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 Antes de instalar: 
1. Efetuar as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde os bornes 3 e 4 

são a alimentação do aparelho,  8 é o borne comum da saída; 7 é o borne referente ao 
contato NA e 6 é o borne referente ao contato NF (alimentação da carga a utilizar) . 

2. Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a  tecla  Reset  antes da primeira utilização 
 

ATENÇÃO! - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto 
- Não deixar exposto às intempéries. 

 
Funções das teclas do aparelho:  
 
CLOCK      - programação ou visualização do relógio 
TIMER      - programação: 8 programas ligando e 8 programas desligando a saída (carga) 
DAY      - ajuste do dia da semana 
HOUR      - ajuste de horas 
MIN      - ajuste de minutos 
MANUAL   - ajuste do modo de operação da saída (ON / AUTO / OFF) 
RESET      - para cancelar toda programação 
POWER      - indicador luminoso. Acende quando a carga está energizada. 
 
Ajustando dia e hora (relógio): 
 
1. Mantendo a tecla CLOCK pressionada, pressione a tecla DAY repetidamente, até que o 

ajuste do dia da semana esteja correto. 
2. Mantendo a tecla CLOCK pressionada, pressione a tecla HOUR repetidamente, até que o 

ajuste da hora esteja correto. 
3. Mantendo a tecla CLOCK pressionada, pressione a tecla MIN repetidamente, até que o 

ajuste dos minutos esteja correto. 
4. Após ajustados dia e hora, os segundos serão reinicializados automaticamente. 
 
Programando: 
 
1. Pressione a tecla TIMER. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro 

programa, que irá ligar a saída (carga) no horário programado. 
2. Pressione a tecla DAY para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será 

acionada. Existem 15 opções de escolha: 
 
 

(vire a folha) 



 
(1) Mo to Su  - Segunda a domingo 
(2) Mo [Monday] - Segunda-feira 
(3) Tu [Tuesday] - Terça-feira  
(4) We [Wednesday] - Quarta-feira 
(5) Th [Thursday] - Quinta-feira 
(6) Fr [Friday]  - Sexta-feira 
(7) Sa [Saturday] - Sábado 
(8) Su [Sunday]  - Domingo 
(9) Mo+Tu+We+Th+Fr - Segunda a Sexta 
(10) Sa+Su  - Sábado e Domingo 
(11) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa - Segunda a Sábado 
(12) Mo+Th+We               - Segunda, Terça e Quarta  
(13) Th+Fr+Sa                  - Quinta, Sexta e Sábado 
(14) Mo+We+Fr                - Segunda, Quarta e Sexta
(15) Tu+Th+Sa                 - Terça, Quinta e Sábado 
 
3. Pressione a tecla HOUR para ajuste da hora desejada. 
4. Pressione a tecla MIN para ajuste de minutos desejados. 
5. Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla TIMER . A 

informação "1 OFF " será visualizada no display, indicando o programa para desligar a 
saída (carga) no horário programado. 

6. Repita os mesmos procedimentos descritos  acima para a programação deste e dos outros 
programas disponíveis. 

7. Programação randômica: pressione as teclas DAY e MIN simultaneamente, para 
habilitar/desabilitar o modo randômico, para acionar a saída do programador 
aleatoriamente. Quando este modo está habilitado, visualiza-se no canto inferior esquerdo 
do aparelho os ícones   e                     . 

 
Tecla MANUAL : 
1. Pressione a tecla MANUAL para ajustar o modo ON/OFF/AUTO. 
2. ON liga a saída do programador.  
3. OFF desliga a saída do programador. 
4. AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada. 
5. Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a  

desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue. 
 
Temperatura de trabalho: -10 a 55 ° C 
Contato : 1 reversível 16A/250VCA (resistivos) 3,5A/250VCA (indutivos)
País de origem : Taiwan 
 
Importado por: 
 
Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda 
Rua José Rafaelli, 221 – CEP 04763-280 - Bairro Socorro - São Paulo/SP 
Tel.: (11) 5683-5700 FAX: (11) 5524-2324  -  www.metaltex.com.br 


