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ĈIӊN

Các chӍ dүn sӱ dөng:
Các chӃ ÿӝ vұn hành
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Có thӇ ÿҥt ÿѭӧc ÿiӅu này nӃu không khí ÿӇ ÿӕt
cháy có thӇ tràn vào thông qua các chӛ hӥ cӕ
ÿӏnh, ví dө trong cӱa, cӱa sә, kӃt hӧp vӟi các
hӝp tѭӡng nҥp khí/xҧ khí hoһc bҵng cách biӋn
pháp kӻ thuұt khác, ví dө khóa liên ÿӝng qua
lҥi, v.v…
NӃu lѭӧng khí nҥp vào không ÿӫ thì có
nguy cѫ bӏ nhiӉm ÿӝc tӯ khí xҧ ra bӏ kéo
quay trӣ lҥi phòng.
Bҧn thân hӝp tѭӡng nҥp khí/xҧ khí không ÿҧm
bҧo rҵng giá trӏ giӟi hҥn sӁ không bӏ vѭӧt quá.

Ĉèn
èn

Lѭӟi
L
ѭӟii llӑc
ѭӟ
ӑc

1. Nut khi ông
2. Hê thông en LED
3. Cac nut iêu khiên
4. Bê mt inox

Các chӃ ÿӝ vұn hành

Ghi chú: Khi ÿánh giá yêu cҫu chung, cҫn phҧi
xem xét kӻ ÿӃn hӋ thӕng thông gió kӃt hӧp cho
toàn bӝ ngôi nhà. Quy tҳc này không áp dөng
cho viӋc sӱ dөng các thiӃt bӏ nҩu ăn, ví dө nhѭ
bӃp nҩu hoһc lò nѭӟng.
ChӃ ÿӝ vұn hành không hҥn chӃ có thӇ ÿҥt
ÿѭӧc nӃu máy hút khói ÿѭӧc sӱ dөng ӣ chӃ
ÿӝ tuҫn hoàn khí khép kín - vӟi bӝ lӑc than
hoҥt tính.

ChӃ ÿӝ hút xҧ khí:
Quҥt hút cӫa máy hút khói hút nhӳng mùi
cӫa nhà bӃp và truyӅn chúng thông qua
lѭӟi lӑc dҫu mӥ vào không khí.
Lѭӟi lӑc dҫu mӥ hҩp thu các hҥt rҳn có
trong hѫi nhà bӃp
BӃp ÿѭӧc giӳ trong trҥng thái hҫu nhѭ
không có dҫu mӥ và mùi nҩu ăn.
Khi máy hút khói vұn hành ӣ cѫ chӃ
hút xҧ khí cùng lúc vӟi mӝt ÿҫu ÿӕt khác
sӱ dөng chung mӝt ӕng khói (ví dө bӃp ga,
bӃp dҫu hoһc bӃp than, thiӃt bӏ ÿӕt nóng liên
tөc, nӗi hҩp), cҫn phҧi cҭn thұn ÿӇ ÿҧm bҧo
rҵng có nguӗn cung cҩp ÿӫ không khí
sҥch cҫn thiӃt cho bӃp ÿӇ có thӇ mӗi lӱa.
Có thӇ có vұn hành an toàn miӉn là áp suҩt
trong phòng lҳp ÿһt thiӃt bӏ nhiӋt không thҩp
quá 4Pa (0,04 mbar).

