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TRƯỚC KHI GỌI ĐIỆN ĐẾN TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT

TÁC ĐỘNG GÂY NHIỄU RADIO

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
VUI LÒNG ĐỌC KĨ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ 
DỤNG VÀ GIỮ SÁCH ĐỂ TIỆN THAM KHẢO 
VỀ SAU
Khi sử dụng các thiết bị điện, quý khách cần 
tuân thủ những chú ý an toàn cơ bản, bao 
gồm những điều sau:
CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ bị bỏng, 
chập điện, cháy, bị thương ở người hoặc 
tiếp xúc với năng lượng sóng điện từ:
1. Đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước 
khi sử dụng thiết bị.
2. Chỉ sử dụng lò đối với các mục đích sử 
dụng được nêu trong sách hướng dẫn. 
Không dùng chất tẩy rửa hóa học trong lò.

 Kiểu lò này chỉ được thiết kế để làm nóng, 
nấu hoặc sấy khô thực phẩm. Không được 
sử dụng lò cho các mục đích công nghiệp 
hay trong phòng thí nghiệm.
3. Không vận hành lò khi lò trống.
4. Không vận hành thiết bị nếu dây hoặc 
phích cắm điện bị hư hỏng hoặc hoạt động 
không bình thường, hoặc bị rơi. Nếu dây 
điện bị hư hỏng, việc thay thế phải được 
thực hiện bởi nhà sản xuất, các trung tâm 
dịch vụ ủy quyền hay kỹ sư điện có tay nghề 
để tránh những nguy hiểm tiềm tàng. 
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Nếu lò vi sóng không hoạt động:
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng lò vi sóng đã 
được cắm điện chắc chắn. Nếu không, rút 
phích cắm ra khỏi ổ, chờ 10 giây, và cắm lại 
chắc chắn.
2. Kiểm tra cầu chì xem có bị cháy hoặc 
mạch bị đoản mạch không. Nếu mạch điện 
hoạt động bình thường, thử mạch điện với 
thiết bị khác.
3. Kiểm tra để đảm bảo rằng bảng điều 
khiển được thiết lập đúng cách và đồng hồ 
đếm giờ đã được thiết lập.

4. Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa lò đã 
được đóng chắc chắn với hệ thống khóa 
an toàn. Nếu không, năng lượng sóng điện 
từ sẽ không lưu thông trong lò.

NẾU KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO KỂ 
TRÊN XẢY RA, VUI LÒNG LIÊN HỆ KỸ SƯ 
ĐIỆN CÓ TRÌNH ĐỘ.
VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA LÒ 
VI SÓNG.

1. Tháo tất cả các bao bì đóng gói ở phía 
bên trong cửa lò ra.
2. CẢNH BÁO: Kiểm tra lò vi sóng để đảm 
bảo rằng lò không có bất kì hư hỏng nào 
chẳng hạn như cửa bị lệch hoặc cong vênh, 
gioăng cửa và bề mặt cửa bị hư hại, bản lề và 
chốt khóa bị gãy hoặc bị lỏng và có vết lõm 
trong khoang lò sau cánh cửa. Nếu có bất kì 
hư hỏng nào, vui lòng không vận hành lò và 
liên hệ với người có chuyên môn kỹ thuật.
3. Lò vi sóng phải được đặt trên mặt phẳng 
bằng phẳng và vững chắc để chịu được 
trọng lượng của lò và khối lượng tối đa thực 
phẩm có thể được nấu ở trong lò.
4. Không đặt lò ở nơi sinh nhiệt, hơi nước 
hoặc độ ẩm cao, hoặc gần các vật liệu dễ 
cháy.

5. Để vận hành đúng, lò vi sóng cần có 
luồng khí lưu thông đủ. Để trống 20cm bên 
trên lò, 10cm đằng sau lò và 5cm ở hai bên 
lò. Không che hoặc chặn các lỗ thoát khí 
của thiết bị. Không tháo chân của lò vi sóng.
6. Đảm bảo rằng dây điện không bị hư hại 
và không đi dây bên dưới lò vi sóng hoặc 
bên trên bất kì bề mặt nóng hoặc nhọn nào.
7. Ổ cắm điện phải dễ với tới để có thể dễ
dàng rút phích cắm ra khỏi ổ trong trường 
hợp khẩn cấp.
8. Không sử dụng lò vi sóng ngoài trời.

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

Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu 
sóng cho radio, ti vi hoặc các thiết bị tương 
tự.
Quý khách có thể làm giảm hoặc loại bỏ 
hiện tượng trên bằng cách thực hiện các 
biện pháp sau:
1. Lau sạch cửa và bề mặt gioăng cửa của 
lò vi sóng.
2. Điều chỉnh hướng của ăng-ten của radio 
hoặc ti vi.

3. Thay đổi vị trí của lò so với thiết bị thu 
phát.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa vị trí đặt để thiết 
bị thu phát.
5. Cắm lò vi sóng vào một ổ cắm khác để lò 
vi sóng không cùng nhánh điện với thiết bị 
thu phát.

HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

-3-   

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

Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu 
sóng cho radio, ti vi hoặc các thiết bị tương 
tự.
Quý khách có thể làm giảm hoặc loại bỏ 
hiện tượng trên bằng cách thực hiện các 
biện pháp sau:
1. Lau sạch cửa và bề mặt gioăng cửa của 
lò vi sóng.
2. Điều chỉnh hướng của ăng-ten của radio 
hoặc ti vi.

3. Thay đổi vị trí của lò so với thiết bị thu 
phát.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa vị trí đặt để thiết 
bị thu phát.
5. Cắm lò vi sóng vào một ổ cắm khác để lò 
vi sóng không cùng nhánh điện với thiết bị 
thu phát.

HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT




