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1- Xác định các bộ phận: 

1.Nắp 
2.Nút lập trình điều khiển 
3.Màn hình điều khiển 
4.Nắp pin 
5.Bộ chuyển đổi 
6.Cần gạt tay 
7.Solenoid 
8.Van đóng mở nước 
Lưu ý: Bắt buộc lắp bộ lọc phía trên van  
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
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2- Cài đặt bộ điều khiển tưới: 
2.1- Lắp đặt van và solenoid: 
- Khóa van nguồn nước tưới. 
- Gắn van solenoid vào hệ thống tưới. 

Lưu ý: Đề nghị không tháo rời bộ phận solenoid. 
 
 
2.2- Vận hành bằng tay: 
Hệ thống tưới có thể đóng mở mà không phụ thuộc vào hoạt động của bộ điều 
khiển. Vận hành bằng tay hữu ích khi yêu cầu tưới ngay mà bộ điều khiển chưa 
lắp đặt hoàn chỉnh. 
Ghi nhớ! Để quản lý hoạt động tưới, cần gạt phải được đặt ở vị trí chính giữa 
(AUTO). 

 
2.3- Lắp đặt pin: 
 
Mở nắp ngăn chứa pin ra. Cho pin 9V 
vào ( xem hình minh họa). Bây giờ bộ 
điều khiển đã sẵn sàng để được cài 
đặt. 
Lưu {: Hãy chắc chắn đặt nắp pin khớp 
với rãnh nhỏ (nhìn hình vẽ) và sau đó 
xoay nắp 1/8 về bên phải. Và chắc 
chắn làm đúng theo hướng dẫn để 
chân nắp pin không bị gãy. 
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2.4- Lắp đặt bộ điều khiển vào hệ thống tưới: 
Bộ điều khiển có thể được lắp 
đặt trên solenoid hay trên 
tường. 
 Lắp đặt trên solenoid: 
Đặt bộ chuyển đổi điện từ 
trên solenoid. Bộ điều khiển 
sẽ được lắp ráp với bộ 
chuyển đổi qua một cái ngàm 
nhỏ. 
 Lắp đặt trên tường: 
a.Đặt giá đỡ (5) trên tường và 
cố định bằng 3 con vít. 
b.Di chuyển khung(2) từ bộ 
điều khiển và trượt lắp vào 
giá đỡ. 
c.Kết nối bộ điều khiển với 
khung (2) bằng cách ấn nhẹ. 
(1) Bộ điều khiển 
(2) Khung 
(3) Bộ chuyển đổi điện từ 
(4) Solenoid 
(5) Giá đỡ (gắn vào tường) 
 

 
3- Lập trình điều khiển tưới: 
Phần này mô tả các bước lập trình cho một mô hình tưới đơn giản.  
Bộ điều khiển tưới được lập trình với  4 nút: 

 Nút lập trình – sử dụng để chọn chế độ lập trình mong muốn (ví dụ: cài đặt 
thời gian tưới, cài đặt đồng hồ) 

 Nút chọn thông số - sử dụng để chọn các thông số cần thay đổi (VD: giờ, 
phút). Thông số được chọn chỉ có thể thay đổi khi nó nhấp nháy trên màn hình. 
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Nút tăng – tăng giá trị của thông số được chọn (ví dụ khi chọn giờ, từ 6:00 
lên 7:00…). 

 Nút giảm – giảm giá trị của thông số được chọn (ví dụ khi chọn giờ, từ 6:00 
xuống 5:00 giờ…). 
3.1- Thiết lập thời gian hiện tại và ngày trong tuần: 
Để cho bộ điều khiển tưới hoạt động đúng thời gian thực thì cần cài đặt thời 

gian và ngày hiện tại trong tuần. 

1.Nhấn  nhiều lần cho đến khi  xuất hiện. 

2.Nhấn . Số giờ nhấp nháy. Cài đặt giờ hiện tại sử dụng  hay  ( lưu 

ý AM và PM) 

3.Nhấn . Số phút nhấp nháy. Cài đặt phút hiện tại sử dụng  hay . 

4.Nhấn . Mũi tên nhấp nháy xuất hiện ở phía trên của màn hình. Di chuyển 

mũi tên đến ngày hiện tại trong tuần sử dụng nút  hay . 

