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Sản phẩm và phụ kiện
CÔNG CỤ VỆ SINH

Đầu hút bề mặt ướt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Đầu hút khe

Chổi quét bụi

Đầu hút sàn
Ống lồng bằng nhôm*
Ống mềm
Hộp đựng dụng cụ
Nút bật/tắt nguồn (On/Off)
Nút thu dây*
Giắc cắm nguồn
Chốt cài
Bánh lớn
Nắp trên cùng
Thùng máy

* Chỉ áp dụng cho model Z 931.
Hình vẽ chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác sản phẩm thực tế.
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Đầu hút bề mặt vải

Kính gửi Quý khách
hàng!

Kính gửi Quý khách hàng! Quý khách
vui lòng đọc cẩn thận toàn bộ hướng
dẫn vận hành này. Và quan trọng hơn
cả, xin hãy tuân thủ các hướng dẫn
an toàn ở một số trang đầu tiên của
cuốn sách này. Hãy giữ lại sách để
tham khảo về sau và chuyển sách
cho chủ nhân tiếp theo của thiết bị
nếu có.
Tiêu chuẩn an toàn trong thiết bị điện
của Electrolux tuân thủ các quy tắc công
nghệ đã được công nhận và những điều
luật quy định về sự an toàn của thiết bị.
Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng
làm quen với những hướng dẫn an toàn
sau đây:
HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Đọc tất cả hướng dẫn và chỉ dùng
thiết bị vào đúng mục đích.

•
•

Phải tắt thiết bị trước khi cắm hoặc
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trên
tường. Không kéo dây điện để rút
phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trên
tường.

•

Phải luôn rút phích cắm ra khỏi ổ
cắm điện trên tường trước khi người
dùng tiến hành bất kỳ loại công việc
bảo dưỡng hay vệ sinh nào theo quy
định trong cuốn sách này.

•
•

•

•

Không sử dụng phích cắm khi
tay ướt.
Không vận hành thiết bị nếu dây điện
hoặc phích cắm bị hư hỏng. Nếu dây
điện hư hỏng, phải thay dây bằng
cách đưa sản phẩm tới trung tâm
dịch vụ được ủy quyền của
Electrolux hoặc một người có trình
độ tương đương để tránh nguy hiểm.
Nếu thiết bị có bất kỳ trục trặc hoặc
hư hỏng gì, hãy đưa thiết bị tới trung
tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất
của Electrolux để kiểm tra, sửa chữa
hoặc điều chỉnh.
Không mang hoặc kéo thiết bị bằng
dây điện.

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Giữ dây điện tránh xa chỗ nóng, dầu
mỡ, cạnh sắc nhọn và bề mặt thô ráp
hoặc nóng, đồng thời không đẩy thiết
bị chạy đè qua dây.
Cầm phích cắm khi thu dây điện để
phích cắm khỏi va đập hoặc quất
mạnh vào thiết bị.
Có thể sử dụng dây điện nối dài nếu
dây này có thông số cao hơn thiết bị.
Vui lòng tham khảo thông tin được
cung cấp trên bảng thông số của
thiết bị hoặc tham vấn trung tâm dịch
vụ được ủy quyền gần nhất của
Electrolux.
Để tránh điện giật, không nhúng dây
điện, phích cắm hoặc thiết bị vào
trong nước hoặc các chất lỏng khác.
Không để thiết bị dính nước mưa.
Không để thiết bị ở ngoài trời.
Tuyệt đối không để thiết bị chạy mà
không giám sát.
Thiết bị này không dành cho người
(bao gồm trẻ em) bị suy giảm thể
chất, giác quan, thiểu năng trí tuệ
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức
sử dụng trừ khi họ được một người
chịu trách nhiệm về sự an toàn của
họ giám sát hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị an toàn.
Trẻ em phải được giám sát để đảm
bảo chúng không nghịch phá thiết
bị này.
Không bảo quản thiết bị ở nơi có
nhiệt độ cao.
Không sử dụng thiết bị này để hút
các thứ sau:
- Chất dễ cháy hoặc nổ,
- Vật cứng nhọn,
- Tro nóng, đầu tàn thuốc lá đang
cháy hay bất kỳ thứ gì đang cháy
hoặc bốc khói. Khối lượng bụi
mịn lớn, ví dụ: bột vôi, xi măng
hoặc bụi thạch cao, bột mực từ
máy in laser...
Không vận hành thiết bị này ở nơi
có thể xuất hiện các chất trên.
Để tránh cản trở luồng khí, hãy
đảm bảo rằng tất cả miệng lỗ/cửa
thông trên thiết bị này không bị tắc
nghẽn và không cắm bất kỳ vật gì
vào các miệng lỗ/cửa thông này.
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•
•

