
ỐNG CUỘN TƯỚI CÂY SÂN VƯỜN THU DÂY  

TỰ ĐỘNG 
(Loại cuộn dây 20m&30m) 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Lắp đặt, thay thế ống, bảo quản & khắc phục sự cố. 

1120H - Kích thước sản phẩm (mm): W: 430 H: 370 L: 180 Cân nặng: 7.00kg 

1130H - Kích thước sản phẩm (mm): W: 440 H: 410 L: 220 Cân nặng: 10,6kg 



Chốt gắn Giá gắn tường với Bộ cuộn  

Giá gắn tường xoay 1800 

Bu lông và tắc kê 

Ống dây 12mm 

Đầu nối với vòi nước nguồn 

Giới thiệu 

Cảm ơn quý khách đã sử dụng bộ ống cuộn tưới cây sân vườn thu dây tự 

động của IGREEN chúng tôi. Sản phẩm này sử dụng ống dây 12mm đã 

được cải tiến nhằm tăng cường sức mạnh và độ bền, cùng với một vòi phun 

đa chức năng với rất nhiều chế độ tưới, xịt. (Vòi phun này có thể dễ dàng 

tháo lắp thay đổi) 

Xin vui lòng đọc các hướng dẫn lắp đặt này trước khi sử dụng bộ ống cuộn 

tưới cây sân vườn thu dây tự động này và giữ tất cả các hướng dẫn để có thể 

tham khảo chúng khi cần thiết. 

 

Chú thích
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòi xịt đa chức năng 

Khung xoay 1800 Cuộn vòi tưới cây sân vườn thu dây tự 

động 



Bộ ống cuộn tưới cây sân vườn thu dây tự 

động nên được lắp đặt gần nhất có thể với 

nguồn nước để thuận tiện sử dụng. Kiểm tra 

xem đầu nối với vòi nước nguồn có thể gắn 

vào vòi nước nguồn được hay không trước 

khi lắp đặt. 

Khoảng cách đến vòi nước nguồn 
Xa nhất 2m 

Lấy giá gắn tường áp lên tường hoặc trụ gỗ.  

Đánh dấu 4 vị trí nơi các bu lông đi qua (các lỗ trên giá gắn) để chuẩn 

bị khoan. 

Xin lưu ý rằng nếu bạn gắn cuộn ống của bạn vào một trụ gỗ, bạn 

sẽ không cần các tắc kê mà chỉ cần đóng bu lông trực tiếp vào trụ 

gỗ. 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG !!!- KHÔNG ĐỂ VÒI NƯỚC NGUỒN MỞ.  

TẮT VÒI NƯỚC NGUỒN SAU KHI SỬ DỤNG. 

 

Chỉ sử dụng giá gắn tường (được cung cấp cùng với cuộn ống) và 

mũi khoan có kích thước chính xác như hướng dẫn dưới đây. 

Chúng tôi gợi ý bạn nên khoan kích thước nhỏ hơn một chút. Điều 

này sẽ đảm bảo giá đỡ với tường có độ an toàn cao. 

Việc sử dụng mũi khoan với kích thước chính xác là rất quan 

trọng. Giá gắn tường phải được lắp đặt chắc chắn trước khi lắp bộ 

ống cuộn.  

Sau khi khoan xong 4 lỗ trên tường, chúng ta dùng búa đóng các 

bu lông vào tường một cách nhẹ nhàng (nếu gắn vào một bức 

tường). 

   Mũi khoan    Tắc kê   Bu lông 

  

 



Lấy ống cuộn tưới sân vườn thu dây tự động của 

bạn, và tháo chốt bảo vệ ở chân chốt gắn. Tháo 

chốt gắn ra khỏi cuộn ống và lắp cuộn ống vào 

giá gắn tường sao cho các lỗ trên cuộn ống và lỗ 

trên giá gắn tường thẳng hàng với nhau. 

 

 

Đặt giá đỡ vào vị trí trên bốn lỗ khoan và vặn lần lượt từng bulông 

vào tường hoặc trụ gỗ của bạn. Vặn mỗi bu lông cho đến khi giá đỡ 

hoàn toàn cố định chắc chắn trên bề mặt tường hoặc trụ gỗ. 
 

 

 

 

 

. 

Sau đó đặt lại chốt gắn giá đỡ vào các lỗ trên giá đỡ để để giữ 

cuộn ống dây đúng vị trí và lắp lại chốt bảo vệ dưới chân chốt gắn 

giá đỡ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nối vòi của cuộn ống với vòi nước nguồn: 
 

Khoảng cách vòi cuộn ống và vòi nước nguồn 
Xa nhất là 2m 

 



Hướng dẫn thay thế ống - Loại  20m/30m 

 

Hướng dẫn thay thế ống
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhấc tấm panel lên để xem các thanh khóa ở vị trí 

an toàn chưa, đã kéo ống ra tới giới hạn của nó 
chưa (bánh xe thu dây phải khóa để ống không tự 

động thu lại). 

