
         

                                                                                          

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI ELICA 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm máy hút mùi của Elica. Elica Italy với hơn 45 năm kinh 

nghiệm của một Nhà sản xuất thiết bị nhà bếp hàng đầu thế giới mang đến cho bạn sản phẩm 

hiệu quả và đáng tin cậy nhất. 

Thiết bị của bạn được bảo hành lên đến 2 năm về các sự cố về kỹ thuật. Vui lòng hãy xem 

các điều khoản và điều kiện bảo hành trên phiếu bảo hành để tham khảo thêm.  

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 

Lắp đặt thiết bị theo hình vẽ được cung cấp theo từng máy. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hỏng hay sự cố về điện vì không làm 

đúng theo hướng dẫn. Máy hút mùi có chức năng hút mùi, hơi nước và độ ẩm từ trong quá 

trình nấu ăn và chỉ sử dụng trong bếp gia đình. 

- Không kết nối thiết bị với nguồn điện cho đến khi hoàn thành xong công đoạn lắp ráp. 

Trước khi  bảo trì và vệ sinh nào, cần phải ngắt kết nối máy hút mùi với nguồn điện bằng 

cách rút phích cắm điện ra khỏi nguồn. Luôn mang găng tay lao động trong suốt quá 

trình lắp đặt và bảo trì.  

- Thiết bị chống chỉ định đối với trẻ em và người không có khả năng nhận thức, trí não kém 

phát triển, những người không có chuyên môn hoặc kiến thức về thiết bị bếp; ngoại trừ 

những người đã được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi những người có kỹ thuật chuyên 

môn và có khả năng bảo vệ an toàn cho chính họ. 

- Trẻ em không được phép điều khiển hoặc chơi đùa với thiết bị này. 

-  Không sử dụng thiết bị khi chưa gắn chặt các linh kiện thành một khối. Máy hút khói 

không được sử dụng như kệ hay bề mặt chống đỡ trừ những trường hợp được chỉ định cụ 

thể. Nơi lắp đặt thiết bị phải thoáng khí, nơi mà máy hút mùi được sử dụng cùng với thiết 

bị sử dụng khí gas hoặc những nhiên liệu khác. Hệ thống ống dẫn cho thiết bị này không 

được kết nối với bất kỳ hệ thống thông gió nào đang được sử dụng cho những mục đích 

khác ví dụ như xả khí thải từ các thiết bị khí đốt hoặc những nhiên liệu khác.  



- Khuyến cáo nghiêm trọng việc làm phực lửa từ đồ ăn bên dưới máy hút mùi. Trong mọi 

tình huống, tránh để lửa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt dưới của máy hút mùi, vì nó có thể 

làm tổn hại đến than lọc hoạt tính, ngoài ra có thể gây cháy. Việc chiên xào nên được làm 

cẩn thận để đảm bảo dầu ăn không quá nóng và tạo lửa.  

- Máy hút mùi nên được vệ sinh thường xuyên cả bên trong và bên ngoài (ít nhất là một 

tháng một lần). Không sử dụng hoặc di dời sản phẩm khi sản phẩm không được kết nối 

đúng với nguồn điện vì có thể xảy ra hiện tượng giật điện.  

- Chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào cho bất cứ trường hợp sai phạm, phá hủy 

hay cháy nổ gây ra bởi không làm theo hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.  

- Bổ sung đặc điểm lắp đặt: Sử dụng đinh ốc được cung cấp kèm theo máy cho việc lắp đặt. 

Sử dụng đúng kích cỡ đinh ốc đã được chỉ ra trong sổ hướng dẫn lắp đặt.Sai phạm trong 

việc sử dụng đinh ốc lắp máy hoặc sử dụng những thiết bị cố định khác so với chỉ dẫn có 

thể sẽ dẫn đến rủi ro về điện. 

SỬ DỤNG  

Máy hút mùi được sử dụng cả cho chế độ ống dẫn và chế độ lọc tuần hoàn. 

LẮP ĐẶT 

Khoảng cách tối thiểu giữa phần thấp nhất của máy hút mùi và bếp không được thấp hơn 

60cm đối với bếp điện và 65cm đối với bếp gas.  

Nếu hướng dẫn cho việc lắp đặt bếp gas có khoảng cách lớn hơn, thì chúng ta nên tuân thủ 

đúng hướng dẫn. Nguồn điện cung cấp phải tương ứng với giá trị ghi bên trong của máy hút 

khói. Thiết bị nên được cung cấp một phích cắm để liên kết với một ổ cắm điện an toàn đúng 

theo quy định hiện hành ở một vị trí thích hợp sau khi đã lắp đặt.  