•
•

•
•

Không sử dụng nếu không lắp túi
đựng bụi và bộ lọc.
Nếu bị quá nhiệt, động cơ sẽ tự
động tắt. Nếu điều này xảy ra, hãy
bấm nút bật tắt và đợi vài phút trước
khi bật lại.
Cần cẩn thận hơn khi hút bụi
cầu thang.
Thay đổi thông số kỹ thuật hoặc sửa
đổi máy hút bụi là việc nguy hiểm,
chỉ sử dụng phụ kiện được
Electrolux khuyên dùng.
Khách hàng không được cố sửa
chữa máy hút bụi này trong bất kỳ
trường hợp nào.
Chỉ nên sửa chữa và/hoặc bảo trì
máy hút bụi này tại trung tâm dịch vụ
được ủy quyền của Electrolux và chỉ
nên sử dụng phụ tùng chính hãng
của Electrolux. Nếu không làm như
vậy thì chế độ bảo hành có thể mất
hiệu lực.

Máy hút bụi này chỉ để sử dụng trong
gia đình.
Quan trọng!
Chỉ kết nối máy hút bụi này với
nguồn điện có điện áp và tần số tuân
theo thông số kỹ thuật trên bảng
thông số của thiết bị.

Kết nối máy hút bụi

Lắp hoặc tháo ống mềm vào/ra
A
khỏi cửa nạp khí ○

•

• Để tháo ra, đầu tiên, hãy rút phích
cắm khỏi ra ổ cắm điện. Tháo ống
mềm một cách dứt khoát ra khỏi
ống nạp khí bằng cách xoay
ngược chiều kim đồng hồ.

Lắp hoặc tháo ống mềm vào/ra
B
khỏi cửa thoát khí ○
•

Tháo nắp bộ lọc và bộ lọc.

•

Lắp ống mềm vào cửa thoát khí.
Xoay chốt cài ống mềm theo chiều
kim đồng hồ tới khi chốt cài khít
vào vị trí.

•

Để tháo ra, đầu tiên, hãy rút phích
cắm khỏi ra ổ cắm điện. Tháo ống
mềm một cách dứt khoát ra khỏi
ống thoát khí bằng cách xoay
ngược chiều kim đồng hồ.

Hướng dẫn nhanh
Khi lấy sản phẩm ra khỏi bảo bì, hãy
kiểm tra xem có hư hỏng không.
LẮP RÁP MÁY HÚT BỤI
Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện
trước khi lắp hoặc tháo phụ kiện.
Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng,
vui lòng kiểm tra xem đã lắp tất cả các
bộ lọc đúng cách chưa.
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Lắp ống mềm vào cửa nạp khí.
Xoay chốt cài ống mềm theo chiều
kim đồng hồ tới khi chốt cài khít
vào vị trí.

Lắp ống nối dài và phụ kiện

Đầu hút sàn
Lý tưởng với việc vệ sinh thảm và sàn
cứng hàng ngày.

•
•

Lắp ống nối dài vào tay cầm.
Lắp chổi vào ống nối dài.

Lắp đầu hút được chọn
Ống nối dài

Dành cho thảm

Chổi quét sàn

•

Đầu hút sàn dùng để vệ sinh các
sàn cứng và thảm.

•

Đầu hút khe/bề mặt vải

•

để vệ sinh các góc và gối đệm.

Dành cho sàn cứng

Chỉ sử dụng đầu hút bề mặt ướt để
vệ sinh bề mặt ướt.

