
 
 

CAR CLEANER DTD08  
 THIẾT BỊ KHỬ MÙI Ô TÔ 

(Sửa đổi lần cuối: 05/06/2011) 
 

DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAM 

 Ảnh thiết bị 

 
 

 Hướng dẫn sử dụng  
1. Nối nguồn điện 220VAC và bật công tắc nguồn (tất cả 
các đèn LED sáng)  
2. Sử dụng nút "START" đặt thời gian khử mùi phù hợp 
với từng loại xe. Mỗi lần nhấn nút "START" đèn LED sẽ 
dich chuyển vị trí tương ứng với các mức chọn. theo chiều 
tăng dần, cuối cùng là chế độ ngắt và quay lại. Thiết bị sẽ 
hoạt động sau 5 giây nếu bạn không thay đổi chế độ đặt 
nào khác  
3. Ra khỏi xe và đóng kín tất các cửa xe  
 

Thời gian 
(phút)

15-20 30-40 50-60 

Khử mùi 
(chỗ ngồi) 

02 đến 04 07 đến 08 16 đến 24 

Xử lý không 
khí (m3) 

20 đến 40 50 đến 60 Lớn hơn 60 

Chú ý: Người và gia súc không ở trong xe khi thiết bị làm 
việc 

 Sơ đồ cấu tạo  
1. Dây điện nguồn 220VAC  
2. Công tắc nguồn điện  
3. Nút điều khiển chính  
4. Đèn LED chỉ thị  
5. Cửa thổi khí khử mùi  

 Các ứng dụng của thiết bị 
- Làm sạch không khí, khử mùi hôi, tanh 
khó chịu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, xăng 
dầu bên trong xe, tạo cảm giác dễ chịu, 
giảm say xe khi đi xe.  
- Diệt khuẩn gây bệnh lây qua đường hô 
hấp...Diệt khuẩn, nấm mốc trên các bề mặt 
ghế da, nỉ, thảm sàn, máy điều hòa không 
khí và̀ tạo môi trường khí trong sạch bên 
trong xe  
- Ngoài ra thiết bị còn có thể sử dụng khử 
mùi và diệt khuẩn văn phòng, nhà nghỉ, 
phòng hát karaoke, nhà kho, nhà bếp, nhà 
vệ sinh, chăn ga gối đệm, tủ lạnh

 Bảo quản máy 
1. Không làm ướt máy, tránh va đập mạnh  
2. Để máy nơi cao ráo thoáng mát và an 
toàn iện  
3. Khi không sử dụng nên ngắt nguồn điện 
khỏi thiết bị  
4. Không tự ý tháo vỏ máy và điều chỉnh 
bên trong, liên hệ ngay với nhà sản xuất 
hoặc các đại lý gần nhất khi máy hoạt động 
không bình thường hoặc không có mùi khí 
khử khuẩn như khi máy còn mới 

 Bảo hành 
Sản phẩm bảo hành 12 tháng, bảo trì và sửa 
chữa theo yêu cầu

 Thông số kỹ thuật 
 Nguồn điện: 220VAC/50Hz  
- Công suất: 15W Kích thước: 260 x 85 x 
18 (mm)  
- Trọng lượng: 1800g

 
 
Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email: dtdauto@gmail.com; dtdung@iop.vast.ac.vn     
Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  
(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết) 
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