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Máy xông hơi thuốc Đông y

Máy xông hơi thuốc Đông y HB730A
(loại cabin)
Hướng dẫn vận hành kỹ thuật
(Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng)
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Lời nói đầu
Cảm ơn bạn đã mua và sử dụng sản phẩm.











Vui lòng đọc hướng dẫn cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm này.
Nếu không tuân thủ các quy định về thông số kỹ thuật này, mọi hỏng hóc và mất mát phát
sinh sẽ không được nhà sản xuất bảo hành và nhà sản xuất sẽ không chịu bất kỳ trách
nhiệm liên quan nào. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ hậu mãi
của chúng tôi.
Vui lòng kiểm tra các sản phẩm và phụ kiện xem có đầy đủ theo danh sách đính kèm
ngẫu nhiên hay không. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với đại lý hoặc trung tâm dịch
vụ hậu mãi của chúng tôi.
Vui lòng điền vào mẫu nghiệm thu và gửi lại cho công ty chúng tôi để hoàn thành hồ sơ.
Nếu bạn không gửi lại đơn chấp nhận, việc này có thể ảnh hưởng đến dịch vụ hậu mãi đối
với sản phẩm của bạn.
Mỗi thiết bị sẽ đi kèm ngẫu nhiên với số lần sản phẩm bảo hành riêng biệt, quý khách vui
lòng bảo quản đúng cách. Nếu mất bảo hành hoặc mã số sản phẩm máy không khớp với
mã số sản phẩm bảo hành, việc này có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành thông thường
của sản phẩm.
Khi máy bị lỗi, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để sửa chữa.
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Máy xông hơi thuốc Đông y (loại cabin)
Máy xông hơi thuốc Đông y HB730A là thiết bị xông hơi thuốc Đông y được công ty
chúng tôi phát triển dựa trên lý thuyết xông hơi thuốc Đông y kết hợp với khoa học công nghệ
hiện đại, bao gồm các model HB1000 / HB2000 / HB3000 / HB4000. Dòng sản phẩm này được
điều khiển bằng máy vi tính, dễ vận hành, với nhiều biện pháp bảo vệ an toàn để tránh quá nhiệt,
quá áp, rò rỉ điện, thiếu chất lỏng và cháy khô.

I.

Các thông số Kỹ thuật chính và Phân loại Thiết bị

1.1.Các tính năng của Model

Bảng 1-1 Các tính năng của Model
Model
HB730A

Cấu trúc
Mô đun

Đặc tính
Thiết kế tích hợp đa chức
năng

1.2.Hiệu suất chính
1.2.1. Yêu cầu nguồn điện: AC220V/50Hz; nguồn điện đầu vào: VA.1800
1.2.2. Chức năng hiển thị kỹ thuật số: các thông số và thông tin hoạt động được đặt trong
quá trình điều trị được hiển thị bằng kỹ thuật số.
1.2.3. Tự động điều khiển nhiệt độ: sau khi bắt đầu quá trình điều trị, bắt đầu gia nhiệt khi
nhiệt độ cabin thấp hơn nhiệt độ cài đặt, ngừng quá trình gia nhiệt khi nhiệt độ cao
hơn nhiệt độ cài đặt, duy trì nhiệt độ cabin ở gần giá trị cài đặt, phạm vi nhiệt độ cài
đặt là 35 ℃ ~ 45 ℃.
1.2.4. Thời gian điều khiển tự động: 1 phút ~ 99 phút (cài đặt tùy ý), thời gian tự động tắt
nguồn.
1.2.5. Tự động điều khiển hơi thuốc Đông y: khi bắt đầu quá trình điều trị, hơi sẽ tự động
phát ra.
1.2.6. Tự động ngăn cháy khô: tự động cung cấp nước để ngăn cháy khô; khi mực nước
bình chứa thấp hơn thiết bị cháy khô, nguồn điện sẽ tự động ngắt để ngăn cháy khô.
1.2.7. Chức năng bảo vệ ngắt nguồn tự động ở nhiệt độ cực cao: khi nhiệt độ hơi nước trong
cabin đạt ngưỡng nhiệt độ bảo vệ đã cài đặt, thiết bị bảo vệ sẽ được khởi động để tự
động ngắt ống gia nhiệt.
1.2.8. Nhạc MP3: trong quá trình điều trị, có thể nghe nhạc, được thư giãn về thể chất và
tinh thần, giảm mệt mỏi.
1.2.9. Vòi sen: cabin được trang bị vòi sen, có thể sử dụng để vệ sinh bồn tắm.
1.2.10. Xông hơi thuốc: với công dụng chữa bệnh bằng phương pháp xông hơi và tăng thân
nhiệt của y học cổ truyền Trung Quốc.
1.2.11. Quang trị liệu: bốn quang phổ khác nhau với các màu đỏ, vàng, lam và lục.
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1.2.12. Khử trùng bằng ôzôn: khử trùng tự động bằng ôzôn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
chéo.
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1.3.Phân loại
Theo quy định GB9706.1-2007:
1.3.1. Theo loại chập điện, thuộc thiết bị loại I.
1.3.2. Theo mức độ chống chập điện thuộc thiết bị loại B.
1.3.3. Theo mức độ chống lại chất lỏng có hại được chia thành thiết bị thông thường.
1.3.4. Theo mức độ an toàn khi sử dụng trong trường hợp là hỗn hợp không khí và khí gây
mê dễ cháy và hỗn hợp oxy hoặc nitơ oxit, nó không được sử dụng trong trường hợp
hỗn hợp không khí và khí gây mê dễ cháy và hỗn hợp oxy hoặc nitơ oxit.
1.3.5. Theo hệ thống hoạt động, nó thuộc về hoạt động lấp đầy khoảng trống diễn ra liên
tục.
1.4.Biểu tượng của thiết bị

Biểu tượng

II.

Chú giải

Biểu tượng

Chú giải

AC

Phần áp dụng B

Nguồn điện đang bật

Nguồn điện tắt

Chú ý! truy cập vào
các tài liệu ngẫu
nhiên

Tránh mưa

Hướng lên trên

Cẩn thận

Không lăn

Giới hạn nhiệt độ
bảo quản

Thành phần và cấu trúc
Chủ yếu bao gồm phần thân chính của máy trị liệu, bồn xông hơi, bộ tạo hơi và bộ
phận điều khiển

III.

