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Chào mừng đến với Cách mạng không khí sạch 
 Bạn vừa tặng cho bản thân và gia đình mình một món quà vô giá. Không khí 
sạch. Khi không khí trong sạch, bạn bỗng được thăng hoa. Ngôi nhà của bạn trở 
thành một trốn ẩn náu mà bạn có quyền tự do để tận hưởng nhiều hơn, làm việc 
nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn và nhiều điều khác nữa. 

 Chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đã có quyết địch tuyệt vời tham gia vào cuộc 
cách mạng không khí sạch. 

 Quan trọng hơn, hàng ngày khi bạn thức giấc cảm thấy tuyệt hơn cả điều bạn đã 
từng nghĩ, bạn sẽ cảm ơn chính mình vì lựa chọn sáng suốt này. 

 Trong gói tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn vận hành, tổng quan về kỹ 
thuật, minh chứng khoa học, những lời chứng thực, thông tin về đăng ký bảo hành 
và Airocide Works Guarantee của chúng tôi. Nói về một phương thức làm sạch 
không khí khác biệt! Đó là một công nghệ khác biệt của một công ty khác biệt. Chào 
mừng một con người hoàn toàn mới của bạn.  

Công nghệ Airocide®  

 Airocide thu hút các thành phần gây bệnh độc hại trong không khí và đây chúng 
vào một ma trận dầy đặc của các chất xúc tác hoạt tính cao được kích hoạt bởi ánh 
sáng cường độ cao 254 nano mét.Khi tiếp xúc,sự phản ứng phá hủy các thành phần 
gây bệnh độc hại. Không có thứ gì được thu giữ lại nghĩa là không có gì để lau chùi. 

Tất cả phần được đưa ra ngoài là không khí mát lạnh, trong sạch.  
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Cách thức hoạt động  
1. Đặt máy Airocide trong phòng ngủ của bạn trong 60 ngày đầu. Việc này sẽ 

cho bạn trải nghiệm sự khác biệt về không khí sạch ở nơi bạn ở nhiều nhất. 
(Phần lớn mọi người bắt đầu cảm nhận sự khác biết trong tuần thứ 4-6.) 

2. Cắm điện. Máy có thể đặt theo chiều dọc hay ngang và trên mọi bề mặt 
phẳng.  

3. Ấn nút tắt bật ở mặt sau của máy; chế độ mặc định High cho kết quả tối đa. 
Có chế độ Low và chế độ Auto có thể điều chỉnh tốc độ quạt nếu bạn cần sự 
vận hành êm ả hơn vào ban đêm. (Phần lớn mọi người nói rằng tiếng ồn của 
quạt ở chế độ High giúp họ ngủ ngon hơn vào ban đêm.) 

4. Hít vào và bắt đầu cảm nhận sự khác biệt.  

Máy Airocide của bạn sẽ hoạt động tối ưu khi nó được cho phép làm điều mà 
nó làm tốt nhất 24/7.  

Bảo dưỡng 

1. Không cần thiết phải thay phần lọc hay lau đĩa máy. Bởi máy Airocide phá 
hủy các chất gây bệnh ở mức độ phân tử nên không có gì phải lau chùi. 

2. Khi đèn báo bắt đầu nhấp nháy (thường khoảng sau 1 năm), bạn sẽ cần thay 
hai bộ phận phản ứng trong máy của bạn. Để đặt hàng bộ phận phản ứng mới, 
vào trang web www.airocide.com. 

Phụ kiện có sẵn 

1. Vỏ bọc trang trí 
2. Chân kê trên sàn 
3. Giá treo tường 
4. Bộ dụng cụ thay thế bộ phận phản ứng 

Để có mô tả đầy đủ về các phụ kiện và giá cả, hãy ghé thăm www.airocide.com.  

