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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Vấn đề Cách khắc phục

•

•
•

Máy hút mùi không khởi động

Máy hút mùi không làm việc

Máy hút mùi tự động ngắt 
trong quá trình vận hành

Kiểm tra xem máy hút mùi đã được kết nối với nguồn điện chưa.
Kiểm tra xem đã lựa chọn tốc độ quạt chưa.

Kiểm tra xem tốc độ quạt có đủ lớn với khối lượng công việc không.
Các tấm lọc dầu mỡ sạch.
Nhà bếp có thông khí đủ để dẫn không khí sạch vào phòng.
Nếu lắp đặt chế độ thông khí tuần hoàn, kiểm tra tấm lọc than hoạt tính vẫn có tác 
dụng.
Nếu lắp đặt chế độ thoát khí ra ngoài, kiểm tra các ống thoát khí và đường dẫn 
không bị chặn.
Không được vận hành bếp mà không có nồi nấu ở trên.
Không được đốt lửa sát bên dưới máy hút mùi.

Thiết bị ngắt điện an toàn đã được kích hoạt – Tắt bếp và đợi thiết bị khởi động lại. Nếu 
máy hút mùi được lắp đặt thấp hơn độ cao được ghi rõ trong hướng dẫn lắp đặt, động 
cơ sẽ ngưng hoạt động thường xuyên. Điều này sẽ gây hỏng hóc tới máy hút mùi.

Nếu quý khách đã tiến hành toàn bộ những kiểm tra trên 
và vẫn gặp khó khăn, xin vui lòng liên hệ Trung Tâm 
Chăm Sóc Khách Hàng của Electrolux tại địa phương.

LƯU Ý:  Sản phẩm được lắp kèm với một thiết bị ngắt 
điện an toàn

Nếu máy hút mùi được lắp đặt quá gần với mặt bếp, 
những đồ nấu bốc lửa, vận hành bếp không có nồi 
nấu ở trên và tấm lọc bị tắc nghẽn, thiết bị ngắt điện 
an toàn có thể được kích hoạt. Nếu máy hút mùi 
ngừng hoạt động, điều chỉnh các vấn đề trên và chờ 
cho thiết bị ngắt điện an toàn khởi động lại, máy hút 
mùi sẽ hoạt động bình thường.
Không vận hành bếp mà không có nồi nấu ở trên.
Không đốt lửa sát bên dưới máy hút mùi
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