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1- Thành phần bộ điều khiển:  

 

 
 
 

 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 9001EZ 
 

1.Khớp nối với vòi nước. 

2.Lọc. 

3.Nắp đậy. 

4.Khớp nối ren ngoài. 

5.Ngăn chứa Pin. 

6.Nút chọn thời gian tưới. 

7.Nút chọn chu kz tưới. 

8.Nút START. 
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2- Lắp pin: 

 
3- Lắp đặt bộ điều khiển:  

 
 
4- Lập trình tưới:  

- Mở nắp bộ điều khiển. 
- Xoay nút “DURATION” để chọn thời gian tưới. 
- Xoay nút “CYCLE” để chọn chu kz tưới. 
- Nhấn nút “START”. Hệ thống sẽ hoạt động theo thời gian và chu kz tưới đã 

chọn ngay lập tức. 

- 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 
lấy nước (dùng tay siết chặt, 
không cùng dùng công cụ) 

- Sau đó, nối bộ điều khiển từ hệ 
thống tưới thông qua đấu nối 
ren ngoài. 
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Ví dụ: 
- Nếu bạn cài đặt chu kz tưới là “1 Day”, thời gian tưới “30 Min”. 
- Hệ thống sẽ hoạt động ngay lập tức khi bạn nhấn nút “START” trong 30 

phút. 
- Hệ thống sẽ hoạt động mỗi ngày trong 30 phút vào đúng thời điểm mà bạn 

nhấn nút “START” đầu tiên. 
Chú ý: Bạn có thể thay đổi chu kz và thời gian tưới sau khi bạn kích hoạt hệ 
thống bằng cách xoay nút điều chỉnh “DURATION” và “CYCLE”. 
 
5- Lập trình bộ điều khiển hoạt động trễ một thời gian:  
Ví dụ: Bạn cài đặt thời gian tưới  “3Hr”, chu kz tưới “3 Day”. Bạn muốn cài đặt 
hệ thống sẽ hoạt động sau 6 tiếng nữa. 

- Xoay nút ”DURATION” tới vị trí“3Hr”. 
- Xoay nút“CYCLE”tới vị trí“Delay”. 
- Nhấn v2 giữ nút “START” cho tới khi bạn nghe 6 tiếng “tích”, bao gồm tiếng 

“tích” đầu tiên. ( Số lượng tiếng “tích” báo cho biết thời gian trễ (tính bằng 
giờ) trước khi hệ thống hoạt động lần nữa). 

- Xoay nút “CYCLE” tới vị trí “3Days” 

Nếu bạn cài đặt thời gian trễ là một số lẻ, thì sẽ nghe thêm 1 tiếng “tích” sau 
một vài giây bạn nhả nút “START”. 

 Để thay đổi thời gian hoạt động, tháo pin ra trong 3 phút. Cài đặt lại bộ điều 
khiển sau khi lắp pin. 

6- Bảo trì: 

- Tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài. 
- Vệ sinh bộ lọc định kz 1-2 tháng. 
- Nên thay pin sau 01 năm sử dụng. 

Chúc bạn thành công. 

 


