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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MÁY HÚT MÙI 

 

( Model: HC703M, HC73DS, HI90DA ,  

HT700S, HT700D, HT702D) 
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Lời giới thiệu 
 

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt thế 

giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt. Dấu ấn công nghệ 

tiên tiến của Ferroli được thể hiện trong mọi sản phẩm, từ những nồi hơi công 

nghiệp sử dụng khí gas, hệ thống thông gió trung tâm cho đến các sản phẩm bình 

nước nóng, bếp gas, máy hút mùi gia dụng. Dòng sản phẩm thiết bị bếp sử dụng 

năng lượng điện được Ferroli tập trung nghiên cứu và phát triển dành cho khách 

hàng Châu Á và thị trường Việt Nam. Thiết kế hướng tới sự tiện dụng và văn hoá 

ẩm thực Á Đông, khắt khe nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản 

xuất, sản phẩm thiết bị nhà bếp của Ferroli chắc chắn đem đến sự hài lòng cho 

người sử dụng Việt Nam.” 
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Hướng dẫn an toàn: 

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. 

- Không nối ống thoát gió với ống thông hơi hoặc ống dẫn khí đốt. 

- Phải thay dây cáp nguồn ngay khi phát hiện dây bị hỏng. 

- Vệ sinh máy hút mùi đúng cách như hướng dẫn sử dụng 

- Việc thay bóng đèn cần được thực hiện cẩn thận, cần thực hiện bởi các kĩ 

thuật viên, không được dùng loại công suất cao hơn tiêu chuẩn.. 

- Không dùng nước hay hơi nước để vệ sinh bảng điều khiển. 

- Việc vệ sinh động cơ hút cần được thực hiện bởi các kĩ thuật viên, cẩn 

thận trong quá trình vệ sinh. 

- Không dùng tay ướt để cắm hay rút phích điện. 

- Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện. 

- Thiết bị này cần được lắp với attomat hoặc cầu dao để có thể ngắt hoàn 

toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất. 

- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách 

nhiệm pháp lý khiếu nại. 

Thông số kĩ thuật. 

 

Loại Điện áp C / S động cơ 

(W) 

C/S đèn 

( W) 

Độ rộng 

(mm) 

Cửa gió 

(mm) 

HC703M 220V/50HZ  AC 170 2 x 1.5 700 150 

HC73DS 220V/50HZ DC 110 2 x 1.5 700 150 

HI90DA 220V/50HZ DC 110 2 x 1.5 900 150 

HT702D 220V/50HZ DC 110 2 x 1.5 700 150 

HT700D 220V/50HZ DC 110 2 x 1.5 700 150 

HT700S 220V/50HZ DC 110 12 700 150 
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Lắp đặt: 

1. Chuẩn bị: 
 

a. Máy hút mùi có thể được được kết nối như hình dưới bằng một ống thoát 

(đường kính bên trong là 150mm) 

                            

b. Trước khi lắp đặt, tắt máy và ngắt máy khỏi nguồn điện. 

c. Máy hút mùi nên được đặt cách mặt bếp khoảng 65 ~ 75cm sẽ đạt được hiệu 

quả cao nhất. 

 2. Lắp đặt : 

Cảnh báo: Việc không lắp đặt vít hoặc thiết bị cố định phù hợp với hướng dẫn sử 

dụng có thể gây nguy hiểm. 

 Khoan 3 lỗ sâu 8mm phù hợp với thanh treo. Sử dụng vít và nở đi kèm 

để cố định thanh treo lên tường. 

       
 

Đối với máy nghiêng thì phải khoan thêm 4 lỗ 8mm để treo. 

 

Vít 

 

Lỗ khoan 

 

 

 
Nở nhựa 

 

 

 

Giá treo tường 
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 Cố định giá treo máy lên tường rồi treo máy hút mùi lên bằng cách đặt 

máy vào thanh treo đã cố định trước. 

 Cố định cửa gió một chiều tại đầu ra của máy hút mùi. Sau đó, lắp ống 

thông khí vào cửa gió. 

 Lắp hai hộp che ống thoát, kéo hộp che trên lên và điều chỉnh đạt độ 

cao phù hợp. Sử dụng thanh cố định 2 hộp che. 

 

     
 Khoan 2 lỗ 8mm phù hợp với thanh II. Cố đinh thanh II lên tường sử 

dụng 2 vít kèm theo máy để lắp hộp che 

 

             

 Bộ lọc than hoạt tính có thể được sử dụng để khử mùi. Để lắp đặt lọc 

than hoạt tính, trước tiên tháo tấm lọc nhôm. Lắp bộ lọc than hoạt tính 

vào 2 bên sườn của buồng hút và xoay theo chiều kim đồng hồ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú ý: 

o Đảm bảo bộ lọc phải được khóa an toàn. Nếu không nó có thể tuột ra và 

gây nguy hiểm. 

o Khi bộ lọc than hoạt tính được lắp, sức hút sẽ giảm đi. 

Hộp che dưới 

Hộp che trên 

Thanh II 
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Hướng dẫn sử dụng: 

Model: HC703M 

 
 

Nút điều chỉnh tốc độ thấp.  

Sử dụng phù hợp với việc nấu, kho, những món không tạo ra nhiều hơi. 

Nút điều chỉnh tốc độ trung bình 

Tốc độ gió lí tưởng cho việc đun nấu bình thường hàng ngày. 

Nút điều chỉnh tốc độ cao 

Khi mật độ hơi, khói cao. Sử dụng tốc độ hút cao sẽ đảm bảo hút triệt để. 

Nút bật/tắt đèn.  