ChӃ ÿӝ tuҫn hoàn khí khép kín:
Cҫn phҧi lҳp ÿһt mӝt bӝ lӑc than hoҥt tính
cho cѫ chӃ hoҥt ÿӝng này (xem phҫn Các
bӝ lӑc và bҧo dѭӥng)
Bӝ lҳp ÿһt hoàn chӍnh và các bӝ lӑc
thay thӃ ÿӅu có bán ӣ các ÿҥi lý chuyên
dөng.
Có thӇ tìm thҩy mã sӕ các phө kiӋn tѭѫng
ӭng ӣ phҫn cuӕi cӫa các hѭӟng dүn này.
Quҥt hút cӫa máy hút khói hút hӃt hѫi bӃp
ÿã ÿѭӧc lӑc sҥch qua lѭӟi lӑc dҫu mӥ và
bӝ lӑc than hoҥt tính, sau ÿó ÿѭӧc chuyӇn
trӣ lҥi vào bӃp.
Lѭӟi lӑc dҫu mӥ hҩp thu các phҫn tӱ dҫu
mӥ có trong hѫi nhà bӃp.
Bӝ lӑc than hoҥt tính có tính năng hút các
chҩt có mùi.
NӃu không lҳp ÿһt bӝ lӑc than hoҥt tính
thì sӁ không thӃ kӃt dính các chҩt có mùi
trong hѫi nҩu ăn.
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Trѭӟc khi sӱ dөng lҫn ÿҫu tiên
Các lѭu ý quan trӑng:
Các chӍ dүn này áp dөng cho nhiӅu dòng
sҧn phҭm cӫa thiӃt bӏ này. Do ÿó, có thӇ
mӝt sӕ mô tҧ vӅ các ÿһc ÿiӇm riêng nào
ÿó sӁ không áp dөng cө thӇ cho thiӃt bӏ
cӫa bҥn.

Các bóng bӏ hѭ cҫn ÿѭӧc thay ngay lұp
tӭc ÿӇ tránh không ÿӇ các bóng khác bӏ quá
tҧi.

Máy hút khói này tuân theo tҩt cҧ các
nguyên tҳc vӅ an toàn có liên quan.

Không bao giӡ vұn hành máy hút
khói mà không có mӝt lѭӟi lӑc dҫu mӥ.

ViӋc sӱa chӳa chӍ nên ÿѭӧc tiӃn hành bӣi
các kӻ thuұt viên ÿѭӧc ÿào tҥo.

Chҩt béo hoһc dҫu quá nóng có thӇ dӉ
dàng bҳt lӱa.
NӃu bҥn nҩu ăn vӟi chҩt béo hoһc dҫu, ví dө
nhѭ khoai tây chiên, v.v...không bao giӡ ÿӇ
bӃp trong tình trҥng không ÿѭӧc giám sát.

ViӋc sӱa chӳa không ÿúng cách có thӇ
gây ra rӫi ro ÿáng kӇ cho ngѭӡi dùng.
Trѭӟc khi sӱ dөng thiӃt bӏ lҫn ÿҫu tiên,
cҫn ÿӑc các hѭӟng dүn này thұt kӻ. Các
thông tin quan trӑng liên quan ÿӃn an toàn
cá nhân bҥn cǊng nhѭ ÿӃn viӋc sӱ dөng
và bҧo dѭӥng thiӃt bӏ sӁ ÿѭӧc ÿӅ cұp chi
tiӃt ӣ ÿây.
Hãy giӳ kӻ hѭӟng dүn sӱ dөng và lҳp ÿһt
trong trѭӡng hӧp cҫn giao lҥi cho ngѭӡi
sӣ hӳu tiӃp theo.
Không ÿѭӧc sӱ dөng thiӃt bӏ nӃu thiӃt bӏ
ÿã bӏ hѭ hӓng.
NӃu cáp nӕi cho thiӃt bӏ này bӏ hѭ hӓng
thì dây cáp phҧi ÿѭӧc thay thӃ bӣi nhà sҧn
xuҩt hoһc bӝ phұn dӏch vө khách hàng hoһc
mӝt ngѭӡi ÿӫ năng lӵc tѭѫng tӵ ÿӇ phòng
tránh thѭѫng tích nghiêm trӑng cho ngѭӡi sӱ
dөng.
ThiӃt bӏ chӍ có thӇ ÿѭӧc kӃt nӕi nguӗn
ÿiӋn chính bӣi mӝt kӻ thuұt viên ÿѭӧc ÿào
tҥo
Vӭt bӓ các vұt liӋu ÿóng gói mӝt
cách hӧp lý (xem phҫn Các chӍ dүn lҳp
ÿһt).
Máy hút khói ÿѭӧc thiӃt kӃ chӍ ÿӇ sӱ
dөng trong gia ÿình.
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Các bóng ÿèn phҧi luôn ÿѭӧc lҳp khi
máy hút khói ÿѭӧc sӱ dөng.

