LECTURES I MÉS

CONSIDERACIONS SOBRE L'ÚS DE L'ELECTRICITAT

Amb l'electricitat no es pot badar. El seguiment de les següents consideracions et pot
garantir condicions de seguretat suficients quan manipulis aparells elèctrics domèstics.
Mai no es pot tocar un aparell elèctric amb les mans humides o suades.
Si els accessoris elèctrics s'han humitajat, no s'ha de tornar a connectar fins que els
cables no estiguin ben secs, per evitar la descàrrega.
Cal reparar immediatament els desperfectes dels aparells.
L'electricitat s'ha de desconnectar sempre si es reballa amb materials elèctric fix o on hi
hagi cables elèctrics.
No utilitzis mai aigua per apagar un foc en un aparells elèctric sense abans haver-lo
desconnectat.
Desconnecta els aparells abans de neteajr-los o d'examinar-los.
No cobreixis ni obstrueixis les entrades ni les sortides d'aire dels calefactors elèctrics.
Instal·la endolls addicionasl en lloc d'ultilitzar allargadors.
No utilitzis ni cables, ni endolls, ni clavilles que estiguin humits, gastats, trencats o pelats.
No connectis directament el cable o l'endoll sense clavilla.
Els endolls de l'exterior han d'estar protegits amb la caixa especial contra l'aigua.
Connecta sempre a terra els electrodomèstics amb carcassa metàl·lica.
Cal fer un manteniment periòdic de les instal·lacions elèctriques de l'habitatge, sobretot
per revisar l'estat dels cables i les preses de terra.
No et passis del màxim de potència indicat en les preses de llums.
No substitueixis un fusible per un tros de cable.
No grapis el cable a una superfície ni el facis passar per sota terra.
Utilitza els serveis dels professionals quan tinguis alguna avaria elèctrica a casa.
És molt perollós utilitzar un aparell elèctric anant descalç o suat.
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Després de llegir atentament el text, comenta aquests dibuixos i relaciona'l
amb una o diverses normes de seguretat:
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