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Nắp đậy 

CO3005 - Bộ Điều Khiển Kỹ Thuật Số 
 

Cảm ơn bạn đã sử dụng thiết bị này, vui lòng đọc 
hướng dẫn sử dụng một các cẩn thận để bạn có thể 
làm quen với các tính năng và phương thức hoạt 
động trước khi sử dụng bộ hẹn giờ tưới điện tử 

CO3005. 

Cài Đặt  Thiết Bị  Chương Trình Tưới 

Đầu vào ren trong ɸ27 

có màng lọc 

6 Nút điều chỉnh  

(Có đầu nối ren 

ɸ34 để thay đổi) 

Màn hình LCD 

Đầu ra ren ngoài ɸ27 

(có sẵn đầu vặn ren 

trong kết nối 12mm 

theo bộ) 

Cài Đặt Ngày & Giờ 

 

- Giữ bộ điều khiển với nắp chứa pin hướng về 
phía bạn. 
- Tháo nắp đậy pin, nâng từ một bên. 
- Kết nối pin 9V với đầu nối pin. 
- Lắp pin đã được kết nối  và bấm vào nắp pin. 

LƯU Ý: Khi pin được lắp 
lần đầu tiên, phải mất 
khoảng 1 phút để bộ báo 

pin báo thời lượng pin. 

LƯU Ý: Khi thay pin, hãy 
đảm bảo rằng ngăn chứa 
pin hoàn toàn khô ráo. 

CHỈ SỬ DỤNG PIN ALKALINE. 

Đặt thiết bị vào vòi nước hoặc đầu ra nước có 

ren trong 27. Đảm bảo màng lọc của thiết bị 

được đặt cân đối. Xoay theo chiều kim đồng hồ 

(chỉ xoay bằng tay) để thiết bị gắn chặt vào vòi 

nước hoặc đầu ra nước. 

Phần này bao gồm một ví dụ về lập chương trình 
tưới hàng tuần. Chỉ cần thay đổi số liệu trong ví 
dụ để phù hợp với chương trình theo yêu cầu 
tưới của bạn. 
Bộ điều khiển kỹ thuật số được lập trình với sự 

trợ giúp của 4 nút. 

Bước lập chương trình - được sử dụng để 

chọn chế độ lập chương trình thích hợp (ví 

dụ: chế độ cài đặt đồng hồ). 

Chọn thông số - được sử dụng để chọn thay 

đổi thông số (ví dụ: giờ, phút, v.v ...). Để thực 

hiện thay đổi, thông số đã chọn phải nhấp 

nháy. 

Tăng thông số (tăng) - làm tăng giá trị của 

thông số đã chọn (ví dụ: thêm một giờ). 

Giảm thông số (giảm) - làm giảm giá trị của 

thông số đã chọn (ví dụ: giảm một giờ). 

Nếu không có thay đổi nào được thực hiện, màn hình điều khiển sẽ 

luôn ở màn hình chính (đồng  hồ). Những số hiển thị sẽ ngừng nhấp 

nháy sau 40 giây. Nếu thông số cuối cùng ngừng nhấp nháy trước khi 

bạn hoàn thành cài đặt, nhấn  để tiếp tục cài đặt. 

Cài đặt giờ & ngày hiện tại trong tuần 

Cài đặt đồng hồ - Để thiết bị lên lịch tưới vào những thời 

gian yêu cầu, thời gian và ngày hiện tại trong tuần phải 

được cài đặt như hiển thị bên dưới. 

Thời gian mặc định là 12:00 AM Thứ Hai. 

1. Bấm   Số hiển thị giờ nhấp nháy. Cài đặt giờ 

hiện tại với sự trợ giúp của dấu   và  . 
 

2. Bấm  Số hiển thị phút nhấp nháy. Cài đặt 

phút hiện tại với sự trợ giúp của dấu  và . 
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Dừng Tạm Thời 

Ví dụ về thiết lập chương trình: Giả sử rằng chúng ta muốn lập 
trình thiết bị tưới nước 3 lần một ngày, lúc 8:00 sáng, 1:00 
chiều và 7:00 tối, 10 phút mỗi lần, vào thứ Ba và thứ Sáu. 
 
Thiết lập thời lượng tưới 

1. Bấm vào biểu tượng  cho đến khi biểu tượng  xuất 
hiện đối diện với  “Duration”. Số hiển thị giờ nhấp nháy (0). 

2. Bấm vào  hoặc  để thay đổi thời gian tưới  trong ví 
dụ. 

3. Bấm  Số hiển thị phút sẽ nhấp nháy. Bấm vào 

  hoặc  cho đến khi số hiển thị phút tới 10. 

