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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
MODEL: AP-70DT | 180W | 70CM 

MODEL: AP-70NB | 180W | 70CM 

 
 
 

 

 

 
ĐỌC KỸ  

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

 
TRƯỚC KHI DÙNG 
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Cấu tạo máy 

Ống khói 

Bảng điều 

khiển 

Kính bảo vệ 

Chi tiết máy 
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(Do hướng dẫn này dùng chung cho một số model tương tự nhau nên các hình dưới 

có thể khác với sản phẩm thực tế và chỉ mang tính chất minh họa, người sử dụng 

căn cứ theo sản phẩm đã mua để thao tác). 

 

 

 

1. Sách hướng dẫn sử dụng, lắp đặt 

2. Ống dẫn khí mềm: 15cm, dài 1.5m 

 

 

CẢNH BÁO AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT SỬ DỤNG 

 Trước khi sử dụng, phải chắc chắn 

rằng nguồn điện trong gia đình phải phù 

hợp với điện áp của máy và không cắm 

chung, chồng chéo cùng thiết bị điện khác 

(220V~/50Hz - 10A) 

 Khi lắp đặt phải đặt máy ở dạng phẳng, 

ổn định, tránh để nghiêng hoặc bập bênh 

như hình dưới. 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Không lắp đặt máy quá cao hoặc quá thấp, đặc biệt không lắp đặt ở nơi có 

đường nước hoặc gas đi qua. Khoảng cách an toàn từ mặt bếp Gas lên máy ~ 

65-70cm 

Không lắp đặt máy mà ống dẫn khí thải lại bị cuốn trở lại vào khu bếp. 

Không lắp đặt máy khi mà khu bếp (tường bếp) có cửa sổ (vì lắp không có tác 

dụng)  

Phụ kiện 

Đề phòng 
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 Về tổng thể khi lắp đặt máy sẽ như hình dưới   Mặt cắt ngang sẽ như hình 

dưới. 

  
 

 Trước khi lắp đặt, kiểm tra phần tường 

đủ chắc chắn. Sau đó bắt đinh vít lắp ốp 

đỡ máy vào hai vị trí để treo máy lên như 

hình dưới.  

 Trước khi khoan lắp ốp tường thì đo 

hai vị trí sẽ lắp ốp lưng phía sau và khoan 

tường cho chính xác, khi khoan lắp ốp 

xong thì tiến hành treo máy lên. 

  

 

Hướng dẫn lắp đặt  
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 Sau khi lắp ốp xong chúng ta tiến hành 

treo máy như hình dưới.  

 Hai đầu ốp lắp vào hai khớp đỡ của 

máy như hình dưới, sau khi lắp đặt máy 

ốp sát vào tường là được. 

  

 

 Khi hoàn thiện cả ống khói 

sẽ như hình dưới. Lưu ý gia cố 

ống khói cho chặt tránh bồng 

bềnh khi sử dụng tạo tiếng ồn. 

 Ống khói nối trực tiếp 

xuống khớp nối của máy, lắp 

chặt chẽ vào khớp nối. 

 Mặt cắt ngang sẽ 

như hình dưới 

 
 

 

Lưu ý: Độ ồn của máy phụ thuộc vào lắp đặt ống khói, vì lưu lượng gió thổi ra 

khá mạnh nên ống hút gió mềm phải được gia cố chắc chắn như khuyến cáo trên, 

khi đó sẽ giảm độ ồn rất lớn. Khi quý khách thấy tiếng ồn to thì việc đầu tiên là 

kiểm tra  ống hút khói mềm. 
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Với model nút bấm AP-70NB 

 

Máy sử dụng rất đơn giản, quý khách hang nhấn vào nút “OFF/ON” để tắt hay mở máy. 