Đầu hút bề mặt ướt

Hướng dẫn sử dụng

Lý tưởng với việc hút nước hoặc chất
lỏng.

CÔNG CỤ VỆ SINH
Công cụ hút khe, chổi quét bụi và đầu
hút bề mặt vải được cất giữ trên giá đỡ
phụ kiện.

Đầu hút bề mặt ướt để hút nước
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Đầu hút khe

Quy trình vận hành
Công tắc điện

•
•

Có thể dùng đầu hút khe để vệ
sinh các góc, khe giữa các tấm
gối đệm hoặc nơi khó tiếp cận.

Chổi quét bụi

•
•

•

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy
kéo dây ra đủ dài và cắm phích
cắm vào nguồn điện.
Nhấn nút Bật/Tắt để bật thiết bị.
Để dừng thiết bị, hãy nhấn lại nút
Bật/Tắt.
Sử dụng Công tắc nguồn điện tử
để kiểm soát chức năng hút của
máy.

* (Chức năng thu dây có ở model Z 931)

Để thu dây lại, hãy nhấn vào nút
thu dây và dùng tay điều chỉnh
dây để đảm bảo rằng dây không
va đập gây hư hỏng.

* (Chức năng thu dây có ở model Z 931)

•

Chổi quét bụi dùng cho đồ đạc,
mành, rèm, sách, chao đèn và
giá sách.

HÚT BỤI
Bộ lọc

Đầu hút bề mặt vải

•

Chổi nhỏ dùng để vệ sinh ghế sofa.
Cổ túi

•
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Trước khi hút bụi, hãy đảm bảo thân
máy, khoang động cơ, ống lọc và các
phụ tùng đều khô ráo.

•

Nhớ lắp ống lọc.

•

Luôn lắp túi đựng bụi khi vận hành
máy. Tháo chốt cài và lấy nắp trên
cùng ra khỏi thân máy. Đặt túi đựng
bụi vào đúng vị trí bằng cách ấn cổ
túi vào khe.

HÚT NƯỚC

Lưu ý: Khi máy hút bụi đang hoạt
động, chức năng hút có thể bị yếu.
Lúc này, bạn nên tắt thiết bị một lát.
Nếu thiết bị không hoạt động, hãy
vệ sinh thân máy sau khi tắt thiết bị.
Nếu tiếp tục sử dụng thiết bị, nhiệt
độ động cơ có thể tăng và làm hỏng
thiết bị.

Bảo dưỡng
THAY TÚI ĐỰNG BỤI
Lưu ý:
Phao an toàn

•

Trước khi bạn dùng máy hút bụi
để hút nước hoặc chất lỏng, hãy
đảm bảo lắp ống lọc vào khoang
động cơ.

•

Tháo túi đựng bụi ra khỏi máy
hút bụi.

•

Bạn có thể lắp đầu hút bề mặt ướt
hoặc các công cụ vệ sinh khác.

•

Phao an toàn sẽ không hoạt động
khi thân máy đầy chất lỏng. Vui
lòng tắt thiết bị và tháo nắp trên
cùng ra. Đổ chất lỏng đi.

•

Nếu thiết bị bị đổ, nước có thể xâm
nhập động cơ. Hãy đảm bảo là
trong động cơ không có nước
trước khi vận hành lại.

Trước khi tiến hành bất kỳ loại công
việc vệ sinh hay bảo dưỡng nào đối
với máy hút bụi này, hãy luôn đảm
bảo bạn đã rút phích cắm ra khỏi ổ
cắm điện trên tường.

•

Sau khi tháo ống mềm, lấy nắp
trên cùng ra.

•

Nhấc cổ túi đựng bụi lên để tháo
túi ra khỏi khe.

Khi túi đựng bụi đầy, hãy thay
túi mới.
Tháo nắp trên cùng ra và cố định
cả hai chốt ở mỗi bên.

THỔI BỤI
•

Tháo lưới lọc ra khỏi vị trí
quạt gió.

•

Lắp khớp nối ống mềm.

•

•

Sau khi hoàn thành, hãy tháo
khớp nối ống mềm, lắp lưới lọc
vào đúng vị trí và vặn chặt.

