
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DQ189 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Interruptor Horário DQ189 é um timer com programação mecânica, que permite grande 

facilidade na sua programação, combinado com reserva de marcha de 150 horas que possibilita a 

sua manutenção dos horários programados mesmo com uma eventual falta de energia elétrica. 

 

OPERAÇÃO 

- Ajuste a hora girando o disco no sentido horário (siga a indicação da flecha). Deve ser 

considerados horas e minutos de acordo com a hora atual. 

- Certifique que a voltagem do seu timer seja a mesma da rede elétrica (120 volts ou 220 

volts) 

- Antes de usar o seu timer pela primeira vez, deixe-o ligado a rede elétrica por 4 horas para 

que seja dada carga em sua bateria interna. 

 INSTALAÇÃO 

- Conectar o fio da fase ao terminal 1 para recarregar a bateria.  

- Conectar o fio neutro ao terminal 2.   

- Fazer um “Jumper” entre os terminais 2 e 3 do Interruptor horário. 

- Ligar o equipamento elétrico nos terminais 1(fase 1) e 4 do aparelho.  

- Desta forma, a energia somente será fornecida ao equipamento elétrico nos horários 

estabelecidos pela programação feita pelo usuário.   

-    

AJUSTE DO PROGRAMA 

- O interruptor horário permite ligar e desligar qualquer aparelho elétrico em horários pré- 

estabelecidos pelo usuário de acordo com sua necessidade. Isso é possível fazer graças ao 

disco de programação, que nos permite determinar os horários desejados. Note que ao 

longo do disco existem 96 seguimentos, os quais podem ser posicionados para dentro ou 

para fora do disco de programação. 

- Acione os “segmentos” pelo tempo onde você quer que seu equipamento opere. Cada 

“segmento” representa 15 minutos. Por exemplo, se você quiser que seu equipamento 

trabalhe de 11:00 a 13:00 horas, então você deve empurrar os 8 segmentos entre 11 e 13 do 

mostrador.  

- Existe uma chave que habilita e desabilita o programa realizado. 

- Girar o seletor no sentido anti-horário e fazer que a seta aponte para o tempo atual.    

     

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Tensão nominal  220 volts 

Corrente nominal: 16 A resistivo ou 4 A reativo  

Freqüência: 60Hz 

Reserva de marcha: 150 horas 

Fixação  Em trilho DIN ou Sobrepondo a superfície(parafusado) 

Intervalo de ajuste De 15 em 15 minutos 

Ciclo de programação: Diária  

 

TERMO DE GARANTIA 

*Este produto é garantido pelo prazo de um ano a partir da data de emissão da nota fiscal de compra 

contra defeitos de fabricação. Tentativas de consertos ou alterações no circuito intern o aparelho, 

por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. Todo 

produto que apresentar defeito de fabricação deve ser enviado a Elcon, 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 do seguro, embalagem, ou qualquer outro custo incidente do transporte do produto.  

*Esta garantia na cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. 

*Não estão cobertos por esta garantia componentes que se desgastam naturalmente como lâmpadas, 

pilhas, baterias, e fusíveis. 

*Nenhum revendedor tem direito de mudar as condições estabelecidas nessa garantia. 


