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GardenToy 
gardentoy.com.br 
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ComoInstalar:(Passo
aPasso) 
1-Parainstalar,primeiroprocureumlugar
protegidodechuvaequepegueumbom
sinaldewifiequetambémestejapróximo
dopontodeágua.Senecessáriousarum
repetidorwifiparaaumentaroalcance,veja
aseçãosobreaconfiguração
recomendada. 
Lembrequesinaldewifinãofazcurva,
portantoemlugaresfechadosgarantaque
osinalnãoterámuitosobstáculos,não
deixeomodemdentrodearmáriosenunca
nadasobreelepoisbloqueiaosinal.  
Seapropriedadeformuitograndeuseum
repetidorouroteadorjáadequadoparaas
distânciascomumaantenademaior
sensibilidade. 
Ainternetnãoénecessáriaparao
funcionamentopoisoaparelhopossuirede
própriaparaoacesso,masservepara
atualizarohorárioeosoftware
automaticamente,etambémparaoacesso
àpáginadecontroledeformaremotapelo
aplicativo. 

2-Napartedetrásdoaparelhoexisteum
furoparafixarnaparede.Fureaparedee
encaixeabuchadefixaçãoeoparafusoe
depoisencaixeoaparelho.  
3-Conecteumdosfiosdealimentaçãoda
bomba,lâmpadaousolenóidenaentradada
esquerdadecadarelê(LIGA2)eaperte
comumachavedefendaouphilips
pequena.Depoisconecteooutrofiona
entradadadireitadorelê(Fase1)efaçao
mesmo.Nuncarealizeestatarefacomos
fiosenergizadosesecertifiquequeosfios
nãoestejamfechandocurtoantesdeligar.
(Notequeosrelêssãoorganizadosda
esquerdaparadireitaEstações1-2-3-4)
ATENÇÃOASAÍDADOSRELÊSSERÁ110V
OU220VDEACORDOCOMSUAREDE
ELÉTRICA.Vejamaisnaseção
Acionamentodomanual. 
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Importante! 
UsefiosparalelosouPPde0.75mmparaas
instalaçõesepasseasfiaçõespordentro
dosconduítesnasparedescomousual,
paraevitarinterferênciasuseeletrodutosde
metalaterradosouPVCenterradosem
áreasexternasouondeosfiospossam
estarexpostos.Nãousefiosindividuais
(soltos)eespecialmentenãodeixe
espalhadospoisacabamfuncionando
comoumafontedeinterferência.  
Seoaparelhoresetarinexplicadamente
apósacionaroudesligarumabombaou
válvulaissopodesersinaldequea
instalaçãoestácausandoainterferência!
Istonãoiráafetarofuncionamento
inicialmente,poiséapenasumaproteção,
masindicaquealgodeveseraprimoradona
instalação.Portantorevejaospassosacima
eseaindaassimencontrarproblemasveja
aseçãosobreacionamentonomanualou
nossosvídeostutoriaissobreoassuntono
site. 
4-LigueseuGardentoynatomadae
conecteowifidoseucomputador,celular
outableteentrenaredeGardentoyAP.
Apósconectar,apáginadecontroleseabre
deformaautomáticanamaiorpartedos
computadoresecelulares. 
-Desligueo4Gseforocasoeapós
conectararedeGardentoyAPacessepelo
AppbaixadonoGooglePlay,oucom
navegadordeinternet(Ex:GoogleChrome)e
digiteoendereçoh
 ttp://172.217.28.1ou 
http://gardentoy.localparaabrirapáginade
controlediretamente.Namaioriadoscasos
ohttp://podeserignorado.Confiraaseção
deconectividadedomanualparasaber
mais.Oendereçogardentoy.localnão
funcionaemaparelhosandroid. 



