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II. HƯỠNG DẪN SỬ DỤNG
Nếu nấu món ăn dùng mỡ hay dầu thực vật như các món rán thì người nấu không nên
rời khỏi bếp. Vì lúc nấu, bếp nấu ở nhiệt độ rất cao cộng với gió từ cánh quạt của máy hút
mùi sẽ dễ làm cho mỡ gặp lửa và bùng lên làm hỏng máy hút mùi.
• Trước khi sử dụng lần đầu tiên
Cần đảm bảo đèn, màng lọc, và cốc đựng dầu đã được lắp đặt chính xác
• Hướng dẫn khi sử dụng
Hãy lưu ý sử dụng máy hút mùi đúng quy cách và an toàn, và tuân theo các
lưu ý đã đề cập trong phần hướng dẫn sử dụng máy.
Không nên để trẻ em hay người đang ốm yếu sử dụng máy.
Nếu bóng đèn bị hỏng hãy liên hệ với thợ để thay bóng mới để đề phòng bị hở điện
Không rút hoặc cắm phích điện bằng tay ướt
Không rút phích điện bằng cách dùng tay kéo dây điện
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III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, MỘT VÀI LƯU Ý ĐỂ LẮP ĐẶT AN TOÀN
Lưu ý an toàn:
Để lắp đặt máy hút mùi cần thợ đã qua đào tạo và có kinh nghiệm tốt.
Những người khác không được lắp đặt khi không có sự cho phép nhằm
tránh gây ra những vấn đề nguy hiểm.
•
•
•
•
•
•
•

Nếu khu bếp định lắp đặt máy đang sửa chữa, xây dựng thì không nên lắp đặt. Vì các vật
liệu xây dựng, bụi, sơn, sẽ làm bề mặt máy bị sứt, không bóng đẹp, vì thế hãy lắp đặt
máy sau khi đã hoàn thành việc sửa chữa, trang trí bếp.
Khi vận chuyển và lắp đặt máy, không nên vận chuyển khung kính và mặt trước bằng tay
để tránh làm nứt hoặc vỡ kính.
Nếu dây điện của máy bị hỏng, nên thay dây mới phù hợp hoặc liên hệ mua từ nhà cung
cấp, việc thay dây điện cũng nên do những người có kinh nghiệm làm.
Không nên lắp đặt máy hút mùi trên tường làm bằng gỗ hay tường làm bằng loại vật liệu
dễ bắt lửa.
Không nên lắp đặt máy hút mùi ở phần trên của ống thoát khí của bếp, và không nên dùng
chung đường ống dẫn với các thiết bị khác
Khi khoan lỗ trên tường nên chôn dây điện vào tường để tránh bị điện giật trong trường
hợp hở điện
Nên nối máy hút mùi tiếp xúc với mặt đất, dùng phích cắm 3 chân cắm vào ổ cắm điện để
tiếp xúc với đất. Trong trường hợp hở điện, nhờ có tiếp xúc với đất sẽ giúp tránh bị điện giật.
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IV. VỊ TRÍ VÀ CHIỀU CAO LẮP ĐẶT
•
•
•
•

•
•

Hãy lắp đặt máy tại nơi khô ráo tránh ánh sáng mặt trời
Bề mặt tường dùng để lắp máy phải vững và bằng phẳng mới có thể gắn chặt máy và
giữ máy không bị lắc lư
Nên lắp máy phía trên bếp nấu và 2 thiết bị đối mặt song song với nhau
Khoảng cách giữa máy hút mùi và bếp từ 650mm đến 750mm

Mỗi máy hút mùi có trang bị phần vỏ máy có thể điều chỉnh
Vỏ máy điều chỉnh được lắp ở phần toa và có thể kéo lên, xuống cho phù hợp với chiều cao
lắp đặt

V. CÁCH LẮP ĐẶT
1. Lắp đặt phần cố định
•
•
•
•

Khi vẽ đánh dấu trước khi lắp đặt nên dùng bút chì hoặc bút dễ tẩy để có thể tẩy vết
đánh dấu khi lắp đặt xong
Khi đánh dấu để lắp đặt nên dùng thước để căn chỉnh cho thẳng hàng
Sau khi xác định được vị trí lắp đặt bộ phận cố định, hãy khoan 1 lỗ khoảng 0,5mm trên tường
Đặt ống nhựa kéo dài gắn vào máy thông qua lỗ trên tường, sau đó dùng ốc vít gắn máy lên
tường. Cần đảm bảo máy không bị lắc lư và xiên xẹo.

2. Nối ống thoát khí
Máy hút mùi sẽ được nối với một ống thoát khí có kích thức 150mm, chiều dài của ống khi
được kéo thẳng ra là 1.5m.