Chức năng và cơ chế vận hành
Tác dụng đạt được là do hiệu ứng đồng vận của nhiệt và thuốc. Năng lượng nhiệt
được giải phóng và phân tán, các lỗ chân lông được mở ra, hoạt động tuần hoàn máu
và bàng hệ được kích hoạt, các cơ co thắt được thư giãn, thúc đẩy lưu thông máu và
bạch huyết, và cải thiện dinh dưỡng của các mô xung quanh. Đồng thời, nhờ tác dụng
của nhiệt, các phân tử dạng lỏng hóa hơi sẽ thẩm thấu qua bộ phận bị tổn thương
thông qua các lỗ chân lông giãn nở và da lỏng lẻo, có lợi cho việc hấp thu thuốc nhằm
đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn.
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IV.

Phạm vi áp dụng của sản phẩm
Kết hợp với các loại thuốc, thích hợp để xông hơi tại chỗ, xông hơi bán thân và xông
hơi toàn thân.

V.

Chống chỉ định

5.1.Cấm phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ kinh nguyệt;
5.2.Cấm các bệnh nhân bị rạn da hoặc có xu hướng chảy máu nghiêm trọng (rối loạn cơ chế
đông máu, v.v.);
5.3.Cần cẩn thận với các vết thương hở, nhiễm trùng;
5.4.Không sử dụng các loại thuốc dị ứng cho quá trình trị liệu xông hơi;
5.5.Người ý thức không rõ ràng hoặc rối loạn cảm giác, bệnh nhân dưới 10 tuổi cần chú ý
theo dõi;
5.6.Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ. Bị cấm đối với các
bệnh tăng huyết áp nghiêm trọng, bệnh tim, tai biến mạch máu não cấp tính, suy tim cấp
tính và mãn tính, thiếu máu nặng, xơ cứng động mạch và các loại bệnh khác;
5.7.Bị cấm với các bệnh sốt cao, bệnh lao, bệnh tâm thần, một số bệnh truyền nhiễm (như
viêm gan, bệnh lây truyền qua đường tình dục, v.v.);
5.8.Nghiêm cấm với rối loạn chức năng bổ sung của bệnh tim mạch, thể trạng quá yếu hoặc
đặc biệt yếu;
5.9.Bị cấm với bệnh tăng nhãn áp, bệnh gan và thận nghiêm trọng;
5.10.
Không sử dụng nửa giờ trước và sau bữa ăn, đang đói, mệt mỏi quá độ; uống rượu
quá mức;
5.11.
Bị cấm đối với những người bị dị ứng thuốc.

VI.

Mô tả Hình dạng và Cấu trúc Sản phẩm

6.1.Bảng điều khiển
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Hình 6-1 Bảng điều khiển
Mô tả:
1. MP3 Phím quay lại
2. MP3 Phím tăng âm lượng
3. MP3 Phím giảm âm lượng
4. MP3 Phím bài tiếp theo
5. MP3 Phím bật
6. Khử trùng
7. Quang liệu
8. Gia nhiệt trước
9. Khởi động/dừng
10. Phím tăng nhiệt độ/thời gian
11. Phím chuyển sang nhiệt độ/thời gian
12. Phím giảm nhiệt độ/thời gian

6.2.Mô tả cấu trúc bên trong của phần chính của cabin
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Hình 6-2 Mô tả cấu trúc bên trong của phần máy chính
Mô tả:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vòi phun
Tay ghế
Bộ bảo vệ nhiệt độ
Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nước
Chỗ ngồi
Cần điều chỉnh nâng ghế
Công tắc vòi sen cầm tay
Bộ xả ozone
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Lỗ thoát hơi

Hình 6-3 Lỗ thoát hơi dưới ghế
Chú ý: tuyệt đối không được chạm vào lỗ thoát hơi dưới ghế trong quá trình
điều trị để tránh bị bỏng!
6.3.Vị trí đặt chân

Vị trí đặt
chân

Lỗ thoát hơi

Hình 6-4 Vị trí đặt chân
Chú ý: tuyệt đối không được chạm vào lỗ thoát hơi dưới ghế trong quá trình
điều trị để tránh bị bỏng!

Các lỗ thoát nước (nằm bên dưới khu vực
chân)
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Hình 6-5 Lỗ thoát nước
6.4.Mô tả cấu trúc của vỏ trên (bên trong) của phần chính của cabin

Hình 6-6 Mô tả cấu trúc của vỏ trên (bên trong) của phần chính của cabin
Mô tả:
1. Vận hành phần mở
2 ~ 3. Đèn quang trị
4. Bộ cảm biến nhiệt
6.5.Mặt sau của khoang
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Khóa tam
giác

Vỏ sau

Đĩa chữ U (có thể tải xuống
các tập tin audio thông qua
máy tình để phát)

Đầu vào
nước nóng

Cầu chì

Đầu vào nước

Dây điện
Thiết bị khóa bánh xe
(nâng lên, mở khóa
bánh xe; bước xuống,
khóa bánh xe.)

Lỗ thoát nước

Hình 6-7 Mặt sau của cabin
Lưu ý: cống xả phải được kết nối chắc chắn với ống thoát nước và mặt phẳng
thoát nước phải cao hơn mặt phẳng rò rỉ trên mặt đất và mặt phẳng nằm ngang của
ống thoát nước.
6.6.Bộ tạo hơi; mở phần nắp ở mặt sau, xem bộ tạo hơi ở hình 6-8

Nắp trên của bộ tạo hơi
Bộ tạo hơi
Móc thép không gỉ

Van xả
Hình 6-8 Bộ tạo hơi
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Màng lọc

