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HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG

TÊN SẢN PHẨM: MÁY HÚT MÙI HH-SG70A

Các mã sản phẩm áp dụng: 533.89.021
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KHUYẾN NGHỊ VÀ GỢI Ý

LẮP ĐẶT

 • •Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hại nào phát sinh từ việc lắp 
đặt không đúng hướng dẫn.

 • •Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa phần cao nhất của nồi nấu và máy hút mùi là 650 
mm (một số mẫu có thể lắp đặt ở độ cao thấp hơn, vui lòng tham khảo hướng dẫn về 
kích thước làm việc và lắp đặt).

 • •Kiểm tra đảm bảo điện áp đường dây tương ứng với điện áp ghi trên bảng thông số 
được gắn ở mặt trong của máy hút mùi.

 • •Đối với thiết bị Cấp I, kiểm tra đảm bảo nguồn điện trong nhà đáp ứng việc tiếp địa 
phù hợp.

 • Gắn máy hút mùi vào ống dẫn khói thông qua một đường ống có đường kính tối thiểu 
120 mm. Đường dẫn của ống khói phải ngắn nhất có thể.

 • •Không nối máy hút mùi vào đường ống hút có khí cháy (lò hơi, lò 
sưởi, v.v.).

 • •Nếu sử dụng máy hút mùi cùng với các thiết bị không dùng điện (ví 
dụ như thiết bị đốt khí gas), phải đảm bảo có đủ độ thông gió trong 
phòng để ngăn khí thải đảo lưu. Căn bếp phải có không gian mở 
tiếp xúc trực tiếp ra ngoài trời để đảm bảo việc lưu thông không khí 
sạch. Khi sử dụng máy hút mùi cùng những thiết bị sử dụng năng lượng khác ngoài 
điện, áp suất âm ở trong phòng không được vượt quá 0,04 mbar để ngăn máy hút mùi 
thoát ngược khí thải vào trong phòng.

 • •Không được thải khí vào đường ống dùng để thoát khí từ những 
thiết bị sử dụng khí gas hoặc nguyên liệu khác (không áp dụng đối 
với những thiết bị chỉ có chức năng hút không khí vào trong phòng).

 • •Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng, dây nguồn cần được thay thế 
bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ kỹ thuật để tránh các rủi ro.

Hướng dẫn sử dụng này được dùng cho một số phiên bản của thiết bị. Do đó, bạn 
có thể thấy phần mô tả của những tính năng riêng không áp dụng cho thiết bị cụ thể 
của mình.
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KHUYẾN NGHỊ VÀ GỢI Ý

 • •Nếu hướng dẫn lắp đặt máy hút mùi nêu rõ cần khoảng cách lớn hơn khoảng cách bên 
trên, phải tính đến điều này. Cần tuân thủ những quy định về việc thải khí.

 • •Chỉ sử dụng đinh ốc và các chi tiết nhỏ để đỡ máy hút mùi.
       Cảnh báo: Không gắn đinh ốc hoặc thiết bị cố định theo hướng dẫn này có thể dẫn      
       tới các mối nguy về điện.
 • •Nối máy hút mùi vào nguồn điện thông qua một công tắc hai cực có khoảng cách tiếp 

xúc tối thiểu 3 mm.

SỬ DỤNG

 • •Máy hút mùi được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng trong nhà để loại bỏ mùi bếp.
 • •Không được sử dụng máy hút mùi vào mục đích khác với mục đích thiết kế.
 • •Không được để lửa trần lớn dưới máy hút mùi trong quá trình vận hành.
 • •Điều chỉnh cường độ lửa để giữ ngọn lửa ở mặt dưới chảo, đảm bảo lửa không lẹm 

sang bên.
 • •Thường xuyên kiểm tra nồi chiên ngập dầu trong quá trình 

sử dụng: dầu quá nhiệt có thể bùng phát thành ngọn lửa.
 • •Không được đốt rượu dưới máy hút mùi; tránh hỏa hoạn.
 • •Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người có khả năng thể chất, giác 

quan hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và 
kiến thức có thể sử dụng sản phẩm này nếu được giám sát 
hoặc hướng dẫn sử dụng một cách an toàn và hiểu rõ những 
mối nguy có thể xảy ra. Không được cho trẻ em chơi đùa 
với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện quá trình vệ sinh và bảo dưỡng mà không 
có sự giám sát.

 • •Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) có khả năng thể chất, giác 
quan hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi được người 
chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
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KHUYẾN NGHỊ VÀ GỢI Ý

 • •“CHÚ Ý: Các bộ phận tiếp xúc có thể trở nên nóng khi được dùng với thiết bị nấu 
nướng.

