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1- Thành phần bộ điều khiển:  

 
 
 

 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 9001D 
 

1.Đầu nối ren trong nối với vòi 

nước hoặc nguồn nước. 

2.Bộ lọc. 

3.Nắp che. 

4.Màn hình hiển thị điều khiển. 

5.Các phím vận hành và lập trình. 

6.Đầu nối ren ngoài 

7.Vị trí lắp đặt pin. 
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2- Lắp pin: 

 
3- Lắp đặt bộ điều khiển: 
 

 
 
4- Lập triǹh tưới: 

Mục này hướng dẫn bạn lập trình một chương trình tưới hàng tuần. Bạn có thể 
thay đổi thông số một cách dễ dàng để đáp ứng được yêu cầu về tưới của bạn. 

 Dùng để lựa chọn cách lập trình thích hợp (VD: cài đặt đồng hồ). 

 Dùng để thay đổi thông số (VD: giờ, phút…). Để thay đổi được thông số thì 
thông số cần thay đổi phải nhấp nháy. 
 

 Tăng giá trị được chọn ( VD: Tăng giờ). 

- Giữ bộ điều khiển có vị trí lắp đặt pin ngay 

trước mặt 

- Tháo nắp đậy ngăn chứa pin. 

- Nối pin 9V vào nguồn. 

- Đặt pin đúng vị trí và đóng nắp lại. 

Chú ý: Khi thay pin, vệ sinh sạch sẽ ngăn chứa 

pin. Chỉ dùng pin 9V cho bộ điều khiển. 

 

Kiểm tra vị trí nguồn nước trước khi lắp bộ điều 

khiển. Vặn đầu nối ren trong vào vòi nước (dùng 

tay siết chặt, không cần dùng công cụ). Sau đó, 

nối bộ điều khiển vào hệ thống tưới qua đầu nối 

ren ngoài. 
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 Giảm giá trị được chọn (VD: Giảm giờ). 
 
Thông thường màn hình bộ điều khiển sẽ hiển thị thời gian thực. 
Số liệu lập trình sẽ hết nhấp nháy sau 40 giây. Nếu số liệu ngừng nhấp nháy 

trước khi hoàn tất thao tác lập trình, hãy nhấn vào phím  để tiếp tục lập 
trình. 
Tưới khẩn cấp: Sau khi lắp pin vào, nếu không thực hiện bất kz thao tác nào trên 
các phím thì đồng hồ sẽ nhấp nháy liên tục. Sau 10 phút, bộ điều khiển sẽ hoạt 
động theo chương trình tưới là: thời gian tưới 5 phút và chu kz tưới là 24h. 
4.1- Chỉnh về thời gian thực và ngày trong tuần: 

 Cài đặt đồng hồ: 

 
Để bộ điều khiển có thể hoạt động theo thời gian mà bạn mong muốn. Thời gian 
hiện tại và ngày trong tuần phải được cài đặt như sau: 

- Nhấn  cho đến khi hình  xuất hiện. 

- Nhấn , chỉ số giờ nhấp nháy. Cài đặt giờ hiện tại với phím .. 

- Nhấn , chỉ số phút nhấp nháy. Cài đặt phút hiện tại với phím . 
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 Cài đặt ngày trong tuần: 

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

- Cài đặt ngày hiện tại với hai phím chức năng . 

Để đồng hồ hiển thị ở chế độ 24h, nhấn đồng thời hai phím . 

Để đồng hồ hiển thị ở chế độ AM/PM, tiếp tục nhấn đồng thời hai phím 

. 
4.2- Lập triǹh lic̣h tưới trong tuần: 
VD: Ta lập trình chương trình tưới tự động diễn ra 2 ngày trong tuần: Thứ ba và 
Thứ sáu; 3 lần trong ngày vào các giờ 8:00 AM; 1:00 PM; 7:00 PM, mỗi lần tưới 
kéo dài 0 giờ 10 phút. 

 Lập triǹh độ dài thời gian tưới: 

 

- Nhấn  cho đến khi hình  xuất hiện đối diện chữ “Duration”. Chỉ số giờ 

nhấp nháy. 
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- Nhấn  để thay đổi độ dài giờ tưới theo ví dụ (0 giờ). 

