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1 Safety notes
Read this user’s manual completely before you 
work with the hood.

Keep this manual in a safe place. When 
passing on the appliance to third parties, 
please also include the user’s manual.

Strictly observe the precautions in order to 
avoid injury to persons and damage to the 
appliance.

The manufacturer assumes no liability for 
damages caused by non-observance of this 
user’s guide.

Important information for your safety are 
specially marked. Instructions must be strictly 
observed to avoid accidents and damage to 
the appliance

WARNING!

Warns of health hazards and indicates 
possible risks of injury.

ATTENTION!

Indicates hazards for the appliance or other 

items.

CAUTION!

Indicates a potential hazard that could result 

in property damage if not avoided.

NOTE!

Indicates tips and information.

Refers to another chapter, a paragraph or 
note.

1.1 User’s manual

1.2 Notes used
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1 Safety notes
Persons (including children) who are 
because of mental, physical or motor skills 
not able to use the appliance safely (special 
people), may not use the appliance without 
supervision or may use it only according 
under directives of a responsible person.
Do not leave the appliance unattended. Use 
with caution when children or special people 
who can not properly assess the hazards are 
nearby.

Packaging materials
- do not use to play. They pose the risk of 
suffocation.
- dispose of the packaging materials properly 
(  spare parts and disposal).

The range hood is intended only to clean the 
cooking fumes rising from the cooking area 
and for private use in the home.

- The appliance is for home use only.
- The appliance is not intended for 
commercial use.
- The hood is for use behind electric 
hotplates only.
- Any other use is considered improper and 
is prohibited.

Particularly refrain from:
- The operation of the range hood without 
metallic grease filter. Lack of the metallic 
grease filter leads to massive fatty deposits 
in the hood and the exhaust ducts.
- Flambéing near the range hood. It may 
lead to inflammation of the fatty deposits.
- Operation of the hotplate without cookware.

1.3 Children, special people

1.4 Intended use
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2 Unpacking and Installation
-Open flame can lead to inflammation in the 
hood.
-Cleaning the hood with agents or devices 
which are not specifically approved for this 
purpose, e.g. with a steam cleaner
  (  Maintenance).
- Repair work carried out by unauthorized 
personnel (  Customer Service).

WARNING!

Risk of burns. Incorrect operation of the 
hood can cause burns.

- Duly comply with the maintenance and 
cleaning instructions

Basically refrain from:
- Cooking, frying and grilling with open flame 
due to fire hazard.

1.5 Fire hazard

WARNING!

Electric shock. The hood is electrically 
operated. Incorrect installation, handling and 
operation can result in serious injury or 
death. Observe the safety notes.

1.6 Power Supply
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Any intervention by unauthorized personnel 
terminates the guarantee and warranty claims 
( Warranty).

1.7 Defective equipment ATTENTION!

Do not install or operate a defective hood. 
Repair work must be performed by qualified 
personnel authorized by the manufacture 
(      Customer Service).

2 Unpacking and Installation
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2 Unpacking and Installation
The packaging materials are recyclable. 
Save resources and reduce waste 
generation. 
Feed the packaging items to the material 
recycling process again. Your dealer will 
take the packaging back 

Observe the safety notes during installation 
and electrical connection (  Safety notes) 
Read the installation instructions completely 
before installation.

Strictly observe the precautions in order 
to avoid injury to persons and damage to 
the appliance.

The manufacturer assumes no liability for 
damages caused by non-observance of this 
installation guide

2.1 Unpacking

2.2 Installation and electrical 
connection

2.3.1 Checking the hood parts

These include:
- Range hood and motor module

Accessories:

- 4 mounting brackets for hood housing

- Screws and washers for hood housing and 
motor module.
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2 Unpacking and Installation
2.3.2 General information on 
installation

WARNING!

Danger to life in case of damage to power 
lines. When drilling, supply lines (electricity, 
gas and/or water pipes) can be damaged. 
Before drilling get informed about courses of 
the supply lines (e.g. use a detector to 
locate metal and live wires).

The hood is seated in the countertop (worktop) 
behind the hotplate.
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2.3.3 Installation drawings

Fig. M3

Fig. M2a

Fig. M1

Fig. M2b
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2.3.4 Dimensions of the appliance
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2.3.5 Preparations for the hood 
assembly

- Using the mounting template, transfer 
the cutout size on the countertop to the 
desired location above the hob. 

The cutout dimensions are:  
K-3410DR : 800 x103 mm

- You can connect the exhaust air from all 
directions to the hood (Fig. M3). For such 
purpose you can screw the motor module 
after the installation of the hood housing 
accordingly. For an air outlet to the front, the 
angle plate has to be unscrewed with the 
round vent connection and the engine below 
it, then rotated and screwed again.

Extraction mode:
Lay the exhaust duct with a diameter of 150 
mm up to an already prepared wall 
penetration.

Recirculation mode:
The active carbon filter module must be 
placed so that the air is fed back into the 
kitchen area. In the skirting board, down on 
the side of the cabinet, etc., Use a round or 
flat air duct with a diameter of 150 mm.
We recommend a length of the air duct from 
the motor module to the circulating air 
module of not less than 180-200 mm, 
otherwise loud air noises may occur.
The active carbon filter module allows the 
connection of a flat channel with the 
dimensions of 222 x 89 mm

1. Cutout in the countertop

2. Motor module port direction for
the exhaust duct

3. Preparing the air duct for extrac-
tion mode or recirculation mode

2 Unpacking and Installation
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2.3.6 Installation of the hood 1. Position the cutout to the countertop. The 
distance between the hob’s edge and the 
hood’s edge shall be max. 20 mm 
(see Figure M1).

2. Installing the hood housing
Insert the hood housing into the cutout until 
you can carefully place the mounting sleeve 
on the countertop (fig. M2a).

Fasten with the mounting brackets the 
aligned, vertically positioned hood housing at 
the bottom of the cabinet floor (Fig. M2b).

Fasten the motor module to the hood 
body (Fig. M3) . Pay attention to the blowing 
direction of the motor.

Connect the air channel as prepared for 
exhaust or recirculation.

Electrical connection of the electronics 
module with the motor/hood housing.
Plug the connection cable with 2 different 
couplings accordingly.