BẢO DƯỠNG

 • •Tắt nguồn hoặc rút công tắc thiết bị khỏi nguồn điện trước khi thực hiện công tác bảo 
dưỡng.

 • •Vệ sinh và/hoặc thay thế Bộ lọc sau thời gian quy định (Nguy cơ hỏa hoạn).
 • •Phải vệ sinh Bộ lọc dầu mỡ sau mỗi 2 tháng sử dụng hoặc thường xuyên hơn nếu sử 

dụng đặc biệt nhiều. Có thể rửa bộ lọc bằng máy rửa bát.
 • •Không thể rửa và khôi phục Bộ lọc than hoạt tính và cần thay thế sau khoảng 4 tháng 

sử dụng hoặc thường xuyên hơn nếu sử dụng đặc biệt nhiều.
 • •“Không tiến hành vệ sinh như quy định sẽ dẫn tới nguy cơ hỏa hoạn”.
 • •Vệ sinh máy hút mùi bằng khăn ướt và chất tẩy rửa trung tính.

Biểu tượng   trên sản phẩm hoặc bao bì cho thấy không nên phân loại thiết bị này vào 
nhóm chất thải sinh hoạt mà phải mang đến điểm thu gom tái chế thiết bị điện và điện 
tử phù hợp. Bằng việc đảm bảo sản phẩm được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ góp phần ngăn 
chặn những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người do 
việc xử lý không đúng cách. Để biết thêm thông tin chi tiết về tái chế sản phẩm, vui lòng liên 
hệ chính quyền địa phương, dịch vụ xử lý chất thải hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.
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ĐẶC ĐIỂM

Thành phần

Số 
tham 
chiếu

Số 
lượng

Thành phần sản phẩm

1 1 Thân máy hoàn chỉnh bao gồm: 
Bảng điều khiển, Đèn, Quạt gió, Bộ 
lọc  

8 1 Lưới xả khí định hướng

9 1 Mặt bích giảm áp đường kính 150 - 
120 mm

20 1 Bộ phận đóng

Số 
tham 
chiếu

Số 
lượng

Installation Components

12a 4 Ốc vít  4,2 x 44,4

12e 2 Ốc vít  2,9 x 9,5

Số 
lượng

Tài liệu

1 Hướng dẫn sử dụng

Kích thước sản phẩm: 698R x 260C x 280-432S mm
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LẮP ĐẶT

Khoan giá đỡ và điều chỉnh máy

LẮP ỐC VÍT

LẮP MÁY HÚT MÙI

BỘ PHẬN ĐÓNG

 • •Giá đỡ máy phải cách mặt đáy của tủ tường 220 mm.
 • •Khoan giá đỡ bằng mũi khoan đường kính Ø 4,5 mm 

bằng bộ dưỡng khoan đi kèm.
 • •Cắt một lỗ có đường kính Ø 150 mm trên giá đỡ bằng 

bộ dưỡng khoan đi kèm.
 • •Cố định bằng 4 ốc vít 12a (4,2 x 44,4) đi kèm.

 • •Có thể lắp đặt máy hút mùi trực tiếp trên mặt đáy của 
tủ tường bằng giá đỡ hai bên.

 • •Cắt một khoảng trống vừa đủ ở mặt đáy của tủ tường 
như hình minh họa.

 • •Đặt máy hút mùi đến khi giá đỡ hai bên vào đúng vị trí.
 • •Cố định máy hút mùi bằng cách siết ốc Vf bên dưới 

máy hút mùi.

 • •Có thể thu hẹp khoảng trống giữa cạnh máy hút mùi 
và tường phía sau bằng cách sử dụng bộ phận mã 20 
đi kèm, sử dụng ốc vít được cấp cho mục đích này.
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LẮP ĐẶT

Chi tiết nối

HỆ THỐNG XẢ KHÍ PHIÊN BẢN CÓ ỐNG DẪN

BỘ PHẬN XẢ KHÍ PHIÊN BẢN TUẦN HOÀN

KẾT NỐI ĐIỆN

 • •Để lắp khớp xả khí đường kính Ø 120 mm, chèn mặt 
bích giảm áp 9 lên trên ống xả thân máy hút mùi.

 • •Lắp ống vào vị trí bằng kẹp ống (không đi kèm thiết 
bị).

 • •Tháo bộ lọc than củi nếu có.

 • •Cắt một lỗ đường kính Ø 125 mm ở mọi giá có thể 
đặt phía trên thiết bị. 

 • •Chèn mặt bích giảm áp 9 lên ống xả thân máy.
 • •Nối mặt bích với ống xả trên giá phía trên thiết bị 

bằng một ống mềm hoặc cứng đường kính Ø 120 
mm.

