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CHI TIẾT SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH



CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

SƠ ĐỒ ĐIỆN

Bật/Tắt máy hút mùi: 

- Bấm phím              �ể tắt/bật sản phẩm

Đèn chiếu sáng:

- Bấm phím              �ể tắt bật �èn chiếu sáng

Các chế �ộ hoạt �ộng:

Chế �ộ hẹn giờ:

- Bấm phím            �ể bật chế �ộ hút yếu 

- Bấm phím            �ể giảm thời gian

Thiết bị có chế �ộ hẹn giờ từ 1 �ến 99 phút. Khi thiết bị �ang hoạt �ộng nhấn phím            �ến khi �èn báo
sáng lên hiển thị thời gian nhấp nháy rồi cài �ặt thời gian hẹn giờ. 

- Bấm phím             �ể bật chế �ộ hút trung bình

- Bấm phím              �ể bật chế �ộ hút mạnh

- Bấm phím              �ể tăng thời gian

MÀN HÌNH HIỂN THỊ CẢM ỨNG LCD

- Bấm và giữ phím            trong 3 giây �ến khi �ồng hồ nhấp nháy

- Để tăng thời gian bấm phím  

- Để giảm thời gian bấm phím 

- Bấm phím           1 lần nữa �ể �iều chỉnh phút 

Điều chỉnh hiển thị �ồng hồ:



CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT

QUY ĐỊNH CHIỀU CAO LẮP ĐẶT

LẮP RÁP ỐNG HÚT KHÓI

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

LẮP ĐẶT ĐIỆN

LẮP ĐẶT MÁNG HÚT KHÓI

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG



VẬN HÀNH AN TOÀN

HƯỚNG DẪN VỆ SINH LƯỚI LỌC

- Bước 1: Tháo bộ lưới lọc ra khỏi thiết bị và ngâm trong nước ấm pha với dung dịch làm sạch (như xà 

phòng, nước rửa bát,…) trong 15 phút (không sử dụng axit và nhiệt �ộ nước không quá 50°C)

- Bước 2: Dùng bàn chải chuyên dụng chà sạch tấm lưới

- Bước 3: Rửa sạch bằng nước ấm và �ể khô

- Bạn có thể sử dụng máy rửa bát (tối �a là 40°C) �ể rửa lưới lọc.

- Nên vệ sinh lưới lọc ít nhất 1 tháng 1 lần bởi bộ lọc sẽ thu giữ các hạt dầu trong quá trình �un nấu do 

�ó có thể bị tắc, gây mùi khó chịu và giảm hiệu suất hút của sản phẩm.

- Nên làm sạch bề mặt thiết bị bằng một miếng vải ẩm và chất tẩy không ăn mòn. Không làm sạch 

bằng chất tẩy trắng có tính mài mòn bằng miếng kim loại hoặc bàn chải cứng.

- Bộ lọc carbon nên thay thế trong vòng 3 �ến 6 tháng tùy vào mức �ộ sử dụng của bạn.

Lưu ý: Thiết bị không �ược bảo dưỡng theo hướng dẫn vệ sinh, sẽ có mùi khó chịu, giảm hiệu 

suất hút của sản phẩm.


