
 

 
 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
MÁY HÚT MÙI AD1188X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯU Ý VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG  
 
Giữ kèm hướng dẫn sử dụng với thiết bị. Nếu thiết bị được bán hoặc chuyển 
giao cho người khác, bảo đảm rằng chủ sở hữu mới nhận được hướng dẫn 
này. Làm quen với những khuyến cáo trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, 
nhằm an toàn cho người sử dụng.  



 

 
� KHUYẾN CÁO AN TOÀN  

 
- Máy hút mùi được thiết kế cho sử dụng gia dụng, không sử dụng với mục 

đích công nghiệp hoặc các mục đích khác với chức năng của thiết bị.  
- 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 liên 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 việc trẻ xem thiết bị như đồ chơi.  

- Khi nhận thiết bị, tháo hết toàn bộ bao bì để kiểm tra tổng thể.  
- Không can thiệp hoặc cố can thiệp vào bất lỳ đặc tính nào của thiết bị, gây 

nguy hiểm cho sự an toàn.  
- Việc sửa chữa phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.  
- Luôn rút phích cắm trước khi vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì.  
- 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 điện. Điều này tránh nguy cơ cháy 
gas.  

- Không bao giờ chế biến các món ăn dễ bắt lửa dưới máy hút mà không đặt 
vào vật dụng nấu (lửa có thể bị hút vào máy hút và gây hỏng thiết bị)  

- Khi chiên thực phẩm bên dưới thiết bị, phải luôn cẩn thận kiểm soát, dầu mỡ 
dưới nhiệt độ cao dễ bắt lửa.  

- Máy hút mùi không bao giờ được sử dụng với những loại lò sử dụng những 
nguyên liệu dễ cháy (gỗ, than…) 

- Không bao giờ sử dụng các vật dụng dạng hơi hoặc có áp suất cao để vệ 
sinh thiết bị (Qui định bắt buộc vì an toàn điện)  
 

Lưu ý:  
 
Trong trường hợp bếp được nấu bằng thiết bị kết nối với ống khói (Chẳng hạn như 
lò) nên lắp máy hút theo dạng tuần hoàn. Không sử dụng máy hút mà không có tấm 
lọc kim loại.  
Khuyến cáo việc thông gió phù hợp trong phòng khi máy hút được sử dụng đồng 
thời với các thiết bị khác sử dụng gas hoặc các loại nhiên liệu dễ cháy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
 

Bao bì thiết bị có thể tái chế. Tái chế chúng là góp phần bảo vệ môi trường bằng 
cách xử lý ở nơi thu hồi cho mục đích này. 
 



 

Thiết bị có các vật dụng có thể tái sử dụng, nó được đánh dấu với logo đi 
kèm, do vậy không để lẫn với các loại rác khác.  
 
 

Lưu ý:  
 
Việc lắp đặt phải được thực hiện với kỹ thuật viên có chuyên môn.  
Tháo màng bọc khỏi than lọc trước khi sử dụng.  
Các bộ phận của thiết bị có thể nóng nếu sử dụng với thiết bị nấu nướng. 
 
 MÔ TẢ THIẾT BỊ  
 

 
 
 
 
2. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  
 
 LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI  
 
 
 
 Trần nhà có thể chịu tối thiểu trọng lượng 40kg, và độ dày 
của trần phải là ≥ 30mm, (Xem hình 2), khoan lỗ tròn 1 x 
170mm trên trần nhà.  
 

 

 



 




 Theo tấm treo gắn, khoan 12 lỗ lên trần nhà (Xem hình 2), 12 
vít dẹt lớn ST6*40mm được sử dụng để gắn tấm bảng treo lên 
trần nhà, và 8 vít M4*10 và ốc M4 có đệm sẽ được sử dụng để 
kết nối miếng thép góc vào tấm treo (Xem hình 1), tính toán độ 
dài của thép góc, 16 vít dẹt lớn M4*10 và ốc M4 có đệm sẽ 
được sử dụng để kết nối thép góc này với thép góc kia (Độ dài 
chồng nối lên nhau của thép góc không dưới 10mm).  

