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Vì sự an toàn của bạn

Đọc kỹ thông tin quan trọng sau đây về an toàn lắp đặt và bảo dưỡng. Lưu giữ
thông tin này để tham khảo trong tương lai.

Thiết bị đã được thiết kế để sử dụng trong lắp đặt Tuần hoàn / Ống dẫn.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Cẩn thận khi Máy hút mùi hoạt động đồng thời với lò sưởi mở hoặc đầu đốt phụ
thuộc vào hệ thống thông gió tự nhiên vì Máy hút mùi loại bỏ không khí ra khỏi
phòng mà có thể cần lò sưởi hoặc lò sưởi để đốt.

Cung cấp hệ thống thông gió đầy đủ để máy hút mùi vận hành an toàn. Tuân theo
bất kỳ luật địa phương nào áp dụng cho việc sơ tán không khí bên ngoài.

Trước khi kết nối với nguồn điện:

Nhìn vào tấm dữ liệu (nằm bên trong thiết bị) để chắc chắn rằng điện áp và công
suất tương ứng với nguồn điện hiện có và ổ cắm điện có phù hợp không. Nếu nghi
ngờ, hãy hỏi một thợ điện có chuyên môn.

Nếu thiết bị được sử dụng nhiều trong một thời gian dài, bạn có thể cần mở cửa sổ
để cải thiện luồng không khí.
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Vì sự an toàn của bạn

CẢNH BÁO!

• Không kiểm tra tình trạng của các bộ lọc khi Máy hút mùi đang hoạt động.
• Không chạm vào bóng đèn hoặc các khu vực lân cận, trong hoặc ngay sau khi

sử dụng.
• THẬN TRỌNG: Các bộ phận tiếp cận được có thể bị nóng khi được sử dụng

với các thiết bị nấu ăn.
• Không đốt thức ăn dưới máy hút mùi.
• Tránh ngọn lửa trần, vì nó làm hỏng các bộ lọc và có thể gây ra nguy cơ hỏa

hoạn.
• Liên tục kiểm tra việc chiên thực phẩm, dầu quá nóng có thể trở thành nguy

cơ cháy.
• Rút phích cắm điện trước khi bảo dưỡng.
• Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em)

bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến   thức, trừ khi họ được người có trách nhiệm về sự an toàn của
họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

• Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
• Phải có hệ thống thông gió thích hợp trong phòng khi Máy hút mùi được sử

dụng cùng lúc với các thiết bị đốt khí đốt hoặc nhiên liệu khác.
• Có nguy cơ hỏa hoạn nếu không thực hiện vệ sinh theo Hướng dẫn.
• CẢNH BÁO: KHÔNG xuyên bất kỳ ốc vít nào vào máy hút mùi vì điều này

có thể gây ra các nguy cơ về điện.
• CẢNH BÁO: Việc không lắp các vít hoặc thiết bị cố định theo hướng dẫn này

có thể dẫn đến các nguy cơ về điện.
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Vì sự an toàn của bạn

CẢNH BÁO!
• Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc

những người có trình độ tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
• Không được thải không khí vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị

đốt khí đốt hoặc các nhiên liệu khác.
• Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt đỡ cho các mạch nấu trên bếp và phần thấp

nhất của máy hút mùi tối thiểu phải là 65cm. Nếu hướng dẫn lắp đặt bếp gas quy
định khoảng cách lớn hơn, thì điều này phải được tuân thủ.

• Tuân thủ các quy định liên quan đến việc xả khí.

NHÀ SẢN XUẤT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO
KHÔNG TUÂN THỦ CÁC CẢNH BÁO TRÊN
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Sử dụng và Chăm sóc

Trước khi sử dụng máy hút mùi, hãy mở nắp trượt ra.

Bạn nên khởi động Máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu ăn và để Máy hút mùi hoạt
động trong 15 phút sau khi nấu xong để loại bỏ hoàn toàn hơi và mùi nấu nướng.

Để đảm bảo Máy hút mùi tiếp tục hoạt động hiệu quả, cần phải bảo dưỡng và vệ
sinh thường xuyên. Thường xuyên lau sạch quạt và các bề mặt khác của Máy hút
mùi bằng vải thấm nước ấm hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng không mài mòn.

Quả cầu sợi đốt (Bóng đèn)

Bóng đèn được thiết kế để sử dụng trong quá trình nấu nướng và không dùng để
chiếu sáng thông thường ra môi trường xung quanh trong thời gian dài. Việc sử
dụng đèn trong thời gian dài đáng kể làm giảm tuổi thọ của bóng đèn.