Hình 6-9 Bên trong bộ tạo hơi

Bộ cảm biến nhiệt
Ống gia nhiệt

Hình 6-10 Ống gia nhiệt
6.7.Phích cắm chống rò rỉ

Bộ chỉ báo
Kiểm tra

Hình 6-11 Phích cắm chống rò rỉ
Nguồn điện bật: nhấn nút reset và đèn chỉ báo cho biết nguồn đang bật
Tắt nguồn điện: nhấn nút ‘kiểm tra’, nút ‘reset’ sẽ hiện lên, đèn chỉ báo sẽ sang lên, thông
báo rằng nguồn điện đã bị cắt.
Chú ý:
1. không để phích cắm chống rò rỉ tiếp xúc trực tiếp với nước! Phích cắm này phải
được lắp trong nhà hoặc phải là loại không thấm nước
Yêu cầu về vị trí.
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2. nên được kiểm tra trước khi sử dụng, cần phải bình thường trước khi sử dụng.
3. ngắn mạch hoặc pha tiếp xúc với cơ thể con người, đường trung tính không thể
được bảo vệ đồng thời (nên được trang bị bộ bảo vệ ngắn mạch).
4. phích cắm chống rò rỉ phải được trang bị ổ cắm tiêu chuẩn nối đất, ổ cắm kém chất
lượng sẽ tạo ra nhiệt độ cao do tiếp xúc kém, hư phích cắm, ổ cắm, gây nguy hiểm!
Khi phích cắm và ổ cắm bị hỏng, hãy ngay lập tức ngắt nguồn điện, rút phích cắm
và nghiêm cấm sử dụng.
5. nguồn điện có thể giữ cho phích cắm chống rò rỉ khô ráo, phích cắm thông thường
sẽ làm hỏng phích cắm, làm sự tiếp xúc kém đi!
6. Nếu nhấn nút “reset’’ hoặc nút “kiểm tra’’ mà vẫn còn nguồn điện, chỉ ra rằng
phích cắm chống rò rỉ hoặc phích cắm điện bị hỏng, nên ngừng sử dụng, và cần
được sửa chữa bởi nhân viên chuyên nghiệp (không được nhấn nút “reset’’ khi bị rò
rỉ điện).
7. Sản phẩm này có cơ chế tự động giảm tốc, lỗi rò rỉ không được loại bỏ, không thể
thiết lập lại.

VII. Hướng dẫn Lắp đặt và Vận hành
7.1.Lắp đặt
Mẹo lắp đặt: cần có đường ống lấy nước, ống thoát sàn và nguồn cấp điện.
7.1.1. Mở hộp đóng gói, nâng máy ra một cách nhẹ nhàng, đưa vào phòng trị liệu, kiểm tra
trầy xước bên ngoài, nới lỏng vít, ống bơm.
7.1.2. Dưới đáy sản phẩm được bố trí một ống thoát nước để nối với ống thoát sàn hoặc lắp
vào đường ống thoát nước của công trình.
7.1.3. Lắp bộ lọc trên van nước lạnh, kết nối ống nước của lỗ đầu vào nước lạnh ở phía sau
sản phẩm với đầu kia của bộ lọc và kết nối ống nước của lỗ đầu vào nước nóng với
van nước nóng.
Chú ý:
1. các bộ lọc đã lắp đặt phải được đặt theo chiều ngang (hình 7-1).
2. trước khi lắp bộ lọc hoặc kết nối đường ống lấy nước nóng, nên mở van nguồn nước
trước, kiểm tra tình trạng nguồn nước xem có cặn bẩn, đất vôi, sỏi sạn không, và chỉ
sau khi cặn bẩn trong đường ống nguồn nước đã được loại bỏ thì mới có thể kết nối
và vặn chặt bộ lọc hoặc đường ống dẫn nước nóng.
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Van nước lạnh

Bộ lọc

Kết nối trực tiếp

Ống nạp nước
Hình 7-1 Lắp đặt bộ lọc
7.1.4. Mở van đầu vào, kết nối nguồn nước, kiểm tra đường ống dẫn nước đã được kết
nối chặt chưa, có rò rỉ hay không.
Chú ý: Sản phẩm này có chức năng tự động nạp nước, nếu muốn sử dụng chức
năng này, bạn cần làm theo các bước 7.1.3, 7.1.4, quá trình trị liệu có thể tự động lấy
nước hoặc tắm qua vòi sen; Nếu không có điều kiện cấp nước tự động hoặc không cần
chức năng tự động nạp nước, cũng có thể lấy nước bằng tay. Chất lỏng và nước thêm
vào không được vượt quá vạch mức chất lỏng tối đa của công suất bộ tạo hơi (Hình 72). Sản phẩm không có chức năng vòi sen khi không kết nối nước.

Vạch mức tối đa

Hình 7-2 Vạch mức tối đa đối với bộ tạo hơi
7.1.5. Cắm phích chống rò rỉ vào ổ cắm đặc biệt hình tam giác bên ngoài, ổ cắm phải lớn
hơn 15 A với dây nối đất, dây phải có kích thước 2.5 mm .32 Nhấn nút Reset, đèn sẽ
sáng và nguồn sẽ bật. Màn hình hiển thị sáng lên, quan sát xem có bình thường
không.
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Chú ý:
1. Nguồn điện phải được nối đất hiệu quả, nếu không việc chống rò rỉ sẽ không hiệu quả và
có nguy cơ điện giật
2. ổ cắm điện cần duy trì khoảng cách an toàn với nguồn nước để tránh rò rỉ. Vui lòng kiểm
tra phích cắm chống rò rỉ trước khi sử dụng Phương pháp: Đầu tiên nhấn nút “reset”, đèn
báo sẽ sáng; sau đó nhấn nút “kiểm tra”, đèn báo sẽ
Nhấn lại nút reset và đèn báo sẽ sáng. Nếu bạn không thấy giống với mô tả trên, vui lòng liên
hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
7.2.Hướng dẫn Vận hành (Vui lòng tham khảo hướng dẫn này Mô tả Hình dạng và Cấu
trúc Sản phẩm)
7.2.1. Sẵn sàng
Cho thuốc vào: mở khóa thép không gỉ, mở tấm đậy máy tạo hơi, cho chất lỏng vào cửa
sổ gia nhiệt. Người ta đề xuất rằng nước từ thuốc sắc có thể nâng cao hiệu quả điều trị và
giảm thời gian đun. Nếu bạn cần thêm các miếng thuốc thảo dược Đông y, bạn phải sử
dụng hơn ba lớp gạc y tế để quấn thuốc trước khi cho vào máy tạo hơi (bộ chứa gia
nhiệt).
Chuẩn bị cho bệnh nhân: do nhiệt độ trong cabin cao hơn nhiệt độ cơ thể trong quá trình
trị liệu, cơ thể người sẽ đổ mồ hôi, nhiệt độ càng cao, chất lỏng trong cơ thể sẽ mất nhiều
hơn, nên uống một ít nước ấm đun sôi trước khi điều trị trong nửa giờ.
7.2.2. Chức năng gia nhiệt trước
Nhấn nút gia nhiệt trước để bắt đầu quá trình gia nhiệt. “Liquid temperature” cho biết nhiệt
độ chất lỏng hiện tại; trong quá trình gia nhiệt trước, có thể nhấn lại phím “gia nhiệt trước”
để dừng quá trình lại; trong quá trình gia nhiệt trước và bảo toàn nhiệt lượng, có thể nhấn
trực tiếp phím “start/stop” cho trạng thái điều trị.
Sau khi mở chức năng
gia nhiệt trước, có từ
“preheating” ở đây
Nước
Nhiệt độ chất lỏng thời gian thực