ATTENTION!

Do not install or operate a defective 
hood. Repair work must be 
performed by qualified personnel 
authorized by the manufacturer 
(      Customer Service).

Fig. 2:  Electronics module

2 Unpacking and Installation
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To use this range hood in recirculation mode, 
install the recirculation module so that the 
aspirated air is blown through the 
recirculation module back to the kitchen area, 
e.g., through to the skirting board of the 
kitchen furniture, or the like. 

The stainless steel front panel with drawer is 
locked with magnets in the module. To install 
and to remove later to change the carbon 
filter pads, draw towards the front the front 
panel with the drawer.

For carbon filter assembly fix a place under 
the bench.
Remove the sheet from the air outlet(Fig. 
3a) , screw the rectangle adaptor (Fig 3b) 
Immobilize carbon filter box to a proper place 
from mounting holes
Affix one side of Round Flexible duct to the 
product , other side to the adaptor (Fig.3c)

Fig 3: Recirculation module

2.3.7 Hood for recirculation mode

2 Unpacking and Installation

Fig 3a

Fig 3b

Fig 3c
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3 Operation

3.1. Lift operation

Fig. 4: Touch control operation panel

The hood is in STANDBY mode when it is 
powered. In this state, the display shows 
nothing.

Moving the lift out
By touching the   or     button, the lift moves 
up.         

Info: As long as the lift is extended by less 
than 20 cm, the display will show a “0” after 
touching the button. When the lift is then 
raised by higher than 20 cm, nothing will be 
shown on the display. Neither motor nor light 
goes on in this condition.
After touching the     button, the light goes 
on after 20 cm of lifting height, but motor 
does not. 
Stopping the lift or pulling it out again By 
touching the arrow button    or    the lift is 
stopped and/or started in the direction of the 
arrows.

Info: The lift can be stopped or moved only 
after the height of 20 cm.

Lowering of the lift
By touching the   .
Info: After the lift has reached a height of 
less than 20 cm, the motor and the lights turn 
off, and the hood is in the standby mode. In 
this case, no indicator lights on the display.
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In the event that any obstacle exists on the 
way of the lift when closing, e.g. a pot, dishes, 
hands, etc., the movement is stopped when 
the cover plate hits the obstacle and the lift 
then goes up again.
Motor on/off and changing the power 
settings
Each time the         button is touched, the 
running stage increases by one step up to the 
max. Level 4 is reached. The display 
will shown in each case theselected running 
stage.
Touching the  button decreases the running 
stage by one step each time; until the motor 
is switched off.
Nothing will be shown on the display then.

By touching the   button for about 
3 seconds, the automatic delayed shutoff 
function will be activated. The set running 
stage starts lashing on the display.
15 minutes after the activation of the automa-
tic delayed shutoff function, the motor and/or 
the light will be switched off automatically. 
The lift will remain stopped then.

To change the running stage within the set 
Automatic Delayed Shutoff Function time 
of 15 min, touch the button  or    The 
Automatic delayed shutoff function will remain 
active.
The automatic delayed shutoff function can 
be turned off at any time within the 15 
minutes. To do this, the button      must be 
pressed for about 3 seconds.

3.2. Motor operation

3.3. Automatic delayed shutoff 
function switching and changing

Safety function when clo-
sing the lift:

3 Operation
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The light goes on when the lift is extended

By touching the   button you can turn the 
backlight on or off.

Info: The lift must be extended to a height of 20 
cm at the least.

The light goes off when the lift is fully 
down-By touching the      button the lift moves 
upward and after an height of 20 cm, the light 
turns on automatically. The motor remains off.

In case of power failure, the lift remains 
stopped in its current position. After the power 
is resumed, motor and light stays off and the 
lift remains in its previous position. You can 
now operate the hood again, as described 
above.

3.5.  Power failure 

3.4.  Light on and off

3 Operation

3.6  Boost When the product is switched to maximum 
speed while it is operated, a ( ) symbol shall be 
displayed on the screen. 'b' symbol indicates 
that boost (boost ventilation) mode is active on 
the model. Product shall operate for 7 minutes 
in this mode and ‘b’ symbol shall lash on the 
screen during this period. After 7 minutes, 
product shall automatically switch down one 
speed level and shall resume operation in the 
lower speed level. 

NOTE!
It is not possible to use timer feature in 
the boost mode.
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The hood is in STANDBY mode when it is 
powered. In this state, the display shows 
nothing.

Pulling out the lift 
By pressing the      button the lift will go up. 
When the lift reaches a height of 20 cm the 
light goes on; motor does not.

Info: As long as the lift is extended by less 
than 20 cm, the display will show a “0” after 
touching the button; when the lift is then 
raised by higher than 20 cm, nothing will 
be shown on the display

Stopping the lift or pulling it out again
By pressing the button      or      the lift will 
stop. By holding the buttons      pressed for 
about 3 seconds, the lift will be pulled out 
again.

Info: The lift can be stopped or moved only 
after the height of 20 cm.

Lowering of the lift 
Press the      button for about 3 seconds.

Info: After the lift has reached a height of 
less than 20 cm, the motor and the lights 
turn off, and the hood enters the standby 
mode when the lift is lowered down 
completely. In this case, no indicator lights 
on the display.  

3.A.1.  Lift operation

3.A. Hood operation with
the remote control

3 Operation

Fig. 5: Remote control with buttons
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Switching the motor on/off, and changing 
the power stages
Every single pressing of the       button first 
switches on the engine and then increases 
the running stage by one step each, until the 
maximum stage 4 is reached. The display 
shows the selected running stage in each 
case.
Every single pressing of the       button first 
switches reduces the running stage by one 
step each; until the motor is switched off. 
The display will then show nothing.
The motor can be turned off by pressing the  
     button.

The automatic delayed shutoff function is ac-
tivated by pressing the      button for about 3 
seconds. The set running stage starts to flash 
in the display of the hood.
15 minutes after the activation of the automa-
tic delayed shutoff function, the motor and/
or the light switches off automatically. The lift 
remains stopped.

To change the running stage within the set 
Automatic Delayed Shutoff Function time 
of 15 min, touch the button       or      The 
automatic delayed shutoff function will remain 
active.

