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MODEL: RHT 6300L IN

Lưu ý quan trọng:

 Khách hàng cần giữ lại các tài liệu nhằm hỗ trợ trong quá trình sử dụng

 Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm

quen và có thể sử dụng thiết bị

 Bản dịch áp dụng cho 1 seri sản phẩm, khách hàng tham chiếu bộ

hướng dẫn sử dụng gốc theo máy
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1.THÔNG SỐ KĨ THUẬT

• Hút mùi âm tủ

• Model: RHT 6300 LIN

• Hút mùi âm tủ Telescopic

• Bảng điều khiển cơ dễ dàng sử dụng

• 3 tốc độ điều chỉnh với vùng hút mở rộng

• Động cơ tuabin đôi với 2 đèn halogen

• Công suất hút: 324m³/giờ

• Độ ồn: 50~66dB(A)

• KT (DxRxC): 598x281x175 mm

• Điện: 163w

• Nguồn điện: 220~240V/50Hz







2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Việc lắp đặt nên thực hiện bởi kĩ thuật viên

Đấu nối nguồn điện : Thiết bị dùng điện 220-240v/50Hz

Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn thứ II nên không cần đấu nối tiếp địa. Việc đấu

nối phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam

Khoảng cách lắp đặt giữa hút mùi và bếp tối thiểu 65 cm. Không nên đấu nối đường

thoát khí của hút mùi chung với đường thoát khí khác do khói và khí của hút mùi nóng

Có thể tháo lưới lọc ra khi lắp đặt cho thuận tiện

Nên sử dụng ống thoát khí vừa với lỗ thoát khí của máy hút mùi

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Treo hút mùi vào phần dưới của tủ bếp, để đúng vị trí đảm bảo độ chắc chắn bằng

cách cố định các vít vào thành tủ bếp, đảm bảo tính thẩm mỹ khi lắp đặt thiết bị

Khi đấu nối đường thoát khí ra ngoài tường cần lưu ý mua ống nối phù hợp và đảm bảo

mối nối được khít

Nếu sử dụng máy hút mùi không có ống thoát khí ra ngoài tường nên sử dụng hộp than

hoạt tính khử khói của nhà sản xuất



3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nên bật máy hút mùi khi bắt đầu nấu bếp và nên để khoảng 15 phút ở chế độ hút

thấp hơn sau khi dừng nấu nhằm hút toàn bộ khí ra ngoài

Nên vệ sinh tấm lưới lọc thường xuyên để đảm bảo máy hút được hiệu quả, có

thể 2 tháng 1 lần tháo tấm lưới và vệ sinh nhẹ nhàng. Nếu các tấm sợi lưới rách,

bị xơ nên mua cái mới thay thế. Có thể giặt nhẹ tấm sợi lọc bằng xà bông, để khô

và sử dụng như bình thường. sau vài lần giặt tấm sợi lọc có thể thay đổi màu một

chút, trong trường hợp này không ảnh hưởng tới chất lượng tấm sợi lọc

Nếu không vệ sinh định kỳ tấm sợi lọc, dầu mỡ bám vào tấm lưới lâu ngày sẽ có

thể gây cháy nếu gặp lửa

Nếu dùng bộ than hoạt tính nhằm lọc khí  tại chỗ, khí tươi sau khi được xử lý sẽ

xả ra tại phòng. Bộ than này không thể vệ sinh và không dùng lại được mà cần

thay bộ mới sau 1 thời gian tùy vào mức độ nấu bếp ( có thể từ 4 tháng hoặc lâu

hơn)

Bóng đèn sử dụng khi nấu ăn, không nên sử dụng làm ánh sáng chung của phòng

Thay bóng đèn: Tuổi thọ của bóng đèn tùy thuộc  vào thời gian sử dụng, sự ổn

định của nguồn điện, lưu ý khi thay bóng đèn không chạm vào bóng vừa sử dụng

để tránh bỏng

Điều khiển Micro: Hút mùi được trang bị điều khiển Micro, có nghĩa khi kéo hút

mùi mở rộng thì đèn và mô tơ cùng hoạt động. Lưu ý: Khi đóng ngăn mở rộng thì

đèn và mô tơ sẽ dừng lại ở chế độ đã đặt trước đó



4. LƯU Ý CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi đang đun bếp không nên mở phin lọc mỡ của máy hút mùi

Không nên chạm vào bóng đèn hoặc các bộ phận gần bóng đèn ngay khi
vừa tắt thiết bị tránh bị bỏng tay

Không được đốt lửa nóng sát dưới mặt máy hút mùi

Không nên bật bếp mà không có nồi nấu, độ nóng sẽ làm hỏng lưới lọc và có
thể gây

cháy nếu để lâu

Lưu ý khi rán thực phẩm vì dầu ăn/mỡ có thể gây cháy

Rút dây điện ra khỏi nguồn khi cần bảo hành, bảo trì thiết bị

Không được để trẻ em và người không đủ minh mẫn sử dụng thiết bị

Không để trẻ em nghịch thiết bị như đồ chơi

Có tiếng hút gió trong phòng khi sử dụng máy

Cẩn thậm khi vệ sinh thiết bị

Thiết bị này được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu – European Directive
EC/2002/96; WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Các thiết bị điện sau khi không sử dụng cần được đưa về trung tâm tái chế
thiết bị điện, không nên vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến sức khỏe con
người và môi trường. Sản phẩm có biểu tượng tái chế rác thải có thể tái
chế theo qui định chung của địa phương

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu người sử
dụng không thực hiện đúng các qui chuẩn yêu cầu
trên