Để thay thế bóng đèn, hãy tháo bộ lọc chống dầu mỡ. Đưa tay vào bên dưới bộ
khuếch tán thủy tinh và mở xoắn bóng đèn (Xem Hình 2). Bắt vít vào bóng đén
thay thế và lắp lại các bộ lọc chống dầu mỡ.
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Sử dụng và Chăm sóc

Đặc điểm kỹ thuật & Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Mẫu AKR9152IXDS-CV / AKR6152IXDS-CV

Điện áp định mức 220-240V~

Tần số 50Hz

Công suất đèn 40W

Công suất động cơ 100W*2

Tổng công suất 240W

Đường kính ống xả 120mm

Khoảng cách lắp đặt-Bếp điện 650mm

Khoảng cách lắp đặt-Bếp ga 750mm
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Sử dụng và Chăm sóc

Điều khiển Công tắc đèn:
Nhấn công tắc A và đèn sẽ luôn BẬT.
Nhấn công tắc F để tắt.
Nhấn công tắc E khi máy hút mùi được kéo ra; và đèn sẽ tự động TẮT khi máy
hút mùi được đẩy vào.
Để chạy quạt ở TỐC ĐỘ I, nhấn công tắc sang vị trí D.
Để dừng quạt, gạt công tắc về vị trí C. giữa.
Để chạy quạt ở TỐC ĐỘ II, nhấn công tắc sang vị trí B.
Để dừng quạt, gạt công tắc về vị trí C. giữa.

Công tắc cơ học
Mẫu lệnh: (Hình 3)
A = ĐÈN
B = TỐC ĐỘ II
C = TẮT
D = TỐC ĐỘ I
E = ĐÈN
F = TẮT
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Sử dụng và Chăm sóc
Vệ sinh máy hút mùi của bạn

Chức năng thích hợp của máy hút mùi đòi hỏi các hoạt động bảo dưỡng thường
xuyên.

Các bộ lọc chống dầu mỡ giữ lại các hạt mỡ lơ lửng trong không khí và do đó có
thể bị tắc nghẽn theo tần suất sử dụng thiết bị.

Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, bạn nên làm sạch bộ lọc tối đa 2 tháng một lần
bằng cách thực hiện các hướng dẫn sau:

- Tháo các bộ lọc khỏi máy hút mùi và rửa trong dung dịch nước và chất tẩy rửa
dạng lỏng trung tính, để ngâm.

- Xả sạch bằng nước ấm và để khô.

- Các bộ lọc cũng có thể được rửa trong máy rửa bát.

Trước khi tháo bộ lọc, bạn nên tháo bộ lọc bên ngoài trước, sau đó kéo vỏ trượt ra
vị trí xa nhất trước khi tháo bộ lọc bên trong.

Khi lắp đặt bộ lọc, trước tiên hãy lắp bộ lọc bên trong với vỏ trượt ở vị trí xa nhất,
sau đó lắp bộ lọc bên ngoài.

Các tấm nhôm có thể thay đổi màu sắc sau vài lần rửa. Khách hàng không nên
phàn nàn về điều này và cũng k cần phải thay tấm nhôm do nguyên nhân này.

Thường xuyên lau sạch quạt và các bề mặt khác của máy hút mùi bằng vải thấm
cồn biến tính hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng không mài mòn.
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Sử dụng và Chăm sóc
Xử lý sự cố

Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp
Máy hút mùi không
hoạt động

Không có điện Kiểm tra phích cắm đã được kết
nối chưa
Kiểm tra xem công tắc chính /
cầu dao / công tắc an toàn đã
được bật chưa

Máy hút mùi được gấp
lại và đóng lại

Mở nắp kéo ra

Luồng không khí kém Bộ lọc mỡ bằng nhôm bị
tắc

Làm sạch bộ lọc và lắp lại khi
khô

Động cơ chạy nhưng
không có luồng
không khí

Van bướm bị kẹt Liên hệ với bộ phận dịch vụ

Động cơ tắt sau vài
phút

Kích hoạt thiết bị an
toàn nhiệt độ cao

Nhà bếp không đủ thông gió

Máy hút mùi lắp quá gần
bếp nấu

Máy hút mùi phải cách bếp nấu
tối thiểu 650mm

Dầu nhỏ giọt lên bếp Bộ lọc dầu mỡ bằng
nhôm dính đầy dầu mỡ

Rửa bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm

Âm thanh vù vù Có gì đó tiếp xúc với
cánh quạt

Liên hệ với bộ phận dịch vụ

Thải bỏ

Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa
các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, nếu
không có thể gây ra do việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này.

Biểu tượng trên sản phẩm cho biết sản phẩm này có thể không được xử lý như rác
thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó sẽ được giao cho điểm thu gom thích hợp để tái
chế thiết bị điện và điện tử.