Hình 7.3 Giao diện chức năng gia nhiệt trước
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Chú ý: khi chất lỏng (hoặc thiếu nước) vượt quá 20s, màn hình hiển thị sẽ hiển thị
từ “E01” và quá trình xông hôi sẽ phát ra âm thanh báo động “Drop”, lúc này vui lòng
kiểm tra xem có mở van nạp hoặc lấy nước thủ công hay không, các bước vận hành
xem hướng dẫn 7.1.3, 7.1.4
7.2.3. Chức năng xông hơi thuốc
7.2.3.1.Nhấn nút start/stop để bắt đầu chức năng xông hơi thuốc, màn hình hiển thị bao gồm
sơ đồ mẫu phun, nhiệt độ chất lỏng, nhiệt độ cài đặt, thời gian và nhiệt độ thời gian
thực của cabin.
Nhiệt độ chất lỏng thời gian thực

Nhiệt độ trong cabin
Đây là sơ đồ mẫu phun, tín
hiệu này cho biết là hơi thuốc
bắt đầu nóng lên.

Sauk hi bắt đầu trị
liệu, thời gian sẽ bắt
đầu đếm ngược.

Nhiệt độ thời gian thực trong
cabin

Hình 7-4 Giao diện chức năng xông hơi thuốc
7.2.3.2.Cài đặt nhiệt độ: nhấn phím “nhiệt độ/thời gian” để chuyển đổi giữa cài đặt nhiệt độ
và thời gian, điều chỉnh nhiệt độ cabin ở chế độ cài đặt nhiệt độ, và tăng, giảm nhiệt
độ bằng phím “lên” và “xuống”. Phạm vi cài đặt nhiệt độ là 35 ℃ ~ 45 ℃ và mỗi lần
là 1 ℃. Nhiệt độ cài đặt là 39 ℃ ~ 42 ℃, cẩn thận bị bỏng. Hãy tuân theo hướng
dẫn của bác sĩ: Khi nhiệt độ cabin tăng đến nhiệt độ cài đặt, nó sẽ ngừng gia nhiệt và
khi nhiệt độ cabin giảm xuống dưới nhiệt độ cài đặt, nó sẽ bắt đầu gia nhiệt trở lại.
7.2.3.3.Cài đặt thời gian: nhấn phím “nhiệt độ/thời gian” để chuyển đổi giữa cài đặt nhiệt độ
và thời gian, điều chỉnh thời gian đóng xông hơi thuốc ở chế độ cài đặt thời gian,
tăng, giảm thời gian bằng phím “lên” và “xuống”. Phạm vi thời gian là 1 phút ~ 99
phút, mỗi lần tăng giảm là 1 phút. Thời gian cài đặt trị liệu là 15 phút ~ 30 phút. Sau
khi bắt đầu điều trị, thời gian bắt đầu đếm ngược, khi về “0”, quá trình xông hơi thuốc
sẽ ngừng.
Chú ý: Nhiệt độ điều trị và thời gian điều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh, thể
trạng bệnh nhân, việc cài đặt nhiệt độ cần tuân theo nguyên tắc từ thấp đến cao, việc
cài đặt thời gian do bệnh nhân quyết định, không nên quá lâu. Sự thoải mái là điều
thích hợp. Nếu có cảm giác khó chịu trong quá trình điều trị, vui lòng thông báo cho
nhân viên y tế kịp thời, hoặc ngừng điều trị
7.2.4. Chức năng khử trùng ozone
Nhấn nút “khử trùng” để bắt đầu chức năng khử trùng, và nhấn một lần nữa để tạm ngừng
chức năng khử trùng.
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Chú ý: khi tiến hành chức năng khử trùng, không ai được phép ở trong cabin

Hiển thị “O3” khi chức năng khử trùng
ozone đang bật

Hình 7-5 Giao diện chức năng khử trùng ozone
7.2.5. Chức năng quang trị liệu
Nhấn nút quang trị liệu để bắt đầu chức năng quang trị liệu và nhấn lại lần nữa để tắt chức
năng này.

Khi chức năng quang trị
liệu được bật, sẽ có hình
bóng đèn ở đây

Hình 7-6 Giao diện chứng năng Quang trị liệu
7.2.6. Chức năng MP3
Cho đĩa U vào giao diện USB trước khi bật nguồn điện. Bật nguồn, nhấn nút trình phát để
khởi động chức năng MP3, nhấn nút trình phát để đóng lại chức năng MP3.
1) Chọn bài nhạc: nhấn nút “bài hát vừa rồi”, “bài hát tiếp theo” để chọn bài.
2) Âm lượng: Nhấn nút “Âm lượng +” và “Âm lượng –” để điều chỉnh âm lượng.
Chú ý:
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1. Giao diện USB không hỗ trợ hot plug (tháo lắp khi thiết bị đang hoạt động), vui
lòng lắp đĩa U trước khi bật nguồn, nếu không, nó có thể không nhận dạng được.
2. Chức năng MP3 hỗ trợ các tệp định dạng âm thanh MP3 và WAV. Không thể phát
đĩa U một cách bình thường nếu không nhập giao diện USB hoặc tệp định dạng âm
thanh trong đĩa U không phải là MP3, WAV.
Khi chức năng MP3
được bật, sẽ có biểu
tượng đĩa CD ở đây.

Hình 7-7 Giao diện chức năng MP3
7.2.7. Chức năng vòi hoa sen
Xoay công tắc vòi hoa sen cầm tay (xem hình 6-2) và điều chỉnh nhiệt độ nước và kích thước
của vòi hoa sen cầm tay.
Chú ý: nếu không có nước bên ngoài, chức năng này sẽ không hoạt động, nếu chỉ
có nước lạnh bên ngoài, vòi hoa sen sẽ chỉ phun nước lạnh.