Chế độ hoạt động bình thường 

 Khi công tắc ở vị trí “on”, giá sắt phía trước được cài đặt và không có lỗi nào 
được báo, một trong những bóng đèn sẽ chỉ thị chế độ “active”. Đèn báo chế độ 
‘active’ sẽ sáng khi mà chế độ ‘active’ được lựa chọn đầu tiên, sau đó sẽ giảm dần 
độ sáng sau 10 giây và giữ nguyên như vậy cho đến khi nút để chế độ khác được 
nhấn lại.  
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Chế độ bỏ tấm lọc phía trước 

 Nếu như tấm lọc phía trước được bỏ đi trong khi công tắc ở vị trí ‘on’, máy sẽ 
chuyển sang chế độ ‘standby’ và đèn báo chế độ ‘active’ sẽ nháy sáng. 

Chế độ lỗi 

 Nếu giá sắt phía trước được cài đặt với nút tắt bật ở vị trí ‘on’ và một hoặc cả hai 
buồng phản ứng bị thiếu hoặc không hoạt động, máy sẽ đi vào chế độ ‘sandby’, dẫn 
đến tất cả các đèn báo đều nháy sáng. Trạng thái lỗi này có thể tự động được xóa đi 
bằng cách lắp đặt hai buồng chức năng phản ứng một cách chính sách. 

Chế độ thay Buồng phản ứng 

 Khi mà buồng phản ứng cần được thay, đền báo chế độ ‘active’ sẽ nháy sáng 
mờ. 

Không đèn 

Các đèn báo chỉ hoạt động khi mà máy được cắm điện và nút tắt bật ở vị trí  
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NASA cho đến nay 
“Houston, we’ve had a problem.” 

 Câu nói kinh điển của John Swigert, Phi hành gia của tâu Apollo 13 là lời kêu 
gọi để hành động đã thúc đẩy các kỹ sự NASA phải giải quyết sự cố, nhanh 
chóng.Kết quả được là một thiết bị được cải thiện và đã mang được tàu con thoi bị 
sự cố về tới trái đất vào ngày 17 tháng 4 năm 1970. 
Lời gọi lại phát ra (một cách ít khẩn thiết hơn) khi mà các phi hành gia cần được 
loại bỏ khí ethylene do các cây được kích thích làm chín nhanh thải ra. Một lần nữa, 
các kỹ sư NASA với sự giúp đỡ của Đại học Wisconsin đã tim ra một giải pháp: 
công nghệ làm sạch không khí loại bỏ được 99% khí ethylene trong không khí. Biến 
mất. Không bộ lọc. Không phát thải độc hại. 

Quả chuối tươi lâu. 

 Chiếc máy đầu tiên được giới thiệu năm 1998 cho các nhà đóng gói thực phẩm, 
các cửa hàng bán hoa và rau quả đã giữ cho những bông hoa, rau quả tươi thêm 10 
ngày nhờ loại bỏ được khí ethylene trong các nhà kho và buồng lạnh. Công nghệ 
đặc biệt này giúp tiết kiệm được 27 tỉ bảng hàng năm thiệt hại do rau quả bị hỏng 

Thông tin không ngừng được lan truyền rộng rãi hơn, tốt đẹp và nổi bật hơn.  

 Các thử nghiệm tiếp theo đã cho thất máy làm sạch khí Airocide® đạt hiệu quả 
gần như 100% trong việc phá hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC’s) – về cơ 
bản là những chất nguy hại được sản sinh ra từ các vận dụng bạn có khắp trong nhà 
bạn, như là các bình xịt aerosol, các sản phẩm tẩy rửa, các chất khử trùng, các dụng 
cụ giải trí, quần áo được giặt khô, các vật liệu xây dựng, sơn và chất pha loãng sơn, 
strippers, thuốc trừ sâu và ngay cả các sản phẩm khử mùi không khí. Nực cười thay. 

 Người ta cũng nhận thấy rằng máy làm sạch khí Airocide loại bỏ được phấn hoa, 
cá bụi len, vi rút, vi khuẩn và các chất ô nhiễm sinh học khác và các máy làm sạch 
khí thông thường không thể làm được. Những phát hiện này thực sự là một sự hít 
thở không khí trong lành.  

