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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HOLMAN iGARDENER™ 

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bộ hẹn giờ thông minh iWater. Một tiến bộ 
mới trong công nghệ tưới tự động sân vườn và nông nghiệp của chúng tôi, 
khi giờ đây bạn có thể điều khiển được việc tưới nước cho khu vườn hoặc 
trang trại qua điện thoại thông minh của bạn ở cả hệ điều hành iOS hoặc 
Android. 

Các sản phẩm điều khiển của iWater ™ cho phép bạn sử dụng điện thoại 
thông minh của mình để kiểm soát tất cả chương trình và giao diện trên bộ 
hẹn giờ của bạn hoặc bộ điều khiển nông nghiệp. 

Hãy tải về ứng dụng miễn phí này để bạn sớm có thể làm chủ lịch tưới cây tự 
động của mình. 

GIỚI THIỆU 

Ứng dụng Holman iGardenerTM cho phép bạn điều khiển một lúc đến 8 bộ 
hẹn giờ hoặc bộ điều khiển. Bạn có thể cài đặt hẹn giờ tưới tự động qua chiếc 
điện thoại thông minh của bạn. 

Các BTX1 cho phép lên lịch cho 7 ngày tưới nước, cho ngày chẵn, cho ngày 
lẻ với các tùy chọn thiết lập thời gian tưới của bạn theo giờ và phút với tối đa 
3 lần tưới mỗi ngày. 

BTX1 cũng có tính năng lập kế hoạch chu kỳ, cho phép thời gian chạy và thời 
gian trễ. Ví dụ: bạn có thể lên lịch một đợt tưới nước ngắn để tưới trong 1 
phút cứ sau 20 phút trong 3 giờ. Tính năng này rất phù hợp cho Holman 
GreenWall và hệ thống phun sương. 
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CÁC THIẾT LẬP ĐƠN GIẢN 

BƢỚC 1 

Tải xuống ứng dụng từ Google Play 

hoặc App store bằng cách tìm kiếm 

iGardener. 

BƢỚC 2 

Đảm bảo bộ hẹn giờ của bạn kết 

nối với Pin 9V (nằm phía sau 

miếng sao su).(*) 

BƢỚC 3 

Bật Bluetooth trên điện thoại thông 

minh của bạn và đảm bảo bộ hẹn giờ 

của bạn đã được kết nối với pin 9V. 

BƢỚC 4 

Trên ứng dụng iGardener chọn 

mục Irrigation. Để kết nối thành 

công, bạn cần cho phép kết nối 

khi cửa sổ mở ra. 

BƢỚC 5 

Ấn + để tìm kiếm bộ hẹn giờ. Chờ 

cho đến khi bộ hẹn giờ được tìm 

thấy. Vì sự an toàn của lịch tưới 

nước của bạn, một bộ hẹn giờ sẽ chỉ 

ghép nối với một điện thoại thông 

minh lúc sử dụng (bạn có thể cài trên 

nhiều điện thoại thông minh nhưng 

lúc sử dụng thì chỉ kết nối được một). 

BƢỚC 6 

Khi bộ hẹn giờ của bạn được tìm 
thấy bạn đã có thể thiết lập lịch tưới. 
Chọn Zone Management để bắt đầu 
cài đặt. Nếu bạn có nhiều bộ hẹn giờ 
hoặc bộ điều khiển tưới được kết nối, 
thiết bị mà bạn đang cài đặt sẽ được 
đánh dấu bằng màu xanh 

Tải ứng dụng 

Bạn cần kiểm tra bản cập nhật ứng dụng iGardener và hãy cập nhật ứng 

dụng với phiên bản mới nhất. Nếu không ứng dụng của bạn sẽ bị giới hạn 

một số chức năng. 

(*)Tình trạng pin đƣợc cập nhật mỗi phút. Nếu bạn thay thế pin nó có thể mất tối đa 
một phút để trạng thái pin đƣợc cập nhật. 



 

Đầu gắn vòi nước 

Pin 9V (Không đi kèm) 

Đầu nối màu đen (đầu ống ren) 

Đầu nối ren ống 21mm 

Nút ngắt kết nối 

Ngăn chứa pin có cao su chống thấm nước    

Gắn bộ hẹn giờ vào vòi nƣớc  

BƢỚC 1  

Vặn vòng ren để gắn bộ hẹn giờ với vòi nguồn nước. 

BƢỚC 2  

Vặn nối ren ngoài 21mm nối với ống nước ra. 

