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HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI TƯỚI NHỎ GIỌT 
 

Thông thường vòi nước cần lấy nguồn có ren trong 21, có thể sử dụng bộ chia 3 (cút T) ren 
trong 21 để chia thêm đường nước thành 2: 1 sử dụng cho vòi tay và 1 cho đường tưới nhỏ giọt 

 

Bước 1: Tách nguồn nước và đấu đồng hồ vào nguồn nước như hình dưới đây.  

+ Lưu ý vặn tới chặt, không vặn quá sẽ vỡ ren, dùng băng tan để cuối vào ren trước khi 
vặn chặt 

+ Hơ đầu dây PE 16 (màu đen dưới) nhanh tay qua lửa để cắm hết cỡ vào đầu ra của van 
như hình dưới 

+ Lắp đồng hồ dựng đứng như hình vẽ 
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Bước 2: Kéo dây PE 16 ra vị trí tưới 

Bước 3: Cắm que cắm nhỏ giọt và dây pe 5mm với nhau sau đó cắm vào chia 4 hoặc chia 2 
(lưu ý hơ nhanh qua đầu dây trên ngọn lửa để cắm dễ hơn) 

 

Bước 4: Sau khi kéo dây PE 16 dọc khu tưới, tại các vị trí trung tâm các cây, đục các lỗ nhỏ 
giọt như dưới 

mailto:sale@hmkfarm.com


HMK FARM 
Hồ Gươm Plaza - 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt 
Nam 
Mobile: +84 985 86 86 99  
Email: sale@hmkfarm.com 

 

 
 

 

Bước 5: Cắm đầu nhỏ giọt 

 

Bước 6: Cắm bộ chia 4 hoặc 2 đã làm ở trên vào đầu nhỏ giọt 

 

Bước 7: Cắm các que nhỏ giọt được gắn tới từng gốc 

Bước 8: Bịt đầu ống và mở van nước, thiết lập giờ chạy cho đồng hồ hẹn giờ tưới (xem chi tiết 
file hướng dẫn thiết lập đồng hồ hẹn giờ tưới) 
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