,MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MARINER MNA556/MNA557/MNA558 / MNA559
CARACTERÍSTICAS
O seu modelo Mariner ref. MNA556, MNA557, MNA558 e MNA559 são relógios digitais com caixa e
pulseira termoplásticas.
Operam com as seguintes funções: Horário normal e calendário.
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 e dia do mês.
Bateria
• V392– 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos

VISUALIZANDO AS FUNÇÕES NO DISPLAY

Botão A – Faz a correção dos dígitos selecionados e visualiza o calendário
Botão B – Coloca os dígitos em modo de acerto.
.

COMO AJUSTAR O HORÁRIO NORMAL / CALENDÁRIO
1. Pressione o botão A duas vezes para selecionar os dígitos do segundo, em seguida pressione o
botão B para zerar.

2. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão B duas vezes para selecionar os dígitos
que deseja ajustar na seguinte ordem: mês, dia do mês, hora e minuto.
3. Pressione o botão A para fazer o ajuste dos dígitos selecionados.

OBS: 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 H).

COMO TROCAR PULSEIRAS

SENTIDO DE
ENCAIXE /
DESENCAIXE
DA PULSEIRA

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Bateria recomendada: • Lítio (V392) - 3 V ou equivalente.
Vida útil da bateria: aproximadamente 24 meses.

* 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.