BƢỚC 3  

Dùng ứng dụng iGardener để thiết lập lịch tưới. 
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CÁC BỘ PHẬN CHI TIẾT CỦA BTX1 



 

ĐỔI TÊN CHO BỘ HẸN GIỜ  
Bạn có thể đổi tên bộ hẹn giờ nhấn để phân biệt với bộ hẹn giờ hoặc bộ điều khiển 

khác mà bạn có thể đã cài đặt. 

Chọn Options. Nhấn vào Change Device Name. Nhập tên mới và nhấn 

Save để lưu lại. 

Hủy Kết Nối Bộ Hẹn Giờ 
Để kết nối bộ hẹn giờ nhấn với một điện thoại thông minh khác, 
bạn sẽ cần hủy kết nối bộ hẹn giờ với điện thoại thông minh đã kết 
nối trước đó. 

Chế Độ Tƣới Tức 
Thì Trên Ứng Dụng 

HỦY BẰNG ỨNG DỤNG 

Trượt thanh menu sang trái và nhấn Delete. 

Thao tác này sẽ xóa thiết bị của bạn khỏi bộ hẹn 

giờ và cho phép nó được kết nối với một thiết bị 

khác. 

HỦY THỦ CÔNG 

Tìm nút bên trong ngăn chứa 

pin và nhấn giữ trong 12 

giây. Ngoài ra, bạn có thể 

hủy bằng cách tháo pin. 

CẢNH BÁO: Khi hủy kết nối hay tháo pin đều sẽ phải cài đặt lại 

tất cả lịch trình tƣới nƣớc đã cài đặt cho bộ hẹn giờ. 

Trên ứng dụng chọn 

Manual Water, đặt thời  

lượng tưới mong muốn của 

bạn và bấm START. Bạn sẽ 

cần nhấn STOP để ngừng 

tưới nước hoặc để thời 

lượng tưới kết thúc. 

Để dừng quá trình tưới theo 

lịch trình tự động ngay lập 

tức, bạn có thể nhấn nút 

STOP trong chế độ Manual 

Water. 
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BTX1 được thiết kế để hoạt động thông qua ứng dụng HOLMAN iGardener. 
Không có ứng dụng, không thể cài đặt giờ tưới cho Bộ hẹn giờ tự động 
được. 

Một số thiết bị tương thích cơ bản 

 

 

 

Các Thiết Bị Tƣơng Thích   

 

 

 

 

 

 

 

 

XỬ LÝ SỰ CỐ 
Nếu không thể tìm thấy bộ hẹn giờ 

1. Kiểm tra lại bộ hẹn giờ đã được lắp với pin 9V hay chưa. 

2. Điện thoại thông minh phải ở trong khu vực cách Bộ hẹn giờ 20m 

3. Đảm bảo không có điện thoại thông minh nào khác đang kết nối với bộ hẹn 
giờ. 
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Truy cập màn hình Trợ giúp (?) thông qua ứng dụng 

TRONG MÀN HÌNH ZONE 

MANAGEMENT SCREEN 

Nhấn vào biểu tượng dấu ? ở trên 

tab màu xanh phía đầu trang ứng 

dụng. 

Cuộn để đọc ở màn hình Trợ giúp. TRÊN MÀN HÌNH CHÍNH 

Nhấn Help (dấu?) trên 
Menu cuộn ngang. 

Apple Samsung Google 

iPhone 7 Plus Samsung S5 Google Pixel 

iPhone 7 Samsung Note 3  

iPhone 5S Samsung S5 mini  

 Samsung S6  

 Samsung S7  

 Samsung S8  

Nơi sản xuất:  ÚC Nguồn điện: 9V Pin 

Số lần tƣới tối đa: 3 Loại Sản phẩm: Bên ngoài trời 

Các chế độ lên lịch tự động: 7 Day, Interval, Odd, 
Even & Cycle 

Dễ dàng lắp đặt/ Không cần thợ điện: Có 

Bộ nhớ: Không 
Khả năng sử dụng thủ công: Có (Thông qua ứng 
dụng) 



  
 

 

 

 

Giới Thiệu màn hình Cài đặt hẹn giờ Tự động 
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CÁC CHẾ ĐỘ TƢỚI TỰ ĐỘNG 

CỦA BTX1 TRÊN ỨNG DỤNG 

ZONES 

Số ở trên cùng là khu vực tưới. Mỗi thiết bị hẹn giờ 
quy định 1 vùng tưới. 