5-Cliquenosímbolodewifinapágina
deconfiguraçõeseagoraconectenanova
redewifidenomePortalGardentoyquevai
aparecer.Aconfiguraçãovaiabrircomono
passo4,selecionesuarededalistade
redesencontradas,insirasuasenhaeclique
emsalvar.Apósisso,amaioriados
aparelhosautomaticamenteseconectam
naredeemqueestavam,seissonão
ocorrer,conecteseucomputadoroucelular
novamenteàsuaredewifi. 
6-Paraacessarapáginadecontrolevia
navegadordigitegardentoy.localouacesse
aredewifiGardentoyAP.Tambémé
possívelacessarusandoseuiplocalse
estiverconectadonaredewifioupeloip
públicoadicionandoaporta800nofinal
xxx.xxx.xxx.xxx:800vejaoúltimopasso
parahabilitaroacessoremoto. 
7-Parausaroaplicativoémuitosimples,
baixedonossositeoudagoogleplaye
desligueo4Gemseguidaacessearedewifi
GardentoyAPeabraoappumavezpara
registraroaparelhonoappepronto! 
8-Seclicarnovamentenaconfiguraçãode
wifiabriráoportalnovamenteehaveráum
avisoqueestáconectadonasuaredee
poderáverseuendereçoiplocal.Oportal
desligaautomaticamenteem180segundos
oucliqueemexit(sair). 
9-Paratornarseuaparelhoacessívelde
qualquerlocaldomundo,entrenas
configuraçõesdoseumodemouroteadore
reserveoendereçoipqueseuaparelhoestá
conectadoparaqueonúmeronãoaltereno
casodeumafaltadeenergia.Abrauma
portaexternadenúmero800comporta
interna80paraoendereçodeipqueseu
aparelhoestáconectado.Asinformações
delogindomodemouroteadorgeralmente
estãonaetiquetaembaixo(Algodotipo:
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192.168.1.1Usuário:AdminSenha:Admin
namaioriadoscasos). 
Comoappregistradocomoaparelhoeo
passo9corretamenteconfiguradoserá
possívelacessarpelo4Goudequalquer
outraredewifidequalquerlugardomundo. 
Pararegularahoraeodiacasoqueirausar
oaparelhoseminternet,cliquesobreahora
edepoissobreadatanapáginadaestação
4esigaasinstruçõesnatela.Depoisclique
nobotãoazulparasalvar. Ohoráriopodese
perdercasooaparelhosejadesligado. 
Confiranossositeembreveparamais
informaçõesetambémocanalGardentoy
noyoutubeparavernossosvídeose
tutoriaisexplicativos.  
*OBSoatalhogardentoy.localnãofunciona
emandroid. 

Painel 
NapáginaPainelépossívelverificaros
parâmetrosdas4estações
simultaneamente. 
Primeirootempoquefaltaparaopróximo
acionamento,emseguidaumbotãoque
mostraoqueaestaçãoestáfazendono
momentoequequandoacionadoalémde
ligaraestaçãomostraotempodeirrigação
emcontagemregressiva.Abaixodobotão
verifica-seafunçãodaestação,issoajudaa
lembraroqueestáconectadoesendo
controladoporcadaestação.Finalmenteno
centroencontra-seoHorárioAtualque
comandatodoosistemaeéatualizado
minutoaminutoviawifiparamantera
precisãoadequada. 
Obs:oaparelhocontinuacontandootempo
paraopróximoacionamentoigualmente
foradohorárioprogramado. 


Configurações 
Nestapáginaseconfiguraadatade
instalação,calibraçãodossensoresea
configuraçãodemóduloswifi,alémde
funçõesespeciaiscomoativarnotificações
eaativaçãosequencial. 
Primeirodeve-seconfiguraradatade
instalaçãousandoosnúmerostodosjuntos
incluindooszerosàesquerda.Ex:
01072020  
ApósinseriradatacliquenobotãoSalvare
Retornar,casonãoapareçacorretamente
reinicieoaparelhoetentenovamente,se
corretoaperteduasvezesparasalvara
data.  

AtivaçãoSequencial: 
Impedequeasestaçõessejamacionadas
simultaneamente,preservandomaior
pressãoparacadasetor.Ajudaemcasos
ondeapressãodaáguaébaixa. 

Notificações: 
Exibeoqueestásendodetectadopelos
sensoresdeumidadeefluxodeáguano
painel.Indicaseestáchovendo,sechoveu,
senãoregouporquefaltouáguaemaispor
viratravésdasnovasatualizações. 

SensordeUmidadeS300: 
Paracalibrarosensorbastatocarnonível
deumidade10vezes nopaineldecada
estaçãooupelopaineldeconfiguraçãono
botãocalibrareseguirospassosnatela. 
Comomódulowifidesensorépossível
usarumsensordeumidadeparacada
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estaçãoeesperarpelomenosumminuto
entreascalibraçõesWIFI.Senecessário
useobotãoCancelarparaignorarumdos
pontosdecalibração. 

SensordeFluxoe
Vazamento 
ComosensordefluxoGardentoya
quantidadedelitrosdeáguaémedida
permitindoumairrigaçãoaindamais
precisaporlitrodeágua. 
Eleaindadetectasefaltouáguanociclode
irrigaçãoousehávazamento,permitindoa
notificaçãodosocorridos. 
Parahabilitararegaporlitrodeveserusado
naentradadeáguaecomfio,para
vazamentospodeserusadosemfioem
pontosespecíficosdarededeáguaparao
monitoramento. 

AdaptadorWifi 
NossoAdaptadorpermiteconectarmais
sensoresadicionandomaisinteligênciano
seusistemadeirrigação. 
Parausarbastainseriroendereçoip
reservadonahoradecalibrarosensor.  

Otempodeirrigaçãovemdefábrica
reguladopara30segundosemcada
estação.Até90segundoso
acréscimo/decréscimoéde1segundopor
vez,apartirdaíaregulagemvaide30em
30segundosparaagilizararegulagemde
períodosmaislongosirrigaçãoque
necessitammenosprecisão.Cliquesobreo
númeroparainserirotempoporescritoEx
2minutosou2horasetc. 
Paradesativarumaestaçãobasta
selecionar0notempodeirrigação
respectivodecadaestação. 

VezesporDia: 
Éaquantidadedevezesqueaestaçãoserá
acionadanointervaloselecionadodehoras.
Oaparelhodivideashorasdisponíveispara
calcularotempodeesperaentreasregas
automaticamente. Ex.Seointervaloforde
12horaseestiverselecionado12xo
aparelhovaiacionarumavezporhora. 
(obs:Nãohálimiteparaestevalormasseo
tempoentreasregraspassarasermenor
queotempodeirrigaçãoclaramente
haverãoerros(eseforaltoreduziráavida
útildosrelés).  

HoráriodeInícioeFim: 

Estações(1-2-3-4) 

Podeserreguladoempassosde15
minutos.Ex:16:00/16:15/16:30... 

NaspáginasdecadaEstaçãoépossível
selecionarotempodeirrigação,quantas
vezespordiaseráirrigadoeohoráriode
inícioedefimdasirrigaçõeseainda,
acionarasestaçõeseverificarostatusda
estaçãoehorárioatual. 

Épossívelportantoestabelecerde15
minutosa24horasdeintervalodeirrigação
comoativaouinativa. 




Tempodeirrigação: 

Seohoráriodetérminoformenorqueo
inicialissoquerdizerquevaiterminarde
regarnodiaseguinteeportantoa
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programaçãomudaráautomaticamente
paraNoturna. 

outrasprogramaçõesamenosque
iniciemeterminemnomesmodia. 

FunçãodaEstação: 

UmidadeMínima: 

Afunçãodaestaçãoajudaalembrarqual
aparelhoestáconectadoeal]emcada
estaçãopodendoser: 

OPro4Scontacomumaentradapara
sensor,eelepodeserutilizadoemduas
maneiras…Diretamentenosolopara
simplesmenteimpedirairrigaçãocasoo
solojáestejacomumidadesuficiente,e
comomododemanter-seoníveldeum
reservatórioemumsistemadere-irrigação
porexemplo. 

●
●
●
●
●

SolenoidedeEntrada 
BombadeEntrada 
Re-irrigação 
Ventilador/Lampada 
Pressurizador 

ApenasafunçãoRe-irrigaçãoéativada
casoovalorlidopelosensordeumidade
estejainferioraoregulado,assumindoque
omesmoestejainstalado.Senãoestiver
instaladoeouselecionadopara0%a
funçãodaestaçãoédeapenas
identificaçãofuncionandotodasdemodo
igual.Afunçãopressurizadorfazcomquea
estaçãosejaacionadacasoqualqueroutra
estaçãosejaacionada. 

