
Timer Digital para caixa 4 x 2"Timer Digital para caixa 4 x 2" - 220V- 220V
DNI 6608DNI 6608

INTRODUÇÃO:
O DNI 6608 é um timer programável, indicado 
para ligar e desligar automaticamente aparelhos 
elétricos em dias e horários determinados pelo 
usuário. Para ser instalado na caixa padrão 4x2".
IMPORTANTE:
- Este timer possui uma bateria interna recarregável.
   Após a instalação elétrica, conforme esquema 
   dado, abra a tampa, no SYSTEM mova a chave 
   para posição ‘’ON’’ e deixe-o recarregando por 
   um período mínimo de 2 horas. Após isso estará 
   pronto para utilização
ACERTAR O HORÁRIO E DATA:
  Com a chave na posição ‘’ON’’ tecle ‘’Prog’’uma 
  vez e o display mostrará  ‘’CLK’’ permitindo  os 
  seguintes ajustes:
  Hora teclando ‘’Hour’’, minuto teclando ‘’Min’’ 
  e dia teclando ‘’Day’’ sucessivamente até chegar
  nos números desejados. Note que o dia da semana
  escolhido aparecerá na parte superior do horário.
  O Relógio está no formato AM / PM.
  Exemplo: às 9:00A serão 9:00h da manhã;
                    9:00P serão 21:00h da noite.
PROGRAMANDO:
Tecle “Prog” duas vezes para entrar no modo de 
programação. Será exibido no
Display “1 ON - - : - -”,  ou seja,  o horário em
que a PRIMEIRA programação deverá LIGAR. 
Escolha a Hora teclando ‘’Hour’’, minuto teclando 
‘’Min’’ e dia teclando ‘’Day’’ sucessivamente até 
chegar nos horários e dias desejados.
Confirme as informações. Estando conforme dese-
jado, tecle “PROG” para  iniciar a programação
para  DESLIGAR. Será possível ver  no  display 
“1 OFF - - : - - “. 
Repita o mesmo  procedimento  para programar 
os horários e dias desejados.
Terminado esse processo, verifique se as informa-
ções estão de acordo com o desejado.
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CONTROLE AUTOMÁTICO E MANUAL 
O Timer possui os seguintes ajustes de controle:
“ON” ‘’MAN’’   “OFF” ‘’MAN’’ 
“ON” ‘’AUTO’’  “OFF” ‘’AUTO’’
Sua programação, será efetivada somente quando o 
display estiver mostrando  “ON” ‘’AUTO’’ ou 
“OFF” ‘’AUTO’’. Essas opções poderão ser 
ajustadas com a tampa aberta  pressionando qualquer 
uma das 4 teclas interligadas (mesma função).
Ou fechada pressionando por fora para alternância entre 
Controle Manual e Automático Liga/Desliga. Notando 
que serão acionadas essas mesmas 4 teclas interligadas 
(mesma função). OBS.: Para alternar entre a função 
Manual e Auto uma das teclas brancas ou a tampa 
frontal (fechada) deve ser  mantida pressionada por pelo 
 menos 3 segundos.
Possui os seguintes ajustes:
“ON” ‘’MAN’’ timer ligado (sem programação) 
“OFF” ‘’MAN’’ timer desligado (sem programação)
“ON” ‘’AUTO’’ timer respeitará a programação 
  iniciando ligado o que estiver conectado a ele   
“OFF” ‘’AUTO’’ timer respeitará a programação
iniciando desligado o que estiver conectado a ele
OBS.: O timer só respeitará as programações 
gravadas nele quando estiver nos modos
“ON” ‘’AUTO’’ ou “OFF” ‘’AUTO’’.
UTILIZANDO COMO INTERRUPTOR 
Com a tampa fechada e pressionando-a 
para alternância entre Controle Manual e Automático 
conforme já informado no passo anterior, poderá 
utilizá-lo como um interruptor Liga/Desliga. 
Ex.: Quando pressionar e ficar “ON” ‘’MAN’’ timer 
ligado (sem programação) - Lâmpada acesa.
Quando pressionar e ficar “OFF” ‘’MAN’’ timer 
desligado (sem programação) - Lâmpada apagada.
O mesmo irá ocorrer no caso de ‘’ON’’ ‘’AUTO’’
/ ’’OFF’’ ‘’ AUTO’’ quando o timer, estiver sem 
programação. 

 

OBS.: Tanto para ajuste de Horário / Data  e 
programação, o timer voltará automaticamente 
para tela inicial exibindo o horário após alguns 
segundos caso pare de teclar. Devendo seguir 
novamente os passos anteriores.
Os dias disponíveis para programação se 
apresentam por ordem a seguir:
- Um Dia por vez    - Segunda à Sexta
- Sábado e Domingo   - Todos os Dias

 

Assim que terminar a seqüência de programações
aguarde alguns segundos que o timer voltará 
automaticamente para tela inicial exibindo o
horário com suas programações salvas.
APAGANDO UMA PROGRAMAÇÃO: 
Caso queira apagar determinada programação,
selecione-a com a tecla ‘’Prog’’ e tecle ‘’CLR’’ .