The automatic delayed shutoff function can be 
turned off at any time within the 15 minutes. 
To do this, the button      must be pressed for 
about 3 seconds. 

3.A.2.  Motor operation

3.A.3.  Automatic delayed shutoff
function switching and changing

3 Operation
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The light goes on when the lift is extended

By pressing the      button you can turn the 
backlight on or off.

Info: The lift must be extended to a height of 
20 cm at the least.

The light goes off when the lift is fully 
down
By pressing the      button the lift moves 
upward and after an height of 20 cm, the light 
turns on automatically. The motor remains off.

In case of power failure, the lift remains 
stopped in its current position. After the 
power is resumed, motor and light stays off 
and the lift remains in its previous position. 
You can now operate the hood again, as 
described above.

3.A.4.  Light on/off

3.A.5.  Power failure

3 Operation
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4 Maintenance
4.1 General maintenance notes ATTENTION!

The hood housing gets damaged if cleaned 
incorrectly. Discoloration may occur on the 
surfaces. Do not use any steam cleaner to 
clean the hood housing. Aggressive 
cleaning agents such as vinegar-based 
cleaners, abrasive cleansers, abrasive 
granules or pointed items must not be used.

NOTE!

Perform regular maintenance and cleaning 
of the range hood to ensure safety, 
function and performance.

Clean the range hood right after the 
installation and then when it is get dirty.

ATTENTION!

Remaining ilm adhesive residues on the 
stainless steel surface can lead to stains. 
Always clean the surface of the range hood 
thoroughly after the installation. For this 
purpose, use a cleaner that is specially 
suitable for stainless steel surfaces

Observe the following general notes for 
cleaning and care (also applies to painted 
glass surfaces):
- Before cleaning, remove any rings, watches 
and jewelry in order not to scratch the 
painted surface inadvertently.
- Always clean a large area in order to avoid 
selective charging.
- Do not rub too hard on the material, so that 
no scratches and dull spots arise.
- Do not use abrasive or harsh cleaners or 
burnishes. Ingredients may damage the 
material.
- Be cautious in the use of sponges or rags. 
Residues can cause scratches.

4.2 Cleaning of the hood

4.2.1 Notes for cleaning and 
care
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Special stainless steel cleaning agents are 
suitable for the maintenance of stainless steel 
surfaces  (  Note below). They create a 
protective film that reduces fingerprints and 
facilitates the further maintenance.

Maintenance of stainless steel 
surfaces

4.3. Cleaning of the metallic 
grease filter

NOTE!
For the care of stainless steel surfaces we 
recommend the Stainless Steel Care Spray,  
Order No. PS 500 

ATTENTION!
Fire hazard. An oversaturated metallic 
grease filter may lead to fires. Therefore, 
follow the maintenance and cleaning 
instructions.

- Immediately absorb and wipe dry fresh 
drops or spots (e.g. acidic liquids such as 
fruit juices) with a cloth.
- Do not pull or hit hot, heavy and sharp 
objects on top the painted surfaces.

ATTENTION!

Too frequent cleaning or the use of 
aggressive cleaning agents may cause 
damage to the mesh fabric of the metallic 
grease filters. For cleaning, only use a 
detergent suitable for this purpose (e.g. 
dishwashing detergent).

4 Maintenance
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Cleaning of the metallic grease filter

To do this
- Soak the metallic grease filter well in hot 
soapy water, and clean it with a soft brush. 
Repeat the procedure if necessary.
- Rinse it well with hot water, and let dry.
- Repeat the process if the result is not 
satisfactory. The metallic grease filters are 
dishwasher safe  ( Note see below).

4.4 Metallic grease filter removal, 
installation and cleaning

NOTE!
Securely hold the filter during handling, in 
order to prevent damage to the filter and 
the hotplate.

NOTE!

The metallic grease filter is dishwasher safe 
and can be cleaned using a program up to 
max. 55°C. Clean the grease filters 
separately due to possible fat deposits on 
the dishes. If heavily soiled, first soak in hot 
soapy water. Color changes on the metallic 
grease filter do not affect the function, and 
do not constitute any ground for complaint.

Fig. 6a: Edge suction plate removal

- Pull the top edge suction plate forward and 
disengage from the locking latch. Thus, the 
hood gets immediately de-energized 
( Fig. 6a). Take out the edge suction plate 
upwards.

To remove the grease filter  (  Fig. 6b) 
jpush the clip up and remove the filter 
forward/down respectively.

To insert the grease filter insert the upper 
pin by sliding it into the frame, press the 
clip, press filter onto the frame, and 
release the clip. Check whether the clip is 
properly engaged.

Fig. 6b: Metallic filter removal/ installation

4 Maintenance
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CAUTION!

Performance is affected in case of undue 
maintenance intervals. Excessively long 
periods of use lead to clogging of the 
metallic grease filter and the active carbon 
filter with grease and dirt particles, resulting 
in severe impairment of the functionality of 
the hood. Therefore, please observe the 
maintenance intervals.

ATTENTION!

Too frequent cleaning or the use of 
aggressive cleaning agents may cause 
damage to the mesh fabric of the metallic 
grease filters. For cleaning, only use a 
detergent suitable for this purpose (e.g. 
dishwashing detergent).

4 Maintenance

4.5 Recirculation mode operation 
with the Active Carbon Filter Pad 
and the Recirculation Module 

Fig.7: Active Carbon Filter Pad and the 
Metallic Active Carbon Filter Module
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4 Maintenance
4.5.1 Removal and installation 
of the carbon filter pad from and 
into the recirculation module

Remove the stainless steel front panel from 
the magnets towards the front. Pull out 
upwards the carbon filter pad which is now 
visible from the top. Reinsert the pad after 
washing or install a new one behind the 
stainless steel front panel, and push in the 
drawer contacting the magnets.

4.5.1 Washing of the carbon filter 
pad 

The active carbon filter pad can be washed 3 
times. The service period is 3-4 months under 
normal cooking conditions is, 2-3 months 
under frequent cooking practice, then it must 
be washed, or replaced with a new filter pad. 
It can be washed  by hand or in a dishwasher 
at a standard program up to max. 55°C. 
Wash the pad alone in the dishwasher, so 
that no leftover food, etc., come into contact 
with the pad. Do not use any intensive stage, 
as otherwise damage could occur.
Leave the filter pad to dry in air, or in the oven 
at 80°C max. for 40 minutes. If the active 
carbon filter pad is not washed regularly and 
replaced, louder motor noise and increased 
cooking smells may result in the kitchen 
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4.7 Lamp replacement

WARNING!