Nếu dữ liệu gần đây nhất không nhấp nháy trước khi bạn kết thúc quá trình cài 

đặt, nhấn  để tiếp tục quá trình cài đặt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2- Chuyển đổi giữa AM/PM và định dạng thời gian 24 giờ: 
Các định dạng thời gian mặc định là AM/PM. Thường thì ta định dạng thời gian 
24 giờ. Để chuyển đổi giữa hai định dạng: 
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1. Nhấn  cho đến khi  xuất hiện. 

2. Nhấn . Số giờ sẽ nhấp nháy.  

3.Nhấn  và  đồng thời. Đồng hồ đọc 
chuyển đổi từ AM/PM sang thời gian giờ hiển 
thị và ngược lại. 
Bạn có thể chuyển đổi định dạng thời gian 
hiển thị ở tất các các bước trong quá trình lập 
trình. 
3.3- Thiết lập khoảng thời gian tưới: 
Thiết lập này xác định thời gian tưới kéo dài 
bao lâu. 

1.Nhấn  đến khi  xuất hiện. 

2.Nhấn . Số giờ nhấp nháy. Cài đặt số giờ 

mong muốn bằng cách nhấn  hay . 
Nhấn một lần nữa. Số phút nhấp nháy. Cài đặt 

số phút mong muốn bằng cách nhấn  hay

. 

3.Nhấn  để chuyển tiếp đến bước tiếp theo. 
3.4- Chọn ngày trong tuần để tưới: 
Cài đặt này xác định các ngày tưới trong tuần, bộ điều khiển sẽ hoạt động đúng 
van lựa chọn. 

1.Nhấn  đến khi  xuất hiện. 

2.Nhấn . Mũi tên nhấp nháy xuất hiện ở phía trên màn hình, dưới “M” 
 

3.Di chuyển mũi tên nhấp nháy đến ngày mong muốn bằng cách nhấn . 
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4.Chọn/thêm ngày tưới: 

Nhấn  để chọn ngày trong tuần muốn 
tưới. Bạn có thể chọn thêm ngày khác  bằng 
cách tương tự. 
5.Hủy lịch trình ngày tưới: 
Cũng như thế với mũi tên nhấp nháy dưới ngày 

bạn muốn hủy. Nhấn . Mũi tên dưới ngày 
chọn sẽ biến mất. Mũi tên nhấp nháy sẽ di 
chuyển đến một vị trí bên phải, dưới ngày tiếp 
theo trong tuần. Hủy bỏ thêm ngày tưới trong 
lịch trình tưới bằng cách thức tương tự. 

6.Nhấn  để chuyển tiếp qua bước tiếp theo. 

 Khi mũi tên nhấp nháy đến chủ nhật, nhấn một lần nữa chữ 0nCe xuất hiện 

giữa màn hình,và biểu tượng  ở bên phía trên bên phải của màn hình. 

Để trở về chế độ “Chọn/Thêm ngày tưới” , nhấn . 
 
3.5- Cài đặt thời gian bắt đầu tưới: 
Ở bước này , với các ngày tưới đã thiết lập, ta có thể lập trình đến 4 lần tưới/1 
ngày.Van sẽ mở nước tưới đúng thời gian được thiết lập như trong mục 3.4. 

1.Nhấn  đến khi START I xuất hiện. 

2.Nhấn . Số giờ hiển thị sẽ nhấp nháy. 
3.Cài thời gian bắt đầu tưới mong muốn bằng 

cách nhấn  hay . ( Chú ý AM và PM). 
Lập lại bước 2 và 3 để cài đặt thời gian lần tưới 
thứ 2,3,4. 
4.Để hủy thời gian các lần tưới, chọn nó bằng 

cách nhấn . Sau đó, nhấn  . Số giờ  
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nhấp nháy. Nhấn  hay  cho đến khi chữ OFF xuất hiện trên màn hình. 
3.6- Ví dụ: Lập lịch trình tưới hàng tuần 
Giả sử bạn muốn lập trình điều khiển tưới nước ba lần một ngày sử dụng định 
dạng thời gian 24 giờ: vào lúc 08:00 AM, 13:00 PM và 19:00 PM, cho 2h30 phút 
tại một thời điểm, vào thứ ba và thứ sáu. 
Để chuyển đổi định dạng giữa AM/PM, xem mục 3.2. 