Thiết lập ngày tưới 

1. Bấm biểu tượng và biểu tượng sẽ xuất 
hiện đối diện với từ “Days”. 

2. Bấm và biểu tượng  ở dưới ngày thứ 
Hai sẽ nhấp nháy, và số “1” sẽ được hiển thị 
trên màn hình. 

3. Bấm để cho phép thứ Hai hoạt động hoặc

 để xóa bỏ. 

4. Di chuyển qua 7 ngày và sử dụng hoặc 

 để cho phép ngày đó hoạt động hoặc xóa 
bỏ. 

Tưới Thủ Công Cảnh Báo Pin Yếu Ghi Chú 

Cài đặt chế độ tưới thủ công 
Bộ hẹn giờ sẽ tự động đóng sau khi hoàn thành thời 
lượng tưới 
 
Lưu ý: Lịch tưới được lập trình ban đầu sẽ tiếp tục 
hoạt động vào các thời điểm cài đặt. 

Hoạt động: Nhấn “ON” và biểu tượng sẽ xuất 
hiện trong màn hình. 

Điều chỉnh bằng hoặc  

Làm thế nào để Tắt bộ điều khiển 

Tùy chọn này được sử dụng để tạm thời dừng  hoạt 
động của bộ hẹn giờ, ví dụ khi trời đang mưa. Lịch 
trình hoạt động tưới vẫn còn trong bộ nhớ của bộ 
điều khiển nhưng không được thực hiện cho đến khi 
lệnh dừng bị hủy bỏ. 
Lệnh dừng : Nhấn giữ “OFF” trong 3 giây cho đến 

khi biểu tượng xuất hiện. 
Hủy lệnh dừng : Nhấn giữ “OFF” trong 3 giây liên 

tiếp để trả lại hệ thống tưới điều khiển bộ điều khiển 

tưới. Biểu tượng sẽ biến mất. 
Trong suốt lệnh dừng, nút “Manual ON” sẽ có 
thể được sử dụng để thực hiện việc tưới thủ 
công. 
 

Làm thế nào để dừng tưới 
Dừng tưới : Nhấn “OFF” để dừng tưới thủ công 

hoặc tưới tự động. 

Biểu tượng pin nhấp nháy   xuất hiện trên 
màn hình  khi pin yếu. Tại thời điểm này, pin 
vẫn chứa một lượng năng lượng giới hạn chỉ đủ 
để hiển thị màn hình. Tại thời điểm này pin nên 
được thay thế kịp thời.  
 
Dữ liệu lập trình sẽ được giữ lại trong 30 giây 
trong khi thay pin. 
 
Bảo trì 

Tháo pin nếu không sử dụng bộ hẹn giờ trong 

một khoảng thời gian dài. Màng lưới lọc của bộ 

hẹn giờ phải được tháo ra và làm sạch vài 

tháng một lần. Nếu bộ lọc không được làm sạch 

thường xuyên  - nó có thể gây ra vấn đề. 
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Ghi Chú Ghi Chú Ghi Chú     Bảo hành 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm này hoặc hoạt 

động của sản phẩm, vui lòng gọi Hotline theo số 0934 191 

445 hoặc truy cập www.i-green.com.vn. Sản phẩm được bảo 

hành 06 tháng kể từ ngày mua hàng. Xin giữ lại hóa đơn 

mua hàng để xuất trình khi bảo hành sản phẩm. 

 

IGREEN - SMART GARDEN - SMART LIFE 

Ad: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ 

Chí Minh 

Hotline: 0934.191.445 - (028) 668 37 567 - (028) 668 53197 

Website:https://www.i-green.com.vn 

Fb: facebook.com/SanVuonThongMinh 
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Cài Đặt Thời Lượng Tưới Cài Đặt Ngày Tưới Cài Đặt Thời Gian Bắt Đầu 

Cài đặt ngày trong tuần 

1. Bấm cho đến khi hình vuông nhấp nháy xuất 
hiện ở phía trên đầu màn hình. 
2. Cài đặt ngày hiện tại trong tuần bằng cách bấm 

hoặc . 
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BỘ HẸN GIỜ TƯỚI ĐIỆN TỬ 
CO3005 

Lắp Đặt Pin 

Cài Đặt Ngày & Giờ 

Thiết lập thời gian bắt đầu tưới 

1. Bấm cho đến khi màn hình xuất hiện 
“Start 1, AM 12:00”  

2. Chỗ hiển thị giờ sẽ nhấp nháy, điều chỉnh 

bằng hoặc . 

3. Di chuyển ngang bằng biểu tượng  để 
điều chỉnh phút. 

4. Bấm để chuyển sang “Start 2” và tiếp 

tục để điều chỉnh nếu cần. (Nếu màn hình hiển 

thị OFF, bạn ấn hoặc để hiển thị đồng 
hồ 

5. Bấm “OFF” để trở về đồng hồ. 
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