
GU-C10

Entada Alimentação - 85 a 240Vca 

(50/60Hz) Temperatura de operação 

-10 a 60ºC

ITENS DO PAINEL
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4 Tecla de ajuste de configuração e valores.

Display indicador do tempo programado e mensagens 
de configuração

Controle de velocidade da rotação

Tecla de entrada na configuração e na programação.

Tecla de deslocamento de digito e seleção.
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MANUAL  DE INSTRUÇÕES

1

Tecla de START/STOP para ligar o temporizador do motor,
o pedal pode atuar com a mesma função,caso programado.

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Parâmetros Descrição Valor padrão

Modo Modo de funcionamento da programação do temporizador. Simp

Base de tempo do primeiro estágio da temporização. SEG

Base de tempo do segundo estágio da temporização.
* somente utilizado caso o modo de operação do temporizador no modo cíclico.

Configuração 
Cicl(Cíclico) 
Simp(Simples)  
Ret (Retardo) N/A 
Minuto, Segundo ou 
Hora
Minuto, Segundo ou 
Hora. SEG

Reset automático ou manual da temporização ( manual aciona aviso sonoro). Manual ou automático MANU

Configuração do momento de acionamento do motor . Inicio ou Fim da 
temporização iniC

Seleção de contagem de tempo regressiva ou progressiva para desligar o motor. Progressiva ou 
regressiva REGR

Acionamento do motor por PULSO ou CONTATO SECO. Por Pulso,  a tecla start/stop ou o pedal aciona o 
motor e o temporizador. Por CONTATO SECO, com o pedal precionado aciona o motor e o contador. 
Com a tecla start/ Stop inicia a temporização conforme programação ( minuto,segudo, hora).
 

Pulso ou contato seco SECO

Modo de realização do Start da temporização:
- Por ACIONAMENTO tecla star/stop no painel frontal ou pedal;
- Por ENERGIZAÇÃO do aparelho ao ligar a chave liga/desliga parte de traz ;
- SEGURANÇA. N/A ( não aplicavel).

Acio (Acionamento) 
Ener (Energização) 
SeGu (Segurança)

Acio

SSR SSRDefine como SSR 

Define CONTÍNUO.
Contínuo Cont

bas1

bas2

rEst

rElE

Cont

Entr

Said

SSR

Star
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7  Mínimo e máximo

*N/A= não aplicável

O temporizador pode trabalhar em três modos distintos 

conforme o parâmetro Modo., são eles: temporização simples, 
cíclica ou retardo ( retardo N/A). 

OBS: 6 Certifique-se o botão de comtrole de rotação está na posição MÍNIMO antes de iniciar qualquer função. 
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INDICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O LED ‘ponto decimal’ do display é utilizado para 
0A86

sinalizar o estado atual do motor, como segue: 
Apagado = Motor desligado;
Aceso     = Motor acionado;

0J50

Os dois pontos do display 
ficam acesos continuamente para
sinalizar que a temporização está
parada.
Quando eles aparecem piscando, 
indicam que a contagem de tempo
está ocorrendo.

CONFIGURAÇÃO

1A00

modo

simp

bas1

0min

bas2

0sEC

rESt

Manu

rELE

iniC

Cont

rEGR

Entr

SECO

FIM

Tela de Operação

Pressione as teclas 

P e D
simultaneamente 
por 2 segundos 
para acessar as 
configurações

Utilize P para
prosseguir

Utilize C para
alterar a

configuração
atual

Se  = simplesmodo
pula a configuração de 
base de tempo T2

Said

Ssr

Ssr

Cont

Star

Acio

PROGRAMAÇÃO

1A00

Tela de Operação

T1 1A00

Pressione P para 
acessar a programação

Utilize a tecla C para 
alterar o valor do dígito

Utilize a tecla D para 
selecionar outro dígito

T2 0C30

Utilize a tecla P para 
salvar e prosseguir

1A00
De volta à 

Tela de Operação

Se  = Temporizador simples, pula o modo t2
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