


8 9

LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO) LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

Hình 11

6. Nối điện

QUAN TRỌNG!

Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị có tuân thủ theo các tiêu 
chuẩn về nhà ở, gas và điện của chính quyền địa 
phương. Trước khi nối thiết bị với nguồn điện chính 
cần đảm bảo điện áp của nguồn điện phù hợp với 
điện áp được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật bên 
trong máy hút mùi.

Lắp đặt hệ thống bao ống thoát khí lồng nhau

Tách rời phần bên trong và bên ngoài của bao ống thoát 
rồi cẩn thận ghép lại phần trên và phần dưới bao ống 
thoát khí bằng cách trượt phần bên trong vào trong phần 
bên ngoài. Cẩn thận hạ thấp phần bao ống thoát khí vừa 
ghép xuống thân máy hút mùi và gài bao ống thoát khí vào 
thân máy hút mùi khoảng 5mm. Gắn phần bên trên bao 
ống thoát khí vào giá đỡ gắn tường bằng đinh vít kèm 
theo. Đảm bảo rằng phần bên trên đã được kéo dài ra.

LƯU Ý: Cẩn thận gỡ bỏ lớp bọc nhựa bảo vệ bao ống 
thoát khí nếu có. Đặc biệt chú ý khi gỡ bỏ lớp bọc nhựa 
bảo vệ từ đề can

Khi gắn ống thoát khí bên trên cần chú ý không làm lệch 
ren của đinh vít. Nếu lắp đặt máy hút mùi theo chế độ 
thông khí tuần hoàn, lắp đặt thêm tấm lọc carbon tùy chọn 
(đi kèm trong bộ thông khí tuần hoàn AR900RK). Để hoàn 
thành quá trình lắp đặt máy hút mùi, lắp đặt ba tấm lọc 
vào phần bên dưới của thân máy bằng cách đặt cạnh 
đằng sau của tấm lọc vào đúng vị trí và đẩy mạnh cạnh 
đằng trước để tấm lọc khớp vào vị trí.

Chiếc máy hút mùi Electrolux của quý khách đã sẵn sàng 
để sử dụng
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