Risk of short circuit when replacing the lamp. 
The hood is electrically operated. Interrupt 
the power supply before changing the lamp.

Replacement of the defective Power-LED

To do this:

The built-in power LED are very reliable and 
durable lamps.

Nevertheless, should a defect in the lighting 
arise, you can obtain the replacement 
lamps and replacement information through 
the customer service.

Fig. 8: Power-LED replacement

4 Maintenance
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4 Maintenance
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4 Maintenance
4.8 If the product does not work:

Before you contact the technical 
service:

Make sure that the product is plugged in and 
the electric fuse of the electric wiring is 
running. Do not take any action that will 
damage the product. Before you contact with 
technical service, check your cooker hood 
according to Table 1. If the problem goes on, 
contact the seller or the most authorized 
service. 

4.9 In order to use the cooker 
hood efficiently;

Use ducts of 150 mm diameter and as few 
bends as possible when you make the 
chimney connection. 

Pay attention to aluminum filters‘ cleaning 
periods and changing periods of carbon 
filters.
Use the product at middle speed if high 
suction power is not necessary.

In order to ensure that ventilation occurs 
correctly, windows of the kitchen should be 
kept closed.
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi vận 
hành máy hút.

Giữ lại hướng dẫn sử dụng này. Khi chuyển 
nhượng máy hút cho bên thứ ba hãy kèm theo 
hướng dẫn.

Tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp phòng 
ngừa để tránh gây thương tích cho người và 
làm hỏng thiết bị.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với 
những trường hợp gây ra do không tuân thủ 
theo hướng dẫn.

Thông tin an toàn của bạn được đánh dấu đặc 
biệt. Hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm 
ngặt để tránh gây tai nạn và gây hư hỏng thiết 
bị.

CẢNH BÁO!

Cảnh báo các mối nguy hiểm sức khỏe và chỉ 
ra nguy cơ chấn thương.

CHÚ Ý!

Chỉ ra mối nguy hiểm cho thiết bị hoặc các vật 

dụng khác.

THẬN TRỌNG!

Chỉ ra một số nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn 

đến thiệt hại tài sản nếu không tránh được.

GHI CHÚ!

Chỉ ra lời khuyên và thông tin.

Đề cập đến một chương khác, hoặc đoạn 
văn và ghi chú.

1 Ghi chú an toàn 
1.1 Hướng dẫn sử dụng

1.2 Ghi chú sử dụng
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1 Ghi chú an toàn
Những người (bao gồm cả trẻ em) có vấn đề 
về tinh thần, thể chất và vận động không thể 
sử dụng thiết bị một cách an toàn (người đặc 
biệt), không được sử dụng thiết bị mà không 
có sự giám sát hoặc chỉ sử dụng thiết bị khi 
có người hướng dẫn chịu trách nhiệm về sự 
an toàn của họ.
Không để thiết bị không được giám sát khi có 
trẻ em và những người đặc biệt ở gần thiết bị.

Vật liệu bao gói
- không sử dụng để chơi vì có nguy cơ nghẹt 
thở.
- vứt bỏ vật liệu bao gói đúng cách 
(        phụ kiện và xử lý).

Máy hút mùi chỉ sử dụng cho mục đích làm 
sạch không khí, hút khói nấu ăn và chỉ được 
sử dụng trong hộ gia đình.

- Thiết bị chỉ sử dụng cho gia đình.
- Thiết bị không dành cho mục đích thương 
mại.
- Máy hút mùi chỉ được sử dụng phía sau tấm 
chắn điện.
- Các mục đích sử dụng khác được xem là 
không phù hợp và bị cấm.

Đặc biệt tránh:
- Hoạt động của máy hút không có lưới lọc 
dầu mỡ kim loại. Thiếu bộ lọc dầu mỡ sẽ 
dẫn đến sự tích tụ chất béo lớn trong máy 
hút và  ống dẫn khí thải.
- Để ngọn lửa gần máy hút nó có thể bắt lửa 
gây cháy.
- Hoạt động của bếp mà không có nồi nấu.

1.3 Trẻ em, người đặc biệt

1.4 Mục đích sử dụng
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2 Tháo bao gói và lắp đặt
- Ngọn lửa mở có thể dẫn đến bốc cháy 
trong máy hút.
- Làm sạch máy hút với các chất tẩy rửa 
hoặc thiết bị không phù hợp cho mục đích 
này, ví dụ: máy làm sạch hơi nước
  (        Bảo trì).
- Việc sửa chữa không được thực hiện bởi 
nhân viên kỹ thuật (     Trung tâm chăm sóc 
khách hàng).
CẢNH BÁO!

Nguy cơ phỏng. Hoạt động của máy hút 
không chính xác có thể dẫn đến phỏng.

- Tuân thủ các hướng dẫn bảo trì và vệ 
sinh.

Về cơ bản nên tránh:
- Cẩn thận khi nấu ăn, chiên, nướng với lửa 
có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

1.5 Nguy cơ hỏa hoạn

CẢNH BÁO!

Điện giật. Máy hút được vận hành bằng 
điện. Cài đặt, xử lý và lắp đặt không đúng 
cách có thể dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong. Xem các lưu ý an toàn.

1.6 Nguồn cấp điện
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Bất cứ sự can thiệp nào không phải của nhân 
viên kỹ thuật đều không được bảo hành. 
(       Bảo hành).

1.7 Thiết bị lỗi CHÚ Ý!

Không cài đặt hoặc vận hành máy hút bị lỗi. 
Việc sửa lỗi phải được thực hiện bởi nhân 
viên kỹ thuật.
(      Dịch vụ kỹ thuật).

2 Tháo bao gói và lắp đặt
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2 Tháo bao gói và lắp đặt
Các vật liệu bao gói có thể được tái chế. 
Tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu chất 
thải. Cho các vật liệu bao gói vào quá trình 
tái chế một lần nữa.

Quan sát những lưu ý trong quá trình cài đặt
và kết nối điện. (Các ghi chú an toàn) 
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt.

Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp 
phòng ngừa để tránh gây thương tích 
cho người và làm hỏng thiết bị.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho 
các thiệt hại gây ra bởi việc bỏ qua các 
hướng dẫn này.

2.1 Tháo bao gói

2.2 Lắp đặt và kết nối điện

2.3.1 Kiểm tra các bộ phận của máy hút

Bao gồm:
- Thân máy hút và động cơ

Phụ kiện:

- 4 khung gắn cho vỏ máy hút

- Vít và vòng đệm cho thân máy hút và mô-
đun của động cơ.
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2.3.2 Thông tin chung về cài đặt

CẢNH BÁO!

Nguy hiểm đến tính mạng trong trường hợp 
hư hỏng đường dây điện. Khi khoan, đường 
dây cung cấp (điện, khí đốt hoặc ống nước) 
có thể bị hỏng. Trước khi khoan, hãy nắm rõ 
thông tin về các nguồn cấp (ví dụ: sử dụng 
máy dò để xác định vị trí dây kim loại và dây 
pha.

2 Tháo bao gói và lắp đặt 
Máy hút được đặt ở mặt bàn (bề mặt bếp) phía 

sau tấm chắn nóng.
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2 Tháo bao gói và lắp đặt 
2.3.3 Bản vẽ lắp đặt

Fig. M3

Fig. M2a

Fig. M1

Fig. M2b

800

103

M
in

. 
7
6
0



35

2.3.4 Kích thước thiết bị
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2 Tháo bao gói và lắp đặt
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2.3.5 Chuẩn bị cho lắp đặt máy hút - Sử dụng tấm chắn, chuyển kích thước cắt 
đá đến vị trí mong muốn phía trên bếp. 

Kích thước lỗ đá:  
K-3410DR : 800 x103 mm

- Bạn có thể kết nối đường ống thoát khói 
từ các hướng khác nhau của máy hút 
(Hình M3). Đối với những mục đích như 
vậy, bạn có thể vặn mô-đun động cơ sau 
khi lắp đặt vỏ máy hút cho phù hợp. Đối với 
một đường ống thoát khí ra phía trước, tấm 
góc phải được tháo ra với kết nối lỗ thông 
hơi tròn và động cơ bên dưới nó, sau đó 
quay và vặn lại.

Chế độ thoát ra ngoài:
Đặt ống xả có đường kính 150 mm khi lỗ 
khoan đã được chuẩn bị.

Chế độ tuần hoàn:
Bộ lọc than hoạt tính phải được lắp đặt để 
đưa không khí trở lại khu vực bếp. Trong 
chân tường, xuống bên cạnh của tủ, v.v... 
Sử dụng ống dẫn khí tròn hoặc phẳng 
đường kính 150 mm.
Chúng tôi khuyến nghị chiều dài của ống 
dẫn khí từ mô-đun động cơ đến mô-đun 
không khí lưu thông không nhỏ hơn 
180-200mm, nếu không có thể gây ra tiếng 
ồn không khí lớn.
Mô-đun than hoạt tính cho phép kết nối với 
ống phẳng với kích thước 222 x 89 mm

1. Cắt đá bề mặt làm việc

2. Ống thoát khói cho chế độ
thoát khói ra ngoài

3. Chuẩn bị ống thoát khói cho
chế độ tuần hoàn

2 Tháo bao gói và lắp đặt
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2.3.6 Lắp đặt máy hút 1. Định vị các điểm cắt đá trên mặt bàn.
Khoảng cách giữa cạnh bếp và cạnh máy
hút tối đa 20 mm.
(xem hình M1)

2. Lắp đặt máy hút
Gắn máy hút vào lỗ đá cho đến khi bạn có 
thể cẩn thận đặt ống lắp lên mặt bàn.
(hình M2a)

Chốt và giá đỡ gắn vỏ máy hút được canh 
chỉnh theo chiều dọc ở dưới cùng của sàn tủ. 
(hình M2b)

Vặn chặt mô-đun động cơ vào thân máy 
hút (Hình M3). Chú ý đến hướng thổi của 
động cơ.

Kết nối đường thoát khói như đã chuẩn bị 
cho chế độ thoát ra ngoài và tuần hoàn.

Kết nối điện của mô-đun điện với vỏ động 
cơ của máy hút. Cắm cáp kết nối với 2 khớp 
nối khác nhau cho phù hợp.

CHÚ Ý!

Không lắp đặt hoặc vận hành máy 
hút bị lỗi. Việc sửa chữa phải được 
thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật.
(      Dịch vụ khách hàng).

Hình 2: Mô-đun điện

2 Tháo bao gói và lắp đặt
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Để sử dụng máy hút mùi ở chế độ tuần hoàn, 
hãy cài đặt bộ lọc tuần hoàn để luồng khí 
được thổi qua bộ lọc và quay trở lại khu vực 
bếp, ví dụ thông qua bảng chân tường của 
đồ nội thất nhà bếp hoặc tương tự.

Bảng điều khiển phía trước là thép không gỉ 
với ngăn kéo bộ lọc được khóa bằng nam 
châm. Để cài đặt và gỡ bỏ thay đổi các bộ 
lọc carbon, hãy kéo ngăn kéo về phía trước.

Đối với lắp đặt bộ lọc carbon cố định ở phía 
dưới băng tủ dài.
Tháo tấm chắn từ vị trí thoát khói (Hình 3a), 
vặn bộ chuyển đổi hình chữ nhật (Hình 3b) Bộ 
lọc carbon cố định vào vị trí thích hợp khỏi các 
lỗ lắp
Gắn một bên của ống tròn linh hoạt vào sản 
phẩm, mặt còn lại của bộ chuyển đổi (Hình 3c)

Hình 3: Bộ lọc tuần hoàn

2 Tháo bao gói và lắp đặt 
2.3.7 Máy hút cho chế độ tuần hoàn

Hình 3a

Hình 3b

Hình 3c
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3 Vận hành

3.1. Vận hành trượt

Hình 4: Bảng điều khiển cảm ứng

Máy hút ở chế độ chờ khi mở nguồn. Khi ở 
chế độ này, màn hình không hiển thị gì.

