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1- Thành phần bộ điều khiển:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 7001D 1 INCH 
 

1.Nắp che 

2.Màn hình hiển thị 

3.Van khóa bằng tay 

4.Nút lập trình 

5.Hướng nước chaỷ 

6.Vỏ 

7.Van điện từ 
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2- Lắp đặt bộ điều khiển:  
2.1- Lắp đặt bộ điều khiển vào hệ thống tưới: 
Khi lắp đặt bộ điều khiển (4) vào hệ thống tưới, bộ lọc (2) nên được lắp giữa van 
chính (1) của hệ thống và bộ điều khiển. Xiết chặt khớp nối của van điện từ (ren 
trong) vào bộ lọc và sử dụng khớp nối (5) (cỡ thích hợp) để kết nối đầu kia của 
van điện từ vào hệ thống tưới. 
  

2.2- Lắp pin: 

- Giữ phần nắp trên của bộ điều khiển , vị trí cần gạt van , xoay và thá o rời bộ 
điều khiển ra khỏi vỏ. 
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- Lật ngược bộ điều khiển, dùng lực để mở nắp ngăn chứa pin (1). 
- Cho phần đaý của pin vào trước (2), sau đó nhấn phần đầu pin (3) vào và đảm 

bảo pin nằm chắc chắn đúng vị trí. 

Lưu y:́ - Chỉ sử dụng pin 9V. 
- Cực của nguồn điện được đánh dấu trong ngăn chứa pin. 

 

 
- Lắp nắp ngăn che pin vào vị trí.              

Tháo pin (thay thế):        
+ Tháo nắp ngăn chứa pin (1). 
+ Nhấc phần thấp của pin trước. Nếu cần thiết có thể sử dụng vít dẹp.        
Nếu tháo pin ra từ phần đầu của pin có thể gây ra hỏng chốt nối của ngăn chứa 
pin.             
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3- Lập triǹh tưới: 
Trong mục này đưa ra những ví dụ lập trình tưới theo tuần và theo chu kz. Có 
thể thay đổi dữ liệu trong những ví dụ trên để đáp ứng những nhu cầu về tưới 
của bạn. 
3.1- Phương pháp lập trình: 
Bộ điều khiển tưới được lập trình tưới dựa trên bốn phím chức năng: 

 Bước lập trình - Sử dụng để chọn chế độ lập trình (VD: Chọn chế độ cài 
đặt giờ). 

Chọn giá trị - Sử dụng để chọn giá trị muốn thay đổi ( VD: Chọn chế độ cài 
đặt giờ). 
Muốn thay đổi giá trị nào thì giá trị đó phải nhấp nháy. 

Tăng giá trị - Sử dụngđể tăng giá trị chọn (VD: Tăng giờ tưới) 

Giảm giá trị - Sử dụng để giảm giá trị chọn (VD: Giảm giờ tưới) 
 
3.2- Cài đặt ngày và giờ hiện tại: 
Để bộ điều khiển có thể hoạt động đúng theo những thời điểm ta mong muốn, 

thì ngày và giờ phải được cài đặt như sau: 

Cài đặt đồng hồ bộ điều khiển: 

- Nhấn  vài lần cho đến khi  xuất hiện. 

- Nhấn . Trị số giờ sẽ nhấp nháy. Cài đặt giờ hiện tại với nút  và . 

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

Để đồng hồ hiển thị, ta nhấn đồng thời nút  và , chỉ số giờ sẽ ngưng 

nhấp nháy. Nhấn đồng thời lại hai nút trên sẽ chuyển đổi giờ hiển thị AM và PM. 
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Cài đặt ngày hiện tại: 

- Nhấn  vài lần cho đến khi hình giọt nước nhấp nháy xuất hiện tại vị trí 
trên cùng của màn hình. 

- Cài đặt hình giọt nước vào ngày hiện tại của tuần bằng cách nhấn nút  và 

. 

Trị số hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy sau 10 giây. Nếu như tham số cuối cùng ngừng 

nhấp nháy trước khi bạn hoàn thành việc lập trình, thì nhấn  để tiếp tục. 
3.3- Cài đặt chế độ tưới hàng tuần (cài đặt ngày trong tuần): 
VD: Bạn muốn cài đặt một chương trình tưới theo lịch như sau: 3 lần một ngày, 
8:00 AM, 1:00 PM, 7:00 PM, mỗi lần tưới 10 phút vào ngày Thứ ba và Thứ sáu. 
 