Programação: 
Aprogramaçãorefere-seaquaisdiasda
semanaoaparelhodeveacionar.Controle
individualporestação,podendoser: 
●
●
●
●
●

TodoDia 
SegundaàSexta 
Seg/Qua/Sex 
SegundaeQuinta 
Noturna 

Observação-OmododeirrigaçãoNoturna
seráativadosomenteseohorárioquefor
selecionadoparaotérminodairrigação
estivermenorqueohoráriodeinício,sendo
assimocontroladorentendequeestá
usandoomododeirrigação“Noturna”para
indicarirrigaçãoqueiniciaemumdiae
terminanooutro.Nestecasofunciona
todososdiasenãoépossívelselecionaras


Quandoosensordeumidadeestá
conectado,asestaçõesqueestiverem
configuradascomosolenóideoubombade
entradanãoserãoativadasseonívelatual
deumidadeforsuperioraovalor
selecionado.Seestiverem0%osensoré
desativado.Eseosensorestiver
desconectadoovalordonívelatualdeve
indicar0também. 

Agendamento: 
OPro4Ssuportaaté5agendamentosalém
daprogramaçãobásicaemcadaestação.
Paraagendar,selecioneosdiasdasemana, 
depoisinsiraahoradeiníciodo
agendamentoenasequênciaotempo.  
Paradeletarumagendamentocliquenox
depoisconfirmeclicandoemokesalve. 

BotãoVerde(Liga/Desliga) 
Obotãodeacionamentoligaaestaçãopelo
tempodeirrigaçãoselecionado. 
Quandoativadopelousuárioatravésdo
botão,umacontagemregressivaaparece
nobotãoindicandootempoqueaestação
aindapermaneceráacionada. 

BotãoAzul(SalvareRetornar) 
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ObotãoazulSalvareRetornar,armazena
todososparâmetrosnamemóriainternado
aparelhoedepoisretornaaopainel
principal. (Tambémrecalculaotempoentre
regas).Atenção!napáginade
Configuraçõesinsiraadataantesde
pressionar! 

Atualizações
Novasversõestrarãomelhoriasna
interface,funcionamentoecorreçãode
possíveisproblemasoubugs.  
OsoftwaredoseuaparelhoGardenToy
podeseratualizadodetemposemtempos
quando disponibilizamosnovasversõesde
formaautomática,paranovidadesvisite
nossositeouconsulteosuporte.Caso
encontrealgumadificuldadebastaentrar
emcontatocomnossosuportetécnico e
retornamosomaisrápidopossívelcoma
solução!  

ConfiguraçõesRepetidor 
Sefornecessáriousarumrepetidorpara
ampliarosinal.Dêpreferênciaarepetidores
dotipomesh,ouuse-osemmodoAP
(PontodeAcesso),apenascomorepetidor
ounomodobridge.Éimportantemantero
mesmoendereçodesub-redeeoservidor
DHCPdesligadonosrepetidorespoisdessa
formaapenasoroteadorprincipalfica
responsávelpordistribuirosendereçosde
IPparatodaarededestemodoaredese
tornamaisefetivapermitindoquetodosos
aparelhossecomuniquemportodaarede
inclusivedestemodosetornapossívelo
compartilhamentodeserviçoscomo
impressoradearquivosemtodosospontos
darede. 
Vejaoexemploaseguirouumvídeotutorial
nositedaGardentoy. 


Seoroteadorprincipaloumodemwifi
daoperadoraforneceumIPondeonúmero
antesdoúltimopontoforporexemplo“15”:
192.168.15.1eorepetidorestivercomum
número0nestamesmaposição,antesdo
ultimoponto:192.168.”0”.1deve-setrocaro
0por15.Entãoénecessárioescolherum
endereçofixoparaquepossaacessara
cadaposteriormenteaconfiguraçãode
cadarepetidorsenecessáriotrocandoo
últimonúmeroporalgumvalordasua
escolhaequenãoestejaemusonarede
usualmentevaloresentre200e254pois
estágeralmenteforadorangedoservidor
DHCPquegeralmenteéde1a100ou1a
200.Nãoseesqueçadefazerareservado
endereçoIPdosrepetidoresnomodemou
roteadorwifiprincipal. 