1.Nhấn  đến khi  xuất hiện. 

2.Nhấn . Số giờ nhấp nháy. Nhấn  hay  cho đến khi giờ hiển thị 2. 

Nhấn . Số phút nhấp nháy. Nhấn  hay  cho đến khi phút hiển thị 
30. 

3. Nhấn . xuất hiện. 

4. Nhấn . Biểu tượng  nhấp nháy xuất hiện ở phía trên màn hình, dưới 

“Monday”. Nhấn  cho đến khi mũi tên xuất hiện dưới “Tuesday” và nhấn 

vào . Mũi tên dưới ngày thứ 3 sẽ dừng nhấp nháy và mũi tên nhấp nháy sẽ 

nằm ở vị trí phía bên phải, đến “Wednesday”. Nhấn  hai lần để di chuyển 

mũi tên đến “Friday” và sau đó Nhấn . 

5. Nhấn . Thời gian START I xuất hiện. Nhấn . Số giờ nhấp nháy. 

6.Cài thời gian bắt đầu đến 08:00 bằng cách Nhấn  hay . 
Lặp lại bước này để cài đặt lần tưới thứ 2 (START II) đến 13:00 và lần tưới thứ 3 
(START III) đến 19:00 

7. Nhấn . Thời gian START IV xuất hiện. Nhấn . Số giờ nhấp nháy. 

8. Nhấn  hay  cho đến khi OFF xuất hiện. Lần mở van thứ 4 bị hủy bỏ. 
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4- Chức năng bổ sung: 
4.1- Tưới một lần: 
Chức năng này dùng lập trình bộ điều khiển 
để vận hành hệ thống chỉ tưới một lần, để 
cài đặt lịch trình tưới vào thời điểm cài đặt. 
(Cài đặt lịch trình tưới trong mục 3.4) 

1. Nhấn  đến khi  xuất hiện. 

2. Nhấn  nhiều lần (cho tất cả các ngày 

trong tuần) đến khi  xuất hiện, và OnCe 
nhấp nháy trên màn hình. 
3.Đến mục 4.3 để cài đặt ngày và giờ. 
 
4.2- Tưới theo chu kỳ: 
Tùy chọn này được sử dụng để lập trình bộ điều khiển để vận hành hệ thống 
tưới theo chu kz, mỗi lần x mỗi ngày, cho lịch trình tưới. 
(Lưu {: Lịch trình cho mỗi van mở trở lại theo mong muốn xem mục 3.4) 

1. Nhấn  cho đến khi  xuất hiện. 

2. Nhấn  nhiều lần ( trong tất cả các ngày 

trong tuần) đến khi  xuất hiện, và OnCe 
nhấp nháy trên màn hình. 

3.Với màn hình nhấp nháy, ấn  hay . 
Để lựa chọn thời gian giữa 2 lần tưới. Ví dụ: 
Nếu bạn cài đặt tưới hai ngày, quá trình tưới sẽ 
được thực hiện mỗi hai ngày trong khoảng thời 
gian xác định. 
 
4.3- Cài đặt ngày trong tuần, thời gian cho chu kỳ tưới và chương trình tưới 
một lần: 
Các chương trình này cho phép bạn cài đặt trước thời điểm mở van. Số ngày cho  
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đến khi van mở xuất hiện trên màn hình, nằm phía bên phải màn hình (phía trên 
chữ “days”). 0 days tức là chương trình bắt đầu vào hôm nay ; 1 days = chương 
trình bắt đầu vào ngày mai,vv. ( đến 30 ngày). 

1. Nhấn  đến khi START I xuất hiện. 
Thời gian lần tưới cuối cùng sẽ hiển thị trên 
màn hình. 

2. Nhấn  . Số giờ nhấp nháy. 
3.Cài đặt thời gian mở van bằng cách ấn 

 hay  ( lưu { AM và PM). 

4. Nhấn  cho đến khi chữ số bên phải 
của thời gian cài đặt mở van nhấp nháy 
(chữ số trên chữ “days”). 

5.Cài đặt số ngày cho đến khi van mở bằng cách nhấn  hay . 