 Và chúng ta lại tiếp tục. Năm 2003, máy làm sạch khí Airocide® được giới thiệu 
tới các bệnh viện, phòng khám, và các phòng cấp cứu, phòng khám nha khoa, các 
trung tâm chăm sóc sức khỏe và các trại giam để giúp ngăn chặn sự lây lan của cá 
bệnh truyền nhiễm. Các nghiên cứu tiếp theo chứng tỏ sự suy giảm mạnh mẽ về số 
lượng móc và vi khuẩn. 

2012: Những ngày cuối cùng của các tác nhân gây bệnh trong nhà. 
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 Máy làm sạch khí Airocide đã đến các hộ gia đình. Chiếc máy bạn vừa mua dại 
diện cho những nghiên cứu, thử nghiệm và kết quả được kiểm chứng hàng năm trời. 
Công nghệ mang tính chất đột phá này loại bỏ gần như 100% các chất hữu cơ bay 
hơi (VOCS) trong nhà bạn để gia đình bạn có thể hít thở dễ dàng hơn và ít phải 
chống chịu các yếu tố gây bệnh trong không khí, các biển hiện dị ứng, và các tác 
động có hại từ nấm mốc và các hóa chất trong khuôn viên các ngôi nhà như của bạn. 

 

 

Chứng minh khoa học 
12 năm tập trung nghiên cứu  

 Chúng tôi đã dành hơn một thập kỷ kiểm nghiệm và tái kiểm nghiệm Airocide®, 
chứng minh rằng nó hoạt động. Chúng tôi rút ra một số kết luận dưới đây. Để có 
danh sách đầy đủ các nghiên cứu và báo cáo đầy đủ, hãy ghé thăm 
www.airocide.com. 
Trung tâm y tế – kết quả trung bình 73% vi khuẩn và nấm móc được giảm thiểu  
Văn phòng – kết quả trung bình 72% vi khuẩn và nấm móc được giảm thiểu 
Hộ gia đình – kết quả trung bình 75% vi khuẩn và nấm móc được giảm thiểu 
Nhà trẻ –  kết quả trung bình 60% vi khuẩn và nấm móc được giảm thiểu 
Phòng khám nha khoa tư nhân –  kết quả trung bình 81% vi khuẩn và nấm móc 
được giảm thiểu 

Ki ểm định bởi các trường đại học lớn và các cơ quan của chính phủ  

No Ozone - Airocide tested by the State of Wisconsin Hygiene Laboratory and 
Air Quality Sciences, Inc. 
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Ozone to Oxygen - Published Paper: “Photocatalytic Decomposition of Ozone to 
Oxygen at Room Temperature with Titanium Dioxide.” 
Mycotoxins - Toxic Portion of Mold Spores Decomposition by Airocide tested by 
Texas Tech University. 
Bacillus Anthracis Spores - University of Wisconsin and the State of Wisconsin 
Hygiene Laboratory tested Bacillus thuringiensis spores with a 99.9986% Kill Rate 
in a Single Pass. 
NASA Published Results. 
Self-Cleaning Airocide Catalyst - “Mineralization of E. Coli to Water Vapor and 
Carbon Dioxide”, tested and published by The National Renewable Energy 
Laboratory. 
Peer Reviewed Published Paper - Texas A&M University “Airocide in a Hospital 
Operating Room.” 
FDA Approved 
Công nghệ độc đáo 

 Kết quả từ 12 năm kiểm chứng khoa học tại Hoa Kỳ, sử dụng thực tế trên các 
trạm vũ trụ, và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nghiên cứu thí điểm và 
những lời chứng thực của khách hàng được ghi chi tiết tại www.airocide.com. 
Chúng tôi đã có bằng chứng. Airocide hoạt động! 

