
 

MANUAL DE 

INSTRUÇÕES 

AQUATIME 

PLUS 



Abra a Playstore e pesquise por 

“AquaTime”. 

Instale o aplicativo AquaTime Plus 

disponibilizado pela Kenntech 

Tecnologia Eletrônica. 

 

 

 

 



Ligue o AquaTime. 

Será gerada uma rede Wi-fi onde o 

nome começa com “AquaTime” e 

senha será o ID do aparelho. 

Conecte-se a ela.  

 

  



Após isso, basta abrir o aplicativo 
Aquatime Plus.  

Caso você queira conectar seu 
AquaTime na rede de Internet, siga 
os passos descritos a seguir: 

A tela inicial permite o usuário 

escolher entre o modo de 

configuração Local e Wi-Fi, ou até 

mesmo identificar qual conexão ele 

está atualmente. Caso seja sua 

primeira vez configurando o 

AquaTime Plus é preciso entrar em 



“Modo Local” para configurar novas 

redes Wi-Fi, para que o seu 

dispositivo possa ter acesso à 

internet.  

 

 

 

 



Já no Modo Local, aparecerá na parte 

superior da tela alguns botões com 

funcionalidades do AquaTime Plus. 

Pressione o botão “Conectar” e 

aguarde a conexão ser realizada. 

Quando a conexão for realizada com 

sucesso os demais botões serão 

liberados para configuração como na 

próxima imagem. 

  



 

 

 

  

Desconectado: 

Conectado: 



 

 

Com o dispositivo conectado, 

navegue pelos botões de 

funcionalidades deslizando para o 

lado e procure por “Redes Wi-Fi”. Ao 

encontrar, pressione o botão Redes 

Wi-Fi. Aparecerá uma tela igual a 

imagem a seguir:  
 



 

 

 

 

 

 

 



Em ‘Rede’ coloque o nome e em 

baixo a senha do Wi-Fi que o 

AquaTime irá se conectar para obter 

acesso à internet. É possível 

cadastrar até 5 Redes Wi-Fi 

diferentes, porém não é necessário a 

configuração de todas elas. 

Após configurar uma ou mais redes, 

pressione o botão Salvar e aguarde a 

resposta de confirmação por parte do 

dispositivo.  



Feito esse processo, sempre que o 

AquaTime Plus for ligado, ele irá 

tentar se conectar à rede cadastrada. 

Ou seja, basta desligar e ligar 

novamente o dispositivo para que o 

mesmo se conecte à internet. 

Ao ligar novamente o aparelho, caso 

uma rede tenha sido configurada 

corretamente, a rede local do 

dispositivo não irá mais aparecer. 

Isso significa que o dispositivo 

AquaTime Plus está conectado à 



rede Wi-Fi cadastrada e já pode ser 

acessado pelo Modo Wi-Fi pela 

internet. 

Caso a rede local apareça 

novamente, significa que o 

dispositivo AquaTime Plus não 

conseguiu se conectar à rede 

cadastrada. Os motivos podem ser:  

- Senha ou Nome de Rede incorretos; 

- Falta de alcance da Rede Wi-Fi 

cadastrada; 



- Rede sem conexão com a Internet. 

Se tudo estiver OK com relação à 

conexão do AquaTime com o Wi-Fi, 

clique no botão “Voltar” no 

aplicativo, escolha dessa vez o Modo 

Wi-Fi e siga os passos a seguir. 

Caso seja sua primeira vez utilizando 

o Modo Wi-Fi, é necessário a criação 

de uma nova conta de acesso. Para 

criar uma nova conta pressione o 

botão Criar uma conta, e você será 



redirecionado para a tela de criação 

de conta.  

 

 

 

 

 

 



Para criação de uma nova conta é 

necessário um ID de AquaTime 

único, disponibilizado neste manual, 

e algumas informações de acesso 

como E-mail e Senha. Preencha as 

caixas com suas correspondentes 

informações e pressione cadastrar 

para finalizar o processo. Caso a 

conta seja criada com sucesso, você 

verá uma tela informando a criação 

da conta. 