Trҿ em không ÿѭӧc phép chѫi ÿùa vӟi
thiӃt bӏ ÿӇ tránh nguy hiӇm.
Ngѭӡi lӟn và trҿ em không ÿѭӧc phép vұn
hành thiӃt bӏ mà thiӃu sӵ giám sát, trong
trѭӡng hӧp:
- nӃu hӑ không ÿӫ khҧ năng vӅ tinh thҫn và
thӇ chҩt ÿӇ vұn hành thiӃt bӏ
- hoһc nӃu hӑ không có kiӃn thӭc và kinh
nghiӋm ÿӇ sӱ dөng thiӃt bӏ mӝt cách an
toàn và chính xác.
Không ÿѭӧc nҩu kiӇu flambé (món nҩu
vӟi rѭӧu bҳt lӱa) dѭӟi máy hút khói hoһc thao
tác vӟi ngӑn lӱa trҫn.
Có nguy cѫ lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҳt lӱa
gây cháy do các ngӑn lӱa bén lên.
Các vùng nҩu phҧi luôn có mӝt nӗi/chҧo
nҩu ÿһt lên trên.
Không ÿѭӧc sӱ dөng máy hút khói
bên trên mӝt bӃp dùng nhiên liӋu rҳn
(than ÿá, gӛ,v.v...). (Xem Các chӍ dүn lҳp
ÿһt).

BӃp ga
Không sӱ dөng mӝt bӃp ga vӟi tҩt cҧ các
lò ÿӕt ÿang hoҥt ÿӝng cùng mӝt lúc ӣ mӭc
công suҩt tӕi ÿa trong vòng hѫn 15 phút, nӃu
không bӅ mһt cӫa máy hút khói có nguy cѫ bӏ
quá nhiӋt, do ÿó có thӇ gây bӓng nӃu tiӃp xúc
vӟi thiӃt bӏ. Hѫn thӃ, thiӃt bӏ có thӇ sӁ bӏ hѭ
hҥi. Trong trѭӡng hӧp có hѫn 3 lò ÿӕt cӫa bӃp
ga ÿѭӧc sӱ dөng thì máy hút khói phҧi ÿѭӧc
sӱ dөng vӟi công suҩt cao nhҩt.

Quy trình vұn hành
Cài ÿһt cѭӡng ÿӝ hút:

Phѭѫng pháp hiӋu quҧ nhҩt ÿӇ loҥi bӓ
mùi trong khi nҩu ăn là:

Nguӗn ÿiӋn năng cao nhҩt ÿҥt ÿѭӧc tҥi cài
ÿһt cѭӡng ÿӝ mҥnh. Cài ÿһt này chӍ cҫn thiӃt
trong các khoҧng thӡi gian ngҳn.

Bұt máy hút khói lên ngay khi bҥn bҳt
ÿҫu nҩu ăn

Nhҩn giӳ nút + cho ÿӃn khi
trên màn hình hiӇn thӏ.

Tҳt máy hút khói ÿi sau vài phút khi
bҥn nҩu ăn xong

Tt / M en LED
Ĉèn
Ĉ
èn

T
TҲT
ҲT qu
q
quҥt
uҥt

Giҧm
Giҧ
ҧm tӕ
ttӕc
ӕc ÿӝ qu
quҥ
quҥt
ҥt

NӃu cài ÿһ
ÿһt cѭӡng
ng ÿӝ mҥnh
ҥnh không ÿѭӧ
ÿѭӧc
hӫy
hӫy bҵng
bҵng tay
tay thì
thì quҥt
qu
q
uҥt sӁ
sӁ tӵ
tӵ ÿӝng
ÿӝng bұt
bұ
b
ұt lҥi
lҥi
mӭc sau 10 phút.

Quҥt tiӃp:

Quҥt tiӃp

Màn hình
hiӇn
hiӇ
hi
Ӈn thӏ cài
ÿһtt qu
ÿһ
q
quҥt
uҥt

xuҩt hiӋn

Nhҩn
Nh
N
hҩn nút
nút

.

Tt BҰT
cam
biên
Quҥ
Qu
Quҥt
ҥ
t titiӃ
tiӃp
Ӄp tөc chҥy ӣ mӭc 1 trong 10 phút
B/ҰM
T qu
q
quҥt
usensor
ҥt và
và
và cùng lúc ÿó ÿèn sӁ nhҩp nháy trên màn
hình hiӇn thӏ. Sau khoҧng thӡi gian này
quҥt sӁ tӵ ÿӝng tҳt.

tăng tӕc ÿӝ

Âm hiӋu:
hҩn mӝt
mӝt nú
nút, mӝ
ӝt âm h
hi
iӋu ssӁ
Ӂ vvan
ang
an
g lê
lên
n
Khi nh
nhҩn
mӝt
hiӋu
vang
Set
thi
gian
ÿӇ xác
ác nhұn
n thao
thao tác
ác ÿó.
ó.