Lưu ý! Trước khi kết nối máy hút mùi với nguồn điện và kiểm tra chức năng, hãy luôn luôn 

kiểm tra cáp nguồn đã được lắp ráp đúng cách. 

VẬN HÀNH 

Sử dụng lực hút tốc độ cao trong trường hợp hơi nước bị ngưng tụ. Chức năng này được đề 

nghị sử dụng trong vòng 5 phút trong suốt thời gian nấu ăn và chuyển sang chế độ khác và để 

trong vòng xấp xỉ 15 phút sau khi nấu ăn xong. 

BẢO TRÌ 

- Trước khi bảo trì (bảo hành), ngắt kết nối máy hút mùi với nguồn điện bằng cầu chì hoặc 

công tắc. Hoặc nếu thiết bị đã được kết nối phích cắm và ổ cắm, rút phích cắm ra khỏi ổ 

cắm. Máy hút mùi nên được vệ sinh thường xuyên. Vệ sinh máy bằng cách dùng khăn ẩm 

cùng với dung dịch tẩy rửa. Khuyến cáo không sử dụng cồn. 

-  Các sai phạm trong quá trình vệ sinh máy hút hoặc thay thế than lọc có thể dẫn đến nguy 

cơ cháy nổ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích nên đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Nhà sản 



xuất sẽ từ chối mọi trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng về motor hoặc hư hỏng do cháy nổ 

liên quan đến việc bảo trì hoặc sai phạm trong khuyến cáo về an toàn khi sử dụng. 

THAY THẾ ĐÈN  

Ngắt thiết bị với nguồn điện 

Chắc chắn rằng nhiệt độ bóng đèn đã giảm. Thay thế bóng đã hỏng.  

CHẾ ĐỘ LỌC TUẦN HOÀN  

Khi bạn sử dụng chế độc lọc tuần hoàn, bạn phải sử dụng loại than hoạt tính phù hợp với 

máy.  

Đối với than lọc hoạt tính Charcoal Filter mới  sẽ có tuổi thọ trung bình 4 tháng,  đối với 

Long life filter sẽ có tuổi thọ trung bình 3 năm, than hoạt tính có chức năng hút hầu hết các 

mùi hôi, khói và độ ẩm được tạo nên trong suốt quá trình nấu ăn. 

Vui lòng lưu ý rằng độ ẩm sẽ không được loại bỏ ra khỏi phòng và để tránh việc độ ẩm 

ngưng tụ trong phòng, chúng tôi vẫn khuyến khích người sử dụng nên lắp ống dẫn ra ngoài. 

CHẾ ĐỘ ỐNG DẪN 

Để máy hút khói của bạn hoạt động hiệu quả nhất thì việc quan trong là phải sử dụng đúng 

kích cỡ của ống dẫn, ống dẫn sẽ được đặt ở phía sau hoặc phía trên của máy hút, để dẫn ra 

bên ngoài ngôi nhà. 

ỐNG DẪN HOẶC LỌC TUẦN HOÀN 

Thông thường, máy hút mùi sẽ hoạt động hiệu quả hơn với chế độ ống dẫn ra ngoài. 

1. Charcoal Filter 

Có thể sử dụng trong trung bình ít nhất 4 tháng (tùy thuộc vào độ thường xuyên và cách nấu 

nướng của mỗi gia đình).  

Cách vệ sinh: ngâm nước nóng sau khoảng 10-15 phút, đem vỉ lọc đó đi phơi nắng cho ráo 

rồi gắn vào máy.  

Chú ý: than hoạt tính tái sử dụng 1 lần là tốt nhất, vì lúc đó mao mạch của than đã bị bão 

hòa, công suất đã giảm. Vì vậy sau 6-9 tháng nên thay than hoạt tính mới để máy xử lý mùi 1 

cách tốt nhất. 

2. Long life filter 

Là loại than hoạt tính cao cấp, tuổi thọ có thể lên đến 3 năm.  

Cách vệ sinh: Để giữ cho than hoạt tính được bền, than lọc nên được vệ sinh 2 -3 tháng/ lần 

với nước nóng và nước tẩy rửa hoặc có thể được làm sạch trong máy rửa chén ở nhiệt độ 

65°C. Sau khi làm sạch và để ráo nước, chúng ta có thể làm khô than lọc bằng cách cho vào 

lò vi sóng trong 10 phút ở nhiệt độ 100°C. 