Acionamento 
Àsvezesacorretainstalaçãodoscabos
nãoéosuficienteparaimpedirdistúrbios
eletromagnéticosquesãocausados
duranteacionamentoselétricos,paraisso
usamosalgunscomponentesextraspara
atenuareprotegersuaredeelétrica. 
Aformadeproteçãomaiscomuméatravés
dousodeRESISTORES,VARISTORES,
CAPACITORESeRETIFICADORES(DIODOS). 
Nocasodeacionamentodemotores
elétricosexisteumagrandenecessidadede
correnteinicialquepodecausardistúrbios. 
Nestecasoéimportantedimensionarum
Resistoremsériecomomotorparareduzir
estepicodecorrenteinicial. 
Jáparacasodainterferênciacausadapelo
desligamentodemotoreséindicadoouso
deumcapacitoremparalelocomomotor
emquestão,destemodoocapacitor
impedequeadescargadeenergia
acumuladacauseainterferência. 
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Amelhorsoluçãoparaessescasosde
interferênciaéusarumaRELEDEESTADO
SÓLIDOcomzerocrossingcomumafonte
adequadaaele,conectadoaqualquersaída
doGardentoyporémusandoaentradafase
2paraafontedeste(pinodomeiodecada
relêcomonaimagemdescritiva). 
Ressaltamosqueaindaassiméimportante
ousodefiaçãoadequadaparalelaeatéde
eletrodutosadequadosparaqueseu
sistemaeseusequipamentosestejam
devidamenteprotegidos.  

Especificações: 
●
●
●

●

●
●

Alimentação:110v-220vautomático 
Consumo:2W  
Tempodemínimoemáximo
acionamento:de0segundos
(desligado)à24hs 
Númeromínimoemáximode
acionamentos:de1pordiaaté1por
segundo* 
Níveldeumidade0-100%calibrável 
Ciclosdeacionamento>>10.000 

ComandosExtras: 
Restart 
Parareiniciarseuaparelhoporqualquermotivoé
necessárioescrevernoseunavegadorseguidopor
/restart,oseuendereço ip.ex:
192.168.xxx.xxx/restartougardentoy.local/restart 
ResetdeFábrica 
Pararesetarseuaparelhoénecessárioescreverno
seunavegadorseguidopor/reset,oseuendereçoip.
ex:192.168.xxx.xxx/resetougardentoy.local/resetOu
napáginadeconfiguraçõesclicarsobreadatada
instalação20vezes. 
Updates 
Parafazerupdatenofuturogardentoy.local/UPDATE
ou/UPDATEFSquandodisponível.(consulteo
suporteparaevitarcomplicações). 
Soluçãodeproblemas 



1.SeestivercomdificuldadeemacessaroApp
noprimeiroacesso,verifiquese: 
-

Desligouosdadosmóveis(4G) 
EstaconectadoaoWifiGardentoyAP 
LimparosDadosdoAppouReinstalar 
Desligareligaroaparelhodatomada 
Casocontrárioefetueoresetdefábricado
aparelhoapertandoobotãoreseteem
seguidaobotãodefunção.(Podeocorrerse
colocouasenhaerradanahorade
configurarainternetousealteroua
configuraçãodoroteador. 

2.Casoapareçaapáginadogoogleaotentarentrar: 
SeestiverusandooApp: 
-

Desligueo4G 

Seestivernonavegador 
-

-

Primeirodesligueo4Gseestiverusandoo
endereçobase172.217.28.1esteendereço
sóvaifuncionarcomosdadosmóveis
desligadosouconectadodiretoaowifido
aparelho(GardentoyAPouPortalGardentoy. 
Limpeocacheehistóricodobrowseretente
novamente.Nãoénecessárioapagaro
históricoapenasocache,masapagartudoé
maisfácil. 

Preferencialmenteuseseuendereçoiplocal
(reservado)ougardentoy.localparaseconectar.

