
PROGRAMAÇÃO DO TIMER DIGITAL 
  

1. MODOS DE OPERAÇÃO 

Possui  três  modos  de  operação:  ON,  AUTO  e  OFF,  selecionados 
através  da  tecla  MANUAL.  Ao  Pressionar  a  tecla  MANUAL  note 
que um traço no visor se movimenta sobre as palavras 
ON/AUTO/OFF: 

 ♦ MODO ON: Quando o traço no visor é colocado sobre ON o 
TIMER liga a bomba e o ionizador permanentemente. 

 ♦ MODO OFF: Quando o traço no visor é colocado sobre OFF 
o TIMER desliga a bomba e o ionizador permanentemente. 

 ♦ MODO AUTO: Com o traço no visor colocado sobre AUTO o 
TIMER baseia-se nos programas realizados pelo usuário 
para ligar ou desligar a a bomba e o ionizador 

2. ACERTANDO O RELÓGIO 

Mantenha pressionada a tecla CLOCK, em seguida pressione: 

 ♦ DAY:  para atualizar o dia da semana indicado; 
 ♦ HOUR: para atualizar a hora indicada; 
 ♦ MIN:   para atualizar os minutos indicados; 

NOTA 1: Os termos MO, TU, WE, TH, FR, SA e SU, correspondem 
aos dias da semana na lingua inglesa: 

MO= Segunda-Feira;  TU= Terça-Feira; WE= Quarta-Feira; 
TH= Quinta-Feira;  FR= Sexta-Feira; SA=Sábado; 
SU= Domingo; 

4. DETERMINANDO OS CICLOS DE ON/OFF 

Pressione a tecla TIMER para ter acesso e determinar os 
programas ON/OFF. O número do programa sob ajuste é mostrado 
à esquerda do visor. Observe Figura 04. O primeiro ajuste refere-se 
ao  programa  1,  e  determina  o  momento  de  LIGAR  (ON). 
Note que a mensagem ON é mostrada sobre o número do 
programa.  

 ♦ Pressione  DAY  para  determinar  os  dias  onde a bomba deve 
ser  ligada.  Observe  que  a  indicação  dos  dias  da  semana  é 
alterada a cada pressionar da tecla DAY: 

 ♦ Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (todos os dias da semana) 
 ♦ Mo (um dia qualquer da semana) 
 ♦ Tu 
 ♦ We 
 ♦ Th 
 ♦ Fr 
 ♦ Sa 
 ♦ Su 
 ♦ Sa, Su (fim de semana); 
 ♦ Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa (dias úteis mais Sábado); 
 ♦ Mo, We, Fr (Segunda, Quarta, Sexta); 
 ♦ Tu, Th, Sa (Terça e Quinta, Sábado); 
 ♦ Mo, Tu, We (Segunda, Terça e Quarta); 
 ♦ Th, Fr, Sa (Quinta, Sexta e Sábado); 

 ♦ Pressione  a  tecla  HOUR  para  determinar  a  hora  dos  dias 
escolhidos, na qual a bomba é ligada. 

 ♦ Pressione a tecla MIN para determinar os minutos. 
Pressione a tecla TIMER novamente para determinar o momento de 
DESLIGAR  (OFF)  a  saída  no  programa  1.  Note a mensagem OFF 
sobre o número do programa. A programação de dia, hora e minuto 
é realizada de forma idêntica  a realizada na programação de LIGAR 
(ON): 

 ♦ Pressione DAY  para  determinar  os  dias  onde  a  bomba  é 
desligada. 

 ♦ Pressione HOUR para determinar a hora de desligar a bomba. 
 ♦ Pressione a tecla MIN para determinar os minutos. 

Pressione novamente  a  tecla  TIMER  e  o  número  do  programa 
mostrado passa para 2, indicando que os ajuste seguintes referem-
se  ao  programa 2. Configure o programa 2 conforme as instruções 
acima. Após, acesse e determine os demais programa num total de 
oito. 
Estes  programas  serão  utilizados  pelo  TIMER  quando  este  estiver 
selecionado para o modo de operação  AUTO  (automático).  No 
horário programado em ON a bomba é ligada. No horário programado 
em OFF a bomba é desligada. 
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Figura 04 - Identificação dos elementos do  Visor 
 

3. RESET 

P
 

A  tecla  RESET  quando  pressionada  zera  o  relógio
e apaga todos programas elaborados.     

Obs: Todas as vezes que a bomba é ligada, entenda que o ionizador
Também será ligado.

UTILIZAMOS O MELHOR TIMER DO MERCADO INTERNACIONAL EM NOSSOS IONIZADORES AQUAPEX


	Página 1