Cài đặt thời gian tưới: 

 
 

 
 
 

 

 

- Nhấn  cho tới khi hình  

xuất hiện đối diện chữ 

“Duration”. Trị số giờ nhấp nháy. 

- Nhấn  và  để thay đổi 

thời gian tưới theo ví dụ. 

- Nhấn . Trị số phút sẽ nhấp 

nháy. Nhấn  hoặc  cho 

đến khi trị số phút đạt giá trị 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 cho bộ điều khiển thì chữ “OFF” sẽ nhấp nháy. 

- Nhấn .  Hình  nhấp nháy sẽ xuất hiện dưới chữ “Monday” tại phần 
trên của màn hình bộ điều khiển. 

Nhấn  để hình giọt nước tới vị trí “Tuesday” và nhấn . Hình giọt nước sẽ 
ngừng nhấp nháy và hình giọt nước khác sẽ nhấp nháy dưới chữ “Wednesday”. 

Nhấn  để hình giọt nước tới vị trí “Friday”. Nhấn  lần nữa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cài đặt thời gian bắt đầu tưới: 

- Nhấn . Chữ “START I” sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu đầy là lần đầu tiên 

lập trình thì chữ “OFF” sẽ nhấp nháy. Nhấn  hoặc . 

- Dùng  hoặc , cài đặt thời gian bắt đầu tưới là 8:00 AM ( chú ý chữ 
AM và PM). 

Lặp lại thao tác trên cho lần tưới thứ hai “START II” 1:00 PM và thứ 3 “START III” 

7:00 PM. 
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- Nhấn  “START IV” xuất hiện trên màn hình. Nhấn  trị số giờ sẽ nhấp 
nháy. 

- Nhấn  hoặc  cho đến khi chữ “OFF” xuất hiện. Lần tưới thứ tư được 
hủy bỏ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4- Cài đặt chế độ tưới theo chu kỳ: 
VD: Bạn muốn lập trình chế độ tưới theo lịch như sau: Thời gian bắt đầu tưới là 
10:45 AM- thời gian tưới là 1.5 giờ - lặp lại theo chu kz là 3 ngày – ngày bắt đầu 
tưới là thứ ba. 
Trước khi cài đặt theo chế độ tưới theo chu kz, bạn phải xóa tất cả ngày tưới sao 
cho chữ “OFF” xuất hiện. 
Cài đặt thời gian tưới: 

 
 

 
 

 

- Nhấn  cho đến khi hình  xuất hiện 

gần chữ “Duration”. Trị số giờ sẽ nhấp 

nháy. 

- Nhấn  hoặc  cho đến khi trị số giờ 

là 1. Nhấn . Trị số phút sẽ nhấp nháy. 

Nhấn  hoặc  cho đến khi trị số 

phút là 30. 

-  

-  
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Cài đặt chu kỳ tưới: 

- Nhấn  cho đến khi hình  xuất hiện, và chữ “OFF” sẽ nhấp nháy trên 
màn hình. 

- Nhấn  cho đến khi “3 Days” xuất hiện trên màn hình và trị số “3” đang 
nhấp nháy. 

 

Cài đặt thời gian bắt đầu tưới: 

- Nhấn  chữ “START I” xuất hiện và giờ tưới nhấp nháy. 

- Nhấn  hoặc  cho đến khi trị số giờ là 10:00 AM. 

- Nhấn . Trị số phút sẽ nhấp nháy. 

- Nhấn  hoặc  cho đến khi trị số phút là 45. 

- Nhấn  hình giọt nước dưới chữ “Monday” nhấp nháy. 

- Nhấn . Hình giọt nước sẽ chuyển qua vị trí “Tuesday” 

Chú ý: Trong chế độ tưới theo chu kz những ngày tưới sẽ khac nhau theo tuần do 
chu kz tưới đã chọn. Nếu bạn muốn thay đổi thành chế độ tưới theo tuần thì chế 
độ tưới theo chu kz phải chuyển về “OFF”. 
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3.5- Máy tính hóa hoạt động bằng tay: 
Sự lựa chọn cho phép vận hành van cho khoảng cách thời gian tưới xác định. 
Van sẽ tự động đóng vào cuối thời gian tưới. 
 
