MANUAL DE INTRUÇÃO
RELÓGIO MORMAII – 7641M
CARACTERÍSTICAS:
O seu Mormaii ref. 7641M, 50m, é um relógio com pulseira e caixa termoplástica, sua leitura e digital e analógica, opera
com os modos: Horário Normal / Calendário, Cronógrafo, Alarme e Luz Eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES:
Horário Normal.
- Horas, minutos, segundos.
- Formato 12/24 horas (digital) e 12h (analógico).
Calendário.
- Dia do mês, mês e dia da semana.
Alarme.
- Alarme diário e beep de hora.
Cronógrafo.
- Alcance para 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.
- Resolução 1/100 de segundos.
Luz Eletroluminescente (EL).
Bateria
leitura digital: CR2016.
leitura análoga: SR626SW.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão A: Acende a luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos, iluminando somente a parte digital.
Botão B: Seleciona os modos e no modo de Hora normal, coloca os dígitos em modo de acerto.
Botão C: Aciona, pára e reinicia o cronógrafo; no modo alarme, liga/desliga o beep de hora e alarme; e no modo de acerto
da Hora normal zera os segundos e ajusta os dígitos em modo de acerto.
Botão D: No modo de Hora Normal, seleciona os dígitos para acerto, armazena o tempo da volta no cronógrafo e no modo
de alarme coloca os dígitos em modo de acerto e seleciona os dígitos a serem ajustados.
Pressione o botão B para selecionar os modos desejados, conforme mostra a ilustração abaixo. Sempre que o botão B for
pressionado, um som de confirmação da troca soará.

AJUSTE DA HORA NORMAL
No modo de Hora Normal, pressione o botão B três vezes, os dígitos de segundos piscarão.
Pressione o botão C para zerar os segundos, se necessário.
Pressione o botão D para selecionar os dígitos na seguinte ordem: horas, minutos, mês, dia do mês e dia da semana.
Pressione o botão C para ajustar os dígitos em modo de ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
Ao final do ajuste pressione o botão B, para sair do modo de ajuste.
Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto o display retorna ao modo de Hora Normal.
Ligar / desligar o beep de Hora:
No modo alarme, pressione o botão C para ligar / desligar o alarme e/ou o beep de Hora. Será exibido no display um sinal
para o beep de Hora “ ”, quando estiver ligado. E um sinal para o alarme quando estiver ativado “
”.
Quando o beep de hora estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.
Quando o alarme estiver ativado, soará na hora determinada pelo usuário.

AJUSTE DA HORA DO ALARME (AL)
Pressione o botão B até alcançar o modo de Alarme.
Pressione o botão D para e os dígitos de horas piscarão.
Pressione o botão C para fazer o ajuste das horas do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
Pressione o botão D e os dígitos de minutos piscarão.
Pressione o botão C para fazer o ajuste dos minutos do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
Ao final do ajuste pressione o botão B, para sair do modo de ajuste.
No modo de Alarme, pressione o botão D para ligar / desligar a função alarme. Será exibido no display um sinal para o
alarme quando estiver ligado. “
”.
O alarme soará na hora ajustada por aproximadamente 20 segundos e poderá ser interrompido manualmente ao pressionar
qualquer botão, exceto o botão A.
Nota:
Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se de que o período (antes do meio-dia “A” / Após o meio-dia
“P”) esteja ajustado corretamente.
Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto, o display retornará ao modo de Hora Normal.

CRONÓGRAFO
O cronógrafo tem capacidade para medir 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimo em unidade 1/100 de segundos.
O tempo é exibido em “minutos”, “segundos”, “1/100 de segundos”.
Quando o cronógrafo alcançar sua capacidade, reiniciará a contagem.
Se o usuário não interromper a contagem o cronógrafo continuará contando, comprometendo a vida útil da bateria.
Ajuste do cronógrafo:
Pressione o botão B até alcançar o modo cronógrafo.
Pressione o botão C para iniciar / parar / reiniciar a contagem no cronógrafo, sem haver registro do tempo decorrido.
Para zerar o cronógrafo:
Para zerar o cronógrafo, interrompa a contagem pressionando o botão C, depois pressione o botão D e a contagem será
zerada. Os tempos armazenados na memória do LAP também serão zerados.
Lap:
Com o cronográfo em funcionamento, pode-se parar a contagem sem interromper a contagem do tempo decorrido.
Pressione o botão D, enquanto o cronógrafo estiver contando, para obter o tempo de volta, que será exibido no display.
Durante a exibição do tempo de volta o cronógrafo continuará contando.
Pressione o botão D novamente para continuar a contagem acrescido do tempo de interrupção.

AJUSTE DA HORA ANALÓGICA
Puxe a coroa até o primeiro estágio.
Gire a coroa, no sentido horário ou anti horário, colocando os ponteiros na hora desejada.
Ao final do ajuste volte a coroa para posição neutra.