Di chuyển trượt lên
Bằng cách chạm vào phím   hoặc    để trượt 
lên. 

Thông tin: Miễn là máy hút trượt được dưới 
20 cm, màn hình sẽ hiển thị "0" sau khi 
chạm vào phím. Khi máy hút được nâng lên 
cao hơn 20 cm, sẽ không có gì được hiển 
thị trên màn hình. Cả động cơ và đèn đều 
không hoạt động trong điều kiện này.
Sau khi chạm vào phím     , đèn sẽ sáng sau 
khi nâng đến chiều cao 20 cm, nhưng động 
cơ thì không.
Dừng trượt hoặc kéo nó ra một lần nữa
Bằng cách chạm vào phím mũi tên         
hoặc    dừng trượt hoặc bắt đầu theo hướng 
mũi tên.

Thông tin: Máy hút có thể dừng hoặc di 
chuyển chỉ sau chiều cao 20 cm.

Hạ máy hút
Bằng cách chạm phím    .
Thông tin: Sau khi máy hút trượt đến độ cao 
20 cm, đọng cơ và đèn sẽ tắt, máy hút ở chế 
độ chờ. Trong chế độ này, không có đèn báo 
trên màn hình.
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Trường hợp có bất kỳ chướng ngại vật nào 
tồn tại trên đường trượt của máy hút khi tắt 
máy hút, ví dụ: nồi, bát, đĩa, tay, v.v... chuyển 
động bị dừng lại khi tấm bìa chạm vào 
chướng ngại vật và sau đó máy hút lại chạy 
lên.
Bật/tắt động cơ và thay đổi cài đặt nguồn 
điện
Mỗi lần chạm vào phím       , giai đoạn sẽ 
tăng lên một bước đến mức tối đa. Đạt mức 
4. Màn hình sẽ hiển thị trong từng trường
hợp được chọn giai đoạn chạy.
Chạm vào phím   để làm giảm tốc độ chạy 
cuẩ máy hút mỗi bước một lần cho đến khi 
động cơ được tắt.
Không có gì hiển thị trên màn hình sau đó.

Bằng cách chạm vào phím       khoảng 3  
giây, chức năng hoãn tự động tắt sẽ được 
kích hoạt. Giai đoạn thiết lập chạy bắt đầu 
nhấp nháy trên màn hình.
15 phút sau khi thiết lập chức năng ngắt tự 
động hoãn, động cơ và đèn sẽ tự động tắt. 
Máy hút sẽ vẫn dừng lại sau đó.

Để thay đổi giai đoạn vận hành trong thời 
gian Chức năng hoãn tự động tắt trong 15 
phút, chạm vào phím    hoặc       Chức năng 
hoãn tự động tắt sẽ vẫn hoạt động.
Chức năng hoãn tự động tắt có thể được tắt 
bất cứ lúc nào trong vòng 15 phút. Để thiết 
lập, nhấn phím         trong vòng 3 giây.

3.2. Vận hành động cơ

3.3. Tự động hoãn chức năng 
chuyển đổi và thay đổi

3 Vận hành 
Chức năng an toàn khi 
tắt máy hút
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Đèn sáng khi máy hút được trượt lên

Bằng cách chạm vào phím      , bạn có thể bật 
hoặc tắt đèn nền.

Thông tin: Máy hút phải được trượt tối thiểu 20 
cm.

Đèn sẽ tắt khi máy hút trượt xuống hoàn 
toàn- Bằng cách chạm phím   , máy hút di 
chuyển lên trên và sau khi cao 20 cm, đèn sẽ 
tự động sáng.   

Trong trường hợp mất điện, máy hút vẫn dừng 
ở vị trí hiện tại. Sau khi nguồn được nối lại, 
động cơ và đèn tắt, máy hút vẫn ở vị trí trước 
đó. Bây giờ bạn có thể vận hành máy hút một 
lần nữa, như được mô tả ở trên.

3.5.  Mất điện 

3.4.  Bật và tắt đèn

3 Vận hành

3.6  Boost Khi thiết bị được chuyển sang tốc độ tối đa khi 
vận hành, ký hiệu a ( ) sẽ được hiển thị trên 
màn hình. Ký hiệu 'b' cho biết chế độ tăng 
(tăng thông gió) đang hoạt động trên mô hình. 
Thiết bị sẽ hoạt động trong 7 phút ở chế độ 
này và ký hiệu 'b' nhấp nháy trên màn hình 
trong thời gian này. Sau 7 phút, thiết bị sẽ tự 
động chuyển xuống thấp hơn một tốc độ và 
hoạt động ở mức tốc độ thấp hơn. 

GHI CHÚ!
Không thể sử dụng chức năng hẹn giờ trong 
chế độ tăng tốc.
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Máy hút ở chế độ chờ khi được cấp nguồn. 
Ở trạng thái này màn hình không hiển thị 
gì.

Nâng máy hút lên
Bằng cách nhấn phím     , máy hút sẽ di 
chuyển lên. Khi máy hút đạt đến độ cao 20 
cm, đèn sẽ sáng, động cơ không hoạt 
động.
Thông tin: Miễn là máy hút được nâng lên 
dưới 20 cm, màn hình sẽ hiển thị "0" sau 
khi chạm phím; khi máy hút được nâng lên 
cao hơn 20 cm, sẽ không có gì hiển thị trên 
màn hình.

Dừng máy hút hoặc nâng lên lần nữa
Bằng cách chạm phím      hoặc      máy hút 
sẽ dừng lại. Bằng cách giữ phím     trong 
khoảng 3 giây, máy hút sẽ được nâng lên 
một lần nữa.

Thông tin: Máy hút chỉ có thể dừng hoặc di 
chuyển sau độ cao 20 cm.

Hạ máy hút
Nhấn phím      trong khoảng 3 giây.

Thông tin: sau khi máy hút đạt đến độ cao 
20 cm, động cơ và đèn sẽ tắt, máy hút 
chuyển sang chế độ chờ khi máy hút được 
hạ xuống hoàn toàn. Trong trường hợp 
này, không có đèn báo trên màn hình.