3. Lưới lọc dùng 1 lần (E-paper filter) 

Lưới lọc dùng một lần này cần phải được thay thế trung bình mỗi tháng 1 lần để đạt hiệu quả 

cao nhất cho bất kì chế độ nào của máy hút khói. 



4. Lưới lọc bằng kim loại 

Tấm lưới lọc bằng kim loại gồm nhiều lớp có tác dụng ngăn mỡ, bụi và bảo vệ động cơ bên 

trong. 

Nên duy trì việc vệ sinh lưới lọc 1-2 tháng/lần để tránh việc các mắt lưới bị bít kín bởi thức 

ăn và dầu mỡ. 

Cách vệ sinh lưới lọc: 

- Dùng nước rửa Inox của hãng: Để bề mặt lưới lọc inox bóng đẹp, bạn có thể dùng nước 

rửa Inox xịt lên những chỗ bám bẩn và dùng khăn mềm lau lại thật sạch nhờ vào hoạt 

động tẩy rửa mạnh mẽ có thể giúp tẩy đi hết dầu mỡ, đảm bảo độ bền của inox. 

- Dung dịch xà phòng : Không nên dùng nước rửa chén để tẩy rửa lưới lọc bằng nhôm vì 

chúng sẽ khiến nhôm bị xỉn màu. Nên dùng nước ấm pha xà phòng để lau chùi bề mặt 

lưới lọc bằng nhôm. 

- Dùng nước rửa chén: Đối với lưới lọc bằng inox, tháo rời khỏi máy hút và ngâm với nước 

ấm pha nước rửa chén trong 10 – 15 phút để cho ra các chất dầu mỡ. Sau đó dùng vòi xịt 

hoặc rửa lại bằng nước sạch. 

- Dung dịch tẩy rửa (hoặc giấm) và bột baking soda: đổ nước vào nồi, cho vào 1 cốc baking 

soda, đổ thêm một chút nước tẩy rửa hoặc 2 cốc giấm, đun cho đến khi sôi, đặt lưới lọc 

vào nước đang sôi trong vòng 5 phút (tùy vào mức độ bẩn của lưới lọc) 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

Công ty TNHH NGHỆ THUẬT BẾP ITALY - IKAC sẽ bảo hành cho tất cả các máy hút 

mùi Elica được phân phối trên cả nước trong vòng 3 năm về các sự cố về kỹ thuật. Nếu bất kì 

linh kiện nào được phát hiện bị lỗi trong vòng 3 năm kể từ ngày mua sản phẩm, đại lý ủy 

quyền của chúng tôi sẽ thay thế linh kiện cho bạn, khi nó nằm trong các điều khoản sau: 

- Thiết bị được lắp đặt đúng cách và đã kết nối với nguồn điện. 

- Thiết bị được sử dụng đúng với mục đích, chỉ dùng để hút khói, mùi trong gia đình, 

không sử dụng ngoài trời.  

** Không có chế độ bảo hành cho các mặt hàng tiêu thụ như than lọc hoặc đèn. 

Khi đi bảo hành, bạn phải mang theo phiếu bảo hành của sản phẩm. 

Những bước xử lý nhanh trong trường hợp thiết bị có vấn đề. 

Trong trường hợp máy hút mùi của bạn không hoạt động, bạn nên kiểm tra trước những lưu ý 

sau: 

- Nguồn điện ổn định. 

- Trong trường hợp sử dụng chế độ ống dẫn ra ngoài, đảm bảo rằng ống dẫn phải được lắp 

đặt vừa vặn, đúng kích cỡ. 

- Bộ lọc của máy hút khói được bảo trì đúng cách. 



Nếu phát hiện ra các vấn đề phát sinh từ những nguyên nhân trên, hoặc sản phẩm đã hết hạn 

bảo hành, bạn sẽ phải chịu phí để có thể được bảo trì sản phẩm. Nếu sau khi đã kiểm tra tất cả 

những lỗi trên nhưng máy hút mùi vẫn không hoạt động, vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT BẾP ITALY – IKAC 

Địa chỉ: Số 53 Hoàng Trọng Mậu, P Tân Hưng, Quận 7, TP HCM 

Hotline: 1800.6247 – Email: info@ikac.vn  

Website: www.elica.vn – www.ikac.vn  
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