HELP 

Bạn có thể truy cập trang trợ giúp trong suốt ứng 

dụng. 

SCHEDULING OPTIONS 

Chọn chế độ tưới nước phù hợp nhất với bạn. Chế 
độ được đánh dấu màu xanh là chế độ mà bạn chọn. 

CHỌN NGÀY 

Trượt nút lên nếu bạn muốn chọn và trượt xuống để 
bỏ chọn.  

CHỌN THỜI GIAN 

Bạn có thể lập lịch tối đa ba lần bắt đầu với thời 
lượng chạy khác nhau.Chọn thời lượng chạy (Run 
time) cho mỗi lần bắt đầu (Start time) 

MANUAL OPERATION (Tƣới thủ công) 

Bạn có thể vận hành bằng tay bộ hẹn giờ bằng cách 
chọn thời lượng chạy rồi nhấn bắt đầu và dừng. 

Việc dùng chế độ tưới thủ công sẽ KHÔNG ghi đè lên các 
cài đặt mở tưới tự động đã cài trước đó. 

Nếu vùng được thiết lập là Cycle, thì thời lượng tưới nước 
bằng tay bạn chọn sẽ là thời lượng tưới trong Cycle. 

Để dừng ngay lập tức việc tưới nước, nhấn nút  Stop bên 
dưới Thao tác thủ công(Manual Operation.) 

 

Tạm dừng Bộ hẹn giờ tưới Tự động trong những ngày Mưa 

Để tạm dừng lịch tưới cho BTX1, bạn chỉ cần tắt nút Start Time khi có mưa hoặc sẽ có mưa. Nếu 

muốn bộ hẹn giờ làm việc trở lại thì đơn giản là bật lại Start Time. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1. Nhấn chọn 7 Days (các thứ trong tuần). 

2. Bật ngày cần tưới, nút chuyển sang màu xanh là đã bật. 

3. Bật và chỉnh thời gian bắt đầu - Start Time. 

Có tối đa 3 lần tưới  trong 1 ngày. 

4. Chỉnh thời gian sẽ mở van tưới - Run Time. 

VÍ DỤ TRÊN HÌNH 

Bộ hẹn giờ sẽ tự động mở van vào Thứ 
Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy tưới trong 
vòng 15 phút vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ 
tối. 

1. Nhấn chọn Odd Days (mở van các ngày lẻ). 

2. Bật Odd-31 để không tưới những ngày 31 của  

tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. 

3. Bật và chỉnh thời gian bắt đầu - Start Time. 

Có tối đa 3 lần tưới  trong 1 ngày. 

4. Chỉnh thời gian sẽ mở van tưới - Run Time. 

VÍ DỤ TRÊN HÌNH 

Bộ hẹn giờ sẽ tự động mở van vào tất cả các 
ngày lẻ hàng tháng trừ ngày 31, cho tưới trong 
vòng 15 phút vào lúc 7 giờ sáng và ngày tưới 
tiếp theo là ngày 15 tháng 9 năm 2017. 

1. Nhấn chọn Even Days. 

2. Bật và chỉnh thời gian bắt đầu - Start Time. 

Có tối đa 3 lần tưới  trong 1 ngày. 

 

3. Chỉnh thời gian sẽ mở van tưới - Run Time. 

VÍ DỤ TRÊN HÌNH 

Bộ hẹn giờ sẽ tự động mở van vào tất cả các ngày 

chẵn hàng tháng tưới trong vòng 15 phút vào lúc 7 giờ 

sáng và ngày tưới tiếp theo là ngày 14 tháng 9 năm 

2017. 
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Chế độ Tƣới Tự động vào các ngày lẻ trong tháng 

(Odd (-31) DaysWatering Schedule) 
Chế Độ Tự Động Lặp Lại Các Ngày Trong Tuần 

(7 Day Watering Schedule) 

Chế độ Tƣới Tự động lặp lại sau số ngày nhất định 

(Interval Days Watering Schedule) 

Chế độ Tƣới Tự động vào các ngày chẵn trong tháng 

(Even Days Watering Schedule) 

1. Nhấn chọn Interval Days để cài đặt tự 

động tưới sau số ngày nhất định. 

VÍ DỤ TRÊN HÌNH 

Bộ hẹn giờ sẽ mở tưới một lần sau mỗi 3 
ngày trong 15 phút vào lúc 7 giờ sáng. 