Ĉ
Ĉèn:
èn:
chay
t ông

Ĉèn
Ĉ
èn có thӇ ÿѭӧc bұt lên vào bҩt kǤ lúc
nào, dù cho quҥt ÿã ÿѭӧc tҳt ÿi.

Tҳt
Tҳt âm hiӋu:
hiiӋu:
h
Ĉӗng
Ĉӗng thӡi
th
hӡi nhҩn
nh n các nút
nút 0 và
và + cho
cho ÿӃn
ÿӃn khi
khi
mӝ
ӝt âm hiӋu
hiiӋu ÿѭӧc
h
ÿѭ phát
ph ra
a sau
sa Bât
kho
kh
oҧng
mӝt
khoҧng
3
chng
giây
gi
ây.
giây.

trinh

ĈiӅu chӍnh ÿӝ sáng:
Giӳ nút
cho ÿӃ
ÿӃn khi ÿҥt ÿѭӧc ÿӝ sáng
tng
cng
công
mong
mo
muӕn.

suât hut

Bұt
B
ұt âm h
hiӋ
hiӋu:
Ӌu:
trên.
Lһp llҥi
ҥi qu
quyy trình
h trên
ên..
ên
BҰT
quҥt
B
ҰT qu
ҥt

Bұt ÿèn tӵ ÿӝng, ví dө bҵng mӝt bӝ ÿӏnh
giӡ
gi
giӡ:
ӡ:

Mc công suât 3

Nh
N
Nhҩn
hҩn nú
nútt +.

Bұt lên:

Càii ÿһ
Cà
ÿһt tӕc
tӕ
ӕc ÿӝ q
quҥ
quҥt
ҥt th
theo
eo yêu
êu cҫu:
cҫ
ҫu:

Mc công
Nh
N
Nhҩn
hҩn
n nú
nútt +.
Tӕc
Tӕc ÿӝ quҥt
quҥ
ҥt ÿѭӧc
ÿѭӧ
ÿѭ
ӧc tăng
tă
ăng lên mӝt mӭc.

suât 2Ĉӗng thӡi nhҩn các nút - và

Nhҩn
Nhҩ
ҩn nút
nút -.
Tӕc
Tӕ
ӕc ÿӝ q
qu
quҥt
uҥt ÿѭӧc
ÿѭ giҧm
giҧ
gi
ҧm xuӕng
xuӕ
xu
ӕng mӝt
mӝ
m
ӝt mӭc.
mӭc.

TҲT
TҲ
ҲT quҥt:
quҥt:
t:

Sau khoҧng 3 giây ÿèn sӁ bұt lên ÿӇ xác
nhұn cài ÿһt.

Tҳ
ҳt ÿi:
Tҳt

Mc công suât 1Lһp lҥi quy trình trên vӟi ÿèn ÿã ÿѭӧc bұt lên.

Nhҩn
n nút
nút 0.
BiӇu
u tѭӧng
tѭӧ
ѭӧng
ѭӧ
ng
ÿѭӧcc hiӇn thӏ, sau ÿó nhanh
ÿѭ
chóng
chón
óng biӃn
biӃ
bi
Ӄn m
mҩt.
ҩt.
Ho
Hoһc:

Quҥt và ÿèn phҧi ÿѭӧc tҳt ÿi.

Sau khoҧng 3 giây, ÿèn sӁ bұt lên ÿӇ xác
nhұn cài ÿһt.

Tt / M quat

N n gi
Nhҩn
giӳ nút
út - cho
ho ÿӃ
ÿӃn khi quҥt tҳt ÿi.
BiӇ
Bi
BiӇu
Ӈu ttѭӧng
ѭӧng
ѭӧ
ng ÿѭ
ÿѭӧc
ÿѭӧ
ӧc hiӇn
hi thӏ, sau ÿó nhanh
chóng
chón
ch
óng
ón
g biӃn
biӃ
bi
Ӄn mҩt.
mҩt.

