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ANTES de proceder a instalação,
leia atentamente este manual



GARANTIA

Os produtos AQUA LUX gozam de garantia de 12 (doze) meses, a 
contar da data da aquisição, contra defeitos de fabricação.  Esta garan-
tia não cobre danos causados por má instalação, chuveiros de potência 
acima das especifi cadas, voltagens incorretas, ação dos elementos ou 
desgaste ambiental do produto. 

Se o produto apresentar defeito durante a vigência da garantia, 
deve ser entregue ao vendedor de quem foi adquirido para reparos (pra-
zo de reparo: 30 dias úteis). 

Se o defeito ocorrer nos primeiros dez dias de vigência da garantia, o 
produto poderá ser substituído (a critério do vendedor ou fabricante).  Em 
caso de substituição, o prazo da garantia permanece o mesmo, a partir da 
data original da compra. 

A apresentação deste termo de garantia ou da nota de venda, sem 
rasuras ou emendas, é condição necessária para usufruir da sua garantia. 

As despesas de envio e retorno do produto na garantia são de res-
ponsabilidade do consumidor. 

Nenhuma outra garantia está implícita neste termo, exceto as pre-
vistas no Código do Consumidor.

NOTA: Qualquer defeito que ocorra no seu chuveiro (queima de resis-
tência, por exemplo), NÃO PODE ser atribuido aos produtos Aqua Lux, uma 
vez que não interferem diretamente em seu funcionamento, atuando apenas 
como chaves eletrônicas/eletromecânicas ou como redutor de corrente. 

Data da compra: ______/______/_______

Vendedor: _________________________
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INSTRUÇÕES GERAIS

1. SEMPRE desligue os disjuntores (110 ou 220) que ali-
mentam o chuveiro antes de instalar ou programar (se for o 
caso) seu aparelho. 
2. CERTIFIQUE-SE de que seu chuveiro está em boas con-
dições, sem oxidação nos contatos internos e com fios de 
comprimento adequado. Se o chuveiro estiver com algum 
defeito (ainda que esteja funcionando), poderá acarretar 
mau funcionamento do seu produto, pois esses defeitos 
geram “ruídos” na corrente elétrica e interferem nos com-
ponentes eletrônicos. 
3. ESPECIAL CUIDADO deve ser tomado com relação a 
mau contato nas ligações. Mau contato gera faíscas elétri-
cas que podem CAUSAR INCÊNDIO. 
3. Ao utilizar CONECTORES DE TORÇÃO, certifique-se de 
compreender o seu funcionamento. Veja video no site www.
temporizadorparachuveiro.com.br.
4. Se o seu produto exigir a remoção do chuveiro para a ins-
talação, certifique-se de seguir corretamente as instruções 
do fabricante do chuveiro. 
5.TODOS os trabalhos envolvendo eletricidade 
são considerados ATIVIDADADES DE RISCO. Por-
tanto, RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE QUE 
A INSTALAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS SEJA 
REALIZADA POR TÉCNICOS HABILITADOS. 

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
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TEMPORIZADOR PARA CHUVEIRO
AQUALUX

PROGRAMAÇÃO DOS TEMPOS

Para programar os tempos e intervalos dos banhos, posi-
cione as chaves na direção das letras, conforme a figura. As 
duas chaves da esquerda programam os tempos de banho 
e, as duas, da direita os tempos de intervalo. 
NOTA: O aparelho já vem pré-programado com 8 minutos 
de tempo de banho e 4 minutos de intervalo entre banhos. 
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TEMPORIZADOR AQUALUX
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÃO

Antes de proceder a instalação, faça a programação 
dos tempos do aparelho e verifique TODOS os itens da 
página 3 deste manual. 
1. Desligue os disjuntores (220 V) que alimenta o chuveiro.
2. Fixe o temporizador na base do braço do chuveiro, junto 
à parede, com a abraçadeira que o acompanha. Fixe com 
firmeza. Não fure a caixa em hipótese alguma, pois isso 
causa a perda da garantia. 
3. Desligue os fios elétricos do chuveiro da rede e religue-os 
aos fios brancos do aparelho, conforme o esquema. Utilize 
os conectores de torção para isolar a ligação. 
4. Ligue os fios pretos do aparelho na rede (220V). 
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5. Certifique-se de que todas as ligações estão corretas de 
acordo com o esquema, e religue o disjuntor. 
6. Aguarde pelo menos 10 segundos antes de ligar o registro 
de água do chuveiro para testar o aparelho.  Sempre que des-
ligar os disjuntores (para troca de resistência, por exemplo), 
é necessário aguardar esse tempo antes de ligar o registro. 

FUNCIONAMENTO - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA

1. Ligue o chuveiro para iniciar o seu banho. O LED verde 
acenderá e a contagem do tempo se inicia, de acordo com 
a programação do aparelho. 
2. Quando faltarem 2 minutos para esgotar o tempo progra-
mado para o banho, o LED amarelo acenderá, ao mesmo 
tempo que soarão três “bips”, avisando que a energia elétri-
ca do chuveiro será desligada dali a dois minutos. 
3. Quando se esgotarem esses dois minutos, o LED ver-
melho acenderá, soarão dois “bips” de alerta e a energia 
elétrica do chuveiro será desligada. 
4. A energia permanecerá desligada pelo tempo programa-
do de intervalo entre banhos.  Depois do tempo programa-
do, o chuveiro poderá ser utilizado novamente. 

