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27. CẢNH BÁO! 
tới khi thiết bị được sửa chữa bởi người có chuyên môn kỹ thuật.

28. Thiết bị không được thiết kế để có thể vận hành bởi thiết bị bấm giờ bên ngoài hoặc hệ

29.
thương mại.

bảo khoảng cách tối thiểu giữa lò vi sóng và tường, tạo điều kiện cho việc thông gió.
31. Vui lòng giữ chắc bộ bàn xoay trước khi di chuyển thiết bị để tránh bị hư hại.
32.

33.
34.
35.
36. T

37.
tránh cháy. Hướng dẫn nối đất

1. Tháo tất cả các bao bì đóng gói ở phía bên trong cửa lò ra.

vui lòng không vận hành lò và liên hệ với người có chuyên môn kỹ thuật.

thích hợp của chúng.

Thiết bị phải được nối đất. Lò vi sóng được trang bị dây dẫn điện có dây tiếp đất với phích 
cắm điện. Phích cắm tiếp đất phải được cắm với nguồn điện được lắp đặt và nối tiếp đất 
đúng cách. Trong trường hợp đoản mạch, nối tiếp đất sẽ hạn chế nguy cơ chập điện bằng 
cách truyền dòng điện xuống đất thông qua dây thoát. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử 
dụng một mạch điện riêng cho lò vi sóng. Sử dụng nguồn điện cao thế rất nguy hiểm và có 
thể dẫn tới cháy hoặc tai nạn khác gây nên hư hại cho lò vi sóng.
CẢNH BÁO! Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn tới nguy cơ chập điện.
Lưu ý:
1. 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 các chỉ dẫn về điện.
2. Nhà sản xuất và đại lý phân phối sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hại cho lò
vi sóng hoặc những thương tích ở người bởi việc không tuân thủ quy trình nối điện.
Dây điện trong dây dẫn chính được quy định bằng các màu sắc như sau:

Xanh lá vây và vàng = Dây nối đất
Xanh da trời = Dây mát
Nâu = Dây nóng
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