5

Các bӝ lӑc và bҧo dѭӥng
Các lѭӟi lӑc dҫu mӥ:
Các lѭӟi lӑc bҵng kim loҥi ÿѭӧc sӱ dөng
ÿӇ hút các phân tӱ dҫu mӥ trong hѫi bӕc
lên khi nҩu ăn.
Các miӃng lót cӫa bӝ lӑc ÿѭӧc chӃ tҥo bҵng
kim loҥi không cháy.

Tháo và lҳp các lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҵng kim
loҥi:
Cҧnh báo: Các bóng ÿèn halogen phҧi
ÿѭӧc tҳt ÿi và nguӝi hҷn.
1. Xoay tròn hai chӕt cài trên lѭӟi lӑc dҫu
mӥ và tháo lѭӟi lӑc dҫu mӥ ra.

Cҧnh báo:
Vì lѭӟi lӑc ngày càng có nhiӅu dҫu mӥ bám
vào nên không chӍ nguy cѫ bҳt lӱa tăng lên
mà hiӋu suҩt cӫa thiӃt bӏ cǊng có thӇ sӁ bӏ suy
yӃu ÿi.
Quan trӑng:
Bҵng cách làm sҥch các lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҵng
kim loҥi theo khoҧng thӡi gian phù hӧp sӁ làm
giҧm nguy cѫ bҳt lӱa cӫa chúng do tích nhiӋt
nhiӅu, ví dө khi ta rán kӻ hoһc quay lâu.
ChӍ báo bão hòa:
Khi các lѭӟi lӑc dҫu mӥ ÿҥt ÿiӇm bão hòa, mӝt
âm hiӋu sӁ vang lên trong vòng 10 giây sau khi
quҥt ÿã ÿѭӧc tҳt ÿi, và tín hiӋu xuҩt hiӋn
trên màn hình hiӇn thӏ. Các lѭӟi lӑc dҫu mӥ
cҫn phҧi ÿѭӧc lau sҥch ngay lұp tӭc.

Làm sҥch các lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҵng kim
loҥi:
Các lѭӟi lӑc có thӇ ÿѭӧc làm sҥch trong
máy rӱa chén. Tuy nhiên có khҧ năng
chúng sӁ bӏ phai màu nhҽ.
Quan trӑng:
Không làm sҥch các lѭӟi lӑc dҫu mӥ
bҵng kim loҥi ÿã quá bão hòa (bám bҭn
quá dày) cùng vӟi các loҥi ÿƭa khác, v.v...
Khi rӱa các lѭӟi lӑc bҵng tay, trѭӟc tiên
hãy ngâm chúng vào nѭӟc xà phòng
ҩm. Sau ÿó chҧi sҥch các lѭӟi lӑc bҵng
bàn chҧi, rӱa thұt kӻ và ÿӇ cho nѭӟc
ÿӑng lҥi khô hӃt.
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2. Làm sҥch các lѭӟi lӑc.
3. Lҳp các lѭӟi lӑc dҫu mӥ ÿã ÿѭӧc
làm sҥch trӣ lҥi vào thiӃt bӏ
4. Hӫy tín hiӋu
hiӇn thӏ.
Nhҩn nút 0.

trên màn hình

Các bӝ lӑc và bҧo dѭӥng
Các bӝ lӑc bҵng than hoҥt tính:
ĈӇ vô hiӋu hóa mùi trong chӃ ÿӝ tuҫn
hoàn khí khép kín.
Cҧnh báo:
Vì bӝ lӑc ngày càng có nhiӅu dҫu mӥ bám vào
nên không chӍ nguy cѫ bҳt lӱa tăng lên mà
chӭc năng cӫa máy hút khói cǊng có thӇ sӁ bӏ
suy yӃu ÿi.
Quan trӑng:
Hãy ngay lұp tӭc thay bӝ lӑc than hoҥt tính ÿӇ
ngăn nguy cѫ bӏ hӓa hoҥn tӯ viӋc tích tө nhiӋt
khi rán hoһc quay lâu.

