
BỘ HẸN GIỜ THÔNG MINH WHIZ 100
1. LẮP ĐẶT

PIN
Tháo nắp giữ pin ra khỏi mặt sau của bộ hẹn giờ và
lắp pin 4x AA alkaline. Lắp nắp giữ pin trở lại thiết bị
một cách chắc chắn để đảm bảo chống thấm nước.

Lưu ý: Không sử dụng pin sạc.

LẮP ĐẶT
Gắn bộ hẹn giờ vào bên ngoài vòi và mở nước.
Để nước mở trong khi bộ hẹn giờđược gắn.

Lưu ý: Để dễ lập trình, chúng tôi đề xuất lập trình bộ
hẹn giờ trước khi gắn nó vào vòi nước.Mã Sản Phẩm: C04001

Nút chuyển chế độ MODE

Nút + / -

Nút OK

Nút chỉnh chu kỳ A B C D

Nút chỉnh tưới thủ công

Thời lượng Pin



2. CÀI ĐẶT THỜI GIAN
& NGÀY HIỆN TẠI

3. CÀI ĐẶT NGÀY TƯỚI
Bấm ( ) để đến chế độ tiếp theo

• Chế độ ‘Set Time’ được chọn tự động khi
bộ hẹn giờ được bật (mũi tên sẽ chỉ đến
'Set Time'). Thời gian và ngày hiện tại phải
được cài đặt cho hẹn giờ để vận hành
theo một lịch trình.

• Bấm hoặc để chọn ngày hiện tại.
Bấm để lưu ngày đã chọn. Thời gian sẽ
nhấp nháy. Giữ để điều chỉnh số phút &
giờ. Giữ sẽ tự động chạy qua 24 giờ
thay đổi thời gian từ AM sang PM.

• Nhấn để lưu thời gian đã đặt.

3.1 CÀI ĐẶT NGÀY TƯỚI
Lập kế hoạch khoảng thời gian 4. CÀI ĐẶT THỜI GIAN BẮT ĐẦU

Bấm ( ) để đến chế độ tiếp theo

‘Watering days' là các cài đặt lên lịch
tưới tự động.

• Để chọn các ngày tưới nước, nhấn để
di chuyển tới.

• Khi biểu tượng hiện lên trên ngày
đã chọn, nhấn . Để chọn thêm ngày,
sử dụng hoặc sau đó nhấn để
lưu.
Ghi chú:

� Những ngày có biểu tượng là những ngày bộ
hẹn giờ sẽ tưới nước.

� Để bỏ chọn một ngày bấm cho đến khi nó nhấp
nháy rồi nhấn .

Lập kế hoạch khoảng thời gian cho
phép khoảng thiết lập giữa (1 đến
7 ngày). Đặt lịch cho mỗi 3 ngày
điều đó có nghĩa là bộ hẹn giờ sẽ
chạy mỗi 3 ngày.

• Nhấn cho đến điểm cuối của
(SA) để được khoảng thời gian
tưới nước.

• Nhấn hoặc để điều chỉnh
khoảng thời gian. Nhấn để lưu.

‘Bấm ( ) để đến chế độ tiếp theo ‘Start time’
là thời gian trong ngày mà bộ hẹn giờ sẽ bắt
đầu tưới nước. Bạn có thể đặt lên tới 4 chu kỳ
(thời gian bắt đầu).
Nhấn để đặt thời gian bắt đầu đầu tiên trên
chu kỳ A.
Nhấn hoặc để điều chỉnh thời gian.

Nhấn để lưu.



‘Run time’ cài đặt khoảng thời gian tưới.
Bạn có thể cài đặt khoảng thời gian khác
nhau ở mỗi chu kỳ.

• Chu kỳ A được chọn tự động. Điều chỉnh
thời gian chạy cho chu kỳ A sử dụng

hoặc . Nhấn để lưu.

• Nhấn để chọn các chu kỳ khác và
lặp lại bước ở trên.

Lưu ý: Nhấn sau khi thiết lập mỗi thời gian
chạy để lưu lại lịch trình.

Lịch tưới nước sẽ chỉ hoạt động
khi bộ hẹn giờ đang ở chế độ
AUTO.

• Nếu bộ hẹn giờ không ở chế độ

AUTO bấm cho đến khi mũi tên
được trỏ tới AUTO.
• Màn hình hiển thị sẽ thay đổi
giữa thời gian hiện tại và thời gian
bắt đầu tiếp theo.

