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 Kết nối điện thoại thông minh 
Bộ điều khiển tưới tương thićh v ới điện thoại thông minh từ hệ điều hành iOS7 
và Android V4.3 trở lên (có hỗ trợ Bluetooth 4.0) 
Bộ điều khiển tưới chỉ cần kích hoạt 1 lần, trong những lần tiếp theo ứng dụng 
Galcon BT sẽ tự động kết nối với bộ điều khiển tưới và hiển thị lên màn hình khi 
mở Bluetooth. 
1. Đầu tiên ta lắp pin vào bộ điều khiển. Để biết thêm chi tiết, xem hướng dẫn sử 
dụng kèm theo. 

2. Cài đặt ứng dụng Galcon.BT từ Apple store , Google 

play store . Hoặc scan mã in trên bao bì để tải ứng dụng về.  

 

3. Sau khi cài đặt xong, nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng. Nếu màn 
hình hiển thị yêu cầu người dùng mở Bluetooth, chọn OK để tiếp tục. Các bộ 
điều khiển tưới sẽ hiển thị trên màn hình. 
a. Chọn bộ điều khiển tưới cần cài đặt và gõ m ật mã (4 kí tự) sẽ hiển thị trên bộ 
điều khiển tưới. 
Thông báo nhập mật mã này chỉ xuất hiện trong vòng 10s, tuy nhiên người dùng 
có thể chọn “synchronize” (kết nối) để nhập lại mật mã. 
b. Chọn “OK” để tiếp tục. Đến đây thì quá trình kết nối giữa bộ điều khiển và 
điện thoại thông minh đã hoàn tất và màn hình sẽ hiển thị tình trạng kết nối 
(status screen). Người dùng có thể điều khiển toàn bộ hoạt động của bộ điều 
khiển qua màn hình này.  

 
 
 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 7101BT  1 INCH 
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 Tưới thủ công: 

Nhấn vào biểu tượng có hình ngón tay  
 
1.Chọn thời gian 1 lần tưới theo giờ, 
theo phút , sau đó nhấn Start để bắt 
đầu. 

 

2. Màn hình sẽ hiển th ị thời gian đếm 
ngược sau khi bắt đầu tưới. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG OMEGA 

Add: 07 Nguyễn Văn Thủ, Q. 1, Tp. HCM. 

Tel: 0919230570 - Website: www.tuoicay.com 

 

3 

 

Người dùng có thể dừng tưới bằng cách nhấn nút Stop trên màn hình.  

Lưu ý:  lựa chọn này sẽ không ảnh hưởng đến chương trình tưới mặc định. Một 

khi việc Tưới tay kết thúc, chương trình sẽ trở về trạng thái cài đặt mặc định.  

 Tưới tự động: 

Nhấn vào biểu tượng  và chọn cách tưới hàng tuần (Weekly) hay tưới 
theo chu trình (Cyclic)  

1. Với cách tưới hàng tuần, chọn 

ngày muốn tưới, chọn “ON”cạnh 

số lần tưới và cài đặt th ời gian 

tưới. Cách này chỉ cho phép tưới 

tối đa 4 lần. 

 

2. Với cách tưới lặp lại (chỉ áp dụng cho bộ 
điều khiển tưới 9001BT, 7101BT), chọn ngày 
muốn tưới, chọn số lần lặp lại theo ngày 
hoặc giờ bằng cách chọn kí tự hrs hay day, 
và chọn giờ bắt đầu bằng cách bấm vào giờ 
bên cạnh chữ Start.  
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3. Nhấn “SEND” (Gửi đi) để lưu lại chương trình đã cài đặt lên b ộ điều khiển 
tưới. 

 Chế độ tưới khi trời mưa: 
Vào những ngày mưa, người dùng có thể giảm số lần tưới mà không cần xoá 
chương trình mặc định đã thiết lập từ trước. 

Nhấn vào biểu tượng   

1.Nhấn vào dấu check 
(chữ V màu xanh) 
 

2.Chọn số ngày ngừng tưới 
hay chọn không giới hạn 
thời gian ngừng tưới 
“Unlimited”, và nhấn  “OK”. 

 

3.Màn hình sẽ hiển thị 
đến ngày kết thúc. 
 

  
 
 

 
 
 

 Cách thay đổi hình đại diện và tên bộ điều khiển tưới: 
 

Nếu sử dụng nhiều bộ điều khiển tưới cùng lúc, người dùng có thể thay hình đại 
diện hay tên của bộ điều khiển tưới để phân biệt các bộ điều khiển. 
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Nhấn vào biểu tượng trên cùng màn hình. 

1.Nhấp vào tên 7101BT và gõ tên mới 

 

2.Nhấn vào Camera để chụp ảnh mong 

muốn thay thế hay nhấn vào Gallery để 

chọn ảnh thay thế từ thư viện ảnh. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lưu y:́ 
- Ở phần cài đặt chế độ tưới khi trời mưa, khi sử dụng cài đặt bằng bluetooth 
qua điện thoại , người dùng có thể cài đặt thời gian ngừng tưới 1,2…ngày, sau 
thời gian đó thi ̀bộ điều khiển sẽ trở về trạng thái cài đặt mà người dùng đã thiết 
lập, không cần phải thao tác trên bộ điều khiển , rất tiện lợi so với cách điều 
khiển tưới thủ công trên bộ điều khiển. 
- Ở phần cài đặt tưới thủ công, khi sử dụng cài đặt bằng bluetooth qua điện 
thoại, người dùng có thể chin̉h thời gian tưới theo y ́muốn của miǹh mà khô ng 
ảnh hưởng đến chương trình cài đặt mặc định. 
 
Chúc bạn thành công. 

 


