MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII –YP9083_YP8393_YP9070_YP9466, YP9467,YS 9075

CARACTERÍSTICAS
Os modelos Mormaii YP9083, YP8393, YP9070 e YP9466 são relógios digitais, sendo que os
modelos YP9070, YP9466, YP9467 e YS 9075 são digiana, com pulseira e caixa
termoplástica,com exceção do modelo YS9075 que possui caixa e pulseira de aço, e operam
com as seguintes funções, horário Normal, Alarme, Cronógrafo, Timer, Horário Dual, Pacer
(PA) ( Marca-passo), Calendário e luz eletroluminescente.
ESPECIFICAÇÕES
 Exibição do Horário:
Horário Normal (Hora, minuto, e segundo).
Formato 12/24h.
 Calendário:
Apresentação em dia do mês, mês e dia da semana.
 Cronógrafo:
Unidade de medida: 1/100 de Segundo
Tempo decorrido, tempo decorrido cumulativo e tempo de volta.
Extensão: 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
 Alarme
Alarme diário.
Sinal de horas.
 Marca Passo (PA)
 Timer
 Hora Dual
 Luz Eletroluminescente
 Bateria lítio CR2025 para o modelo YS9075
 Bateria: Lítio (CR2016) - 3 V modelo, com duração de aproximadamente 2 anos. Para o
modelo YP9466 e YP9467 bateria lítio SR626SW com duração de 2 anos.

VISUALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE FUNÇÕES

MODO DE OPERAÇÃO
Pressione o botão B para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será
emitido a cada troca de modo.
FUNÇÕES DO BOTÕES
Botão A: Coloca os dígitos em modo de acerto
Botão B: Seleciona os modos, seleciona os dígitos a serem ajustados,
Botão C: Acende a Luz Eletroluminescente.
Botão D: Visualiza o calendário, aciona o cronógrafo, e faz o ajuste dos dígitos.
Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 o botão D muda o formato de hora
entre12/24h.
O modelo YP9083 possui o botão E que também aciona a luz eletroluminescente.
AJUSTE DA HORA NORMAL / CALENDÁRIO
1. No modo de Hora Normal, pressione o botão A por cerca de 3 segundos e os dígitos de
segundo piscarão;
2. Pressione D para zerar os segundos, caso necessário;
3. Pressione o botão B para selecionar os próximos dígitos que deseja ajustar. A ordem ou
seqüência de ajuste pode variar de modelo para modelo, normalmente a seqüência é:
hora, minuto, mês, dia do mês, dia da semana e formato 12/24 H exceto para o modelo
YS9075.
Há modelos com seqüência de ajuste: segundo, hora, minuto, ano, mês, dia do mês
nesses modelos o dia da semana é ajustado automaticamente e o formato 12/24h quando
pressionado o botão D.
4. Pressione D para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para
ajustar rapidamente.
5. Ao final do ajuste pressione A para retornar ao modo de hora normal.
No modo de ajuste, o relógio voltará automaticamente à exibição normal da função se
nenhum botão for acionado por cerca de 1 minuto.
VISUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO.
No modo de Hora Normal, pressione e segure o botão D.
Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466, YP9467 e YS9075 quando pressionado o botão D
formato 12/24h é ajustado

ALARME
Ajustando o Alarme

Pressione o botão B para selecionar a função Alarme (AL);

Pressione o botão A por alguns segundos e as “horas” piscarão
No modelo YP8393, YP9070, YP9466, YP9467 e YS9075 é necessário pressionar o botão C
antes do ajuste do alarme para selecionar entre os 5 alarmes independentes e assim
programá-los.

Pressione o botão D para ajustar as “horas”. Mantenha o botão D pressionado
para ajustar rapidamente.

Pressione o botão B e o dígito de “minutos” piscarão.

Pressione o botão D para ajustar os “minutos”. Mantenha o botão D pressionado
para ajustar rapidamente.

Ao final do ajuste pressione o botão A.