 • •Lắp ống vào vị trí bằng các kẹp ống (không đi kèm 
thiết bị).

 • •Lắp lưới xả khí 8 lên ống xả khí tuần hoàn bằng 2 ốc 
vít 12e (2,9 x 9,5) đi kèm thiết bị.

 • •Đảm bảo đã lắp thêm bộ lọc than hoạt tính.

 • •Nối máy hút mùi vào nguồn điện thông qua một công tắc hai cực có khoảng cách tiếp 
xúc tối thiểu 3 mm.

 • •Khi mở bàn trượt lần đầu sau khi lắp đặt máy hút mùi, kéo mạnh ra ngoài cho đến khi 
khớp với nhau.

Khi lắp đặt phiên bản có ống dẫn, nối thiết bị với ống khói 
nhờ sử dụng một ống mềm hoặc cứng đường kính Ø 150 
hoặc 120 mm (do người lắp đặt lựa chọn).
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SỬ DỤNG

Bảng điều khiển

L Đèn Bật tắt hệ thống đèn.

M Động 
cơ

Bật tắt động cơ hút.

V Tốc độ Đặt tốc độ hoạt động cho 
động cơ hút:
1. Tốc độ chậm, sử dụng khi 
khí thay đổi liên tục và khó 
phát hiện với hơi mỏng bốc 
lên do nấu ăn.
2. Tốc độ trung bình, phù 
hợp cho hầu hết điều kiện 
vận hành xét đến tỷ lệ xử lý 
dòng khí trên mức độ ồn tối 
ưu.
3. Tốc độ tối đa, sử dụng để 
loại bỏ mức bốc hơi khi nấu 
ăn cao nhất, bao gồm nấu ăn 
trong thời gian dài.

L Đèn Bật tắt hệ thống đèn.

M Động 
cơ

Bật tắt động cơ hút.

V Tốc độ Đặt tốc độ hoạt động cho 
động cơ hút:
1. Tốc độ chậm, sử dụng khi 
khí thay đổi liên tục và khó 
phát hiện với hơi mỏng bốc 
lên do nấu ăn.
2. Tốc độ trung bình, phù 
hợp cho hầu hết điều kiện 
vận hành xét đến tỷ lệ xử lý 
dòng khí trên mức độ ồn tối 
ưu.
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BẢO DƯỠNG

Bộ lọc dầu mỡ

Bộ lọc than hoạt tính (Phiên bản tuần hoàn)

VỆ SINH BỘ LỌC DẦU MỠ BẰNG KIM LOẠI

THAY THẾ BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH

 • •Phải vệ sinh bộ lọc 2 tháng một lần, hoặc thường 
xuyên hơn trong trường hợp sử dụng đặc biệt nhiều. 
Có thể rửa bộ lọc bằng máy rửa bát.

 • •Kéo tấm hút trượt. 
 • •Lấy từng tấm lọc ra, sau khi tháo các bộ phận khóa 

liên quan.
 • •Rửa các tấm lọc, chú ý không làm cong. Làm khô 

các tấm lọc trước khi lắp lại. (Màu sắc bề mặt tấm lọc 
có thể thay đổi trong quá trình sử dụng nhưng không 
ảnh hưởng tới hiệu quả lọc).

 • •Khi lắp lại các tấm lọc, đảm bảo có thể thấy tay cầm 
ở bên ngoài.

 • •Đóng tấm hút trượt.

 • •Bỏ bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 • •Bỏ tấm lọc than hoạt tính đã bão hòa như mô tả (A).
 • •Đặt bộ lọc mới vào đúng vị trí (B).
 • •Thay thế bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại.

Bộ lọc này không thể rửa được và không thể tái sử dụng 
và phải được thay 4 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn 
nếu sử dụng đặc biệt nhiều.
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BẢO DƯỠNG

Đèn chiếu sáng

THAY ĐÈN CHIẾU SÁNG

 • •Tháo ốc vít cố định giá đỡ đèn.
 • •Lấy giá đỡ đèn xuống.
 • •Tháo bóng đèn ra và thay thế bằng bóng khác 

cùng loại.
 • •Thay thế giá đỡ đèn theo chiều đảo ngược.

Bóng 
đèn

Công suất  
(W)

Đui đèn Điện áp (V)
Kích thước 

(mm)
Mã ILCOS

4 E14 220-240 107 x 37
DRBB/F-4-220-
240-E14-35/100

5 GU10 230 52 x 50

DRPAR-5/840-220/240-
GU10-35/36

DRPAR-5/830-220/240-
GU10-35/36
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