Lưu ý: Đảm bảo sau khi lập lịch trình bộ hẹn
giờ được bật ở chế độ AUTO.

8. CHẾ ĐỘ TƯỚI THỦ CÔNG

Nhấn nút CYCLE A B C D để cài đặt thời
gian bắt đầu cho chu kỳ khác và sử dụng

hoặc để điều chỉnh thời gian.

6. CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG
Bấm ( ) để đến chế độ tiếp theo

5. THIẾT LẬP THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Bấm ( ) để đến chế độ tiếp theo

7. CHẾ ĐỘ TẮT

Bấm ( ) để đến chế độ này.



Nhấn và giữ nút trong 5 giây để xóa tất cả cài
đặt trong bộ hẹn giờ và nó sẽ trở lại những cài
đặt ban gốc. Màn hình sẽ hiển thị RESET.

Lưu ý: Tất cả các chương trình sẽ bị mất khi bộ
hẹn giờ cài đặt lại.

Cài đặt lại bộ hẹn giờ sẽ thay đổi đồng hồ giữa
định dạng 12 giờ và định dạng 24 giờ. Nếu bạn
cài đặt lại bộ hẹn giờ và nó sẽ ở định dạng 24 giờ
cài đặt lại bộ hẹn giờ một lần nữa. ‘AM’ trên màn

hình có nghĩa là bộ hẹn giờ sẽ hiển thị định dạng 12 giờ.

7. CHẾ ĐỘ TẮT

Chế độ ‘OFF’ được sử dụng để ngừng tưới
nước trong một khoảng thời gian kéo dài.
Nhấn cho đến mũi tên chỉ tới chữ
'AUTO’
Màn hình sẽ hiển thị ở chế độ OFF và bộ
hẹn giờ sẽ không tự động tưới khi đang ở
chế độ này.
Để bắt đầu lập chương trình tự động một
lần nữa, bấm cho đến khi mũi tên chỉ
tới chữ AUTO. Chương trình sẽ bắt đầu
tưới vào thời gian bắt đầu dự kiến tiếp
theo.
Lưu ý: Ở chế độ “OFF”, bộ hẹn giờ sẽ vẫn
duy trì chương trình hẹn giờ.

9. CÀI ĐẶT LẠI BỘ HẸN GIỜ

8. CHẾ ĐỘ TƯỚI THỦ
CÔNG

� Bắt đầu tưới tay bằng cách nhấn
� Nhấn hoặc để điều chỉnh thời gian

tưới tay.

� Nhấn để bắt đầu tưới tay.
Van sẽ tự động đóng sau khi đã lên
lịch thời gian và số phút sẽ trở về 0.

Lưu ý: Để kết thúc tưới tay sớm bấm
Nếu bạn kết thúc việc tưới nước sớm, bộ
hẹn giờ sẽ nhớ số phút còn lại. Thời gian
còn lại sẽ bắt đầu một cách tự động ở lần kế
tiếp bạn muốn vào chế độ tưới tay. Để điều
chỉnh thời gian còn lại, vào chế độ tưới tay
và điều chỉnh số phút sử dụng hoặc



10. NHỮNG MẸO XỬ LÍ SỰ CỐ
•Mũi tên màu đen ở bên cho biết chế
độ bạn đang lên lịch.

• Khi chuyển đổi từ START TIME sang
RUN TIME chu kỳ được chọn lần
cuối trong START TIME sẽ tự động
được được chọn trong RUN TIME.
Để thay đổi báo chí chu kỳ bấm

• Nếu chế độ tự động nhảy sang
AUTO, điều đó có nghĩa là bạn chưa
lên lịch DAYS WATERING hoặc

START TIME. Bấm để quay lại và
lên lịch chế độ.

CẢNH BÁO
Không lắp đặt gần bất kỳ đầu ra điện
nào. Những tình huống điện giật nghiêm
trọng có thể xảy ra nếu nước bị phun
vào chỗ cắm điện hoặc dòng điện.
Không sử dụng nước hơn 46 ° C
(115˚F). Không sử dụng khi nhiệt độ
không khí xung quanh nhỏ hơn 4.5˚C
(40˚F). Khi không sử dụng, tháo pin, làm
khô và cất giữ trong nhà tránh xa nhiệt
độ đóng băng.

Áp suất hoạt động: Min - 70kPa Max -

800kPa

Tốc độ dòng chảy: Lên đến 28L / phút

cho mỗi van ở 250kPa.
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