
INTRODUÇÃO:
O DNI 6606 é um temporizador programável, 
indicado para ligar e desligar automaticamente 
aparelhos elétricos em horários pré-determinados 
a serem selecionados por teclas pelo usuário. 
Também pode ser utilizado como interruptor 
manual através da tecla ON/OFF
Para ser instalado na caixa padrão 4x2".
FUNCIONAMENTO: 
Ao ligar seu temporizador DNI 6606 na rede elétrica, 
conforme esquema dado, todos os LEDs indicadores das 
teclas, irão piscar e somente após isso, o seu tempori-
zador estará habilitado para programar a função 
desejada, permanecendo porém desligado os LEDs das 
teclas e qualquer carga que porventura estiver conectada
O temporizador é composto por 7 teclas, sendo 6 com 
intervalos de tempos:  4  e  2  horas,  60,  30,  15  e 
5 minutos mais a tecla ON/OFF para utilização como 
interruptor manual.
PROGRAMANDO:
Com a carga desligada, acionando uma das teclas 
de temporização ( 4 Hour e 2 Hour, 60 Min, 
30 Min, 15 Min e 5 Min. ) o LED da tecla 
selecionada acenderá e a carga será ligada após 
um retardo de aproximadamente de 5 segundos 
o LED da tecla selecionada começará a piscar 1 
vez por segundo. Se a carga for ligada pelo botão 
ON/OFF ao selecionar uma temporização a mesma 
será desligada e ligada após um retardo de aprox.
5 segundos o LED dessa tecla começará a piscar 1
vez por segundo. 
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Ao finalizar a temporização, a carga e o LED 
da tecla selecionada serão desligados.
Ex.: Se for selecionada a tecla 4 Hour, piscará 
seu LED. Ao restar 2 horas, passará a piscar o 
LED correspondente a tecla 2 Hour apagando-
se a tecla 4 Hour. E assim regressivamente 
no tempo até a tecla 5 Min. Ao finalizar a 
temporização, a carga e o LED da última tecla 
serão desligados
Se durante a execução de uma temporização 
for acionado qualquer um das teclas de 
seleção de tempo, a carga será desligada,
ocorrendo então um retardo de aprox. 5 segs
para que seja ligada novamente, ou seja, a
primeira temporização é resetada e prevalece 
a temporização da última tecla selecionada. 
Ex.: Programamos uma lâmpada para ficar 
acesa durante 60 minutos através da tecla 
60 Min e após 15 minutos foi escolhido
que seria 2 Horas e então foi apertada a
tecla 2 Hour. Ou seja, mesmo restando 
45 minutos para a lâmpada ser desligada, 
este tempo será resetado prevalecendo o 
de 2 Horas
CANCELANDO UMA TEMPORIZAÇÃO
Se uma temporização for selecionada e 
deseja cancelar, basta teclar  ON/OFF será
cancelada imediatamente, não ligando a
carga ou desligando-a
 

 

CONSIDERAÇÕES E CUIDADOS:
• Este temporizador não possui uma bateria interna 
    Em caso de queda de energia elétrica da rede 
    externa, refaça a programação 
• Evite umidade, altas temperaturas, choques 
    e vibrações;
• Não exponha o temporizador ao sol ou à chuva;
• Não desmonte o temporizador;
• Use somente pano macio para limpar o temporizador;
    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.

 

INSTALAÇÃO:
Na embalagem do DNI 6606 contém:
1 -  Aparelho Temporizador - (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.

Temporizador Digital para caixa 4 x 2"Temporizador Digital para caixa 4 x 2"
DNI 6606DNI 6606

4 Hour.................................................................... 4 Horas
2 Hour.....................................................................2 Horas
60 Min.............................................................60 Minutos
30 Min..............................................................30 Minutos
15 Min..............................................................15 Minutos
5 Min..................................................................5 Minutos

DNI 6606

Abreviaturas utilizadas:

Carga máxima:

Tensão de Trabalho:

FIOS DO 
TEMPORIZADORFIOS DA CAIXA 4x2"

Fio PretoFio Fase

Fio VermelhoFio Carga (Ex.: Lâmpada)

Fio BrancoFio Fase

Fio VerdeFio Terra

Resistiva

220V 50/60Hz

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

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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6 teclas para 
seleção com 

indicação por LED 

 

UTILIZANDO COMO INTERRUPTOR 
Para utilização como interruptor manual,
basta pressionar a tecla “ON/OFF” 

 

 ON/OFF............................................................Liga/Desliga
              

Temporizador

 

 Botão ON/OFF
( Liga/Desliga )

 

Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-8888 

Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CEP: 02712-140 - Brasil

Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação
www.dni.com.br

Composição: Polímeros, Materiais ferrosos e não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

                                    Termo de Garantia
• Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses  a  partir  da  data  de  
emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas  
de conserto ou alterações no  circuito interno do aparelho, por pessoas  não 
autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. 
O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser  trocado no local 
onde foi adquirido conforme o período determinado  pelo  Estabelecimento.
Juntamente com a Nota Fiscal de compra ( ou cópia ), após  este período e
estando no prazo de 06 meses, o produto deverá  ser encaminhado a nossa
Assistência Técnica (veja endereço em nosso site) juntamente  com a  Nota
Fiscal de compra (ou cópia) ficando por conta do cliente os custos de envio 
( ida e volta ), bem  como  os custos  de Seguro, embalagem, ou  qualquer  
outro custo incidente no transporte  do produto. • Esta  garantia não cobre  
problemas causados por  falta  de  cuidados  ou  manutenção  do  produto.
• Não estão  cobertos  por esta garantia componentes  que  se  desgastam   
naturalmente  como lâmpadas, fusíveis ou baterias.• Fora  do  período  de 
garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos  dos reparos  fi-
carão por conta do Cliente.

- 220V- 220V
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