•
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VỆ SINH BỘ LỌC
Lưu ý:
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•

Mỗi năm, phải vệ sinh bộ lọc ít
nhất hai lần hoặc khi thấy bụi phủ
kín bộ lọc.

•

Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy
ngắt kết nối nguồn điện.

•

Không dùng máy giặt để súc rửa
bộ lọc.

•

Không dùng máy sấy tóc để sấy
bộ lọc.

•

Tháo bộ lọc

•

Súc rửa bộ lọc bằng nước ấm và làm
khô hoàn toàn bộ lọc.

•

Thay thế bộ lọc

Cách bảo quản máy
hút bụi
•

Chọn vị trí bảo quản vừa an toàn,
vừa khô ráo.

•

Máy hút bụi này có phần nối công cụ
tích hợp để cất giữ đầu hút sàn, hãy
trượt kẹp dựng máy đến vị trí dựng
máy trên máy hút bụi.

•

Giữ các ống nối dài, đầu hút và
ống mềm cùng với nhau để tránh
bị mất mát.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Trong trường hợp có trục trặc, hãy kiểm tra các lý do có thể sau đây. Làm những công
việc sửa chữa cần thiết có thể tiến hành tại nhà. Nếu không khắc phục được vấn đề, hãy
tham vấn Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.
SỰ CỐ

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ

CÁCH KHẮC PHỤC

Máy hút bụi không
khởi động.

Chưa kết nối đúng cách
phích cắm với ổ cắm điện.

Kiểm tra kết nối của phích
cắm hoặc thử dùng ổ cắm
điện khác.

Bộ phận chống quá nhiệt
kích hoạt do nhiệt độ động
cơ cao.

Bấm nút ON/OFF (Bật/Tắt)
và đợi 30 phút cho động cơ
nguội.

Túi đựng bụi đầy.

Thay thế túi đựng bụi dùng
một lần và kiểm tra bộ lọc.

Bộ lọc bị tắc.

Vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc.

Ống hút bị tắc. Đầu hút
bị tắc.

Vệ sinh ống mềm. Vệ sinh
đầu hút.

Túi đựng bụi dùng một lần
đầy.

Thay thế túi đựng bụi dùng
một lần.

Bộ lọc bị tắc.

Vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc.

Đèn báo bộ lọc bật
sáng và không tắt.

Công suất hút giảm.

Ống mềm bị hỏng hoặc vỡ. Thay thế ống mềm.
Quá nhiệt.

Túi đựng bụi dùng một
lần đầy.

Thay thế túi đựng bụi dùng
một lần.

Bộ lọc bị tắc.

Vệ sinh/thay thế bộ lọc.

Dữ liệu kỹ thuật
Dành cho model Z930 & Z931
220 - 240V, 50/60HZ
Công suất tối đa (W): 1600W
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MALAYSIA

SINGAPORE

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Customer Care Hotline: 1300-88-11-22
Customer Care Services Tel: (+60 3) 5525 0800
Customer Care Services Fax: (+60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

Electrolux SEA Pte Ltd
1 Fusionopolis Place, Galaxis #07-10 (West Lobby)
Singapore 138522
Customer Care Hotline: +(65) 6727 3699
Fax: +(65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

THAILAND
Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Tel: +(66) 2 725 9100
Fax: +(66) 2 725 9299
Customer Care Services: +(66) 2 725 9000
Email: customercarethai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM
Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street
Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +(84) 8 3910 5465
Fax: +(84) 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vncare@electrolux.com
Website: www.electrolux.vn

PHILIPPINES
Electrolux Philippines Inc.,
12th Floor Cyber Sigma Building
Lawton Avenue, McKinley West,
Taguig City, Philippines 1634
Customer Care Hotline: +(63) 02 845-CARE (2273)
Toll Free (PLDT Only): 1-800 10 845-CARE (2273)
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

INDONESIA
PT. Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis no. 34
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta 10160, Indonesia
Tel: +(62) 21 5081 7300
Fax: +(62) 21 5081 7399
Customer Care Services: +(62) 0804 111 999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
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