 Việc mở van lần thứ 2,3 và 4 sẽ bị hủy bỏ trong chế độ này. 
4.4- Ví dụ: Lập lịch trình tưới theo chu kỳ 
Giả sử bạn muốn chương trình điều khiển tưới mở van vào lúc 12:45 PM, tưới 5 
ngày một lần và mỗi lần tưới 1h. 
1. Thiết lập thời gian tưới như mô tả ở mục 3.4. Cài đặt thời gian tưới.( nhấn

 cho đến khi  xuất hiện, sau đó cài đặt thời gian tưới như mô tả bằng 

cách nhấn  hay . 

2. Nhấn cho đến khi xuất hiện . 

3. Nhấn  nhiều lần cho đến khi ONCE xuất hiện nhấp nháy trên màn hình. 

4.Trong khi màn hình vẫn nhấp nháy, nhấn  hay cho đến khi 5 ngày 
xuất hiện trên màn hình. 

5. Nhấn  START I xuất hiện. 
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6. Nhấn  số giờ nhấp nháy 

7. Nhấn  cho đến khi số giờ thay đổi đến 12 (PM) 

8. Nhấn   cho đến khi số phút thay đổi đến 45. 
4.5-  Vận hành hệ thống tưới cây tự động thông qua bộ điều khiển tưới: 

1. Nhấn cho đến khi xuất hiện biểu tượng . 

2. Nhấn để mở van. Từ “ON” xuất hiện. Bộ điều khiển mở van và bắt đầu 
tưới. 

3. Để tắt van bằng tay, nhấn . Chữ OFF xuất hiện trên màn hình.  
 
4.6- Tạm ngưng tiến trình tưới: 
Lựa chọn này được sử dụng để tạm thời dừng bộ điều khiển tưới, ví dụ như trời 
mưa. Lịch tưới sẽ lưu trữ trong bộ điều khiển nhưng nó không thực hiện tưới.  

1. Nhấn cho đến khi xuất hiện . 

2. Nhấn  và giữ trong 5 giây  xuất 
hiện nhấp nháy bên cạnh chữ “rain off”. Bộ 
điều khiển sẽ tạm ngưng. 

3. Để trở lại trạng thái ban đầu, nhấn 

cho đến khi xuất hiện , sau đó nhấn 

và giữ cho đến khi xuất hiện . 
4. Việc tạm dừng  tưới cũng có thể thực hiện được trong khi van đã hoạt động. 
5. Nếu cố gắng điều khiển tưới bằng tay trong khi bộ điểu khiển đã tạm dừng, thì 
từ “RAIN” sẽ xuất hiện trên màn hình và van sẽ không mở.  
4.7- Tăng thời gian tưới hay rút ngắn thời gian tưới theo 1 tỉ lệ nhất định: 
Bạn có thể thêm hay giảm bớt thời gian mở van theo 1 tỉ lệ nhất định. 
Ví dụ: nếu thời gian tưới được cài đặt trong 1 giờ, bạn có thể thêm 10% tương 

ứng với 6 phút (tương đương với việc tưới trong 66 phút). 
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- Nhấn cho đến khi xuất hiện . 
Đợi cho đến khi không có con số nào nhấp 
nháy. 

- Nhấn  và  cùng lúc đến khi 
“00+%”xuất hiện. 

- Nhấn đến khi 00 nhấp nháy. Nhấn 

 hay  để tăng hay giảm phần trăm 
(trong độ lớn 10%).+% or -% thường xuất hiện trên màn hình chính. 
5-  Phần mở rộng: 
5.1- Cảnh báo khi Pin yếu: 
Khi gần hết pin, biểu tượng pin nhấp nháy 
xuất hiện trên màn hình. Lúc này, pin vẫn 
còn đủ năng lượng để van hoạt động 
nhưng cần phải thay pin ngay. 
Sau khi thay pin, nhấn bất kì nút nào để 
tiếp tục vận hành bộ điều khiển. Dữ liệu 
tưới sẽ được lưu trữ lại nếu như thay pin 
trong vòng 30 giây. 
5.2- Lưu ý thay pin thường xuyên: 
Khi hết pin mà không thay pin kịp, biểu tượng pin sẽ xuất hiện thường xuyên. 
Van sẽ đóng và tất cả các chương trình sẽ ngừng hoạt động. Khi đó cần thay thế 
pin và lập trình lại bộ điều khiển. 
Dữ liệu tưới sẽ được lưu trữ lại nếu như thay 
pin trong vòng 30 giây. 
5.3.Mất dữ liệu tưới: 
Khi vận hành bộ điều khiển tưới bằng tay, khi 

