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TIMER COM  6 FIOS:
Azul, Preto, marrom, laranja, verde
e amarelo
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   Este circuito eletrônico funciona, com ou sem a lâmpada. 
Para usar em conjunto com a lâmpada, basta seguir 
exatamente os esquemas de ligação apresentados neste 
manual.
Para usar sem a lâmpada, use o mesmo esquema, mas ligue 
diretamente o fio amarelo ao interruptor.
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Primeiro vamos programa seu Timer.
O timer é projetado para que ao ligar seu interruptor, a lâmpada (caso 
seja instalado junto) e o exaustor irão funcionar ao mesmo tempo e ao 
desligar o interruptor a lâmpada se apague e seu exaustor continue 
funcionando por mais 1 ou 5 ou 10 minutos e desligue sozinho.

Você acaba de adquirir um circuito eletrônico Sicflux. Siga as 
instruções do 1º passo para programar o seu timer. Depois siga o 
esquema elétrico para ligar o exaustor já com o timer instalado a rede.

Agora vamos ligar o conjunto a rede elétrica. Siga o esquema 
para efetuar a ligação em 127 ou 220 V.
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3º PASSO
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PROSSIGA  AO 2º PASSO

PROSSIGA  AO 3º PASSO
NA PÁGINA 08.

SE O SEU  EXAUSTOR POSSUI 
02 FIOS 

NA PÁGINA 05.

SE O SEU EXAUSTOR POSSUI 
04 FIOS 

1. Ajuste a chave seletora de voltagem de seu exaustor para 220 Vca.

3. Isole com uma fita isolante o fio verde.

5. Ligue o fio amarelo ao retorno da lâmpada.

2. Ligue o fio marrom ao neutro / fase2.

4. Ligue o fio laranja a fase 1.

6. Ligue o outro fio da lâmpada ao neutro / fase 2.

ATENÇÃO !!!



Seu exaustor possui 2 fios:
Branco e preto

Basta unir o fio azul de seu timer, com o fio branco do exaustor

e o fio preto de seu timer com o fio preto do exaustor, conforme

imagem abaixo.

Para ligar seu timer ao exaustor utilizaremos apenas os fios

azul e preto.

Branco

PretoPreto

Azul
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5. Ligue o fio amarelo ao retorno da lâmpada.

1. Ajuste a chave seletora de voltagem de seu exaustor para 127 Vca.
2. Ligue o fio marrom ao neutro / fase2.

4. Ligue o fio laranja a fase 1.
3. Isole com uma fita isolante o fio verde.

6. Ligue o outro fio da lâmpada ao neutro / fase 2.

Agora vamos ligar o conjunto a rede elétrica. Siga o esquema 
para efetuar a ligação em 127 ou 220 V.
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