 

Model: HC73DS / HI90DA / HT700S 

 

         

 

Nút Tắt/ Mở. Nhấn và giữ trong 3 giây, máy sẽ dừng hoạt động. 

 

Nút cài đặt hẹn giờ. Thời gian cài đặt là 3 phút, sau thời gian đặt, máy 

hút sẽ dừng hoạt động. 

Nút bật/tắt đèn 

B 
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Nút điều chỉnh tốc độ 

o Dải điều khiển trượt có tổng cộng 10 mức cài đặt và mỗi mức đều có đèn 

chỉ thị. 

o Khi bạn sử dụng dải điều khiển trượt để lựa chọn tốc độ, máy hút mùi sẽ 

hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn. nếu không có thêm điều chỉnh sau 15s 

đèn chỉ thị sẽ tắt và máy sẽ hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn. 

o Lần sử dụng tiếp theo máy hút mùi sẽ hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn 

trước đó. 

 

 B.  Chế độ hút mạnh. 

Khi máy đang hoạt động, bấm nút “B” máy sẽ tăng công suất hút mạnh trong 

vòng 5 phút sau đó sẽ trở lại chế độ ở cấp độ 10.  

 

Model: HT702D 

 

Nút Tắt/ Mở.  

1. Tốc độ thấp. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng 

2. Tốc độ trung bình. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng 

3. Tốc độ cao. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng. Khi nhấn và giữ trong 

khoảng 1 giây máy sẽ chạy ở chế độ hút mạnh, sau 5 phút sẽ quay về cấp 

độ 3. 

 Bật / tắt đèn 
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Model: HT700D 

 

 
 

Nút cài đặt hẹn giờ 

 Cài đặt đồng hồ: Ở trạng thái chờ, nhấn giữ nút để máy chuyển sang 

phần cài đặt thời gian, Chữ số giờ sẽ nhấp nháy, nhấn " "hoặc " " 

để điều chỉnh giờ, nhấn" " để chuyển sang cài đặt phút, 

nhấn" "hoặc" " để điều chỉnh phút, sau đó nhấn " "một lần nữa 

hoặc đợi 5s để hoàn tất việc cài đặt thời gian. 

 

 Cài đặt hẹn giờ: Khi máy đang chạy, nhấn nút thì sẽ chuyển vào chế độ 

cài sẵn các mức thời gian: tắt→15 phút→30 phút→45 phút→60 

phút→tắt,  có thể điều chỉnh bằng " "hoặc" " , ngoại trừ cài đặt 

hẹn giờ tắt. 

Cài đặt thời gian nhanh: Nhấn và  cùng lúc trong 1 giây, màn hình 

hiển thị sẽ nhấp nháy và đếm ngược 5 phút, sau 5 phút động cơ và đèn sẽ 

tắt tự động và âm thanh báo sẽ bật lên. 

 

Nút tăng tốc 

Dùng để tăng tốc độ của quạt gió. Khi nhấn và giữ trong khoảng 1 giây máy 

sẽ chạy ở chế độ hút mạnh, sau 5 phút sẽ quay về cấp độ 3. 

 

Nút giảm tốc 

Dùng để giảm tốc độ của quạt gió. 

 

Nút bật đèn 

+ Khi nhấn nhanh: để bật, tắt đèn. 
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+ Khi nhấn và giữ vài giây. 

1. Dùng để tắt “Biểu tượng vệ sinh máy” và thiết lập lại toàn bộ thời gian 

làm việc khi “biểu tượng vệ sinh máy” bật lên hay đèn bật sáng. 

2. Dùng để kiểm tra tổng thời gian làm việc khi “biểu tượng vệ sinh máy” 

tắt đi 

 

Màn hình hiển thị 

 

1. Biểu tượng quạt sẽ sáng lên nếu máy hoạt động. 

2. Hiển thị thời gian 

3. Hẹn giờ 

4. Đèn 

5. Tốc độ quạt. 

6. Biểu tượng cảnh báo.  

7. Biểu tượng máy cần vệ sinh, xuất hiện khi tổng thời gian làm việc của 

máy lên tới hơn 14 giờ. 

 

Vệ sinh và bảo dưỡng: 

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.. 

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động 

 Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, 

màng lọc 

1. Chỉ sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch. Làm sạch bộ lọc 

tuần 1 lần, hoặc theo điều kiện sử dụng. 

2. Làm sạch quạt, và các bộ phận bên trong 6 tháng 1 lần hoặc theo điều 

kiện sử dụng của máy. 

3. Không làm sạch động cơ bằng nước hoặc chất lỏng khác  
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Các sự cố thường gặp: 

 

Tình trạng Nguyên nhân  Giải pháp 

Đèn sáng, 

nhưng máy 

không hoạt  

động. 

Cánh quạt bị kẹt. 
 

Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa 

chữa, thay thế. Động cơ hỏng. 

Cả đèn và 

quạt đều 

không chạy. 

Bóng đèn hỏng. Thay thế bóng đèn cùng loại. 

Lỗi nguồn cấp. Kiểm tra lại nguồn điện cấp. 

Máy bị rung 

mạnh. 

Cánh quạt hỏng. 
Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa 

chữa, thay thế. 

Động cơ không đước 

cố định chắc chắn. 

Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa 

chữa, thay thế. 

Máy không được treo 
đúng trên thanh treo. 

Hạ máy xuống và kiểm tra lại vị 

trí lắp thanh treo. 

Hiệu suất 

hút không 

tốt. 

Khoảng cách quá xa 

giữa máy hút và bếp. 

Điều chỉnh khoảng cách 65~75 

cm. 

 




