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Thông tin từ nhà sản xuất  
 
 Thiết bị và bao bì được sản xuất theo tiến trình giảm thiểu chất thải và thân thiện 
với môi trường.  



 

 Tiếp tục bảo vệ môi trường bằng cách huỷ bỏ bao bì theo cách đúng.  
 
An toàn!  
 
 Vui lòng không để trẻ đùa nghịch với bao bì nhựa. 
 Trước khi huỷ bỏ bất kỳ thiết bị củ nào, bảo đảm cắt dây điện để người khác 
không bị nguy hiểm bởi thiết bị điện hỏng.  
 
Đặc điểm kỹ thuật  
 
Nguồn điện:   220-240V/ 50Hz  
Công suất:   220W  
Đèn:    2 x 20W  
 
Kích thước bên ngoài:  
 Phiên bản 60cm: 600 x 280 x 280mm  
 Phiên bản 70cm:  700 x 280 x 280mm  
 Phiên bản 90cm:  900 x 280 x 280mm  
 
AN TOÀN:  
 
 Không kết nối điện nếu có dấu hiệu rõ hư hỏng từ vận chuyển.  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị.  
 Lắp đặt và sửa chữa nên được thực hiện chỉ bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên 
môn.  
 Rất nguy hiểm nếu thay đổi bộ phận nào của thiết bị.  
 Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm trường hợp không tuân thủ biện pháp an toàn 
đúng cách.  
 Bảo đảm vị trí lắp đặt có thông gió ổn định, tốt.  
 Khoảng cách giữa mặt bếp đến phần thấp nhất của máy hút không dưới 65cm 
hoặc cao hơn 75cm.  
 Dùng kết nối điện tiếp đất đúng nơi cư trú.  
 Kiểm tra điện thế khu vực đúng trước khi cắm phít.  
 Kết nối điện của thiết bị phải được tiếp đất.  
 Dây xanh & vàng:  Tiếp đất  
 Dây xanh da trời:  Trung tính (dây nguội)  
 Dây nâu:   Dây nóng  
 Không được sử dụng phít cắm nhiều đầu và dây điện nối dài. Quá tải nguy hiểm 
và có thể gây cháy.  
 Bảo đảm dây cấp điện cách ly với nguồn nhiệt hoặc vật bén, cứng.  
 Thiết bị nên được tắt và ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện vệ sinh hoặc 
bảo trì.  
 

 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.  



 

 Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ hoặc ngườui 
có chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 Phòng được thông thoáng đầy đủ khi máy hút được sử dụng đồng thời với các 
thiết bị khác sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác (Không nói đến các thiết bị chỉ thoát 
không khí trong phòng).  
 Nguy cơ cháy nếu vệ sinh không được thực hiện theo hướng dẫn.  
Không đốt lửa trần dưới máy hút.  
 Không khí phải được thoát vào đường dẫn khói được sử dụng để thoát hơi khói.  
 Các qui định liên quan đến việc thoát khí phải được thực hiện.  
 
Mô tả thiết bị  
 
 

A. Mô tơ điều khiền cho phép chọn 
2 vị trí 

B. Công tắc đèn độc lập của mô tơ. 
C. Ánh sáng đèn  
D. Bộ lọc nằm phía trên khu vực 

nấu, dễ tháo ra để vệ sinh.  
E. Dàn hút cho phép thu lượng lớn 

khí.  
 

 
 

A. Hợp nhất than hoạt tính  
G-H. Quai (nắp) chống vào ngược định vị ở miệng ống, nằm phần cuối lổ.  

 
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng  
 
Bằng cách nhấn nút như minh hoạ bên dưới, có thể điều khiển chức năng của máy 
hút.  
Để đạt hiệu quả hút tốt hơn, khuyến nghị bật máy hút vài phút trước khi nấu (3 – 5 
phút) để lưu thông khí được liên tục và ổn định khi hút hơi khói.  
Tương tự, để máy hút bật một vài phút khi hoàn tất nấu nướng để hơi khói và mùi 
được thoát.  
 



 

 
 
Nút đèn On/Off (i)  
 
Nút bật hút và tốc độ (ii, iii, iv)  
 
Nút (ii) hoạt động hút ở tốc độ thấp và tắt.  
Nút (iii) hoạt động hút ở tốc độ trung bình và tắt.  
Nút(iii) hoạt động hút ở tốc độ cao và tắt.  
 