VIII. Bảo dưỡng và xử lý sự cố
8.1.Các phương pháp bảo dưỡng
8.1.1. Khi thiết bị không được sử dụng, hãy nhấn nút Kiểm tra để cắt nguồn điện.
8.1.2. Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nhấn nút “kiểm tra”, cắt nguồn
điện, mở van xả của bộ tạo hơi, xả toàn bộ chất lỏng, sau đó đóng van cửa nước và
nguồn điện để giữ thân máy sạch sẽ.
8.1.3. Kiểm tra các bộ phận của máy, đường ống, vít, đai ốc, lò xo khí, vòng đệm bít xem có
bị lỏng và rò rỉ không.
Hiện tượng chảy nước, phích cắm có đáng tin cậy không, nếu phát hiện có vấn đề,
cần có biện pháp xử lý kịp thời.
8.1.4. Khi vòi phun bị tắc, hãy mở đầu vòi bằng đai ốc vòi mở, loại bỏ bụi bẩn, sau đó lắp
lại và vặn chặt.
8.2.Hướng dẫn vệ sinh
8.2.1. Khi vệ sinh vỏ, hãy dùng khăn ướt và nước tẩy rửa để chà nhẹ. Nghiêm cấm rửa bằng
nước để không gây chập, hỏng hóc.
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8.2.2. Sau khi điều trị mỗi ngày, hãy lấy túi thuốc ra, xả bỏ phần thuốc dạng nước, bật công
tắc đầu vào, tự động thêm nước, rửa bộ tạo hơi 2 lần ~ 3 lần. Không vệ sinh quá ba
ngày sẽ sinh ra các vết thuốc, gây khó khăn trong việc vệ sinh và có hiện tượng tràn.
8.2.3. Ở những khu vực nước cặn cứng, máy tạo hơi cần được vệ sinh thường xuyên. Nói
chung, nên kiểm tra 3 tháng một lần và vệ sinh theo mức cặn. Các phương pháp sau
được khuyến nghị để làm sạch cặn: 5 g ~ 10 g axit xitric, 1.4 L nước ấm pha loãng,
tháo ống nối của đầu ra của động cơ chính, bơm dung dịch axit xitric từ đầu ra vào
động cơ chính, nối ống kết nối hơi, để yên trong 60 phút, bật máy, gia nhiệt 30 phút
và dừng, và đổ hết nước trong máy đi.
8.3.
Chú ý
Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, nên đóng nguồn điện và nguồn nước, mở
van xả, đổ hết chất lỏng còn lại và khởi động máy để bơm nước sạch để vệ sinh bộ tạo
hơi, xả nước sạch, sau đó đóng van cổng và nguồn điện, và giữ cho thân máy khô ráo
8.4.Xử lý sự cố
Chú ý: không sử dụng thiết bị khi tình trạng hoạt động không bình thường. Cần
khắc phục sự cố, xác nhận tình trạng hoạt động bình thường trước khi sử dụng. Người
dùng không tháo rời máy để sửa chữa.
Bảng 8-1 Xử lý sự cố thông thường
Lỗi hiệu suất

Lỗi và nguyên nhân
1. dây điện chưa được nối
hoặc chưa nối đất
2. ống an toàn của dây điện
1. Màn hình LCD không hiển bị cháy hoặc dây nguồn bị hở
thị
3. máy biến áp mạch cấp
điện bị cháy
4. Dây cắm trên bảng điện
tiếp xúc kém
1. Đầu vào chính của nguồn
nước bên ngoài bị tắc hoặc
hỏng.
2. Động cơ hơi nước không
2. đầu vào van điện từ
có nước, nước không nóng
3. van điện từ lỏng hoặc
lên, vòi nước không dừng, bị 4. ống xả bị lỏng trong khi
tràn
động cơ hơi nước vẫn hoạt
động
5. Cảm biến mức xả nước
nóng bị bẩn
3. màn hình hiển thị nhảy bất Nút tương ứng chưa được

Phương pháp loại bỏ
1. Loại bỏ đường dây cấp
điện
2. thay thế ống an toàn cấp
điện và loại bỏ mạch hở dây
điện
3. Thay thế máy biến áp
4. Tháo phích cắm ra và cắm
lại
1. mở công tắc nước để đảm
bảo nguồn cấp nước bình
thường
2. làm sạch van điện từ hoặc
thay thế
3. Cắm lại phích điện từ.
4. Tiến hành tháo van điện từ
xả và thay thế
5. làm sạch bộ cảm biến
Cẩn thận tháo lớp phủ máy
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thường

reset

4. bật công tắc nguồn và
dừng chạy ngay lập tức

1. phích cắm chống rò rỉ bị
ẩm hoặc cháy
2. ống gia nhiệt bị đứt, ngắn
mạch
3. ngắn mạch nghiêm trọng
4. hộp điều khiển điện bị ẩm

5. vòi không phun nước

1. điểm tiếp xúc van điện từ
kém hoặc dây bị đứt
2. lõi dây điện bị hư.
3. tác nhân bên ngoài làm tắc
nghẽn bên trong van điện từ
4. tác nhân bên ngoài làm tắc
nghẽn vòi

6. gia nhiệt chậm hoặc mất
quá nhiều thời gian

Có cặn bẩn trong đầu vào,
ống gia nhiệt bị hư hỏng

7. rò rỉ

1. mối nối ống lỏng lẻo hoặc
miếng đệm bít bị hư hỏng
2. ống bị vỡ

8. có thể gia nhiệt và tạo hơi
nhưng số trên màn hình
không tăng lên

1. bộ cảm biến bị hỏng
2. đầu dò cảm biến co vào vỏ
bên trong làm ngăn cảm biến
nhiệt độ cabin

9. Két nước chứa lượng nước
bất thường
10. Báo động xông hơi, hiển
thị mã cảnh báo “E00” trên
màn hình
báo động máy xông hơi, hiển

tính ra, để phím tương ứng ở
bên trái
Lắc sang phải để reset nút
1. làm khô hoặc thay thế các
phích cắm chống rò rỉ
2. thay thế ống gia nhiệt.
3. xử lý sự cố ngắn mạch
4. lấy hộp điều khiển điện ra
và thổi cho khô
1. kẹp đầu dây hoặc lắp lại
đầu phích cắm
2. thay thế cuộn dây hoặc bộ
điện từ mới nếu cuộn dây bị
hở.
3. tháo vít điện từ, loại bỏ tác
nhân bên ngoài
4. lấy vòi phun ra và loại bỏ
tác nhân bên ngoài
Loại bỏ dung dịch axit axetic
nồng độ thấp ra khỏi ống gia
nhiệt, vệ sinh bằng nước sạch
rồi lắp lại hoặc kiểm tra xem
van điện từ của ống thoát hơi
có bị cháy không
1. vặn chặt các mối nối ống
bị lỏng hoặc thay thế các
miếng đệm bít
2. thay thế các đường ống bị
hỏng
1. thay thế bộ cảm biến
2. lấy đầu dò cảm biến ra và
bít lại bằng keo FRP để chắc
chắn rằng phần đầu do không
có tác nhân bên ngoài

Van xả chưa đóng

Kiểm tra công tác van xả

Thiếu, dư thừa nước trong 20
giây.