Phần cuối của ống nối với lỗ thoát gió của máy, và 1 đầu khác nối trực tiếp với ống thoát
thông thường hoặc lỗ thoát trên tường (Đường kính của lỗ thoát trên tường khoảng 55mm)

Chế độ khử

Chế độ hút, thải khí ra ngoài

Để đảm bảo hơi dầu mỡ trong bếp dễ dàng thoát ra ngoài

1. Không làm góc cong của ống dẫn ít hơn 90 độ
2. Không làm góc cong của ống dẫn như hình chữ U, và giảm tối đa số lượng các góc cong.
3. Đường kính của ống nối với ống dẫn không nhỏ hơn 160mm

4. Không dùng ống kết nối có đường kính nhỏ hơn 160mm
5. Nếu cần nối trực tiếp ống dẫn với ống thoát khí thông thường thì không cần lồng ống
dẫn quá sâu vào đường ống thông thường nhằn tránh tăng áp lực khi thoát khí.
6. Nếu cần nối trực tiếp ống dẫn ra ngoài tường, một đầu của ống dẫn cần được lắp đặt
1 cái lẫy như cái cửa chip (cần thoát từng phần) để tránh gió bên ngoài. Tại thời điểm
đó cần duỗi ống ra khoảng 30mm tính từ phía bên ngoài tường.

Gắn toa máy và phần toa máy có thể điều chỉnh vào thân máy theo sơ đồ hình vẽ

3.Lắp đặt bộ lọc than hoạt tính
Sơ đồ giản lược về lắp đặt bộ lọc than hoạt tính

Vệ sinh, bảo dưỡng và chạy thử
Sau khi lắp đặt xong, đầu tiên hãy lột bỏ lớp fim bảo vệ trên bề mặt và lau sạch máy. Sau đó
cắm điện và bắt đầu chạy thử theo phần hướng dẫn sử dụng.

VI. VỆ SINH BẢO DƯỠNG MÁY VÀ MỘT SỐ LƯU Ý
Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy cần chú ý đã rút phích cắm điện. Khi lau chùi
hoặc bảo dưỡng máy, cần đi bao tay để tránh bị thương trong khi lau chùi
Không nên rửa trực tiếp máy hút mùi với nước
Nên thực hiện việc lau chùi và bảo dưỡng máy thường xuyên tuỳ theo mức độ sử dụng và
điều kiện môi trường xung quanh, để bảo đảm máy hút mùi tốt và bền.
1.Vệ sinh bộ phận lưới lọc
Gỡ lưới lọc ra, nhúng vào nước có pha chất tẩy rửa trong 10 phút. Và dùng khăn lau
mềm lau sạch bề mặt lớp màng lọc phía trong. Nên vệ sinh bộ phận lọc thường xuyên để
giữ cho bề mặt lưới luôn sạch sẽ.
Vệ sinh mặt trong máy
Lưu ý sử dụng khăn mềm, ẩm vừa phải để lau
2. Vệ sinh bên ngoài
Nên dùng nước rửa không có tính ăn mòn để lau bề mặt máy.
Nên lau mặt kính bằng nước lau kính
Không dùng các chất lau rửa có tính ăn mòn như acid, nước soda, chất tẩy… để lau bề mặt inox.
Không dùng các dụng cụ như đồ cọ rửa bằng sắt sẽ dễ làm hỏng bề mặt máy
Không dùng đồ rửa toilet hoặc các dụng cụ lau rửa mạnh để làm sạch máy
Cần rửa sạch bộ phận chứa dầu để tránh tràn dầu
4.Lỗi và cách khắc phục

Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Máy không hoạt động bình
thường

Nguyên nhân từ nam châm Rút phích cắm điện, rồi
điện phía ngoài
cắm lại trong một vài
phút và thử lại

Động cơ và đèn không
hoạt động

Chưa cắm phích điện hoặc
cắm chưa vào điện, hoặc
ổ điện không có điện

Cắm lại phích điện, hoặc
gọi thợ điện kiểm tra
nguồn điện

động cơ hoạt động nhưng
đèn không sáng

đèn hỏng

đèn hỏng Thay đèn mới

Sức hút yếu

Không điều chỉnh tốc độ
xoay vòng tối đa, gió trong
bếp nhiều

Điều chỉnh tốc độ vòng
quay lớn nhất, đóng bớt
cửa sổ lại
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5.Một số lưu ý khi sử dụng máy
Nếu máy xảy ra một số hiện tượng lạ như miêu tả sau thì cần rút phích điện ngay và liên hệ
luôn với bộ phận bảo trì chuyên nghiệp.
- Nghe một số âm thanh không bình thường khi khởi động máy
- Xảy ra một số hiện tượng bất thường trong quá trình máy hoạt động
- Có mùi lạ, có khói, hơi nóng hoặc các hiện tượng không bình thường khác
- Thấy rõ nguy hiểm
- Chỉ các nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo và có kinh nghiệm mơí có thể bảo trì máy.
Những người khác không nên tự tiện sửa chữa để tránh hỏng hóc và bị thương.
- Nên đeo gang tay và có các biện pháp bảo vệ khác khi đụng chạm vào máy để tránh bị thương.
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