Como ligar/desligar o Alarme e o sinal de hora.
No modo de Alarme, pressione o botão D para ligar/desligar o alarme e o sinal de horas.
Será exibido no display o ícone “ “ ou ”
” para o alarme e “CHIME” ou “ “ para o
sinal de horas.
O alarme tocará na hora ajustada por aproximadamente 60 segundos, e poderá ser
interrompido pressionando qualquer botão e para cada hora cheia um sinal soará quando
ativado o “CHIME”.
Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 é necessário selecionar entre os 5
alarmes independentes, pressionando o botão C no modo alarme, antes de pressionar botão
D para ligar ou desligar o alarme. Será exibido um sinal “ALARM” no display quando o
alarme estiver ligado.
Para o modelo YS9075 par ativar o bip de horas, selecione o modo de AL e deve aparecer
no display:”--“ e pressionar o botão D para ativá-lo, depois selecione entre os 5 tipos de
alarme para ativar o sinal de alarme.
Nota: Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período ("A ou AM"
antes do meio-dia / "P ou PM" pós o meio-dia ) esteja ajustado corretamente.
CRONÓGRAFO
O cronógrafo possui a capacidade máxima para medir 23 horas; 59 minutos e 59 segundos,
com unidade de 1/100. O tempo é exibido em “minutos”; “segundos” e “1/100 segundos”, e a
partir de 30 minutos o cronógrafo passa a contar em “hora” , “minuto” e “segundo”. Ao final
desse tempo o cronógrafo pára.
Operando o cronógrafo SP.
 No modo de Hora Normal pressione o botão B para alcançar o modo CRONÓGRAFO;
 Pressione o botão D para iniciar, parar (sem haver registro do tempo decorrido) ou
reiniciar o cronógrafo.
 Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão A para obter o tempo de volta,
sem interromper a contagem no display.

 Pressionando o botão A novamente o tempo continuará a ser contado no display,
acrescido do tempo de interrupção.
 Para obter o tempo total da contagem, estando o cronometro em funcionamento
pressione botão A, depois o botão D, e o botão A novamente.
 Pressione o botão D para continuar a contagem a partir do tempo total da contagem.
 Para zerar, pare a contagem pressionando o botão D, para parar e depois pressione o
botão A.
TIMER (TR)
O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 23 horas, 59 minutos, e
59 segundos, tendo o segundo por tempo de unidade. O tempo é contado regressivamente,
soando um sinal ao final, que poderá ser interrompido, em qualquer tempo, pressionando
qualquer botão.
Ajustando o Timer:
 Pressione o botão B para selecionar a função "Timer”;
 Pressione o botão A, os dígitos de “ Horas” piscarão.
 Pressione o D para ajustar. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
 Pressione o botão B para selecionar os dígitos de “minutos”;
 Pressione o botão D para ajustar. Mantenha o botão pressionado para ajustar
rapidamente.
 Ao final do ajuste, pressione o botão A.
Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:
1. Com o Timer ajustado, siga os seguintes procedimentos:
2. Pressione o botão D para iniciar/parar/reiniciar a contagem regressiva (Timer).
3. Quando chegar ao final da contagem programada serão emitidos sinal durante 60
segundos e retorna ao modo de Hora Normal. O sinal poderá ser interrompido
pressionando qualquer botão.
4. Se desejar interromper a contagem antes do final da contagem e reiniciá-la do tempo
programado, pressione o botão B depois o botão A.
5. Ao final da contagem, o Timer zerará. Para reiniciar a contagem do tempo programado
pressione o botão A, depois o botão D. Para uma nova contagem, repita o procedimento
de ajuste.
AJUSTANDO O HORÁRIO DUAL (DUAL T)(T2)
1. Pressione o botão B, para alcançar o modo de Hora Dual.
2. Pressione o botão A, e os dígitos de “horas” piscarão.
3. Pressione o botão D para ajustar as “Horas”. Mantenha o botão pressionado para ajustar
rapidamente.
4. Pressione o botão B para selecionar os “minutos”.
5. Pressione o botão D par ajustar os minutos com diferença de 30 minutos.
6. Ao final do ajuste pressione o botão A .
Lembrete:
No modo de correção, o relógio voltará automaticamente à exibição do Horário normal, se
nenhum dos botões forem pressionados durante cerca de 1 minuto.

MARCA – PASSO (PACER) (PA).
OBS: essa função não consta no modelo YS9075.
Define o ritmo de um exercício – cada sinal conta como um passo, ou seja, é utilizado para
contagem de passos. O marca – passo poderá contar de 10 à 320 batimentos por minuto.
Para ajustar e utilizar o marca – passo.
1. Pressione o botão B, para alcançar o modo Pacer (PA).
2. O último ajuste aparecerá piscando no display.
3. Pressione o botão A para ajustar as batidas entre 10, 20,30,40,60,80,120,160,240 e 320.
4. Pressione o botão D para ligar/ desligar o Marca - passo. Quando o Pacer (PA) estiver
ligado, o relógio emitirá um sinal na taxa (por minuto) especificada pelo número padrão de
passo.
5. Após um minuto de contagem, se nenhum botão for acionado, retornará ao modo de hora
normal. Para retornar ao modo Pacer (PA) pressione o botão D.
6. Para parar as batidas e retornar ao modo de Hora Normal, pressione no botão B.
Lembrete:
Quando o Pacer (PA) estiver ligado e o display mudar de função o sinal continuará a ser
emitido e, só pára quando o Pacer (PA) for desligado. (botão D).
O modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 quando o (PA) estiver ligado irá parar
automaticamente quando pressionado o botão B alterando a função.

