ở khu vực có thể tiếp cận với 
máy hút lắp ghép), ổ điện có sẵn và kết nối thiết bị xả hơi khói ra bên ngoài (Chỉ với 
phiên bản hút trực tiếp).  
 Thực hiện công việc cần thiết (Vd: lắp đặt ổ điện và/hoặc lổ thông cho ống thoát)  
Phít tường được kèm theo để đảm bảo  máy hút với mọi loại tường/trần nhà. Tuy 
nhiên, nhân viên kỹ thuật chuyên môn phải xác nhận sự phù hợp của vật liệu theo 
loại tường/trần nhà. Tường/trần nhà phải đủ cứng để đỡ trọng lượng máy hút.  
Không gắn, trát vữa hoặc dán silicon thiết bị lên tường. Chỉ lắp ghép.  
Thiết bị có thể lắp ở đáy hoặc cạnh tường bếp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuẩn bị lắp đặt  
 

1. Kết nối dây điện với máy hút  
2. Tháo bộ lọc mỡ  
3. Tháo ra, nếu được lắp đặt, bộ lọc than hoạt tính (2, Được lắp bên cạnh mô tơ 

hút)  
Tiến hành theo kiểu lắp đặt ưa thích (Xem “ Lắp đặt ở đáy của tường bếp” hoặc “ 
Lắp đặt bên cạnh tường bếp”)  
 
Lắp đặt đáy tường  
 

4. Dùng mẫu khoan lên đáy tường và khoan lổ để thông ốc vít, với lổ thoát và 
dây điện.  



 

Lưu ý: Lặp lại khoan ống thoát và dây điện trên trần hoặc phía sau tường khi 
cần thiết.  

5. Gắn máy hút với vít. Tiến hành điều chỉnh độ sâu của ngăn kéo. (Xem hướng 
dẫn “Điều chỉnh độ sâu của ngăn kéo”) 

 
Lắp đặt cạnh tường  
 

6. Lắp đặt ray móc bên cạnh tường với vít.  
Lưu ý: Gắn thanh ray sao cho ngang bằng với gờ dưới cà phía sau thiết bị.  

7. Lắp khung cạnh với máy hút bằng vít 
8. Trượt máy hút, sử dụng khung lắp đặt mới lên thanh ray gắn với cạnh tường.  
9. Điều chỉnh vị trí máy hút sao cho bám chặt vào tường.  

Lưu ý: Để thực hiện, Nới lỏng vít xiết khung bên cạnh (Xem chuỗi lắp đặt 7) 
và bắt vít vào trở lại khi hoàn tất.  

10. Gắn chặt máy hút với vít. Tiến hành điều chỉnh độ sâu ngăn kéo (Xem hướng 
dẫn “Điều chỉnh độ sâu ngăn kéo”)  

 
Điều chỉnh độ sâu ngăn kéo  
 

11. Lắp đặt khung điều chỉnh và gắn với vít (Không hoàn toàn chặt)  
Đẩy ngăn kéo vào vị trí mong muốn rồi xiết chặt vít gắn khung điều chỉnh sẽ 
hoạt động như “chốt đóng” cho ngăn kéo. 
Tiến hành hoàn tất lắp đặt (Xem hướng dẫn “Hoàn tất lắp đặt”)  

 
Hoàn tất lắp đặt    
 

12. Lắp đặt ống thoát đủ dài để chạm vào tường (Phiên bản tuần hoàn) hoặc ra 
ngoài (phiên bản dẫn trực tiếp)  
Thực hiện kết nối điện vào nguồn điện cấp của gia đình.  

13. Lắp bộ lọc than hoạt tính nếu quyết định sử dụng máy hút chế độ tuần hoàn, 
nếu không, không sử dụng 

14. Lắp lại bộ lọc mỡ.  
 
Thao tác  
 
Máy hút được gắn bảng điều khiển chọn tốc độ mong muốn và công tắc đèn điều 
khiển ánh sáng khu vực nấu.  
 