Chú ý rằng chương trình tưới ban đầu sẽ tiếp tục chức năng vào những thời 
điểm đã cài đặt. Việc cài đặt này sẽ không được thực thực khi màn hình hiển thị 
đang nhấp nháy. 

Kích hoạt: Nhấn .  sẽ xuất hiện bên cạnh chữ “Manual”, và hình  
sẽ xuất hiện ngay bên dưới.  
 

 
 

 

 

 

 

Những ngày trong tuần và thời gian tưới cài đặt trong chương trình sẽ hiển thị 

trên màn hình. “Đồng hồ đếm ngược” thời gian tưới sẽ hiển thị trên màn hình 

khi chươgn trình đang thực thi. 
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Hủy kích hoạt: Nhấn . Ký hiệu hình bàn tay sẽ mất. 

- Nếu thời gian tưới được cài đặt là 0:00, việc tưới sẽ không được thực thi. 
- Việc kích hoạt van bằng tay sẽ không được thực hiện khi bộ điều khiển đang 

được lập trình tưới. 

3.6- Tạm ngưng hoạt động: 
Lựa chọn này được dùng để tạm thời ngưng hoạt đổng của bộ điều khiển. 
VD: Sử dụng khi trời mưa. Lịch tưới đã được cài đặt vẫn còn lưu trong bộ nhớ 
nhưng không được thực thi cho đến khi việc tạm ngưng được hủy bỏ. 

Kích hoạt: Nhấn  trong 3 giây cho đến khi biểu tượng  biến mất. 
 
 

 

 

 

 

Hủy kích hoạt: Nhấn  trong 3 giây để trở về chế độ tưới tự động bình 

thường. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình. 

Trong quá trình tạm ngưng hoạt động, nút  không được thực thi. 
4- Hiển thị hỗ trợ 
4.1- Cảnh báo pin yếu: 
Biểu tượng hình pin nhấp nháy   xuất hiện trên màn hình khi pin yếu. Tại thời 
điểm này, pin vẫn còn một lượng năng lượng vừa đủ để van hoạt động. Pin cần 
được thay ngay lập tức. 
Nếu pin không được thay thế, bộ điều khiển sẽ tiếp tục mở van được 8 lần, sau 
đó sẽ ngưng hoạt động và chữ “OFF” sẽ xuất hiện trên màn hình.dữ liệu lập trình 
sẽ được lưu trong vòng 30 giây trong quá trình thay pin. 
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4.2- Lỗi lập trình: 
Trong chế độ hoạt động theo chu kz nếu thời gian tưới được lập trình bằng hoặc 

dài hơn khoảng chu kz tưới, chữ “Err” sẽ xuất hiện. Để khắc phục ta nhấn  
để tăng khoảng chu kz tưới lên. 

5- Chế độ hoạt động bằng tay: 
Van tưới có thể đóng hoặc mở độc lập với bộ điều khiển. Cơ chế hoạt động bằng 
tay sẽ hữu dụng khi cần phải đóng hoặc mở van ngay lập tức trong những thời 
điểm mà bộ điều khiển đang hoạt động hoặc ho không có pin. 
Hoạt động: Mở vị trí (1), tự động ở vị trí (2). 
Chú ý: Chế độ hoạt động bằng tay chỉ mở van. 
Để bộ điều khiển có thể hoạt động một cách tự động theo lập trình thì cần phải 
gạt ở vị trí tự động. 
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6- Bảo dưỡng: 

- Tháo pin ra nếu không sử dụng bộ điều khiển trong thời gian dài. 
- Nên cài đặt bộ lọc ở phía trước bộ điều khiển. Vệ sinh bộ lọc định kz 1 tháng 

1 lần. 
- Tuổi thọ pin là một năm, vì thế nên thay pin sau một năm sử dụng. 
- Áp lực hoạt động của hệ thống là: 1-8 bar. 

Chúc bạn thành công. 

 
 