4. Chỉnh thời gian sẽ mở van tưới - Run Time. 

2. Chỉnh số ngày bằng phím + hoặc –, 
đây là số ngày khoảng cách giữa 2 lần 
tưới liên tiếp. 

+ or -. 
3. Bật và chỉnh thời gian bắt đầu - Start Time. 

Có tối đa 3 lần tưới  trong 1 ngày. 



  
 

 

 

 

  

  

 

  

   

  

  

 

  

 

Chế độ Chu kỳ Tƣới - Nghĩ trong một Khoảng thời gian trong ngày 

(Cycle Watering Schedule) 

Lƣu Cài đặt Hẹn giờ 

Khi bạn đã đặt lịch tưới nước thông qua ứng dụng, bạn sẽ cần lưu lại cài đặt 

và cập nhật lên thiết bị hẹn giờ. 

BƢỚC 1 

Cài đặt lịch tƣới của 

bạn và nhấn Done để 

hoàn thành. 

BƢỚC 2 

Đảm bảo bộ hẹn giờ phù 

hợp đã đƣợc chọn và trong 

phạm vi Bluetooth (20m). 

Nhấn Update và bộ hẹn giờ 

sẽ lƣu lại các thay đổi. 
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Màn hình cho thấy lịch cài đặt 

đã được cập nhật. 

1. Nhấn chọn Cycle – chế độ tưới 
nhiều lần trong khoảng thời gian xác 

định của một ngày. 

2. Chọn ngày bạn muốn mở tưới. 

2. Bật và chỉnh thời gian bắt đầu - Start Time. 

 

3. Chỉnh thời gian Bộ hẹn giờ nghỉ tưới - Stop Time. 

5. Chỉnh thời gian sẽ mở van tưới - Run Time. 

6. Chỉnh thời gian tạm đóng van nước - Delay Time. 

VÍ DỤ TRÊN HÌNH 

Bộ hẹn giờ sẽ mở van vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. 

Khoảng thời gian của chu kỳ là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và 
trong khoảng thời gian này Bộ hẹn giờ sẽ mở tưới 2 phút sau đó 
tạm dừng 2 tiếng, lặp lại chu trình này cho đến 7 giờ tối sẽ có 
tổng cộng 6 lần tưới. Chế độ tưới này thích hợp với việc tưới làm 
mát trong nhà kính hoặc tưới cho tường cây xanh phải tưới liên 
tục. 

Sử dụng chế độ Cycle có thể tiêu hao thời lượng pin khi Run Time và Delay Time được đặt ở tần số 

cao. Nên lưu ý điều này khi thiết lập bộ hẹn giờ. Run Time và Delay Time cần được thiết lập ít nhất 5 

giây khi sử dụng chế độ Cycle. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhà sản xuất đảm bảo cho người mua ban đầu rằng bất kỳ sản phẩm nào do nhà sản xuất cung cấp 

sẽ không có lỗi về kỹ thuật trong vòng 06 tháng kể từ ngày mua. Bất kỳ sản phẩm nào phát hiện có lỗi 

về kỹ thuật trong thời hạn bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bởi nhà sản xuất MIỄN PHÍ. 

Sử dụng sản phẩm theo đúng mục đích và các chỉ dẫn trong bộ tài liệu này. Nếu không chúng tôi sẽ  

không có trách nhiệm bảo hành sản phẩm với bất kì hư hại nào phát sinh trong quá trình sử dụng hay 

thiết bị đã bị tự ý sửa chữa. 

Chúng tôi không có trách nhiệm bảo hành sửa chữa hay đổi sản phẩm mới nếu xảy ra các hỏng hóc 

do sự cố ngẫu nhiên như làm rơi vỡ hay bị đè mạnh...trong quá trình sử dụng. 

Chế độ bảo hành không áp dụng cho Pin và phụ kiện đi kèm thiết bị hoặc các thiệt hại do loại pin đó 

gây ra. 

Nếu bộ hẹn giờ tự động phát sinh lỗi người mua có trách nhiệm gửi lại sản phẩm đến I-Green hoặc 

đại lý nơi đã mua sản phẩm trong thời gian bảo hành. Khi gửi lại, sản phẩm phải được đóng kèm với: 

1. Bản sao hóa đơn gốc khi mua sản phẩm. 

2. Mô tả lỗi, sự cố gặp phải.  
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CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 

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: I-Green.com.vn 

Fb: FaceBook.com/SanVuonThongMinh 

https://www.i-green.com.vn/
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IGREEN/Hướng%20dẫn%20sử%20dụng%20hậu%20sửa/FaceBook.com/SanVuonThongMinh