 

 
 

a. Công tắc đèn ON/OFF  
b. Tốc độ 1/ Công tắc OFF 
c. Chọn tốc độ 2  
d. Chọn tốc độ 3  

 
Sử dụng tốc độ hút caotrong trường hợp hơi trong bếp nhiều. 
Khuyến nghị hút khói máy hút bật lên 5 phút trước khi nấu và để 
hoạt động hoạt động trong khi nấu và thêm khoảng 15 phút sau 
khi kết thúc nấu nướng.  
 

 
Bảo trì  
 
Lưu ý! Trước khi thực hiện bấy kỳ thao tác bảo trì, cách ly máy hút với nguồn điện 
cung cấp bằng cách tắt đầu nối và tháo cầu chì kết nối.  
Hoặc nếu thiết bị được kết nối qua phít cắm và ổ cắm, phít cắm phải được tháo ra 
khỏi ổ cắm.  
 
Vệ sinh 
 
Máy hút nên được vệ sinh thường xuyên (Tối thiểu với cùng tần suất thực hiện bảo 
trì bộ lọc mỡ) bên trong và bên ngoài. Vệ sinh chỉ sử dụng vải ẩm với dung dịch 
chất tẩy trung tính. Không sử dụng dụng cụ. Không sử dụng chất ăn mòn. Không 
sử dụng cồn!  
Lưu ý! Không thực hiện khuyến nghị vệ sinh cơ bản máy hút và thay bộ lọc có thể 
gây nguy cơ cháy.  
Do vậy, khuyến nghị xem kỹ hướng dẫn sử dụng.  
Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm với những hư hỏng đến mô tơ hoặc thiệt hại do 
cháy liên quan đến việc bảo trì không phù hợp hoặc không quan tâm đến khuyến 
nghị an toàn nêu trên.  
 
Bộ lọc mỡ (Hình 2-14)  
 
Bẩy thành phần mỡ nấu nướng  
Bộ lọc mỡ phải được vệ sinh mỗi tháng một lần, sử dụng chất tẩy không ăn mòn, 
kể cả bằng tay hoặc trong máy rửa chén, được cài đặt ở nhiệt độ thấp và chu kỳ rửa 
ngắn.  
Khi rửa trong máy rửa chén, bộ lọc mỡ có thể đổi màu nhẹ, nhưng không ảnh 
hưởng đến khả năng lọc.  Để tháo lọc mở, nhấn lò xo để tháo tay cầm.  
Lọc than hoạt tính (Chỉ phiên bản lọc tuần hoàn) (Hình 3 – 13)  
 
Hút mùi khó chịu gây ra bởi qúa trình nấu nướng.  
Bảo hoà than hoạt tính xảy ra sau khi ít nhiều thời gian sử dụng lâu, tuỳ thuộc vào 
loại nấu và mức độ thường xuyên vệ sinh bộ lọc mỡ.  
Ở bất kỳ trường hợp nào, cũng cần thiết thay tối thiểu mỗi 4 tháng.  
Bộ lọc than hoạt tính không thể rửa hoặc tái sử dụng.  
Tháo bộ lọc mỡ  



 

Áp (đặt) bộ lọc than hoạt tính mỗi bên và móc vào lên trên máy hút. Gắn lại bộ lọc.  
 
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ  
 
Để giữ cho thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt, khuyến nghị sử dụng sản phẩm 
dân dụng Clearit.  
 

 
Chuyên nghiệp cho đại chúng 

 
Clearit đem đến sản phẩm chuyên nghiệp và giải pháp thích nghi cho việc gìn giữ 
thiết bị dân dụng và thiết bị bếp.  
 
Thay bóng đèn  
 
Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện.  
 
Lưu ý! Trước khi chạm vào bóng đèn, bảo đảm được nguội xuống.  
 
Thay bóng đèn củ với cái cùng loại được định ra ở bảng hiệu hoặc gần đèn trên máy 
hút.  
 
Tháo ngăn kéo ra hoàn toàn.  
Tháo lưới.  
Thay bóng đèn hỏng  
Sử dụng bóng halogen � 35mm E14 28W. 
Đặt lưới trở lại.  
 
Nếu đèn không sáng, bảo đảm rằng đèn được gắn đúng cách vào hốc trước khi gọi 
hỗ trợ kỹ thuật.  
 
 


