
TIMER DIGITAL TEMPORIZADORDNI 6611

Intervalo minímo: 1 minuto
A tolerância do temporizador é de 2 minutos por mês

Importante:

Deixe o  timer  recarregando  por  um  período  de  2 horas. Caso o timer não ligue  ao receber energia, basta 
introduzir um objeto pontiagudo (clip, palito de dente, etc.) no orifício abaixo da letra “R” por aprox. 3 segundos.

Introdução:
O Timer Digital  é um  temporizador programável indicado para ligar  e  desligar automaticamente DNI 6611 

aparelhos elétricos em  dias e  horários  determinados pelo usuário.

Ajustando o dia da semana e a hora:

-Pressione  por alguns segundos até piscar o dia da semana configurado de fábrica. Para alterar o  dia  “SET’’
da semana , pressione retroceder  ou avançar ;( MO, TU, WE, TH, FR, SA ou SU ) ‘’←’’ ‘’→’’
-Pressione  novamente e ajuste a hora com o auxilio das teclas  ou ;“SET” “←’’ “→’’
-Pressione  novamente e ajuste os minutos com o auxilio das teclas  ou ;“SET” “←’’ “→’’
-Pressione  novamente para finalizar o ajuste.“SET”

Programando o timer:

-Pressione  para programar a hora de ligar do primeiro evento. O visor mostrará ;“→’’ “1 ON”
-Pressione  para selecionar a programação  e ao mesmo tempo os dias da semana configurados “SET” “1 ON”
de fábrica começarão a piscar. 
-Pressione  ou  para o ajuste do dia da semana ou da combinação de dias da semana em que o timer “←’’ “→’’
deverá operar, lembrando que as opções  são as seguintes: (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU); (MO); (TU); (WE); (TH); 
(FR); (SA); (SU); (MO, TU, WE, TH, FR); (SA, SU); (MO, TU, WE, TH, FR, SA); (MO, WE, FR); (TU, TH, SA); (MO, TU, WE) 
ou (TH, FR, SA);

“SET”  “←’’ “→’’-Pressione  novamente e ajuste a hora com o auxilio das teclas  ou ;
“SET”  “←’’ “→’’-Pressione  novamente e ajuste os minutos com o auxilio das teclas  ou ;
“SET” “1 ON”-Pressione  novamente para finalizar o ajuste. Aparecerá  piscando no visor;

-Pressione  para programar a hora de desligar do primeiro evento. O visor mostrará ;“→’’ “1 OFF”  
-Repita os mesmos procedimentos acima para o ajuste do dia da semana ou  da  combinação de 
dias  da  semana em que o timer deverá desligar, da  hora e  dos minutos. Ao finalizar o  ajuste, 
aparecerá  piscando no visor. Para finalizar esta  programação, pressione  “1 OFF” “TIME”
(deve aparecer a hora atual no visor);
Repita os mesmos procedimentos acima  caso  queira utilizar as outras posições de 
programação disponíveis neste produto (  e  até  e ).“2 ON” “2 OFF” “20 ON” “20 OFF”
      

Controle do timer:

-Pressione  onde aparecerão as seguintes opções:  : timer ligado permanente;  :  “MANUAL” “ON” “AUTO ON”
respeitará  a  programação  do  timer, mantendo ligado o que estiver conectado a ele antes da primeira 
programação ; : timer desligado permanente;  : respeitará a programação do (1 ON, 1 OFF) “OFF” “AUTO OFF”
timer, mantendo desligado o que estiver conectado a ele antes da primeira programação  Obs.: (1 ON, 1 OFF);
O timer só respeitará as programações gravadas nele quando estiver nos modos   ou “AUTO OFF”.     “AUTO ON”

Função Contagem Regressiva:

-Pressione para programar a hora inicial da contagem regressiva. Aparecerá  piscando no visor;“←’’ “ON”
-Pressione  e ajuste a hora inicial com o auxilio das teclas  ou ;“SET” “←’’ “→’’
-Pressione  novamente e ajuste os minutos com o auxilio das teclas  ou ;“SET” “←’’ “→’’
-Pressione  novamente e ajuste os segundos com o auxilio das teclas  ou ;“SET” “←’’ “→’’
-Pressione  novamente para finalizar o ajuste. Aparecerá  piscando no visor;“SET” “ON”
-Aperte a tecla  para iniciar a contagem regressiva;“CTD”
-Para pausar a contagem regressiva, pressione novamente ;“CTD”
-Para reiniciar a contagem regressiva, pressione novamente ; “CTD”
-Ao finalizar a contagem regressiva, o visor mostrará a hora atual;          

-Durante a contagem regressiva, caso pressione , será mostrado a hora atual e após 3 seg.“TIME”
o mostrador voltará a exibir a contagem regressiva (que estava em andamento mesmo após 
ter pressionado ).“TIME”

 Para cancelar a programação em qualquer instante pressione .    Obs.: “MANUAL”

Função Randômica:
-Pressione  para ativar a função randômica. O visor mostrará  (acima dos segundos). “RND” “RND”
Isso  significa  que o tempo e o tempo   serão prorrogados  a  partir  de 2 minutos até “ON” “OFF”
30 minutos aleatoriamente. Com essa função ativada, não é necessário programar o timer para
ligar  e  desligar em horários específicos.      

Função Horário de Verão:

-Pressione  e  simultaneamente para ativar a função horário de verão. Uma hora “←’’ “TIME”
será adicionada ao horário apresentado no visor além de mostrar ;“+1H”
-Para desativar a função horário de verão, pressione novamente  e  simultaneamente.“←’’ “TIME”
Desaparecerá  do visor.“+1H”

 As programações  existentes  no timer  não  recebem o acréscimo de uma hora quando é Obs.:
ativada a função horário de verão.     

12 ou 24 Horas:

-O timer vem configurado de fábrica no modo 24 horas; 
-Pressione   por  3  segundos  para  alterar  para  o  modo  12 horas.  O  visor mostrará  “TIME”

 ou  de acordo com o horário;“PM” “AM”
-Para voltar ao modo 24 horas, pressione novamente  por 3 segundos. Independente do“TIME”
visor mostrar  ou , eles desaparecerão.“PM” “AM”

 significa meio-dia,  significa meia-noite.     Obs.: 12:00 AM 12:00 PM

Função Reset (“R”):

-Para resetar o timer, basta introduzir um objeto pontiagudo  (clip,  palito de dente,  etc.) no 
orifício abaixo da letra . O timer perderá as configurações da hora atual e todas as programações“R”
de ligar e desligar existentes.   

Siglas e significados:

........Sunday...........Domingo;  Ante Meridiem Antes do meio-dia;  Post Meridiem Após o meio-dia.SU AM PM

........Thursday........Quinta-feira; ........Friday.............Sexta-feira; ........Saturday.........Sábado;TH FR SA
MO TU WE......Monday.........Segunda-feira; ........Tuesday.........Terça-feira; .......Wednesday....Quarta-feira;

Carga máxima

Bateria: Recarregável (inclusa),  Não perde a Programação

Tensão de Trabalho  :
Resistiva

127V 

220V 

2000W (10A)

2000W (10A)

400W (3A)

600W (3A)

Indutiva

Especificações

• Você pode acionar cargas maiores que as que constam na tabela acima usando um contactor. 
Consulte seu eletricista.* Carga resistiva: de aparelhos que usam resistências. Ex: lâmpadas 
incandescentes, aquecedores, secadores, ferros de passar roupa, etc. 

** Carga indutiva: de aparelhos que usam bobinas ou transformadores. Ex: lâmpadas   fluorescentes 

(com reator), motores, relés, transformadores, solenóides, etc.

Apagando uma Programação: 
Caso queira apagar determinada programação, selecione com a tecla  e tecle  .‘’→’’ ‘’MANUAL’’
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