ChӍ báo bão hòa:
Khi bӝ lӑc than hoҥt tính ÿҥt tӟi ÿiӇm bão
hòa, mӝt âm hiӋu sӁ vang lên trong vòng 10
giây sau khi quҥt ÿã ÿѭӧc tҳt ÿi, và mӝt tín
hiӋu sӁ xuҩt hiӋn trên màn hình hiӇn thӏ.
Bӝ lӑc than hoҥt tính cҫn phҧi ÿѭӧc thay thӃ
ngay lұp tӭc.
Tháo bӝ lӑc:
Cҧnh báo: Các bóng ÿèn halogen phҧi
ÿѭӧc tҳt ÿi và nguӝi hҷn.
1. Tháo các lѭӟi lӑc bҵng kim loҥi.

Lҳp bӝ lӑc vào:
Cҧnh báo: Các bóng ÿèn halogen phҧi
ÿѭӧc tҳt ÿi và nguӝi hҷn.

2. Ҩn vào vҩu phía trѭӟc và tháo bӝ lӑc than
hoҥt tính ra.

1. Tháo các lѭӟi lӑc kim loҥi (xem phҫn "Tháo
và lҳp các lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҵng kim loҥi")
2. Gҳn bӝ lӑc than than hoҥt tính vào.

3. Lҳp các lѭӟi lӑc dҫu mӥ bҵng kim loҥi.
Thay thӃ bӝ lӑc than hoҥt tính:

3. Gài vào vҩu phía trѭӟc.
4. Lҳp các lѭӟi lӑc bҵng kim loҥi (xem
phҫn Tháo và lҳp ÿһt các lѭӟi lӑc
dҫu mӥ bҵng kim loҥi).
5. Hӫy tín hiӋu
Nhҩn nút 0.

trên màn hình hiӇn thӏ.

Các bӝ lӑc than hoҥt tính ÿѭӧc cung cҩp
tӯ các ÿҥi lý chuyên dөng (xem phҫn Các
phө kiӋn tùy chӑn).
ChӍ sӱ dөng các bӝ lӑc chính hãng. Vì
khi ÿó thiӃt bӏ ÿѭӧc bҧo ÿҧm chӭc năng
hoҥt ÿӝng hoàn hҧo.
Vӭt bӓ bӝ lӑc than hoҥt tính cǊ:
Các bӝ lӑc than hoҥt tính cǊ KHÔNG
chӭa bҩt kǤ chҩt có hҥi nào. Vì thӃ chúng
có thӇ ÿѭӧc vӭt bӓ nhѭ rác thҧi sinh hoҥt.
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VӋ sinh và bҧo dѭӥng

Thay thӃ bóng ÿèn

Ngҳt kӃt nӕi máy hút khói vӟi nguӗn ÿiӋn
bҵng cách rút phích cҳm nguӗn ÿiӋn chính
hoһc tҳt chúng tҥi hӝp cҫu chì.

1. Tҳt thiӃt bӏ và rút phích cҳm ÿiӋn hoһc
tҳt nguӗn ÿiӋn tҥi hӝp cҫu chì.

Lúc bҥn làm sҥch các lѭӟi lӑc dҫu mӥ,
hãy cùng lúc lau sҥch dҫu mӥ còn ÿӑng lҥi
ӣ các bӝ phұn có thӇ vӟi tӟi cӫa thân
máy. ViӋc này làm giҧm ÿáng kӇ nguy cѫ
hӓa hoҥn và ÿҧm bҧo rҵng thiӃt bӏ hoҥt
ÿӝng hiӋu quҧ nhҩt có thӇ.

Khi ÿѭӧc bұt lên, các bóng ÿèn halogen
trӣ nên rҩt nóng. Thұm chí sau khi ÿã ÿѭӧc
tҳt ÿi thì vүn có nguy cѫ bӏ bӓng nӃu chҥm
vào.
2. Dùng mӝt mӝt tua vít hoһc mӝt công cө
tѭѫng tӵ ÿӇ tháo vòng chөp ÿèn.

