
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VAN HẸN GIỜ 
 

1. CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC TẾ. 
-  Ấn nút TIME (chỉ số giờ nhấp nháy biểu thị thay đổi giờ thực tế). 
- Ấn nút         và         để thay đổi giờ mong muốn. 
- Ấn nút SET để lưu lại chỉ số giờ và chuyển sang cài đặt phút, chỉ số phút nhấp 

nháy. 
- Ấn nút         và         để thay đổi phút mong muốn. 
- Ấn nút SET để lưu lại chỉ số phút và chuyển sang cài đặt thứ trong tuần. 
- Ấn nút         và         để thay đổi thứ trong tuần. 
- Ấn nút SET để lưu lại dữ liệu đã cài đặt. 
 

2. VẬN HÀNH BẰNG TAY (Chủ động bật tắt bằng tay). 
Trong chế độ này bạn có thể chủ động bật tắt bằng tay nhưng vẫn hẹn được giờ tắt, 
tránh trường hợp quên không tắt van. 
- Ấn nút ON, màn hình LCD hiện số giờ mở van (RUN TIME) chỉ số giờ nhấp 

nháy. 
- Ấn nút         và        để thay đổi số giờ mở van mong muốn. 
- Ấn nút SET để lưu lại và chuyển sang cài đặt phút. 
- Ấn nút         và          để thay đổi số phút. 
- Ấn nút SET để lưu lại giờ, phút đã cài đặt. Sau khi ấn bạn lắng nghe sẽ có tiếng 

“cạch” nhỏ là tiếng van hoạt động. 
Thời gian bạn vừa cài đặt sẽ bắt đầu đếm ngược, khi nào hết thời gian thì van sẽ tự 
đóng lại. Nếu bạn muốn chủ động đóng van lại khi chưa hết thời gian, bạn có thể ấn 
nút OFF để đóng van. 
 

3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH TƯỚI THEO THỜI GIAN. 
Van hẹn giờ này có thể cài đặt được lên tới 16 chương trình tưới khác nhau, thời gian 
mỗi lần tưới nhỏ nhất là 1 phút. Mỗi chương trình tưới bạn có thể lựa chọn chính xác 
giờ mở van, van mở trong thời gian bao lâu, chọn 2 ngày tưới 1 lần hay 3 ngày tưới 1 
lần hay ngày nào cũng tưới là tùy thuộc vào hệ thống của bạn. 
Để cài đặt chương trình tưới bạn thực hiện các bước sau: 
- Ấn nút PROG, màn hình LCD sẽ xuất hiện những thông tin sau. 

PROG (Số chương trình). 
START TIME (Thời gian bắt đầu). 
RUN TIME (Thời gian mở van). 

- Bạn sử dụng các nút        ,         để thay đổi giá trị mong muốn. Sử dụng nút SET 
để lưu lại giá trị cài đặt và chuyển sang chỉ số tiếp theo (Chú ý số nào nhấp nháy là 
thay đổi số đó). 

- Sau khi cài đặt các thông số trên bước tiếp theo là cài đặt thời gian lặp lại. 
“2nd” : Lặp lại 2 ngày một lần. (CN – 3- 5-7) 
“3rd” : Lặp lại 3 ngày một lần (CN – 4- 7). 
Hoặc bạn có thể lựa chọn từng ngày cụ thể hoặc ngày nào cũng lặp lại thì làm 
bước sau. 
Khi biểu tượng “2nd” nhấp nháy bạn không bấm SET mà bấn        để chuyển sang 
“3rd”, tiếp tục bấm       để chuyển sang “Su”, “Su” nhấp nháy, nếu bạn chọn ngày 
chủ nhật tưới bạn ấn SET, “Mo” nhấp nháy nếu bạn chọn thứ 2 tưới bạn nhấn 
SET, nếu không chọn thứ 2 bạn ấn        để chuyển sang ngày thứ 3 “Tu”, cứ như 
thế bạn sẽ chọn được từng ngày cụ thể trong tuần. 
 
Sau khi đã cài đặt được hết thông số trong một chương trình cài đặt, biểu tượng     
sẽ nhấp nháy, biểu thị không còn thông số để cài đặt. Và chuyển sang chương trình 



cài đặt tiếp theo. Nếu như bạn vẫn muốn có một thời gian tưới khác nữa trong 
ngày thì bạn lặp lại các bước cài đặt như trên. Nhiều nhất bạn có thể tạo được 16 
chương trình tưới khác nhau. Bạn muốn kết thúc và thoát khỏi chương trình cài 
đặt, bạn ấn nút hình tròn có biểu tượng đồng hồ  để thoát khỏi chế độ cài đặt. Chữ 
Auto hiện lên hiển thị chương trình đang chạy tự động. 
 

4. KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ CÀI ĐẶT. 
Sau khi cài đặt xong bạn có thể sẽ muốn kiểm tra chương trình cài đặt xem đã đúng 
hay chưa bạn ấn lại nút PROG, thông tin của từng chương trình sẽ hiện lên, chỉ số 
PROG nhấp nháy, bạn sử dụng 2 phím       ,         để chuyển đến từng chương trình cần 
kiểm tra. 
Để thoát ra ngoài bạn nhấn phím có biểu tượng đồng hồ. 
 

5. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VAN HẸN GIỜ. 
- Thường xuyên kiểm tra pin trong quá trình sử dụng, trên màn hình LCD phía trái 

màn hình có biểu tượng hình pin, khi biểu tượng này sáng lên là lúc bạn cần phải 
thay pin. Thời gian thay pin phụ thuộc vào chu kỳ ON/OFF, thông thường khoảng 
1500 chu kỳ ON/OFF. 

- Nên dùng pin có chất lượng tốt để thời gian hoạt động lâu hơn và không bị chảy 
nước. 

- Dùng nước sạch để tránh bị tắc hoặc bị kẹt, nếu dùng nước bận hoặc đóng cặn thì 
một thời gian sau khi sử dụng dễ làm hỏng van. 

- Dùng nước có áp suất đủ lớn, 0.5kg/cm2 hoặc téc nước trên cao khoảng 5m. 
- Phù hợp cho hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt. 
- Nhiệt độ không quá 400 C. 

 