Sau đó tùy vào công việc:  

Nút “Light” dùng để bật đèn 

Nút “Motor” để bật hút mùi => Nút “Quick/Slow” để bật nhanh hay chậm  

(Máy có 2 tốc độ) 

Với model cảm ứng (chạm) AP-70DT 

 

Máy sử dụng rất đơn giản, khác với máy nút bấm thì chúng ta chỉ việc dùng ngón tay 

chạm vào nút, không cần dùng lực. Quý khách hang nhấn vào nút “OFF/ON” để tắt hay 

mở máy. Sau đó tùy vào công việc:  

Nút “Light” dùng để bật đèn 

Nút “Delay” dùng để hẹn giờ 

Nút “Slow” dùng để hút mùi tốc độ chậm 

Nút “Middle” dùng để hút mùi tốc độ trung bình 

Nút “Fast” dùng để hút mùi tốc độ nhanh 

(Máy có 3 tốc độ) 

Hướng dẫn sử dụng 
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Lưu ý: Quý khách hàng xem model mình mua thuộc loại nào thì xem hướng dẫn của 

model đó. 

 

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, khi chưa/không sử dụng trong 

thời gian dài nên cất giữ vào túi nylon và thùng carton màu đi kèm như lúc mới mua, 

trước khi cất giữ phải lau chùi bằng vải mềm ẩm và để khô, bảo quản đúng cách làm cho 

sản phẩm bền hơn, tốt hơn.  

Khi vệ sinh, dùng vải mềm, ẩm để lau chùi bề ngoài, phần kính có thể dùng nước rửa 

kính để lau nếu quá bẩn và khó sạch. Về dầu mỡ bám dính ở hai cửa hút gió, chúng ta có 

thể tháo ra vệ sinh ở bồn nước, dùng bàn chải + nước rửa chà nhẹ nhàng đến khi sạch, để 

khô và lắp lại. 

MODEL NO. AP-70NB AP-70DT AP-80DT AP-70ST 

Hiệu điện thế 220V 220V 220V 220V 

Tần số ~ 50Hz ~ 50Hz ~ 50Hz ~ 50Hz 

Công suất 180W 180W 180W 180W 

Công suất đèn 2x3W 2x3W 2x3W 2x3W 

Độ ồn ≤ 68dB ≤ 68dB ≤ 68dB ≤ 68dB 

Lưu lượng gió ~700M3/h ~700M3/h ~700M3/h ~700M3/h 

Sơ đồ mạch điện 

 

 

  

Hướng dẫn bảo quản, vệ sinh 
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Để tránh gây ra sự cố nguy hiểm và làm hỏng máy, khách hàng không được tự ý tháo 

rời máy ra sửa chữa. Dây điện của sản phẩm này là loại dây điện chuyên dụng, khách 

hàng không được tự ý thay đổi, nếu bị hỏng hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách 

hàng nơi gần nhất. Khi sản phẩm có sự cố, hãy liên lạc tới Trung tâm Dịch vụ sau bán 

hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn, hãy xem chi tiết thông tin 

trên Thẻ bảo hành. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua và tối đa không 

quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất xem trên lưng sản phẩm hoặc trên bao 

bì hoặc trên phiếu bảo hành). Quý khách hàng nên cất giữ cẩn thận hướng dẫn sử dụng 

này và thẻ bảo hành sản phẩm để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Thẻ bảo 

hành phải đi kèm theo máy mới được hưởng quyền lợi bảo hành. 

Hướng dẫn sử dụng này đã được chúng tôi kiểm tra rất kỹ, tuy nhiên vẫn không tránh 

khỏi những sai sót cũng như sơ suất, quý khách hàng có thể lấy sản phẩm thực tế để sử 

dụng, nếu có bất cứ vướng mắc, hoặc nhu cầu hoặc tư vấn, xin đừng ngại liên lạc với 

chúng tôi hoặc vào trang web tương tác (www.aulux.vn) để xem các kinh nghiệm sử 

dụng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 
BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT 

Địa chỉ: KX12-Ngõ 300 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội 

Điện thoại: 024.6687.3658  |  Email: binh@aulux.vn  

Đường dây nóng (Hotline):  0912.146.147 

 

http://www.aulux.vn/