- Nhấn . Chỉ số phút nhấp nháy. Nhấn  cho đến khi chỉ số phút 

là 10. 

 Lập triǹh ngày tưới trong tuần: 

- Nhấn . sẽ xuất hiện đối diện với chữ “Day”. Nếu bạn đang lập trình 

cho bộ điều khiển lần đầu tiên, chữ “OFF” sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. 

- Nhấn .  sẽ xuất hiện nhấp nháy dưới chữ “M” (Monday). Nhấn  

chuyển vị trí hình giọt nước dưới ngay vị trí “Tu” và nhấn . Hình giọt nước 

sẽ hết nhấp nháy ngay vị trí Tuesday và hình giọt nước khác sẽ nhấp nháy ngay 

vị trí Wednesday. Nhấn  cho đến khi hình giọt nước xuất hiện dưới chữ 

Friday. Nhấn  một lần nữa. 
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 Lập triǹh ngày/giờ băt́ đầu tưới: 

- Nhấn . “START I” sẽ xuất hiện tên màn hình. Nhấn . Chỉ số giờ sẽ 
nhấp nháy. 

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

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

- Nhấn  cho đến khi xuất hiện chữ “OFF” trên màn hình. Lần tưới thứ 
4 được hủy bỏ. 

4.3- Chế độ hoạt động bằng tay: 
Lựa chọn này dùng để điều khiển van cho khoảng thời gian tưới xác định. Van sẽ 

tự động đóng ngay cuối thời gian tưới. 

Chú ý rằng chương trình tưới đã lập trước đó sẽ tiếp tục hoạt động vào những 

thời điểm cài đặt. Việc cài đặt này sẽ không thực thi đầy đủ khi mà màn hình 

hiển thị đang nhấp nháy. 
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Thực hiện: Nhấn . sẽ xuất hiện cạnh chữ “Manual”, và  sẽ xuất hiện 

bên dưới. 

 
4.4- Tạm ngưng hoạt động bộ điều khiển tưới: 
Lựa chọn ngày dùng để tạm thời ngưng hoạt động của bộ điều khiển tưới. 

VD: Khi trời đang mưa, chương trình tưới đang lưu trong bộ nhớ của bộ điều 

khiển sẽ không được thực thi cho đến khi việc tạm ngưng hoạt động của bộ điều 

khiển được hủy bỏ. 
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Tạm ngưng: Nhấn  trong 3 giây cho đến khi biểu tượng  xuất hiện. 

Hủy tạm ngưng: Nhấn  trong 3 giây để bộ điều khiển trở về trạng thái điều 

khiển tự động. Biểu tượng  sẽ biến mất. Trong suốt quá trình “Tạm 

ngưng”, nút  sẽ không hoạt động. 
 
4.5- Báo hiệu trạng thái pin yếu: 

Biểu tượng  nhấp nháy xuất hiện trên màn hình khi pin yếu. Tại thời điểm 

này, pin chỉ còn một ít năng lượng để duy trì hoạt động của van. Pin phải được 

thay thế ngay. 

Nếu pin không được thay thế, bộ điều khiển sẽ tiếp tục mở van 8 lần nữa. Bộ 

điều khiển sẽ tạm ngưng hoạt động và “OFF” sẽ xuất hiện trên màn hình. Dữ liệu 

chương trình sẽ được lưu giữ trong 30 giay trong lúc thay pin. 

4.6- Không cài đặt chương triǹh tưới: 
“noPr” sẽ xuất hiện khi lập trình ngày tưới ( xem mục 4.2- Lập triǹh tưới trong 

tuần), nếu không có ngày tưới nào được cài đặt. Trong trường hợp này, van sẽ 

không mở trong suốt quá trình hoạt động bằng tay ( xem mục 4.3- Chế độ hoạt 

động bằng tay). 

5- Bảo trì:  

- Tháo pin nếu bộ điều khiển không hoạt động trong thời gian dài. 

- Vệ sinh bộ lọc 2-3 tháng một lần. 

- Nên thay thế pin 01 năm một lần. 

Chúc bạn thành công. 

 

 


