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1- Cá̂u tạo bộ điều khiển:  

 
1. Đầu nối ren trong 27. 
2. Bộ lọc. 
3. Nắp che. 
4. Màn hình hiển thị. 
5. Các nút lập trình. 
6. Nối ren ngoài. 
7. Ngăn chứ PIN. 
8. Vặn vòi nước. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 11000L 
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2- Lắp đặt pin:  
- Nắm bộ điều khiển sao cho ngăn chứa pin đối diện với bạn.  
- Tháo nắp ngăn Pin ra. 
- Gắn Pin 9V vào ngăn chứa Pin 
- Đậy nắp chứa Pin bằng cách nhấn nắp chứa Pin 
Lưu {: Khi gắn xong trả bộ điều khiển về vị trí ban đầu và đậy nắp che màn hình. 

 
 
 
 
 

 

 

 

3- Lắp đặt bộ điều khiển:  
Chắc chắn rằng bộ lọc có trong bộ điều khiển, sau đó xoay bộ điều khiển vào vòi 
nước ren ngoài, ta xoay theo chiều kim đồng hồ, chỉ sử dụng tay, không cần sử 
dụng dụng cụ. Kết nối đầu ra bộ điều khiển với nối ren trong. 
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4- Lập triǹh tưới: 

Mục này mô tả ví dụ lập trình tưới theo tuần. Bạn chỉ cần thay đổi dữ liệu để 
phù hợp với mục đích tưới của mình. Bộ điều khiển được lập trình dựa trên 4 
nút điều hướng. 

Bước lập trình -  dùng để chọn chức năng lập trình. 

Chọn thông số -  dùng để chọn thông số cần thay đổi (VD: Giờ, phút..) Để 
thực thi việc thay đổi, giá trị thay đổi phải nhấp nháy. 

Tăng giá trị được chọn. 

Giảm giá trị được chọn. 
Nếu không có sự thay đổi nào được thực thi thì màn hình bộ điều khiển sẽ trở về 
màn hình chính. 
Trị số hiển thị sẽ ngưng nhấp nháy sau 40s. Nếu thông số cuối cùng ngừng nhấp 

nháy trước khi bạn hoàn thành lập trình, nhấn , để tiếp tục tiến trình. 
Chương trình tưới khẩn cấp. Sau khi gắn Pin và nếu không có nút nào được 
nhấn, đồng hồ sẽ nhấp nháy. Sau 10 phút, bộ điều khiển sẽ tưới trong 5 phút 
theo chu kz 24 giờ. 
4.1- Cài đặt ngày và giờ hiện hành: 
Cài đặt đồng hồ: 
Để chắc chắn bộ điều khiển hoạt động theo thời gian yêu cầu, thì ngày và giờ 
hiện hành phải được cài đặt. 
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- Nhấn  cho đến khi  xuất hiện. 

- Nhấn  Trị số giờ nhấp nháy. Cài đặt giờ với 2 nút  và  

- Nhấn  Trị số phút nhấp nháy. Cài đặt phút hiện hành với 2 nút  và 

  
Cài đặt ngày trong tuần: 

- Nhấn  cho đến khi hình giọt nước nhấp nháy xuất hiện trên màn hình. 

- Cài đặt giọt nước vào ngày hiện hành bằng 2 nút  và . 

Để hiển thị chế độ đồng hồ là 24h, nhấn đồng thời 2 nút  và đến khi trị 
số giờ ngưng nhấp nháy. 
Nhấn 2 nút lần nữa để chuyển về chế độ AM/PM. 
4.2- Lập triǹh chế độ tưới theo tuà̂n (chọn ngày tưới trong tuần): 
Giả sử ta muốn lập trình cho bộ điều khiển tưới 03 lần 1 ngày, 8:00 a.m, 1:00 
p.m, 7:00 p.m. Mỗi lần tưới 10 phút, vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần. 
 
Cài đặt thời gian tưới: 

- Nhấn đến khi  xuất hiện đối diện chữ “ Duration”. Trị số giờ sẽ nhấp 
nháy. 

- Nhấn  hoặc  để thay đổi thời gian tưới. 

- Nhấn Trị số phút sẽ nhấp nháy. Nhấn  hoặc cho tới khi tri ̣số 
phút là 10. 
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Cài đặt ngày tưới: 

- Nhấn  sẽ xuất hiện đối diện chữ “DAY”. Nếu đây là lần đầu tiên bạn 
lập trình, thì chữ “OFF” sẽ nhấp nháy trên màn hình. 

- Nhấn  sẽ nhấp nháy dưới chữ “Monday” tại góc trên của màn hình. 

Nhấn cho đến khi hình giọt nước xuất hiện dưới chữ “Tusday”, nhấn

Hình giọt nước sẽ ngưng nhấp nháy dưới chữ “Tuesday” và hình giọt 

nước khác sẽ nhấp nháy dưới chữ “Wednesday”. Nhấn  cho đến khi 

hình giọt nước tới chữ “Friday”, nhấn một lần nữa. 
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Cài đặt thời gian bắt đầu tưới: 

- Nhấn  chữ “START” sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhấn  Trị số giờ 
sẽ nhấp nháy. 

- Sử dụng  hoặc  để cài đặt thời gian bắt đầu tại: 8:00AM (chú ý thời 
gian là AM/PM). Lặp lại bước trên để cài đặt cho lần tưới thứ 2 “STRART II” 
tại 13:00 và lần tưới thứ 3 “START III” tại 19:00. 

- Nhấn Chữ “START IV” xuất hiện trên màn hình. Nhấn Trị số giờ sẽ 
nhấp nháy. 

- Nhấn  hoặc Cho đến khi chữ OFF xuất hiện trên màn hình. Lần tưới 
thứ 4 bị hủy bỏ. 

 

 
 
Chế độ hoạt động bằng tay: 
Chế độ này sẽ vận hành bộ điều khiển hoạt động theo khoảng thời gian định 
trước. Bộ điều khiển sẽ tự động đóng lại khi vận hành hết thời gian cài đặt. 
Các chương trình đã cài đặt sẽ tiếp tục hoạt động theo lịch cài đặt từ trước. 
Chức năng này sẽ không được thực thi khi màn hình điều khiển đang nhấp nháy. 

Cách hoạt động: Nhấn  sẽ xuất hiện cạnh chữ, “Manual”, và biểu tượng 

sẽ xuất hiện bên dưới. 
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Cảnh báo pin yếu: 

Biểu tượng Pin sẽ nhấp nháy khi Pin yếu. Tại thời điểm này năng lượng 
còn lại trong Pin chỉ đủ để bộ điều khiển hoạt động vài lần. Pin nên được thay 
thế ngay. 
Nếu Pin không được thay thế, bộ điều khiển chỉ có thể hoạt động được 08 lần. 
Sau đó sẽ ngưng chương trình và chữ OFF sẽ xuất hiện trên màn hình. Dữ liệu 
chương trình sẽ được lưu trong 30 giây trong lúc thay pin. 
Lỗi khi chương triǹh tưới không được xác lập: 
n0Pr sẽ xuất hiện khi lập trình những ngày tưới, nếu những ngày tưới không 
được xác định. Trong trường hợp này, bộ điều khiển sẽ hoạt động trong chế độ 
hoạt động bằng tay. 
5- Bảo trì: 
Tháo Pin nếu hệ thống tưới không hoạt động trong thời gian dài. Bộ điều khiển 
có 1 bộ lọc bên trong, bộ lọc này nên được tháo và vệ sinh thương xuyên. 
Pin có thể hoạt động trong vòng 01 năm. 

 
Chúc bạn thành công. 