1. sau khi tắt nguồn, bật
nguồn trở lại, mở van đầu
vào, nhấn phím khởi động để
bắt đầu bổ sung nước tự
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thị mã báo động “E01” trên
màn hình

báo động máy xông hơi, hiển
thị mã báo động ‘E02’ trên
màn hình hiển thị

báo động máy xông hơi, hiển
thị mã báo động ‘E03’ trên
màn hình hiển thị

báo động máy xông hơi, hiển
thị mã báo động ‘E04’ trên
màn hình hiển thị

báo động máy xông hơi, hiển
thị mã báo động ‘E08’ trên
màn hình hiển thị
báo động máy xông hơi, hiển
thị mã báo động ‘E09’ trên

động.
2. Nếu cho nước nhiều lần
hoặc cho thủ công vào vị trí
dốc của bình chứa nước
chính (bộ tạo hơi) thì có thể
do lỗi mực nước thấp của quả
cầu phao, lúc này cần thay
quả cầu phao mới.
Kiểm tra bộ cảm biến nhiệt
Bộ cảm biến nhiệt độ hơi
độ trong cabin xem tiếp xúc
trong cabin bị lỗi
kém không hoặc có bị hư
hỏng và cần thay không
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
trong két nước chính (bộ tạo
hơi) có tiếp xúc kém hoặc bị
hỏng không. Chất lỏng cần
Bộ cảm biến chất lỏng bị lỗi
được đưa vào sử dụng tại
thời điểm này
Thay thế bộ cảm biến nhiệt
sau khi làm sạch thân máy
1. Áp suất nước của đường
ống nạp quá thấp. Tắt và bật
nguồn trở lại, mở van đầu
vào, nhấn phím khởi động để
bắt đầu bổ sung nước tự động
trở lại.
Thêm nước quá lâu, hơn 20
2. Nếu không có phản ứng ở
giây
vị trí dốc của két nước chính
(bộ tạo hơi) khi bổ sung nước
hoặc thêm nước thủ công
nhiều lần thì có thể do lỗi
mức chất lỏng cao của quả
cầu phao, và cần thay quả
cầu phao mới ngay lúc này.
Mở nắp xông hơi ra để tản
nhiệt, kiểm tra hoạt động của
Nhiệt độ vượt 50 oC.
quạt và thực hiện theo quy
trình bình thường.
Két chứa nước chính (bộ tạo Kiểm tra xem mức chất lỏng
hơi), bóng phao phản ứng với thấp có bị kẹt do tác nhân
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màn hình hiển thị

mức chất lỏng cao, và mức
chất lỏng thấp không có phản
ứng.

ngoại lai không hay cần thay
thế bóng phao không

Chú ý: nếu bạn không thể xử lý sự cố hoặc các lỗi khác sau khi thực hiện theo
bảng trên, vui long liên hệ cho nhà cung cấp thiết bị để sửa chữa.

IX.

Các điểm cần chú ý

9.1.Người không vận hành bị cấm vận hành thiết bị.
9.2.Vui lòng nhấc nhẹ nắp xông hơi và đề phòng bị cắt.
9.3.Khi nghi ngờ thiết bị này bị hỏng, vui lòng không tự sửa chữa, hãy thông báo cho nhà sản
xuất. Nếu cần thiết, nhân viên không chuyên nghiệp không được tháo rời các thiết bị trên
máy và bất kỳ dây hoặc đầu nối nào trên hệ thống đều bị nghiêm cấm trong điều kiện
sốngcó nguồn điện.
9.4.Nghiêm cấm việc lắp van trong đường ống thoát hơi.
9.5.Không nên kết nối thiết bị điện không do nhà sản xuất khuyến nghị với thiết bị. Nghiêm
cấm tháo rời hoặc thay đổi kết nối và phích cắm trên đầu nối kín bên trong hoặc hộp
nguồn có nguồn điện.
9.6.Máy nên được đặt ở nơi thông thoáng, độ ẩm không được lớn hơn 80. Không lắp đặt thiết
bị trong phòng tắm.
9.7.Khi lắp đặt, chúng ta cần chú ý đến đường ống nối thoát nước, dẫn nước thải ra vị trí đầu
ra của nhà, và nghiêm cấm chặn mạng lưới nước dọng. Tốt nhất nên lắp bộ lọc nước
trước đầu vào của máy này để kéo dài tuổi thọ cho máy.
9.8.Cần kiểm tra chặt chẽ mối nối điện của đường ống nạp, ống dẫn hơi và hộp điện, hộp
điều khiển. Sau khi xác nhận (đặc biệt chú ý trong trường hợp không có nước) và trước
khi sử dụng điện.
9.9.Bệnh viện phải có dây nối đất và có thể kết nối đáng tin cậy với thiết bị.
9.10.
Không nhấn nút “kiểm tra” phích cắm chống rò rỉ nhiều lần.
9.11.
Không để cầu chì và phích cắm chống rò rỉ dính nước.
9.12.
Cần loại trừ các trường hợp chống chỉ định trước khi điều trị, việc cài đặt nhiệt độ
cần tuân theo nguyên tắc từ thấp đến cao, thời gian cài đặt do bệnh nhân tự xác định,
không nên quá lâu.
9.13.
Cần tiến hành điều trị dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, người già, trẻ nhỏ và
người lớn có kinh nghiệm đi cùng khi sử dụng. Nếu chóng mặt hoặc khó chịu, nên ngừng
điều trị, và nhận hỗ trợ từ nhân viên y tế.
9.14.
Không nên điều trị nửa giờ trước và sau bữa ăn, nhiệt độ phòng không được dưới
20 ℃, điều trị vào mùa đông nên chú ý đến sự ấm áp.
9.15.
Khi bắt đầu chức năng xông hơi, không ai được phép trong cabin.
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9.16.
Nhiệt độ hơi nước tối đa của sản phẩm này có thể đạt tới 45 ℃. Người ta đề
xuất rằng nhiệt độ nên được đặt ở khoảng 39 ~ 42 ℃ để tránh bị bỏng. Nhiệt độ
càng cao, thời gian điều trị càng ngắn.
9.17.
Nghiêm cấm đặt chân vào lỗ thoát hơi nước trong quá trình điều trị để tránh bỏng
nước.
9.18.
Không sử dụng thiết bị này trong môi trường có nhiễu điện từ mạnh để không ảnh
hưởng đến việc sử dụng bình thường của thiết bị, tránh gây ra những tác hại không đáng
có; không sử dụng thiết bị này với thiết bị dễ bị nhiễu điện từ, để không ảnh hưởng đến
việc sử dụng bình thường của thiết bị khác
9.19.
Trước khi thay cầu chì, phải cắt nguồn điện, ghế cầu chì (nằm ở phía dưới bên
phải của phần sau cabin) phải được xoay ngược chiều kim đồng hồ bằng tuốc nơ vít, sau
đó vặn chặt loại cầu chì tương ứng. Loại cầu chì: F15AL250V.
9.20.
Sau khi đạt tuổi thọ sử dụng, thiết bị cần được giao cho đơn vị tái chế chuyên
nghiệp để tránh ô nhiễm môi trường.
9.21.
Công ty cam kết cung cấp sơ đồ mạch, danh sách linh kiện hoặc thông tin cần
thiết khác để hỗ trợ việc sửa chữa các linh kiện vẫn có thể sử dụng được sau khi người
dùng có nhân viên kỹ thuật đủ trình độ do Công ty đào tạo và thực hiện nghĩa vụ bảo mật
tương ứng đối với người dùng yêu cầu cung cấp sơ đồ mạch và danh sách linh kiện.