NOTA:  Se o aparelho ligar (acendendo os LEDS e soan-
do os “bips” de alerta) mesmo com o chuveiro desligado, 
SUBSTITUA O CHUVEIRO. O aparelho é ligado através do 
próprio chuveiro e, se ligar “fora de hora”, indicará mau 
contato ou desgaste interno em seu chuveiro.
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TEMPORIZADOR AQUALUX
CORTE DE ÁGUA  

INSTALAÇÃO

Antes de proceder a instalação, faça a programação 
dos tempos do aparelho e verifique TODOS os itens da 
página 3 deste manual. 
1.Desligue os disjuntores (220V).
2. Desligue os fios do chuveiro da rede. 
3.Remova o chuveiro da parede, inclusive o cano, deixando 
a saída de água exposta. 

Veja o video em nosso site 
www.temporizadorparachuveiro.com.br

Válvula

Os LED´s 
só são 
visíveis com 
o aparelho 
ligado, através 
da caixa 
translúcida
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4. Passe veda-rosca nas duas extremidades da válvula e 
instale-a na saída de água (na parede), conforme a figura:

5. Programe o temporizador (ver página 4).
6. Fixe o temporizador logo abaixo da válvula, com a fita dupla-
face,  deixando espaço para a canopla, e observando o compri-
mento dos fios que serão conectados aos terminais da válvula. 
7. Fixe o botão liga-desliga na parede.
8. Ligue os dois fios da esquerda do temporizador nos ter-
minais da válvula. 
9. Coloque a canopla sobre a válvula e prenda-a com a 
luva. Aperte com firmeza, mas sem forçar. 
10. Instale o chuveiro na luva, com firmeza, mas sem forçar. 
11. Religue os fios do chuveiro à rede elétrica, JUNTAMEN-
TE com os fios do lado ESQUERDO do temporizador (veja 
o esquema) . Use os conectores de torção. 
12. Organize os fios de acordo com sua instalação, garantin-
do que não haja possibilidade de mau contato ou acidentes. 
13. Ligue os disjuntores.
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14. Importante: Coloque a chave de temperatura do chu-
veiro na posição “Desligado” ou “Frio”.
15. Abra o registro do chuveiro. A água não sairá pelo chu-
veiro pois a válvula está controlando seu fluxo. 
16. Aperte o botão do temporizador e a água será liberada.  
Verifique se não há vazamentos e desligue. Deixe o registro 
do chuveiro aberto. O fluxo de água passará a ser controla-
do pelo botão do aparelho,  e não pelo registro.
17. Recoloque a chave de temperatura do chuveiro na posi-
ção desejada (verão, inverno, etc).

FUNCIONAMENTO - CORTE DE ÁGUA

1. Ligue o chuveiro apertando o botão do temporizador. O 
LED verde acenderá e a contagem do tempo se iniciará, de 
acordo com a programação do aparelho. 
2. Quando faltarem 2 minutos para esgotar o tempo progra-
mado para o banho, o LED amarelo acenderá, ao mesmo 
tempo que soarão três “bips”, avisando que o chuveiro será 
desligado dali a dois minutos. 
3. Quando se esgotarem esses dois minutos, o LED ver-
melho acenderá, soarão dois “bips” de alerta e o chuveiro 
será desligado.
4. O chuveiro não poderá ser ligado durante o tempo pro-
gramado de intervalo entre banhos.  Depois do tempo pro-
gramado, o chuveiro poderá ser utilizado novamente. 
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CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
AQUALUX

INSTALAÇÃO

1. Desligue os disjuntores (220V)
2. Corte um dos fios do chuveiro (220V) e desencape cuida-
dosamente cerca de 1,5 cm em cada ponta. 
3. Ligue um dos fios do Controlador de Temperatura em 
uma das pontas do fio de 220V e, o outro fio, na outra ponta.  
4. Isole muito bem as ligações, de preferência com um Co-
nector de Torção ou similar. 
5. Fixe o aparelho numa altura em que o controle fique con-
fortável (use fita dupla-face). 
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6. Confira toda a instalação, certificando-se de que esteja 
correta, de acordo com o esquema.
7. Religue os disjuntores. 

FUNCIONAMENTO

Antes de ligar o chuveiro pela primeira vez após a instala-
ção, posicione o controle de temperatura do chuveiro em 
verão ou inferno, gire o botão de controle do controlador de 
temperatura até o máximo à esquerda (frio) e, então, ligue 
o chuveiro. A água sairá fria.  Aguarde 10 segundos,  e,em 
seguida, vá girando o botão para a direita lentamente. A 
temperatura da água irá aumentando até encontrar a que 
lhe seja mais confortável.  Basta deixar nessa posição e 
fazer os ajustes que achar necessários de acordo com a 
temperatura ambiente de cada dia. 
Este aparelho permite que você controle a temperatura da 
água do seu banho, em combinação com as posições já 
existentes no chuveiro (Inverno,Verão, etc). 
- Girando o controle até o máximo à direita, a água sairá na 
temperatura máxima fornecida pelo seu chuveiro. 
- Girando até o máximo à esquerda, a água sairá fria.
- Em posições intermediárias, você encontrará a temperatu-
ra que lhe for mais confortável. 
Nota: o Controlador de Temperatura não faz com que a 
água saia mais quente do que o máximo fornecida pelo 
chuveiro. Seu objetivo é encontrar a temperatura que lhe 
seja mais agradável entre esse máximo e o mínimo (frio). 



Especificações:

Temporizador para Chuveiro:
- Chuveiros até 7500 Watts.
- Tensão (Voltagem): 110 ou 220 V - Deve escolher na hora 
da compra. 
- Tempos de banho: 6, 8, 10 ou 15 minutos
- Tempos de Intervalo: 2, 4, 6 ou 10 minutos

Controlador de Temperatura:
- Chuveiros até 7500 Watts.
- Tensão (Voltagem): 220 Watts

PS DIMAS
www.temporizadorparachuveiro.com.br

Fones: 11) 2355-7006 / 96226-9058
paulosdc@gmail.com