Sӱ dөng mӝt dung dӏch tҭy rӱa trong
nѭӟc ҩm hoһc dung dӏch làm sҥch cӱa sә
có tính dӏu nhҽ ÿӇ làm sҥch vòm cӫa thiӃt
bӏ.
Không cҥo bөi bҭn ÿã khô mà nên làm cho
chúng bong ra bҵng cách dùng mӝt miӃng
vҧi ѭӟt thҩm vào. Không sӱ dөng các chҩt
tҭy rӱa có tính ăn mòn hoһc các miӃng cӑ
rӱa bҵng thép vì có thӇ tҥo ra các vӃt
xѭӟc.
Ghi chú: Không sӱ dөng cӗn (rѭӧu mҥnh)
trên các bӝ phұn bҵng nhӵa, nӃu không
bӅ mһt có thӇ không còn sáng bóng.
Cҧnh báo: Ĉҧm bҧo rҵng bӃp ÿѭӧc thông
gió ÿҫy ÿӫ. Tránh các ngӑn lӱa trҫn.

3. Thay thӃ bóng ÿèn halogen (bóng ÿèn
halogen tiêu chuҭn 12 V, tӕi ÿa 20 W,
chuôi bóng G4).
Cҧnh báo: Cҫn chú ý phҫn chuôi ÿèn.
Cҫm bóng ÿèn bҵng mӝt miӃng vҧi sҥch.

ChӍ làm sҥch các nút vұn hành bҵng mӝt
dung dӏch xà phòng loãng và mӝt miӃng vҧi
mӅm ѭӟt. Không sӱ dөng dung dӏch làm sҥch
thép không gӍ ÿӇ làm sҥch các nút vұn hành.

Các bӅ mһt thép không gӍ:
Sӱ dөng dung dӏch làm sҥch không có tính
ăn mòn dùng cho thép không gӍ.
Làm sҥch bӅ mһt cùng hѭӟng thӟ thép nhѭ
khi bӅ mһt ÿѭӧc mài và ÿánh bóng.
Không sӱ dөng bҩt kǤ vұt dөng sau ÿây
ÿӇ làm sҥch các bӅ mһt bҵng thép không gӍ:
miӃng xӕp rӱa có tính ăn mòn, các dung dӏch
làm sҥch chӭa cát, sôÿa, axit hoһc clo!
Các bӅ mһt bҵng nhôm, bҵng nhӵa và sѫn:
Sӱ dөng mӝt miӃng vҧi lau cӱa sә mӅm,
không có xѫ vҧi hoһc miӃng vҧi sӧi nhӓ.
Không sӱ dөng vҧi khô.
Sӱ dөng mӝt chҩt làm sҥch cӱa sә có tính
nhҽ dӏu.
Không ÿѭӧc sӱ dөng các chҩt làm sҥch
mҥnh, có axit hoһc chҩt ăn da.
Không sӱ dөng các chҩt có tính mài mòn.
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4. Lҳp lҥi vòng chөp ÿèn.
5. Cҳm ÿiӋn cho thiӃt bӏ hoһc bұt công
tҳc tҥi hӝp cҫu chì.
Ghi chú: NӃu ÿèn không sáng, hãy kiӇm tra
xem bóng ÿã ÿѭӧc lҳp vào ÿúng cách hay
chѭa.

Cài ÿһt chӍ báo bão hòa

NӃu bҥn gһp trөc trһc

NӃu cҫn thiӃt phҧi thay ÿәi chӃ ÿӝ vұn hành
(chӃ ÿӝ hút xҧ khí / tuҫn hoàn khí khép kín),
chӍ báo bão hòa cho các bӝ lӑc cǊng phҧi
ÿѭӧc thay ÿәi (xem các Các chӍ dүn lҳp ÿһt).

NӃu hoһc xuҩt hiӋn trên màn hình hiӇn
thӏ:
Xem phҫn "Các bӝ lӑc và bҧo dѭӥng".
NӃu không thӇ vұn hành thiӃt bӏ:
Ngҳt kӃt nӕi thiӃt bӏ vӟi nguӗn ÿiӋn bҵng
cách rút phích cҳm nguӗn ÿiӋn chính hoһc
tҳt công tҳc tҥi hӝp cҫu chì.
Ĉӧi khoҧng 1 phút và sau ÿó bұt thiӃt bӏ lên
lҥi.
NӃu bҥn có bҩt kǤ câu hӓi nào hoһc nӃu xҧy
ra lӛi kӻ thuұt nào, hãy gӑi cho Trung tâm
chăm sóc khách hàng. (Xem danh mөc các
ÿҥi diӋn cӫa Trung tâm chăm sóc khách
hàng).
Khi gӑi, hãy nhӟ nhӳng mã sӕ sau ÿây:

Sӕ E-Nr.

