
 

MANUAL DE 

INSTRUÇÕES 

SISTEMA 

ANDROID 
 



Abra a Playstore e pesquise 

por “AquaTime”. 

Instale o aplicativo AquaTime 

disponibilizado pela Kenntech 

Tecnologia Eletrônica. 

 



Ligue o AquaTime. 

Será gerada uma rede Wi-fi 

onde o nome começa com 

“AquaTime” e senha 

“12345678”. Conecte-se a ela.  

 



 

Feito isso, 

abra o 

aplicativo. 

A tela inicial 

é onde os 

alarmes são 

programados. 

 



 

 

Na imagem a seguir, foi 

adicionado um alarme para 

acionar por 5 minutos as 

16h20, toda segunda-feira, 

quarta-feira e sexta-feira. 

O alarme está ativado. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Configurando 

um alarme  

de irrigação 
 



Para configurar o horário 

de irrigação basta clicar em 

cima do horário. 

Para configurar o tempo 

de irrigação basta clicar em 

cima do tempo de irrigação. 

Para escolher os dias da 

semana em que o 

AquaTime irá funcionar, 



basta clicar nos dias duas 

vezes.   

Quando o dia da semana 

está ativado, ele é 

preenchido por uma bolinha 

azul. 

 

 



 



Após criar os alarmes 

desejados, ainda conectado 

à rede Wi-fi do AquaTime, 

vá para o Menu. 

Para que as 

programações sejam salvas 

no dispositivo, é 



imprescindível clicar em 

“SALVAR PROGRAMAÇÃO”.  

Para confirmar se as 

programações estão salvas 

no AquaTime, clique em 

“LER PROGRAMAÇÃO”.  

Após isso, verifique na tela 



inicial os alarmes 

programados. 



 



Funções dos botões do 

Menu: 

SALVAR PROGRAMAÇÃO: 

Salva as programações dos 

alarmes no AquaTime. 

LER PROGRAMAÇÃO: Lê 

os alarmes que estão 

programados no AquaTime, 



e atualiza a tela inicial com 

esses alarmes.  

ATUALIZAR DATA E HORA: 

Atualiza a data e a hora de 

acordo com o relógio do seu 

dispositivo eletrônico. 

TROCAR NOME DE REDE: 

Permite renomear o nome 



da Rede Wi-fi gerada pelo 

AquaTime. 

TROCAR SENHA: Permite 

alterar a senha da Rede Wi-

fi gerada pelo AquaTime. 

ACIONAR VALVULA: 

Aciona a válvula. Ela irá 

permanecer neste estado 



enquanto o botão estiver 

pressionado. 

 

 

 

 



 

MANUAL DE 

INSTRUÇÕES 

SISTEMA 

IOS 



 

 

 

 

 

Abra a App Store e pesquise 

por “AquaTime”. 

Instale o aplicativo 

AquaTime mostrado na figura 

a seguir: 

 



 

 

 

 

 

 

Ligue o AquaTime. 

Será gerada uma rede Wi-

fi onde o nome começa com 

“AquaTime” e senha 

“12345678”. Conecte-se a 

ela.  

 



 

 

 

 

 

Feito isso, 

abra o 

aplicativo. 

A tela inicial 

é onde os 

alarmes são 

programados. 

 



Clique em “Menu” e em 

seguida em “Conectar 

dispositivo”, aparecerá 

a notificação de 

“Conectado”, como na 

imagem a seguir. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Na imagem anterior, foi 

adicionado um alarme para 

acionar por 1 minuto as 

14h12, toda quinta-feira. O 

alarme está ativado. 

 

 



 

configurando um 

alarme  

de irrigação 

 



Para configurar o horário 

de irrigação basta clicar em 

cima do horário. 

Para configurar o tempo 

de irrigação basta clicar em 

cima do tempo de irrigação. 

Para escolher os dias da 

semana em que o 



AquaTime irá funcionar, 

basta clicar nos dias. 

Quando o dia da semana 

está ativado, ele é 

preenchido por uma bolinha 

verde. 

Para confirmar se as 

programações estão salvas 



no AquaTime, clique em 

“LER PROGRAMAÇÃO”.  

Após isso, verifique na 

tela inicial os alarmes 

programados. 

 

 



 

 

 

 

 



Funções dos botões do 

Menu: 

SALVAR PROGRAMAÇÃO: 

Salva as programações dos 

alarmes no AquaTime. 

LER PROGRAMAÇÃO: Lê 

os alarmes que estão 

programados no AquaTime, 



e atualiza a tela inicial com 

esses alarmes. 

ATUALIZAR DATA E HORA: 

Atualiza a data e a hora de 

acordo com o relógio do seu 

dispositivo eletrônico. 

TROCAR NOME DE REDE: 

Permite renomear o nome 



da Rede Wi-fi gerada pelo 

AquaTime. 

TROCAR SENHA: Permite 

alterar a senha da Rede Wi-

fi gerada pelo AquaTime. 

ACIONAR VALVULA: 

Aciona a válvula. Ela irá 

permanecer neste estado 



enquanto o botão estiver 

pressionado.  


