RELÓGIO MORMAII DIGITAL / ANALÓGICO
REFS.: 7870M / 6100M / 6264M
CARACTERÍSTICAS
Os modelos MORMAII Refs. 7870M, 6100 e 6264M são relógios com leitura digital e analógica, caixa
e pulseira termoplástica e / ou aço.
A leitura analógica permite a visualização do horário em hora, minutos e segundos.
A leitura digital opera com as seguintes funções: Horário normal, calendário, cronógrafo, alarme e
luz eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES
Exibição do horário:
Horário Normal – apresentação em: Horas, minutos e segundos.
Modo de indicação das horas: Formatos de 12/24 horas.
Calendário:
O calendário é exibido na função horário normal: Mês, dia do mês e dia da semana.
Cronógrafo
Unidade de medida: 1/100 de segundo.
Lap time
Alarme
Aciona todos os dias nos horários ajustados
Luz Eletroluminescente.
VISUALIZANDO AS FUNÇÕES
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Botão A – Aciona a luz eletroluminescente.
Botão B – Seleciona os modos funcionais. Coloca os dígitos em modo de acerto.
Botão C – Seleciona os dígitos para o ajuste. Exibe o horário do alarme.
Botão D – Faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto. Visualiza o calendário.
Coroa - Faz o ajuste do horário analógico.

AJUSTANDO O HORÁRIO E CALENDÁRIO
1. No modo de exibição do horário normal pressione o botão B três vezes e, os dígitos de segundos
piscarão.
2. Pressione o botão D para zerar os segundos, se necessário.
3. Pressione o botão C para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem:
Minutos, horas, dia do mês, mês e dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no ajuste da hora
(12h indicação A para antes do meio-dia e P para após o meio-dia – Formato 24h, indicação H).
4. Pressione o botão D para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para
ajustá-los rapidamente.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão B.

VISUALIZANDO O CALENDÁRIO
No modo de exibição do horário normal, pressione o botão D para visualizar o calendário.

CRONÓGRAFO (ST)
O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99
centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo, a contagem será reiniciada.
O tempo será exibido em “minutos” e “segundos”e "centésimos de segundos" até 30 minutos. Em
seguida, será exibido em “horas”; “minutos” e “segundos”.
Este cronógrafo possui a função LAP e pode ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

Como medir o tempo no Cronógrafo
1. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão B para alcançar o modo "cronógrafo
(ST)”.
2. Pressione o botão D para iniciar a contagem.
3. Pressione o botão D para parar a contagem.
4. Pressione o botão D se desejar reiniciar a contagem.
5. Se desejar zerar o cronógrafo, pressione o botão D para parar a contagem e, em seguida
pressione o botão C para zerar o cronógrafo.

LAP
Com o cronógrafo em funcionamento, pode-se parar a contagem do display sem interromper a
contagem do tempo decorrido.
1. Durante a contagem, pressione o botão C e a contagem parará. Pressionando o botão C
novamente, o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
2. Para obter o tempo total dessa contagem, pressionando o botão C, a contagem parará e durante
essa parada, pressione o botão D, e, em seguida o botão C.
3. Se desejar continuar a contagem a partir do tempo total da contagem adquirida, pressione o
botão D.
4. Se desejar zerar a contagem, pressione o botão C.

ALARME
O alarme soará todos os dias no horário ajustados se estiver ativado.

AJUSTANDO O ALARME
1. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão B duas vezes e, os dígitos de hora do
alarme piscarão.
2. Pressione o botão D para fazer o ajuste das horas do alarme.
3. Pressione o botão C e os dígitos de minutos piscarão.
4. Pressione o botão D para fazer o ajuste dos minutos do alarme.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão B.

Como ativar / desativar o Alarme
1. No modo de exibição do horário normal, mantenha o botão C pressionado e, em seguida
pressione o botão D para ativar / desativar o alarme. Será exibido no display o ícone “ ” para
o alarme, quando estiver ativado. Quando o alarme estiver desativado o ícone não aparecerá.
Nota:
1. Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período (“A” Antes do
meio-dia / "P" Após o meio-dia) esteja ajustado corretamente.
2. O alarme tocará na hora ajustada todos os dias por aproximadamente 60 segundos e poderá
ser interrompido, pressionando-se os botões C ou D.

AJUSTANDO DO HORÁRIO ANALÓGICO
1. Puxe a coroa ao primeiro estágio
2. Gire a coroa no sentido horário ou anti-horário
3. Ajuste o horário desejado
4. Ao final do ajuste, retorne a coroa para o estágio zero (posição neutra).

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
• Digital: CR2016 – 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos.
• Analógico: SR626SW – 1,55 V, com duração aproximada de 2 anos.

* A vida útil da bateria trocada, nas condições de uso normal (horário, calendário e cronógrafo),
proporcionará por aproximadamente 24 meses,

a precisão constante do mecanismo. Contudo,

dependendo da freqüência do uso do cronógrafo e da luz, poderá haver diferença na sua duração. As
especificações acima, por razão de melhoramentos, poderão ser alteradas sem aviso prévio.

