
















Nếu bất cứ lúc nào trong tương lai bạn cần vứt bỏ sản 
phẩm này, vui lòng KHÔNG vứt bỏ sản phẩm này với 
rác thải sinh hoạt, hãy mang sản phẩm này đến điểm 
thu gom rác phù hợp.

Nhà phong cách đồng quê.

Cơ sở lưu trú cho thuê dạng giường ngủ và bữa sáng.

xuất

Đảm bảo rằng máy hút mùi đã được ngắt điện trước khi tiến 
hành việc bảo trì để tránh mọi khả năng gây chập điện.



ống thoát khí.

ống thoát khí.

Ống thoát khí

chỉnh sửa,

Chỉnh sửa

dụng



chỉnh 

Khoan lỗ 4x10

Vẽ một đường thẳng

Khoan lỗ 4x10

lấy các bộ lọc ra, 

Lấy bộ lọc than ra, 

tách vị trí C ra khỏi vị trí B bằng 
tua vít. Kéo nắp che C theo hướng mũi tên

, am hiểu với tất cả các mã áp dụng
 và tiêu chuẩn nối điện. ở phần dẫn điện từ đường dây chính vào 

Chỉnh sửa vị trí

Chuẩn bị một ổ cắm phù hợp:

trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng 
thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.







vị trí
vị trí

những mảnh vỡ



vòng

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu thiết 
bị không được lắp đặt, bảo trì và sử dụng sản phẩm 
theo hướng dẫn được đưa ra bởi nhà sản xuất.

vì
vì

kỷ

Việt Nam

Trung tâm chăm sóc khách hàng miễn phí:

1800-58-88-99 

Tel: (+84 28) 3910 5465

Công ty TNHH Electrolux Việt Nam

Lầu 9, Tòa nhà A&B số 76 Đường Lê Lai – Bến Thành – 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại văn phòng: (+84 28) 3910 5465

Số fax: (+84 28) 3910 5470

Email: vncare@electrolux.com