FD

ViӃt các mã sӕ tѭѫng ӭng vào khung trên.
Sӕ E-Nr (mã sӕ máy) và FD (mã sӕ lô sҧn
xuҩt) ÿѭӧc nêu trên bҧng thông sӕ có thӇ
ÿѭӧc nhìn thҩy phía trong cӫa thiӃt bӏ sau
khi ÿã lҩy khung bӝ lӑc ra.
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Các chӍ dүn lҳp ÿһt:
Thông tin quan trӑng
Các thiӃt bӏ cǊ không phҧi là phӃ
phҭm vô giá trӏ.

Nhӳng vұt liӋu thô có giá trӏ có thӇ ÿѭӧc
cҧi tҥo lҥi bҵng cách tái chӃ các thiӃt bӏ
cǊ.
Trѭӟc khi vӭt bӓ thiӃt bӏ cǊ cӫa bҥn, hãy
làm cho nó trӣ thành không còn sӱ dөng
lҥi ÿѭӧc nӳa ÿӇ tránh gây nguy hiӇm.
Bҥn ÿã có ÿѭӧc thiӃt bӏ mӟi cӫa mình
ÿѭӧc ÿóng gói bҧo quҧn cҭn thұn trong
mӝt thùng các-tông.
Tҩt cҧ các vұt liӋu ÿóng gói ÿӅu an toàn vӟi
môi trѭӡng và ÿӅu có thӇ tái chӃ.
Hãy góp phҫn làm cho môi trѭӡng tӕt lên
bҵng cách vӭt bӓ các vұt liӋu ÿóng gói
theo cách thân thiӋn vӟi môi trѭӡng.
Hãy hӓi nhà phân phӕi cӫa bҥn hoһc
chính quyӅn ÿӏa phѭѫng nѫi bҥn ӣ vӅ
các cách thӭc vӭt bӓ rác thҧi hiӋn hành.
Máy hút khói có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng
vӟi cѫ chӃ hút xҧ khí hoһc tuҫn hoàn khí
khép kín.
Luôn lҳp ÿһt máy hút khói phía trên phҫn
trung tâm cӫa bӃp.
Khoҧng cách tӕi thiӇu giӳa bӃp ÿiӋn
và bӝ phұn thҩp nhҩt cӫa máy hút khói là
550 mm, hình 1.
Không ÿѭӧc lҳp ÿһt máy hút khói phía
trên bӃp dùng nhiên liӋu rҳn (nhѭ than ÿá,
dҫu lӱa) vì có nguy cѫ hӓa hoҥn lӟn (ví dө
tӯ mӝt tia lӱa bay lên) trӯ khi bӃp có nҳp
ÿұy kín và không tháo ra ÿѭӧc và tҩt cҧ
các quy ÿӏnh quӕc gia ÿѭӧc tuân thӫ.
Khoҧng cách giӳa máy hút khói vӟi vùng
nҩu càng nhӓ thì khҧ năng các giӑt nhӓ sӁ
hình thành trên mһt dѭӟi cӫa máy hút khói
càng lӟn.
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Thông tin thêm vӅ bӃp ga:
Khi lҳp ÿһt các bӃp ga, hãy tuân thӫ các
quy ÿӏnh bҳt buӝc cӫa quӕc gia có liên quan
(ví dө tҥi Ĉӭc: Technische Regeln
Gasinstallation TRGI)
Tuân thӫ nhӳng hѭӟng dүn và quy ÿӏnh
lҳp ÿһt hiӋn hành cӫa nhà sҧn xuҩt thiӃt bӏ
dùng ga.
Trong quá trình lҳp ÿһt, hãy ÿҧm bҧo
rҵng chӍ mӝt mһt cӫa máy hút khói ÿѭӧc ÿһt
trӵc tiӃp cҥnh mӝt thiӃt bӏ có cҥnh cao hoһc
cҥnh tѭӡng. Khoҧng cách ít nhҩt 50 mm.
Khoҧng cách tӕi thiӇu trên các vùng
nҩu cӫa bӃp gas giӳa cҥnh trên cӫa kiӅng
bӃp và cҥnh dѭӟi cӫa máy hút khói là:
650 mm, hình 1.

