
4 Lưu Ý Vệ Sinh Máy Đun Nước Nóng Cần Thiết Bạn Đã Biết

Như chúng ta đã biết, vệ sinh m á y đun nước nóng không phải là điều khó nhưng cũng k
h
ô
ng
hề đơn giản.
Bởi
v
ì,
nếu vệ sinh không  đúng cách sẽ gây mất thời gian, công sức cũng như làm máy không thể đạt
đến  được hiệu quả cao nhất.

    

Dưới đây là 1 số lưu ý khi vệ sinh máy đun nước nóng chuẩn nhất dành cho bạn.

  

                              
  

1. Khâu chuẩn bị vệ sinh máy đun nước nóng

Ngắt nguồn điện của máy: Để an toàn cho mình, bạn cần phải ngắt nguồn điện trước khi vệ s
inh
máy đun nước nóng nói riêng, hay bất cứ thiết bị  điện nào nói chung.

    

Ngắt nguồn nước với máy: Sau khi nguồn điện được ngắt, tiếp theo sẽ là nguồn nước. Ngoài
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ra, ta cũng cần phải đưa hết  nước tồn đọng trong máy ra ngoài theo đường vòi lấy nước.

  Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh máy đun nước nóng là điều quan trọng

Xem thêm: Quan Sát Tính Năng Của Bảng Hiển Thị Thông Minh Của Máy Đun Nước
Nóng

  2. Vệ sinh bên ngoài máy đun nước  nóng
    

Việc vệ sinh lau chùi vỏ máy, thân máy, vòi lấy nước, đế hứng nước của  máy đun nước nóng 
thường xuyên giúp sẽ máy  luôn sạch sẽ, sáng bóng, và đảm bảo an toàn vệ sinh.

    

Lưu ý: trong quá trình vệ sinh máy ta cần dùng tới đồ bảo hộ như khẩu trang,  găng tay… nhằm
tránh dị ứng với các chất tẩy rửa.

    

Ta nên sử dụng khăn sạch (loại khăn mềm và không bị xù lông) có tẩm dung  dịch vệ sinh
máy đun nước nóng (có sẵn trên thị trường) để việc lau chùi được  hiệu quả nhất. Ta có thể lau
thêm lần 2 bằng khăn ướt với nước sạch nếu muốn.  Tuyệt đối không được dùng vòi xịt vào
máy.
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    3.Vệ sinh bên trong máy đun nước  nóng
    

Phần lớn đối với các máy đun nước nóng tiên tiến khi kết hợp với các thiết  bị lọc nước hiện đại
thì vấn đề vệ sinh bên trong máy là điều không cần thiết.  Bởi lẽ, nguồn nước sẽ sạch tinh khiết
100% nên sẽ không chứa nhiều các ion kim  loại gây ảnh hưởng cho thanh đốt bên trong máy.
Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau khi  mua máy về sử dụng thì ta cũng cần vệ sinh bên trong máy.
Và lời khuyên tốt nhất dành cho bạn chính là liên hệ cho nhà cung  cấp tới vệ sinh, bảo dưỡng
định kỳ cho sản phẩm.

    

    4. Vận hành lại máy đun nước  nóng
    

Sau khi việc vệ sinh máy hoàn tất, ta hãy thiết lập lại nguồn điện, nước  và vận hành lại máy
đun nước nóng xem máy chạy ổn định chưa.

    

Lưu ý: khi hoạt động lại máy, nếu có hiện tượng khác thường của máy sau  khi vệ sinh thì ngay
lập tức cần phải ngắt nguồn điện và gọi cho đội ngũ kỹ thuật  đến kiểm tra và sửa chữa.

  

Xem thêm: 7 Lưu Ý Quan Trọng Khi  Dùng Máy Đun Nước Nóng

   

Đã vệ sinh định kỳ nhưng chất lượng  máy chưa được tốt nhất?
    

Ngoài việc vệ sinh đã nêu trên, thì đây là 1 vấn đề quan trọng và cần được  chú ý vì nó quyết
định đến máy đun nước nóng của bạn có được bền bỉ, tuổi thọ lâu  dài hay thành phẩm nước
nóng có đảm bảo vệ sinh hay không? Đó chính là sự kết  hợp của các thiết bị lọc nước hàng
đầu như RO, Nano với những thương hiệu uy  tín phân phối máy đun nước nóng sạch tự động
cao cấp.
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  Sự kết hợp hoàn hảo giữa máy đun nước nóng  và máy lọc nước tiên tiến

Trên đây là 1 số lưu ý cần thiết cho việc vệ sinh máy đun nước nóng đạt  hiệu quả tốt nhất.
Chắc chắn việc vệ sinh các thiết bị điện từ nay đối với bạn  sẽ dễ hơn bao giờ hết. 

    

Bạn muốn  mua máy đun nước nóng, máy làm đá, máy làm kem. Hãy liên hệ  ngay với
chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay.

    

Những sản phẩm tại Hải Âu đạt tiêu chuẩn  ISO 9001:2015 với giá thành phải chăng và được
nhiều khách hàng ưa chuộng trong  nhiều năm qua. Đến với chúng tôi bạn không chỉ nhận
được những sản phẩm chất lượng  mà còn được nhận những dịch vụ uy tín tại đây. Hải Âu với
những nhân viên kinh  nghiệm lâu năm sẽ hướng dẫn bạn những thông tin cần thiết để bạn có
thể hoàn  toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Hải Âu.

    

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại  Hà Nội:

    

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ  Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội             

    Tel: 0913.102.168  - 091.507.8989
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