Những lời chứng thực 
 Đây là những điều mà những người đã tham gia vào cuộc cách mạng không khí 
sạch này đã nói: 

“Trong vòng một tuần khi hệ thống Airocide® được lắp đặt, bệnh chảy nước mũi và 
xoang của tôi đã hết” 
– Janice Belbol – Clifton, NJ 
“Cô con gái 18 tuổi của tôi đã phải chịu đựng những bệnh dị ứng 8 năm trời. Chúng 
tôi đã thử rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng dường như chứng dị ứng vẫn còn 
đó. Chúng tôi đã sử dụng Airocide trong nhà chưa đầy 5 tháng nay và các chứng dị 
ứng của con tôi dường như đã biến mất hoàn toàn!” 
– Richard Pressley – Crown Point, IN 
“Bao năm qua tôi đã thử rất nhiều loại máy làm sạch khí khác nhau, rồi dùng các 
đơn thuốc bác sĩ kê, và chỉ biết chịu đựng. Tôi có thể thành thật nói rằng việc lắp đặt 
máy Airocide trong phòng ngủ của tôi đã thay đổi chất lượng cuộc sống của tôi. Đây 
là sự đầu tư tốt nhất cho sức khỏe và tôi đã làm. Chỉ trong vòng có vài tuần, tôi đã 
được giải phóng khỏi các chứng dị ứng. Và kể từ khi lắp đặt máy tôi không bị một 
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lần viêm xoang nào nữa. Tôi tin vào sức mạnh của Airocide.Nó đơn giản đã làm 
cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn.” 
– Krista Lindsey Willim – Jacksonville, FL 
“Con tôi bị eczema (viêm da) hàng năm trời. Chúng tôi đã dùng nhiều loại kem bôi 
trong những năm qua mà chẳng có hiệu quả mấy. Nhưng, khi chúng tôi đặt máy 
Airocide trong phòng của con tôi, chúng tôi thấy rằng chỉ trong vài tuần bệnh 
eczema đã biến mất. Chúng tôi sau đó trở lại dùng kem bôi cho đến khi bệnh tái 
phát. Giờ đây,sự kết hợp giữa Aircode và kem bôi, bệnh đã được giải quyết” 
– Ari Silverman – Denver, CO 
Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trực tuyến tại www.airocide.com.  
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Bảo hành giới hạn 5 năm 
 Akida Holdings LLC (dưới đây sẽ được dùng là the “Công Ty”) vui lòng đề 
nghị cho người mua hàng lần đầu tiên (“Khách Hàng”) hệ thống làm sạch không khí 
Airocide® 60 tháng bảo hành giới hạn, bắt đầu tính từ ngày mua máy và thể theo 
các điều khoản và điều kiện sau đây  

Các điều khoản  và điều kiện bảo hành: 

1. Chế độ bảo hành giới hạn bao gồm các lỗi hỏng hóc của vật liệu hoặc sự vận 
hành của máy trong khoảng thời gian đã nêu ở trên. Nếu như có hỏng hóc, và 
sự hỏng học là do vật liệu hay sự vận hành của máy, Công Ty hay các chuỗi 
của hàng, những nhà bán hàng, các nhà phân phối được ủy quyền, hoặc những 
đại lý được chỉ định (gọi chung là   “Đại Diện Được Ủy Quyên”) sẽ,tùy theo 
điều kiện của mình, hoặc sửa chửa hoặc thay thế bộ phận bị hỏng của máy. 
Nếu như hỏng hóc đó không thể sửa được sau một số lần nhất định, Khách 
Hàng có thể lựa chọn hoặc là thay thế máy mới hoặc là được lại số tiền bằng 
giá đã mua hàng.  

2. Nếu hỏng hóc của máy không nằm ở vật liệu hay do sự vận hành của máy, 
Khách Hàng có thể thỏa thuận sửa chữa máy với Công Ty. Phí sửa chữa, nếu 
được tiến hành, sẽ được chi trả bởi Khách Hàng. 

3. Để sửa máy Airocide và khôi phục lại hoàn toàn điều kiện vận hành của nó, 
Công Ty có thể thay thế máy và sử dụng các bộ phận của thiết kế khác, nhưng 
tương tự. Bất kể bộ phận nào của máy được thay thế có thể được thay thể 
bằng các bộ phận hoặc là mới hoặc được tân trang. Tất cả cá bộ phạn được 
thay thế sẽ trở thành tài sản của Công Ty.  