xuất hiện lỗi trên màn hình (trong mục 

4.5) dấu hiệu đó cho biết sẽ không tưới nước 

trong lúc này. Trong trường hợp này, việc mở 

van bị vô hiệu hóa. 
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5.4- Cảm biến: 
Bộ điều khiển tưới đưa ra ứng 
dụng điều khiển tưới khi trời 
mưa bằng việc sử dụng cảm 
biến. Bằng cách xác định điều 
kiện trời mưa để kích hoạt cảm 
biến hoạt động nhưng không bổ 
sung thêm lịch tưới. (Các tiếp 
điểm của cảm biến sẽ đóng lại). 
Ví dụ, nếu bộ điều khiển tưới có 
kết hợp cảm biến trời mưa, thì 
bộ điều khiển chỉ cho phép tưới 
khi cảm biến khô trong thời gian 
dài. Khi trời mưa, cảm biến sẽ 
ngăn cản việc mở van. 
Ngoài ra, ta còn có thể tùy chọn việc sử dụng bất kì loại cảm biến có tiếp điểm 
khô N.O. Khi tiếp điểm đóng lại, van sẽ đóng và không cho phép tưới. 
Khi mà cảm biến đóng mạch (cảm biến sẽ thực hiện việc khóa chương trình tưới 

khi trời mưa) Biểu tượng   nhấp nháy trên màn hình và không cho phép tưới 
khi van kết nối với cảm biến. Khi vận hành thủ công, trên màn hình sẽ xuất hiện 
chữ “OFF”. Điều đó có nghĩa là cảm biến đã hoạt động và ngăn cản quá trình 
tưới. 
6- Bảo trì, xử lý sự cố và sữa chữa: 

- Nên tháo pin nếu như bộ điều khiển không sử dụng trong thời gian dài. 
Chương trình sẽ biến mất khi tháo pin. Cần lập trình lại bộ điều khiển. 

- Bộ lọc gắn ngược chiều với van và cần làm sạch vài tháng 1 lần. Khi hệ thống 
hoạt động không có bộ lọc có thể dẫn đến trục trặc. 

- Thông thường pin có thể sử dụng ít nhất 1 năm. 
- Không cho nước chảy vào trong đường ống nếu không có van SOLENOID. 
- Áp suất yêu cầu: 1 - 8 ATM (bar). 
 
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục: 
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Các lỗi thường gặp Nguyên nhân Giải pháp 

Không mở van trong chế 
độ vận hành bằng tay 
hay chế độ tự động 

Kết nối giữa van và bộ 
điều khiển không tốt 

Mất kết nối giữa van và 
bộ điều khiển. Cần tháo 
van và lắp lại 

Hết pin Thay pin 

Màn hình không hiển thị Hết pin Thay pin 

Van vẫn mở trong chế 
độ tự động 

Solenoid mở Kiểm tra kết nối bộ điều 
khiển đến van, bỏ pin 
vào, đóng mở chế độ 
bằng tay trên bộ điều 
khiển 

Van không đóng mặc dù 
nghe tiếng hoạt động  

Van không ở chế độ tự 
động 

Chuyển sang chế độ auto 

Van dơ hay bị hư Rửa sạch hay thay van 

 
Bảng tham khảo kế hoạch tưới cây từ bộ điều khiển GALCON: 
 

SỐ 
Valve 

Khu vực 
tưới 
(Khung 
cửa, 
Cổng,ban 
công, bãi 
cỏ) 

Chương trình tưới Thời 
gian tưới 
(phút, 
giờ) 

Lần bắt đầu 
trong ngày 

Hàng tuần Chu 
kz 

1 2 3 4 

1  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

2  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

3  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

4  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

5  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

6  Thứ 2,3,4,5,6,7,CN       

 