Màn hình đồng hồ và đồng hồ cài đặt trễ (x)  
 

1. Nhấn nút đèn vài giây để cài đặt đồng hồ trễ khoảng 3 – 15 phút (3 phút mỗi 
lần gia tăng). 

2. Nhấn nút (ii) để cài đặt đồng hồ hiển thị giờ khi chọn tốc độ thấp.  
3. Nhấn nút (iii) để cài đặt đồng hồ hiển thị phút khi chọn tốc độ trung bình.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỹ thuật  
 
Kích thước  

- Rộng = 500/900mm  
- Sâu = 280mm  
- Cao = 280mm  

 



 

 
 
 
Lắp đặt  
 
Gắn máy hút vào kệ bếp.  
Phần bên dưới của máy hút phải được định vị ở độ cao tối thiểu là 60cm trên bếp 
với bếp điện và 65cm với bếp gas. Nếu hướng dẫn bếp gas chỉ định khoảng cách 
lớn hơn thì được cân nhắc.  
Khi máy hút hoạt động cùng lúc với thiết bị nấu nướng khác không dùng điện, áp lực 
khí thoát phải không vượt quá 4 Pa.  
Để đạt hiệu quả tối ưu, độ dài ống thoát không nên quá 4m, hoặc quá  2 khúc góc 
90° (khuỷu) 
 
Mặc dù thông khí ra ngoài được khuyến nghị, bộ lọc than hoạt tính cũng có thể sử 
dụng, cho phép không khí trở lại bếp qua ống thoát.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vệ sinh và bảo trì  
 
Trước khi thực hiện vệ sinh và bảo trì, bảo đảm rằng thiết bị được ngắt kết nối với 
nguồn điện. thể làm đen bề mặt phần kim loại. Bộ lọc phải được vệ sinh tối thiểu mỗi 

Dây điện



 

tháng 1 lần tuỳ vào cường độ sử dụng thiết bị. Nên nhớ rằng, mỡ bám vào máy hút 
khi nấu nướng, kể cả khi bật lên hoặc không.  
 
 
Vệ sinh thân thiết bị  
 
Khuyến nghị sử dụng nước xà phòng (Khoảng 40°C). Khăn 
Thực hiện các hướng dẫn an toàn.  
 
Vệ sinh bộ lọc  
 
Kéo bộ lọc ra khỏi vị trí, tháo nút nhả. Vệ sinh bộ lọc cả đặt trong máy rửa chén hoặc 
ngâm trong nước nóng để đơn giản hoá việc loại mỡ, hoặc muốn, bằng bình xịt đặc 
biệt (bảo vệ bộ phận không kim loại). Khi vệ sinh xong, để khô.  
 
Lưu ý: Vệ sinh trong máy rửa chén với chất tẩy mạnh có  
ẩm trong dung dịch được sử dụng để vệ sinh máy hút, lưu ý lưới. Sau cùng, lau khô 
với vải không có xơ.  
 
Lưu ý: Không bao giờ sử dụng thanh cạo kim loại hoặc sản phẩm ăn mòn, có thể 
làm hỏng bề mặt. Không sử dụng miếng cào có bề mặt kim loại như dao, kéo… 
 
 
Bộ lọc than hoạt tính  
 
Để lắp than hoạt tính, định vị mô tơ phải trùng khớp với điểm neo (điểm gắn vào) 
của bộ than hoạt tính và vặn theo chiều kim đồng hồ.  
Bộ lọc than hoạt tính có tuổi thọ từ 3 – 6 tháng tuỳ theo điều kiện sử dụng.  
Khi than hoạt tính không thể hút được nữa, phải được thay.  
 
Thay bóng đèn  
 
Tháo giá đỡ bộ lọc để thao tác bóng.  
Cẩn thận ngắt nguồn điện trước và và rằng bóng được thay không nóng.  
Công suất tối đa đèn halogen là 20W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Xử lý sự cố  
 

Hiện tượng Nguyên nhân có thể Xử lý 

Không hoạt động  Không có nguồn điện  
Kiểm tra kết nối phít cắm  
Kiểm tra công tắc bật  

Hút yếu  
Tấm lọc mỡ nhôm nghẽn  Vệ sinh và lắp lại khi khô  
Lọc mỡ than nghẽn  Thay bộ lọc than mới  



 

Mô tơ hoạt động nhưng 
không có hút khí  

Van bướm bị nghẽn  Liên lạc kỹ thuật  

Mô tơ ngắt sau ít phút  

Thiết bị an toàn nhiệt độ 
cao kích hoạt  

Bếp không được thông 
thoáng đủ.  

Máy hút được lắp đặt quá 
gần lò nấu  

Máy hút phải tối thiểu 
65cm phía trên bếp.  

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

Dầu nhỏ xuống bếp  
Tấm lọc mỡ nhôm bảo 
hoà  

Vệ sinh tấm lọc mỡ  

Âm thanh như gió lốc  
Ngoại vật tiếp xúc với 
cánh quạt  

Liên lạc kỹ thuật  

 
 