             Hình 1  
 
 
 Để một cạnh ống kéo dài ra bên ngoài qua lỗ 170mm (Xem hình 3)  

 

 
Hình 3 

 
 
 
 4 vít dẹt lớn ST4*8 được sử dụng để kết nối ống khói bên trong 
vào tấm treo, rồi đặt một với ống khói bên ngoài, 2 móc sẽ được sử 
dụng để đặt lên ống khói bên ngoài để lắp đặt tiếp (Xem hình 4)  
 

     Hình 4  
 
 
 
 
 
 4 vít dẹt lớn ST4*8 được sử dụng để lắp vào. (Xem hình 5)  

 
          Hình 5  

 
 
 Điều chỉnh 4 vít ở kính để kiểm tra xem kính và thân máy hút 
có được kết nối và gắn chặt tốt (Xem hình 6)  
           Hình 6  
 



 

 
 
 
 Treo máy hút, 16 vít M4*10 dẹt, lớn sẽ được sử dụng kết nối 
thân máy hút với góc thép (Xem hình 7)  

 
          Hình 7  

 
 
 
 Đặt ống kéo dài lên ống thoát; sau khi bảo đảm 
mọi thứ OK, đặt móc xuống giữ vào ống khói bên 
ngoài, mọi lắp đặt hoàn tất (Xem hình 9)  

 
       Hình 8  

 
          Hình 9  

 

 Lưu ý:  
 Trước khi lắp đặt, bảo đảm khu vực sạch 
để tránh hút những mảnh thừa của gỗ vỡ 
hoặc bụi.  
- Không thể chia cùng ống thông gió với các 
thiết bị khác như ống gas, ống làm ấm ống 
gió nóng.  
- Độ cong của ống thông khí nên ≤ 120°, 
song song hoặc trên điểm bắt đầu nên được 
kết nối với tường bên ngoài.  
- Sau khi lắp đặt, bảo đảm rằng máy hút cân 
bằng để tránh hút ở một phía (Hình 10).  

Hình 10 

 
 
 
3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ   
 
 SỬ DỤNG MÁY HÚT  
 

                                        Thấp     Trung bình    Cao          Đèn  
Hình 11 
 

a. Nhấn nút “Low” (Chậm), đèn báo bên trong nút bấm sáng lên, mô tơ hoạt 
động ở tốc độ thấp. Nhấn lại nút lần nữa, mô tơ dừng.   



 

b. Nhấn nút “Mid” (Trung bình), đèn báo bên trong nút bấm sáng lên, mô tơ hoạt 
động ở tốc độ trung bình. Nhấn lại nút lần nữa, mô tơ dừng.   

c. Nhấn nút “High”, đèn báo bên trong nút bấm sáng lên, mô tơ hoạt động ổ tốc 
độ cao. Nhấn lại nút lần nữa, mô tơ dừng.   

d. Nhấn nút đèn, cả hai đèn sáng. Nhấn nút trở lại, các đèn sẽ tắt.  
 

4. BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH THIẾT BỊ  
 
 THAY VÀ VỆ SINH BỘ NGĂN MỠ  
 
- Tháo bộ lọc theo hướng dẫn 
(Hình 12)  
- Có thể vệ sinh bộ lọc theo biện 
pháp sau:  
1. Ngâm trong 3 phút nước nóng 
(40-50°C) với chất tẩy xả mỡ rồi 
chải nhẹ với bàn chải mềm. Vui 
lòng đừng mạnh tay, tránh làm 
hỏng.  
2. Có thể rửa trong máy rửa chén 
với chất tẩy, cài đặt nhiệt độ 
khoảng 60°C.  
- Vui lòng không sử dụng chất tẩy 
có tính ăn mòn vì sẽ làm ảnh 
hưởng máy hút.  
- Bảo đảm máy được tắt trước khi 
vệ sinh.  
- Gắn than hoạt tính:  
1. Tháo bộ lọc (Xem hình 12) 
2. Gắn bộ lọc than hoạt tính vào lỗ 
hình vuông, gắn trên mô tơ.  
3. Sau khi gắn gờ phía trước của 
than hoạt tính vào khe máy hút. Hạ 
thấp gờ sau của bộ lọc than hoạt 
tính cho đến khi móc vào vị trí ở 
phía sau lỗ hình vuông. Kéo lên 2 
thanh gắn, cho đến khi nằm ngang 
trên bộ lọc than (Hình 13).  
4. Đặt bộ lọc trở lại vị trí.  
5. Áp dụng tiến trình ngược lại để 
tháo bộ lọc.  
 