4. Trong khi Công Ty sẽ làm mọi nỗ lực để cung cấp dịch vụ bảo hành một cách 
khẩn trương, Công Ty sẽ không bị yêu cầu phải làm trong một khoảng thời 
giản nhất định.  

5. Việc sửa chữa hoặc thay thế máy hoặc các bộ phận của máy theo chế độ bảo 
hành này sẽ không kéo dài khoảng thời gian bảo hành như đã nêu ở trên.  

6. Nhân viên của Công Ty hoặc các nhà bán hàng không có quyền thay đổi điểu 
khoản bảo hành.  

7. Việc sử dụng tiếp tục hay sở hữa những máy móc sau khi thời hạn bảo hành 
kết thúc sẽ là bằng chứng thuyết phục rằng chế độ bảo hành đã mang đến sự 
hài lòng hoàn toàn cho Khách Hàng  
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Để sử dụng dịch vụ bảo hành 

 Nếu như bạn tin rằng có một hỏng hóc ở vật liệu hoặc sự vận hành của máy 
trong thời gian bảo hành, bạn có thể liên hệ với Airocide® để yêu cầu dịch vụ bảo 
hành. 

 Khi liên hệ với  Airocide để yêu cầu dịch vụ bảo hành, bạn nên chuẩn bị sẵn mô 
tả sự cố của máy và cung cấp bằng chứng về ngày mua máy, trừ phi bạn đã đăng ký 
sản phẩm trước đó. 

 Airocide có thể được liên hệ bằng thư, điện thoại hoặc qua internet. Cuộc gọi 
phải được thực hiện từ 9AM đến 5PM (giờ địa phương Thứ 2 đến thứ 6). 

Akida Holdings LLC 
13500 Sutton Park Dr. South 
Suite 501 
Jacksonville, FL 32224 
Telephone: 1-800-687-3100 
email: info@airocide.com 
www.airocide.com/warranty 
 Nếu như máy được gửi tới Công Ty để bảo hành, chi phí vận chuyển máy tớ và 
từ trung tâm bản hành của Công Ty, hoặc của Đại Diện Được Ủy Quyền sẽ do 
Khách Hàng chịu, trừ phi giữa Công Ty và Khách Hàng có thỏa thuận khác, bằng 
văn bản. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất hay thất lạc của máy 
trong quá trình vận chuyển, do đó Khách Hàng được khuyến khích mua bảo hiểm 
mua hàng cho máy trong qua trình vận chuyển.  

 Nếu máy không được chấp thuận cho dịch vụ bảo hành hoặc nếu Công Ty khẳng 
định rằng vấn để của máy không phải do hỏng hóc ở vật liệu hay sự vận hành của 
máy, Công Ty sẽ cung cấp mô tả nguyên nhân của sự cố. Nếu Khách Hàng không 
đồng ý với kết luận của Công Ty, trước khi tìm cách sửa chữa khác, Khách Hàng 
phải khiếu nại kết luận đó đối với Ban bảo hành của Công Ty bằng cách gửi thư tới 
địa chỉ nêu trên giải thích tại sao dịch vụ bảo hành phải được cung cấp. Ban bảo 
hành sẽ có 30 ngày để phúc đáp, và Khách Hàng sẽ xem xét phúc đáp đó trong vòng 
30 ngày trước khi theo cách sửa chữa khác. 

Các ngoại lệ: 

 Bảo hành không bao gồm hỏng hóc gây ra do người sử dụng, những sự thay 
thế,lạm dụng, sử dụng không đúng cách, không quan tâm, lắp đặt không cẩn thận 
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không đúng, không đọc hướng dẫn sử dung, tai nạn,sử dụng sai, sửa chữa không 
được ủy quyền, thiên tai, tăng điện, và sự mòn xước thông thường.  
Bảo hành sẽ mất hiệu lực nếu bất kỳ số máy nguyên gốc nào bị tháo hoặc xóa hoặc 
nếu máy bị di chuyển ra khỏi đất nước mà máy được mua ban đầu.  

 


