Manual Addendum SurgeArrest®
สายไฟ SurgeArrest มีขั้วตอแบบ 3 ขา สําหรับใชกับ
เตารับบนผนังชนิด 3 ขา

หัวแปลงปลั๊กไฟแบบ 3 ทางที่มีสายดินสําหรับ
เตารับชนิด 2 ขา
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อใชหัวแปลงปลั๊กไฟ
แบบ 3 ทางที่มีสายดินกับเตารับบนผนังชนิด 2 ขา

1. Loosen the bottom screw that secures the
outlet plate to the wall.

3. Insert the ground adapter into the wall outlet.
4. Insert the AC power cable 3 pin connector into
the ground adapter.
•

•

To provide protection from AC power spikes
caused by lightning the SurgeArrest must have a
secure ground connection.
The SurgeArrest performs to the total energy
capacity only when the AC power cable has a
secure ground connection.

Làm theo các hướng dẫn này để sử dụng bộ tiếp
hợp nối đất 3 dây với ổ cắm tường 2 chân.

1. คลายสกรูตัวลางที่ยึดแผนเตารับเขากับผนัง
2. เลื่อนหางปลาสายดินของหัวแปลงปลั๊กไฟ
ไปเสียบไวที่สกรู แลวขันสกรูใหแนน
3. เสียบหัวแปลงปลัก๊ ไฟทีม่ สี ายดินเขากับเตารับบนผนัง
4. เสียบขั้วตอแบบ 3 ขาของสายไฟ AC เขากับ
หัวแปลงปลั๊กไฟที่มีสายดิน

2. Slide the ground lug on the adapter onto the
screw and tighten the screw.

Caution

Bộ chuyển đổi nối đất 3 dây dành cho ổ
cắm 2 chân

srg031b

srg031b

Follow these instructions to utilize a 3 wire
ground adaptor with a 2 pin wall outlet.

srg031b

3 wire ground adapter for 2 pin outlet

Đầu nối 3 chân dành cho ổ cắm 3 chân

srg030a

ขั้วตอแบบ 3 ขาสําหรับเตารับชนิด 3 ขา

srg030a

3 pin connector for 3 pin outlet

Cáp nguồn SurgeArrest có một đầu nối 3 chân
dùng cho ổ cắm tường 3 chân.

srg030a

The SurgeArrest power cable has a 3 pin
connector for use with a 3 pin wall outlet.

ขอควรระวัง
•
•

เพื่อปองกันสัญญาณสไปกจากฟาผาไมใหเกิดขึ้น
กับกระแสไฟ AC จะตองมีการเชื่อมตอ SurgeArrest
ลงกราวนดอยางปลอดภัย
SurgeArrest จะทํางานดวยความจุพลังงานรวม
ทั้งหมดไดเฉพาะเมื่อสายไฟ AC ไดรับการเชื่อมตอ
ลงกราวนดอยางปลอดภัยเทานั้น

1. Nới lỏng đinh vít dưới cùng giúp cố định bảng
điện vào tường.
2. Đẩy vấu nối đất trên bộ tiếp hợp vào đinh vít
và siết chặt đinh vít.
3. Lắp bộ tiếp hợp nối đất vào ổ cắm tường.
4. Lắp đầu nối 3 chân của cáp nguồn AC vào bộ
tiếp hợp nối đất.

Thận trọng
•
•

Để ngăn chặn xung điện AC do sét, SurgeArrest
phải được nối đất an toàn.
SurgeArrest chỉ cung cấp tổng công suất năng
lượng khi cáp nguồn AC được nối đất an toàn.
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