
Quá trình khử khuẩn

Thông số kỹ thuật
Chuẩn bị phòng cần khử trùng ( không có người)
Che chắn các lỗ thông khí tự nhiên ( nếu có)1

Cài đặt thông số phòng 
Ấn và giữ núm điều khiển để bắt đầu quá trình 
khử khuẩn2

Tạo Ozone và tăng lên mức chuẩn đã tính toán3

Hạ nồng độ Ozone về ngưỡng an toàn với sức 
khoẻ4

Thông báo kết thúc quá trình khử khuẩn
( Đèn sáng xanh )
Tháo bỏ che chắn( ở bước 1)
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Cài đặt thông số phòng

Hoàn tất quá trình khử khuẩn

Màn hình hiển thị

Thiết bị Khử trùng Khử khuẩn 
trong không gian kín

Model: AD - 01

1. Nguồn điện: ~220V / 50Hz
2. Số lượng của gió ra: 2
3. Thể tích phòng hiệu dụng: ≤200m
4. Thời gian khử trùng trung bình: 2 giờ
5. Màn hình hiển thị: LCD 2.4”
6. Kích thước: 40 x 30 x 95 cm
7. Trọng lượng: 15 kg
8. Tiếng ồn:≤ 65dB  
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Không sử dụng thiết bị trong môi trường có người, có khí
dễ cháy nổ.

Núm xoay điều khiển

Xoay núm điều khiển và chọn phần 

“Thiết lập thông số”. Ấn núm xoay 

để vào giao diện thiết lập 

Xoay và ấn núm điều khiển để chỉnh 
sửa kích thước phòng
- Diện tích
- Chiều cao
- Thời gian kết thúc kiến nghị: 
70 - 90 phút

Sau khí cài đặt, chọn “Đặt” để lưu

Ấn và giữ núm điều khiển khoảng 
2 giây để bắt đầu khử khuẩn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không được tháo gỡ hay thử sửa chữa sản phẩm. Tất cả 
các sửa chữa phải được nhân viên kỹ thuật của hãng sản 
xuất thực hiện.

Phương pháp che chắn

Công nghệ xanh cho cuộc sống

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 
BÁCH KHOA

Có thể sử dụng nam châm dán tường, nylon, vải để che chắn
các lỗ thông khí tự nhiên, khe cửa sổ, khe cửa ra vào.
 