X.

Danh sách mục lục
Danh sách mục lục

Số seri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên
Bộ nạp nước
Van góc
Thoát nước
Tấm chữ U
Dây đai nguyên liệu
thô
Cốc đo
Bộ lọc
Khóa tamgiasc
Cầu chì
Hướng dẫn kỹ thuật
Chứng chỉ
Thẻ bảo hành

Đơn vị
Root
A
Root
A
Hộp

Số lượng
1
1
1
1
1

A
A
A
A
Phụ nục
Zhang Zhang
Zhang Zhang

1
1
1
2
1
1
1

Ghi chú

F15AL250V

Chú ý: Tất cả các bảo trì liên quan đến các bộ phận và phụ kiện thay thế, vật tư
tiêu hao là của nhà sản xuất chính hãng (gốc) hoặc được nhà sản xuất chấp thuận.
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Ngày sản xuất, số sản phẩm
Ngày sản xuất, số hiệu sản phẩm: xem biển hiệu thông tin để biết thêm chi tiết; tuổi thọ
sản phẩm: 6 năm

Vận chuyển và Bảo quản
12.1.Vận chuyển máy xông hơi cần phải tránh những áp lực lớn, va đập mạnh, mưa và
tuyết.
12.2.Điều kiện bảo quản và vận chuyển: nhiệt độ môi trường 5 ℃ ~ 40 ℃, độ ẩm tương
đối không quá 10 ~ 80, áp suất khí quyển 500,1060 hPa, khí không ăn mòn và phòng
thông thoáng.
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Phụ lục A: Báo cáo của Nhà sản xuất về Tính tương thích Điện từ
1. Chương này là một lời nhắc đặc biệt về khả năng tương thích điện từ, thiết bị phải
được lắp đặt và sử dụng theo thông tin về tính tương thích điện từ được nêu trong
chương này. Xem các bảng 201, 202, 204 và 206.
2. Thiết bị liên lạc tần số vô tuyến di động và điện thoại có thể ảnh hưởng đến việc sử
dụng thông thường của thiết bị này. Khi sử dụng thiết bị này, nên tránh xa hoặc tắt
thiết bị liên lạc tần số vô tuyến di động và điện thoại.
3. Ngoài các phụ kiện do công ty chúng tôi cung cấp, việc sử dụng phụ kiện từ các nhà
sản xuất khác có thể làm tăng phát xạ của thiết bị hoặc giảm khả năng miễn nhiễm.
4. Để đảm bảo thiết bị có thể được sử dụng bình thường, không tăng phát xạ và không
giảm khả năng miễn nhiễm, phải sử dụng cáp kết nối và phụ kiện do Công ty cung
cấp. Chiều dài của mỗi cáp như sau:
Dây nguồn: m 3.0
5. Việc sử dụng các phụ kiện và cáp cùng thiết bị này có thể làm tăng phát xạ của thiết
bị hoặc hệ thống hoặc giảm khả năng miễn nhiễm.
6. Thiết bị này không được sử dụng gần hoặc xếp chồng lên nhau với thiết bị khác, và
nếu phải sử dụng gần hoặc xếp chồng lên nhau, thì cần quan sát để xác định khả
năng hoạt động bình thường của thiết bị theo cấu hình mà thiết bị được sử dụng.
7. Hiệu suất cơ bản của sản phẩm: thiết bị hoạt động theo đúng chế độ quy định,
không có gì khác ngoài những thay đổi dự kiến.