 

 Lưu ý: Than hoạt tính không 
thể rửa hoặc tái sử dụng. Cần thay 
tối thiểu mỗi 4 tháng. 
 

 
                               Hình 12  

 
                                Hình 13  



 

 
 THAY BÓNG ĐÈN  
 
Lấy giá đỡ và kính ra, rồi lấy bóng đèn 
hỏng ra (Xem hình 14)  
 
Gắn bóng mới, lắp kính và giá đỡ trở 
lại.  
 

 Lưu ý:  
Trước khi thay bóng, bảo đảm thiết bị 
được ngắt mạch                                Hình 14  

 
 
 LẮP ĐẶT Ổ THOÁT HAI BÊN  
 
- Gắn ổ thoát vào hộc thoát chữ T 
(Xem hình 15) 
 
- Gắn ổ thoát hình chữ T vào bên 
trong ống khói (Xem hình 16)  Hình 15                               Hình 16  
 
 
4. BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH THIẾT BỊ  
 

 BẢO TRÌ THIẾT BỊ  
 
BẢO TRÌ THỰC HIỆN PHỤ KIỆN 

Mặt trên và phụ 
kiện  

Không bao giờ sử dụng 
thanh cạo, chất vệ sinh có 
tính ăn mòn hoặc bàn chải 
quá cứng.  

Vệ sinh than và nắp che bóng, chỉ 
sử dụng chất tẩy rửa dân dụng 
hoà tan trong nước rồi xả với 
nước sạch, lau khô bằng vải mềm 

Bộ lọc  

Bộ lọc ngăn mỡ, mùi và 
bụi. Đóng vai trò quan 
trọng để đảm bảo hiệu 
quả máy hút. Khi bám 
dính nhiều, dùng chất tẩy 
nhẹ rồi xả với nước sạch.  

Sử dụng chất tẩy gia dụng, xả 
nước rồi lau khô. Bộ lọc có thể 
được vệ sinh ở vị trí đứng trong 
máy rửa chén. (Không để tiếp xúc 
với với chén đĩa bẩn hoặc vật 
dụng bằng bạc)  

Kích hoạt than 
hoạt tính (Tuỳ 
model)  

Than hoạt tính hút mùi và 
phải được thay một năm 
một lần tuỳ thuộc vào mức 
độ sử dụng. Bạn nên đặt 
mua các bộ lọc này từ đại 
lý của mình và lưu ý ngày 
thay bộ lọc. 

 

 
Để giữ gìn thiết bị, khuyến cáo sử dụng sản phẩm vệ sinh Clearit 
 



 

 

Clearit là sản phẩm và là giải pháp chuyên nghiệp được thiết 
kế cho việc chăm sóc hàng ngày các thiết bị dân dụng và 
nhà bếp.  
Được bán ở các tiệm bán lẻ, chung với các sản phẩm tiêu 
dùng. 

 
5. XỬ LÝ SỰ CỐ  
 
HIỆN TƯỢNG XỬ LÝ 

Máy không hoạt động  
Kiểm tra:  

� Nguồn điện không bị cắt. 
� Tốc độ đã được chọn.  

Máy hoạt động không 
hiệu quả… 

Bảo đảm rằng:  
� Tốc độ mô tơ được chọn hiệu quả với lượng 

khói và mùi cần vệ sinh.  
� Khu bếp thông thoáng để dẫn gió mát vào  
� Than hoạt tính không mòn (Máy hút hoạt 

động ở chế độ tuần hoàn)  

Máy ngừng hoạt động  
Kiểm tra:  

� Nguồn điện không bị ngắt.  
 

 
6. DỊCH VỤ HẬU MÃI  
 
 
 
 
Mọi bảo hành bảo trì đối với thiết bị nên 
được thực hiện bởi kỹ thuật có chuyên 
môn được uỷ quyền.  
Khi gọi dịch vụ, cần thông tin những liên 
quan đến thiết bị (Model, loại và số sê ri). 
Thông tin này có ở bảng thông số gắn 
với thiết bị (Hình 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