Lembrando que o ID AquaTime é 

único, após utilizado para criação 

de uma conta não pode ser 

utilizado para a criação de uma 

outra conta e não deve ser 

compartilhado com ninguém. 

Após a criação de conta e login na 

plataforma, você verá um painel com 

seus dispositivos 

Para adicionar um dispositivo à 

sua conta, preencha o campo de ID 

do AquaTime e pressione buscar. 



Caso seu AquaTime esteja 

conectado à internet, um card com o 

ID do seu dispositivo deve aparecer, 

tornando possível a conexão via 

internet com o dispositivo. 

 



Ambos, modo Wi-Fi e Local 

compartilham exatamente as 

mesmas funcionalidades. 

A vantagem do Modo Wi-Fi é apenas 

a possibilidade de controle do 

dispositivo em qualquer lugar do 

mundo, desde que o usuário e o 

AquaTime estejam conectados à 

internet. 

O usuário pode ter vários aparelhos 

cadastrados na mesma conta. 



Funções dos botões do 

Menu: 

CONECTAR 

Realiza a conexão entre o dispositivo 

AquaTime Plus e o dispositivo móvel.

  

NOVA PROGRAMAÇÃO 

Ao pressionar essa tecla, será criado 

uma nova programação editável. 

Podendo ser selecionado dia da 



semana, hora, tempo de 

acionamento da válvula e ativação da 

programação. 

SALVAR PROGRAMAÇÃO 

Após qualquer alteração das 

programações, é necessário utilizar a 

opção Salvar Programação para 

que sejam enviados para o 

dispositivo AquaTime Plus e ele 

passe a operar com a nova 

configuração. 



LER PROGRAMAÇÃO 

Lê os alarmes que estão salvos no 

dispositivo AquaTime Plus, e atualiza 

a tela do aplicativo com estes que 

foram lidos. 

ATUALIZAR DATA E HORA 

Atualiza a data e o horário do 

dispositivo AquaTime baseado nos 

dados do dispositivo móvel. 

 



ACIONAR VÁLVULA 

Permite o acionamento da válvula 

sem a necessidade de uma 

programação, podendo ser escolhido 

o tempo de acionamento. 

PARAR VÁLVULA 

Ao pressionar o botão de parar 

válvula, caso ela esteja em 

acionamento tanto por uma 

programação ou pelo modo de 



acionamento, a válvula deve parar 

imediatamente. 

REDES WI-FI 

Permite a configuração de até 5 

redes Wi-Fi que são utilizadas no 

Modo Wi-Fi. Vale lembrar que para o 

uso do dispositivo AquaTime Plus em 

Modo Local, não precisa haver 

Redes Wi-Fi cadastradas. 

 



 

  

 

 

 

 

 

Para sincronizar seu aparelho eletrônico 

com as programações que estão 

atualmente programadas no AquaTime, 

pressione o botão “Ler programação”. 

 



Para criar uma nova programação, 

pressione o botão “Nova 

programação”. Irá aparecer um card 

que ao selecioná-lo abrirá uma tela 

para configurá-lo. 

Para configurar, deve-se escolher um 

tempo de acionamento e escolher 

entre segundos ou minutos. Para 

alterar o horário de acionamento, 

basta clicar no horário que está 

aparecendo na tela. Escolha os dias 

da semana a ser acionado clicando 



nos ícones do campo “Dias de 

funcionamento”. Os ícones 

preenchidos na cor roxa estão 

ativados, enquanto os ícones cinzas 

indicam que o dia da semana 

referente ao ícone está desativado. 

Obs: Lembre-se de ativar a 

programação em “Funcionamento”, 

caso contrário, esta programação 

será salva na memória, porém o 

AquaTime não irá acionar. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Depois de configurar a programação, 

clique em “Voltar”. É possível gravar 

até 55 programações. 

Depois de adicionar e configurar 

todas as programações desejadas, 

pressione o botão “Salvar 

programação” para enviar ao 

AquaTime as programações feitas. 
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