3.A.1.  Vận hành trượt

3 Vận hành
3.A. Máy hút vận hành

với điều khiển từ xa

Hình 5: Điều khiển từ xa với các phím
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Bật/tắt động cơ và thay đổi các tốc độ 
của nguồn
Mỗi lần nhấn phím    một lần sẽ chuyển 
sang động cơ và sau đó tăng từng tốc độ 
một, và tăng cho đến khi đạt tốc độ 4. Màn 
hình hiển thị tốc độ được chọn trong từng 
trường hợp.
Mỗi lần nhấn phím    tốc độ sẽ giảm từng 
bước một cho đến khi động cơ tắt. Màn 
hình sau đó sẽ không hiển thị gì.
Có thể tắt động cơ bằng cách nhấn 
phím      . 

Chức năng tự động hoãn chuyển đổi và thay 
đổi được kích hoạt bằng cách nhấn phím      
khoảng 3 giây. Giai đoạn thiết lập bắt đầu 
nhấp nháy trên màn hình của máy hút.
15 phút sau khi kích hoạt chức năng hoãn tự 
động ngắt, động cơ và đèn sẽ tự động ngắt. 
Máy hút vẫn dừng lại.

Để thay đổi giai đoạn vận hành trong thời 
gian chức năng hoãn tự động tắt được thiết 
lập trong 15 phút, chạm vào phím      hoặc       
Chức năng hoãn tự động ngắt sẽ vẫn hoạt 
động.

Chức năng hoãn tự động ngắt có thể được 
tắt bất cứ lúc nào trong vòng 15 phút. Để 
làm được điều này, nhấn phím      trong vòng 
3 giây.

3.A.2.  Vận hành động cơ

3.A.3. Chức năng tự động hoãn
chuyển đổi và thay đổi

3 Vận hành
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Đèn sẽ sáng khi nâng máy hút lên.

Bằng cách nhấn phím    , bạn có thể bật 
hoặc tắt đèn nền.

Thông tin: Máy hút phải được nâng lên 
20cm.

Đèn sẽ tắt khi hạ máy hút xuống
Bằng cách nhấn phím     , máy hút di chuyển 
lên và sau khi cao 20 cm, đèn sẽ tự động 
bật.

Trong trường hợp mất điện, máy hút vẫn 
dừng ở vị trí hiện tại. Sau khi được kết nối 
lại với nguồn, động cơ và đèn tắt, máy hút 
vẫn ở vị trí trước đó. Bây giờ bạn có thể vận 
hành máy hút một lần nữa như đã mô tả ở 
trên.

3 Vận hành
3.A.4.  Tắt/mở đèn

3.A.5.  Mất điện
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4 Bảo trì
4.1 Ghi chú bảo trì chung CHÚ Ý!

Vỏ máy hút sẽ bị hư hỏng nếu được làm 
sạch không đúng cách. Sự đổi màu có thể 
xảy ra trên các bề mặt. Không sử dụng bất 
kỳ chất tẩy rửa hơi nước nào để làm sạch 
máy hút và các chất tẩy rửa mạnh như 
giấm, chất tẩy rửa mài mòn, hạt mài mòn 
hoặc vật nhọn.

GHI CHÚ!

Thực hiện việc bảo trì thường xuyên và 
làm sạch máy hút để đảm bảo an toàn, 
chức năng và hiệu suất.
Làm sạch máy hút ngay sau khi lắp đặt và 
sau khi máy hút bị bẩn.

THẬN TRỌNG!

Dư lượng keo dính còn sót lại trên bề mặt 
thép không gỉ có thể dẫn đến vết bẩn. Luôn 
làm sạch bề mặt máy hút sau khi lắp đặt. 
Đối với mục đích này, sử dụng chất tẩy rửa 
đặc biệt phù hợp với thép không gỉ.

Quan sát các lưu ý chung sau đây để làm 
sạch và bảo trì (áp dụng cho cả bề mặt kính 
sơn):
- Trước khi làm sạch, tháo đồng hồ, trang 
sức để tránh làm trầy xước bề mặt sơn.
- Luôn luôn làm sạch một khu vực rộng để 
tránh bị nứt li ti.
- Không chà quá mạnh để k có vết xước 
trên vật liệu và không bị xỉn màu.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc 
chất tẩy rửa có tính mài mòn vì chúng có thể 
làm hỏng vật liệu.
- Hãy thận trọng việc sử dụng bọt biển hoặc 
giẻ lau, dư lượng có thể làm trầy xước.

4.2 Vệ sinh máy hút

4.2.1 Những lưu ý khi vệ 
sinh và bảo trì
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Chất tẩy rửa thép không gỉ đặc biệt thích hợp 
cho việc làm sạch bề mặt thép không gỉ (Lưu 
ý bên dưới     ). Họ tạo ra một màng mỏng để 
làm giảm dấu vân tay và tạo điều kiện cho 
việc làm sạch dễ dàng hơn.

Bảo trì bề mặt thép không gỉ

4.3. Vệ sinh lưới lọc dầu mỡ

GHI CHÚ!
Để bảo trì cho bề mặt thép không gỉ, chúng 
tôi khuyên bạn không nên sử dụng dạng xịt 
loại Order No. PS 500 

CHÚ Ý!
Nguy cơ hỏa hoạn. Một lưới lọc dầu mỡ bão 
hòa có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Do 
đó, hãy làm theo hướng dẫn bảo trì và làm 
sạch.

- Làm sạch và lau khô những giọt nước còn 
mới (như chất lỏng có tính axit như nước ép 
trái cây) bằng vải khô.
- Không kéo hoặc đè các vật nóng lên bề 
mặt sơn.

CHÚ Ý!

Làm sạch quá thường xuyên hoặc dùng 
chất tẩy rửa mạnh có thể làm hỏng lưới của 
bộ lọc dầu mỡ. Để làm sạch, chỉ sử dụng 
chất tẩy rửa phù hợp cho mục đích này. (ví 
dụ: nước rửa chén)

4 Bảo trì
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Vệ sinh bộ lọc dầu mỡ

Để làm các điều này
- Ngâm bộ lọc dầu mỡ trong nước xà 
phòng ấm và chải bằng bàn chải mềm. Lặp 
lại nếu cần thiết.
- Rửa sạch với nước nóng và để khô.
- Lặp lại quy trình nếu kết quả không đạt 
yêu cầu. Các bộ lọc dầu mỡ an toàn khi vệ 
sinh bằng máy rửa chén. (Xem ghi chú bên 
dưới     )

4.4 Tháo bộ lọc dầu mỡ, lắp đặt 
và làm sạch

GHI CHÚ!
Giữ bộ lọc an toàn trong quá trình xử lý để 
tránh làm hỏng bộ lọc và tấm gia nhiệt.