Việc thải bỏ phải được thực hiện theo các quy định về môi trường của địa phương.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý, thu hồi và tái chế sản phẩm này, vui
lòng liên hệ với văn phòng hội đồng thành phố địa phương của bạn.
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Lắp đặt
Việc lắp ráp và kết nối điện phải do người được phép thực hiện.

Kết nối điện

Máy hút mùi được trang bị dây nguồn. Phích cắm 3 chân chỉ được cung cấp cho
một số mẫu máy đã chọn. Lắp đặt máy hút mùi sao cho dễ dàng kết nối. Kết nối
phải được nối đất đúng cách, ổ cắm điện đa năng 10A.

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng
hoặc người có trình độ chuyên môn tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.

Thiết bị đã được sản xuất là loại I, do đó, cáp nối đất là cần thiết.

Kết nối với nguồn điện được thực hiện như sau:

IEC227 Bắc Mỹ

L = Dây nóng Nâu Đen

N = Dây trung tính Xanh lam Trắng

E = Dây nối đất Xanh lục/Vàng Xanh lục

Nếu không được cung cấp, hãy kết nối phích cắm cho tải điện được ghi trên nhãn
mô tả. Khi có phích cắm, máy hút mùi phải được lắp đặt sao cho dễ dàng tiếp cận
phích cắm sau khi lắp đặt.

Công tắc đa cực có độ mở tối thiểu giữa các tiếp điểm là 3mm, phù hợp với tải
điện và tiêu chuẩn địa phương, phải được đặt giữa thiết bị và mạng trong trường
hợp nối trực tiếp vào mạng điện.
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Lắp đặt
Kích thước

AKR9152IXDS-CV
AKR6152IXDS-CV
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Lắp đặt
Hướng dẫn lắp đặt

Lắp đặt máy hút mùi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khoảng sáng gầm của máy
hút mùi phải tối thiểu từ 650mm đến 700mm tính từ mặt trên của bề mặt nấu đến
mặt dưới của Máy hút mùi.

CẢNH BÁO: KHÔNG xuyên bất kỳ ốc vít nào vào máy hút mùi vì điều này có
thể dẫn đến nguy hiểm về điện.

CẢNH BÁO: Việc không lắp các vít hoặc thiết bị cố định theo các hướng dẫn này
có thể dẫn đến các nguy cơ về điện.

Nếu sử dụng ống thông hơi gồm hai phần thì phần trên phải được đặt bên ngoài
phần dưới.

Không được thải khí thải vào ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị
đốt bằng khí đốt hoặc nhiên liệu khác. Việc lắp đặt phải tuân thủ mọi quy định của
địa phương liên quan đến việc xả khí thải.

Trước khi tiến hành lắp ráp, hãy tháo (các) bộ lọc chống dầu mỡ (Hình 5) để thiết
bị dễ xử lý hơn. Chuẩn bị lỗ trên trần hoặc tường để thoát khí.
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Lắp đặt
Cố định vào tường

Định vị máy hút mùi, sau đó đánh dấu và khoan các lỗ (A) theo khoảng cách được
chỉ ra (Hình 6).

Cố định thiết bị vào tường và căn chỉnh thiết bị theo phương ngang với tủ tường.
Khi thiết bị đã được điều chỉnh, hãy cố định máy hút mùi bằng các vít (A).

Đối với các kiểu lắp đặt khác nhau, hãy sử dụng vít và neo vít phù hợp với loại
tường (ví dụ: bê tông cốt thép, tấm thạch cao, v.v.). Nếu các vít và neo vít được
cung cấp cùng với sản phẩm, hãy kiểm tra xem chúng có phù hợp với loại tường
mà máy hút mùi sẽ được cố định hay không.

Đảm bảo ống dẫn được kết nối với lỗ thoát khí bằng ống nối.

Để chuyển máy hút mùi từ phiên bản ống dẫn thành phiên bản tuần hoàn, hãy yêu
cầu đại lý cung cấp bộ lọc than và làm theo hướng dẫn lắp đặt.
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Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, trước và sau khi bạn mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để

• Đăng ký sản phẩm
• Sửa chữa và bảo hành
• Phản hồi của khách hàng
• Phụ tùng và phụ kiện

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 1900 63 38 39

Website: www.whirlpool.com.vn

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

- Thành phố HCM - Số 6, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
Tp. HCM

- Thành phố Hà Nội -146 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành
phố Hà Nội

- Thành phố Đà Nẵng - 36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 -12: 00 giờ và 13:30 -17: 30 giờ)

* Không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ
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