 

Função RESET - Caso queira restaurar todas as 
configurações de fábrica basta teclar ‘’ Reset ’’ .

 

CONSIDERAÇÕES E CUIDADOS:
O timer possui uma capacidade de até 18 progra-
mações independentes. Para fazê-lo acionar em
outros  intervalos, basta teclar "PROG" e efetuar
os procedimentos de LIGAR e DESLIGAR.
• Em caso de falta de energia, a bateria interna 
    recarregável manterá a programação e o relógio
    em funcionamento;
• Evite umidade, altas temperaturas, choques 
    e vibrações;
• Não exponha o timer ao sol ou à chuva;
• Não desmonte o timer;
• Use somente pano macio para limpar o timer;
    não use produtos químicos ou abrasivos; 
    não o mergulhe em água ou outros líquidos.
• Você poderá acionar cargas maiores usando um
contactor (não incluso). Consulte seu eletricista.

 

ILUMINAÇÃO AZUL NO DISPLAY: 
O display possui iluminação na cor azul, que 
pode ser visualizada somente com o timer 
ligado na rede elétrica e durante 
o pressionar de qualquer tecla. 
A iluminação é desligada após 5 seg. caso 
nenhuma tecla for pressionada novamente.
FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO: 
Para ativar, mantenha o botão “Hour”  
pressionado até o display exibir “DST”: 
O relógio é adiantado em 1 hora. Para desativar, mantenha novamente o 
botão “Hour” pressionado até o display apagar “DST”: O relógio é atrasado em 1 hora.
FUNÇÃO RANDÔMICA: 
Para ativar, mantenha o botão “Min” pressionado até o display exibir “RND“, 
isto significa que o tempo ON e OFF  serão acionados de forma aleatória. 
Ideal para simular a presença de pessoas no ambiente.

 

INSTALAÇÃO:
Na embalagem do DNI 6608 contém:
1 -  Aparelho Timer - (220 Volts)
1 - ’’Espelho’’ Moldura para fixação na caixa 4x2"
1 - Jogo de parafusos + conectores para os fios
1 - Manual de Funcionamento/Instalação

 

Monte obedecendo a sequência indicada 

 

INFORMAÇOES GERAIS
* Carga resistiva ( aparelhos que usam resistências ) 
    Ex.: lâmpadas incandescentes, aquecedores, ferros 
     de passar, etc.
* Carga indutiva ( aparelhos que usam reatores, bobinas 
   ou transformadores )
   Ex.: lâmpadas fluorescentes, motores, relés ou solenóides.
   Como em qualquer Timer, pequenas tolerâncias de tempo 
   podem ocorrer.

IMPORTANTE:
Este produto não é um brinquedo 
e oferece risco de choque como 
qualquer outro aparelho elétrico.

DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br

MO.................Segunda-feira CLR=Clear...............Limpar

AUTO...................Automático

TU........................Terça-feira Day................................Dia

ON.................................Liga

WE...................Quarta-feira Hour............................Hora

OFF..........................Desliga

TH.....................Quinta-feira
Min..........................Minuto

........................Pressione esta tampa para 
               controle alternado entre Manual 
                  e Automático ( Liga/Desliga) 
              

FR........................Sexta-feira

Press Door for
Manual ON/OFF

Prog....................Programar

SA.............................Sábado

Reset.......................Resetar

SU..........................Domingo

CLK...........................Relógio

MAN........................Manual

Abreviaturas utilizadas:

FIOS DO TIMERFIOS DA CAIXA 4x2"
Fio PretoFio Fase

Fio VermelhoFio Carga (Ex.: Lâmpada)

Fio BrancoFio Fase

Fio VerdeFio Terra

DNI 6608

Carga máxima:

Tensão de Trabalho:

Resistiva

220V 50/60Hz

Indutiva / LEDs
2200W (10A) 1100W (5A)

Bateria: Recarregável Ni-MH

Intervalo mínimo de programação 1 minuto

....................................Permite opções de 
           ‘’ON’’ - (Liga) / ‘’OFF’’ - (Desliga) 
            PARA LIGAR E DESLIGAR O TIMER
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Fio Terra NÃO é Fio Neutro. O sistema de aterramento deve 
ser eficiente para não ocasionar choque elétrico acidental.

 

- Parafusos Maiores utilizar para fixação na caixa 4x2"
- Parafusos Menores para fixação do Espelho
- Conectores utilizar para ligação dos fios
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EX.: Lâmpada
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Caixa Padrão 4x2"
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