Bảng 201
Hướng dẫn và Báo cáo của Nhà sản xuất – Khởi chạy điện từ
Thiết bị này dự kiến được sử dụng trong môi trường điện từ quy định sau đây và người mua
hoặc người sử dụng phải đảm bảo việc sử dụng thiết bị trong môi trường điện từ đó:
Chạy thử nghiệm
Tính phù hợp
Môi trường điện từ - Hướng dẫn
Thiết bị chỉ sử dụng năng lượng
RF cho các chức năng bên trong
Khởi chạy RF
Nhóm 1
của nó. Do đó, phát xạ RF của nó
GB 4824
rất thấp và khả năng gây nhiễu với
các thiết bị điện tử gần đó rất nhỏ
Khởi chạy RF
Loại A
Thiết bị này phù hợp để sử dụng
GB 4824
cho tất cả các cơ sở không phải
Bức xạ hài hòa
Không áp dụng
trong gia đình và không được kết
GB 17625.1
nối trực tiếp với mạng cung cấp
Dao động điện áp/phát xạ
điện hạ áp công cộng của các khu
flash
Không áp dụng
dân cư gia đình
GB 17625.2
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Hướng dẫn và Báo cáo của Nhà sản xuất – Miễn nhiễm điện từ
Thiết bị này dự kiến được sử dụng trong môi trường điện từ quy định sau đây và người mua hoặc
người sử dụng phải đảm bảo việc sử dụng thiết bị trong môi trường điện từ đó:
Kiểm tra độ
Mức thử nghiệm Mức tuân thủ
Môi trường điện tử - Hướng dẫn
nhiễu
IEC 60601
± 6 kV Phóng
± 6 kV Phóng
Sàn phải bằng gỗ, bê tông hoặc gạch
Xả tĩnh điện
điện tiếp xúc
điện tiếp xúc
men và độ ẩm tương đối ít nhất là 30%
GB/T 17626.2
± 8 kV Xả khí
± 8 kV Xả khí
nếu sàn được phủ bằng vật liệu tổng hợp
Dây nguồn ± 2
Nhóm xung
kV
Dây nguồn ± 2
điện tức thời
Nguồn điện phải có đặc trưng thương
± 1 kV đến
kV
nhanh
mại hoặc bệnh viện điển hình
đường dây đầu
GB/T 17626.4
vào/đầu ra
Sắp xếp đường
Sắp xếp đường
Sự tăng vọt
dây ± 1 kV
dây ± 1 kV
Nguồn điện phải có đặc trưng thương
GB/T 17626.5
Đường dây nối
Đường dây nối mại hoặc bệnh viện điển hình
đất ± 2 kV
đất ± 2 kV
U < 5% T đối
với 0.5 chu kỳ
U < 5% T đối
(ở U)2 T > 95%
với 0.5 chu kỳ
tổng số)
(ở U)2 T > 95%
U 40% T 5 chu
tổng số)
kỳ
U 40% T 5 chu
(ở U)2 T lên
Nguồn điện mạng lưới phải có chất
Võng điện áp,
kỳ
đến 60% mức
lượng sử dụng trong môi trường thương
đứt đoạn ngắn
(ở U)2 T lên đến
giảm tạm thời) mại hoặc bệnh viện điển hình. Nếu người
và thay đổi điện 60% mức giảm
70% T 25 chu
sử dụng thiết bị cần vận hành liên tục
áp trên đường
tạm thời)
kỳ
trong thời gian gián đoạn nguồn điện,
dây đầu vào
70% T 25 chu kỳ
(ở mức U)2 T
chúng tôi khuyến nghị thiết bị được cung
nguồn điện
(ở mức U)2 T
Tăng, 30%
cấp nguồn điện liên tục hoặc nguồn điện
GB/T 17626.11 Tăng, 30% mức
mức giảm tạm
từ ắc quy
giảm tạm thời)
thời)
U < 5 phần trăm
U < 5 phần
T trong 5 giây
trăm T trong 5
(ở U)2 T > 95%
giây
tổng số)
(ở U)2 T > 95%
tổng số)
Từ trường tần
Từ trường tần số điện phải có đặc tính
số (50
3A/m
3A/m
nằm ngang trong môi trường thương mại
Hz/60Hz)
hoặc bệnh viện điển hình
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GB/T 17626.8
Lưu ý: U T đề cập đến điện áp mạng xoay chiều trước khi áp dụng điện áp thử nghiệm
Không được sử dụng thiết bị thông tin
liên lạc RF di động và điện thoại gần bất
kỳ bộ phận nào của thiết bị này, kể cả
dây cáp, hơn khoảng cách cách ly được
khuyến nghị. Khoảng cách phải được
tính theo công thức tương ứng với tần số
máy phát.
Khoảng cách cách ly được đề xuất

Dẫn truyền RF
GB/T 17626.6
Bức xạ tần số
vô tuyến
GB/T 17626.3

3V (giá trị hợp
lệ)
150 kHz ~ 80
MHz
3V/m
GHz 80MHz ~
2.5

3V (giá trị hợp
lệ)

3V/m

Trong công thức:
P - theo công suất đầu ra danh định lớn
nhất của máy phát do nhà sản xuất máy
phát cung cấp, tính bằng watt (W);
d - khoảng cách cách ly khuyến nghị tính
bằng mét (m). Cường độ trường của máy
phát RF tĩnh qua trường điện từ
Khảo sát a Nhằm xác định, tại mỗi dải
tần số b nên thấp hơn mức tuân thủ
Có thể xảy ra nhiễu gần thiết bị được
đánh dấu bằng các ký hiệu sau.

a

Máy phát cố định, chẳng hạn như: trạm gốc cho điện thoại không dây (di động / không dây) và
radio di động mặt đất, radio nghiệp dư, đài phát thanh và truyền hình miễn phí AM và FM,
cường độ trường của nó trên lý thuyết không thể dự đoán chính xác được. Để đánh giá môi
trường điện từ của máy phát RF cố định, việc khảo sát trường điện từ cần được xem xét. Nếu
cường độ trường của thiết bị cao hơn mức tuân thủ RF áp dụng, thiết bị cần được quan sát để xác
minh khả năng hoạt động bình thường của nó. Nếu quan sát thấy hoạt động bất thường, có thể
cần các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như điều chỉnh lại hướng hoặc vị trí của thiết bị.
b
Cường độ trường phải nhỏ hơn 3 V/m. MHz của toàn bộ dải tần số là 150-80
Khoảng cách cách ly khuyến nghị giữa thiết bị thông tin liên lạc tần số vô tuyến di động và
điện thoại với thiết bị này
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Thiết bị dự kiến sẽ được sử dụng trong môi trường điện từ được kiểm soát bởi nhiễu bức xạ
tần số vô tuyến, theo công suất đầu ra danh định tối đa của thiết bị thông tin liên lạc. Người
mua hoặc người sử dụng có thể ngăn nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu
giữa thiết bị thông tin tần số vô tuyến di động và điện thoại (máy phát) và các thiết bị được
khuyến nghị dưới đây.
√ Khoảng cách cách ly / m tương ứng với các mức tần số khác nhau
Công suất đầu ra
của hệ thống máy phát
danh định lớn nhất W
150 kHz ~80 MHz
MHz 80MHz ~80 0
GHz 800MHz ~2.5
của máy phát
d =1.2P
d = 1.2P
d =2.3P
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Công suất đầu ra danh định lớn nhất của máy phát không được liệt kê trong bảng trên được
khuyến nghị với khoảng cách cách ly d, tính bằng mét (m), có thể được xác định bằng công
thức trên thanh tần số máy phát tương ứng. Ở đây P là công suất đầu ra danh định lớn nhất của
máy phát, tính bằng oát (W), do nhà sản xuất máy phát cung cấp.
Lưu ý 1: tại các điểm tần số 80 MHz và 800 MHz, công thức của dải tần số cao hơn được chấp
nhận.
Lưu ý 2: Những hướng dẫn này có thể không phù hợp với mọi trường hợp và sự lan truyền
điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ của các tòa nhà, vật thể và cơ thể con người.
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