GHI CHÚ!

Bộ lọc dầu mỡ này được vệ sinh an toàn 
trong máy rửa chén ở nhiệt độ tối đa 55°C. 
Làm sạch bộ lọc dầu mỡ riêng biệt do có 
thể tích tụ dầu mỡ trên chén dĩa. Nếu bẩn 
nhiều, đầu tiên hãy ngâm trong nước xà 
phòng ấm. Thay đổi màu sắc trên bộ lọc 
dầu mỡ không ảnh hưởng đến hiệu suất 
làm việc của nó.

Hình 6a: Tháo tấm hút cạnh

- Kéo tấm hút từ cạnh trên về phía trước và 
nhả ra khỏi chốt khóa. Do đó, máy hút ngay 
lập tức bị mất nguồn (Hình 6a     ). Đưa ra 
tấm hút cạnh trên.

Để tháo bộ lọc dầu mỡ (Hình 6b    ), hãy 
nhấc kẹp lên trên và điều tháo bộ lọc lên/
xuống tương ứng.

Để gắn lại bộ lọc dầu mỡ, gắn chốt trên 
bằng cách trượt nó vào khung và tháo kẹp. 
Kiểm tra xem kẹp được được gắn đúng 
cách chưa. 

Hình 6b: Tháo/lắp bộ lọc dầu mỡ

4 Bảo trì
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THẬN TRỌNG!

Hiệu suất bị ảnh hưởng trong trường hợp 
khoảng thời gian bảo trì quá hạn. Quá trình 
sử dụng quá lâu dẫn đến tắc nghẽn bộ lọc 
dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính với các hạt 
mỡ và bụi bẩn, dẫn đến suy giảm chức 
năng của máy hút. Do đó xin vui lòng xem 
phần bảo trì.

CHÚ Ý!

Làm sạch quá thường xuyên hoặc sử sụng 
các chất tẩy rửa quá mạnh có thể làm hỏng 
lưới của bộ lọc dầu mỡ. Để làm sạch, chỉ 
sử dụng chất tẩy rửa phù hợp cho mục đích 
này (ví dụ: nước rửa chén).

4 Bảo tri

4.5 Vận hành ở chế độ tuần hoàn 
với bộ lọc than hoạt tính và mô-
đun tuần hoàn

Hình 7: Bộ lọc than hoạt tính và mô-
đun lọc than hoạt tính kim loại
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4 Bảo trì
4.5.1 Th§o v¨ lԂp than hoӴt t²nh 
v¨o m¹-Ľun tuӺn ho¨n

Tháo mặt trước bằng thép không gỉ về phía 
trước. Kéo miếng đệm bộ lọc than hoạt tính, 
lắp lại miếng đệm sau khi làm sạch xong 
hoặc thay bằng một tấm mới và đẩy vào 
ngăn sao cho tiếp xúc với nam châm.

4.5.2 Vệ sinh bộ lọc than hoạt 
tính

Bộ lọc than hoạt tính có thể được vệ sinh 
khoảng 3 lần. Thời gian sử dụng là 3-4 tháng 
trong điều kiện nấu nướng bình thường, 2-3 
tháng trong điều kiện nấu nướng liên tục, sau 
đó phải được làm sạch và thay bằng một bộ 
lọc mới. Nó có thể được làm sạch bằng tay 
hoặc làm sạch trong máy rửa chén với nhiệt 
độ tối đa 55°C. Rửa miếng đệm riêng biệt 
trong máy rửa chén để không có thức ăn 
thừa v.v... dính lên miếng đệm. Không sử 
dụng bất kỳ giai đoạn chuyên sâu nào vì có 
thể xảy ra thiệt hại.
Để miếng đệm ngoài không khí hoặc trong lò 
ở nhiệt độ tối đa 80°C trong khoảng 40 phút. 
Nếu bộ lọc than hoạt tính không được làm 
sạch thường xuyên và thay thế, tiếng ồn 
động cơ lớn và mùi nấu nướng có thể nhiều 
hơn.
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4 Bảo trì 
4.7 Thay thế đèn

CẢNH BÁO!

Nguy cơ chập điện khi thay đèn. Máy hút 
vẫn vận hành khi có điện. Ngắt kết nối điện 
trước khi thay đèn.

Thay thế đèn bị lỗi

Để làm điều này:

Đèn LED công suất tích hợp là loại đèn bền 
và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, nếu một vấn đề gì đó từ đèn 
phát sinh, bạn có thể có được đèn thay thế 
và thông tin thay thế thông qua dịch vụ 
khách hàng.

Hình 8: Thay thế đèn LED
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4 Bảo trì
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Máy hút không hoạt động

Đèn không hoạt động

Máy hút hoạt động yếu

Máy hút không dẫn khí ra ngoài (ở 
những nơi không có ống thoát khói)
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4 Bảo trì
4.8 Nếu thiết bị không hoạt động:

Trước khi bạn liên hệ với dịch 
vụ kỹ thuật:

Đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm và cầu 
chì của thiết bị đang hoạt động. Không thực 
hiện bất kỳ hoạt động nào có thể làm hỏng 
sản phẩm. Trước khi bạn liên hệ với dịch vụ 
kỹ thuật, hãy kiểm tra máy hút theo Bảng 1 . 
Nếu sự cố xảy ra, hãy lien hệ với đại lý hoặc 
dịch vụ ủy quyền gần nhất.

4.9 Để sử dụng máy hút hiệu 
quả;

Sử dụng ống thoát khói có đường kính 150 
mm và càng ít co càng tốt.

Chú ý đến các bộ lọc dầu mỡ, thời gian làm 
sạch và thời gian thay đổi bộ lọc than hoạt 
tính.

Sử dụng sản phẩm ở tốc độ trung bình của 
lực hút cao là không cần thiết

Để đảm bảo thông gió hiệu quả, cửa sổ của 
bếp nên được đóng kín.
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