LẮP ĐẶT
Hướng dẫn nối đất
NGUY HIỂM
Nguy cơ điện giật: Việc chạm vào một
số bộ phận bên trong lò vi sóng có thể
làm bị thương nghiêm trọng hoặc gây tử
vong.
Không được tự ý tháo rời thiết bị này.

Lò vi sóng phải được tiếp đất. Trong
trường hợp đoản mạch, tiếp đất sẽ hạn
chế nguy cơ chập điện bằng cách truyền
dòng điện xuống đất thông qua dây dẫn
thoát. Lò vi sóng được trang bị dây dẫn
điện có dây tiếp đất với phích cắm tiếp
đất. Phích cắm tiếp đất phải được cắm
với nguồn điện được lắp đặt và nối tiếp
đất đúng cách

cảnh báo
Nguy cơ điện giật: Việc nối đất không
đúng cách có thể gây chập điện. Không
được nối lò với nguồn điện cho tới khi
thiết bị được lắp đặt và nối tiếp đất đúng
cách.

VỆ SINH
Hãy chắc chắn là quý khách đã rút phích
cắm của lò vi sóng ra khỏi nguồn điện
trước khi bắt đầu vệ sinh
Lau sạch phần bên trong lò sau khi sử
dụng bằng một miếng vải ẩm.
Làm sạch các phụ kiện bằng cách sử
dụng xà phòng và nước theo cách
thông thường.
Trong trường hợp khung cửa và
gioăng cửa bị bẩn, cần làm sạch một
cách cẩn thận bằng một miếng vải
ẩm.
Không được dùng chất mài mòn hoặc
miếng lau chùi bằng kim loại để vệ
sinh cửa kính của lò vì chúng có thể
làm xước bề mặt, gây ra vỡ kính.

Xin vui lòng tham khảo tư vấn của kỹ sư
điện hoặc nhân viên dịch vụ nếu quý
khách không hoàn toàn hiểu các hướng
dẫn nối đất; hoặc có băn khoăn về việc
thiết bị đã được nối đất an toàn hay chưa.
Trong trường hợp cần sử dụng dây nối
dài để cấp điện cho thiết bị, chỉ sử dụng
dây nối dài 3 lõi (có một lõi là dây nối đất).

Một dây điện ngắn được cung cấp theo
máy nhằm hạn chế nguy cơ gây vướng
chân và vấp té của dây điện dài.
Trong trường hợp cần sử dụng dây dẫn
điện dài hoặc dây dẫn điện nối dài:
Các thông số điện được ghi trên dây
phải lớn hơn hoặc bằng các thông số
điện của lò.
Dây điện nối dài cần được tiếp đất
bằng cách dùng loại ổ cắm 3 chấu.
Cần đi dây hợp lý sao cho dây nguồn
không bị vắt ngang mặt bàn, giúp tránh
việc trẻ em có thể kéo dây hoặc bị vấp
ngã