 

Trước khi đặt các thanh khóa vào trong bánh xe tự 

động , tháo tấm panel để dễ thao tác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Khi tấm panel bị tháo, hãy đặt thanh khóa vào các lỗ an 

toàn gần nhất trên bánh xe tự động. 
Đảm bảo rằng cả hai thanh khóa (ở mỗi bên) đều được 

đặt an toàn trong các lỗ trên bánh xe tự động trước khi 

tiếp tục.



Hướng dẫn thay thế ống - Loại  20m/30m 

 

Hướng dẫn thay thế ống
 

 

 

 

Vặn ốc tại cái kẹp giữ ống tại nơi trên bánh xe tự 

động rút dây 

Đảm bảo bạn đã tháo hoàn toàn cả hai mặt của 

kẹp trước khi tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữ kẹp và vít ra xa phía bên trong máy. Tiếp theo 

tháo kẹp nhựa màu trắng từ đầu nối ống bên trong. 

Tháo đầu nối ống ra khỏi 'khớp nối nhanh’ gắn 

vào chỗ nối.



Hướng dẫn thay thế ống - Loại  20m/30m 

 

Kéo ống cũ trở lại thông qua lỗ hướng dẫn tự động 

rút dây, sẵn sàng lắp ống mới. 

Hướng dẫn thay thế ống

 

 

Cho ống mới vào qua lỗ hướng dẫn sẵn sàng gắn 

đầu nối ống. 

Kết nối kẹp trở lại cho vừa vặn và gắn nó trở lại 

vào khuôn kẹp trên đầu nối. 

Tháo đầu nối ống ra khỏi ống, đảm bảo bạn giữ tất 
cả các bộ phận với nhau. 



Hướng dẫn thay thế ống - Loại  20m/30m 

 

Làm ngược lại quá trình tháo ống. Gắn đầu nối 
ống, cắm đầu nối dây với bộ nối nhựa màu trắng 

và vặn kẹp ống trở lại vị trí. 

Lấy các thanh khóa ra khỏi bánh xe thu dây và giữ 
chặt chúng bên trong bộ phận ống bánh xe. 

Lưu ý chung: Khi bạn đã thay thế ống, tháo 

ống nhựa màu nâu từ ống cũ và vặn lên cái ống 
mới ở khoảng cách mong muốn cách xa đầu 

ống, cho phép ống dừng lại ở điểm chính xác 

khi thu lại. 

 

Hướng dẫn thay thế ống - 20m & 30m

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhẹ nhàng kéo ống mới được lắp đặt, thả cuộn ống rút 
tự động để nó bắt đầu cuộn ống trở lại vào thiết bị. Bức 

hình ở trên cho thấy cách xem cuộn ống rút lại hoàn 

toàn, sẵn sàng để lưu trữ. 



 

Khóa các thanh ở vị trí CORRECT, vị trí cắt vào 

vỏ bọc bên ngoài. Bạn sẽ tìm thấy một nhãn chỉ dẫn 1 mét trước 
chiều dài tối đa. Không kéo ống đi qua điểm này 

(trừ khi thay thế ống). 

Khi đưa ống trở lại thiết bị, tắt vòi, ấn cần gạt trên súng 

phun để giải phóng hết áp lực nước trong ống. Điều này 
làm cho việc rút cuộn dây lại dễ dàng hơn nhiều và kéo 

dài tuổi thọ cuộn ống của bạn. 

Ống bị kéo ra hết mà 

không tự động thu vào 
Nếu bánh xe thu ống bị kẹt và ống được mở rộng hoàn 

toàn, bánh xe vẫn có chuyển động qua nhãn chỉ dẫn. Nắm 
chặt ống và kéo nhẹ. 

Bánh xe thu dây sẽ cho bạn đủ chuyển động để tự mở 

khóa trước khi bạn từ từ cho phép bánh xe quay tự động 
để cuộn ống thu lại vào thiết bị. 

Cảnh Báo!!! 

 Không để vòi nước nguồn mở khi không sử dụng. 

 Phun hết nước ra khỏi ống sau khi sử dụng. 

 Không cố gắng kéo cuộn ống ra quá xa. 

BẢO DƯỠNG VÀ SỮA CHỮA



 

Giá gắn tường bằng nhựa Vòi để gắn với cuộn ống 
 
 

 

Chốt gắn 

 

 

Khóa ống 

 

 

Phụ Tùng 

 
  

Để đặt mua phụ tùng, vui lòng gọi cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 

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



 

 

   Bảo hành 

 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hoặc hoạt động của sản phẩm, 

vui lòng gọi Hotline theo số 0934191445 hoặc truy cập 

www.i-green.com.vn. Sản phẩm được bảo hành 01 năm kể từ ngày mua 

hàng. Xin vui lòng 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 

http://www.i-green.com.vn/
https://www.facebook.com/sanvuonthongminh/
https://www.facebook.com/sanvuonthongminh/

