MANUAL MORMAII 8204L / 8204M / 8388M /
G395AA/G395AB/G470AA/G470AB/G519AA
CARACTERÍSTICAS
Os modelos Mormaii Ref. 8204L, 8204M, 8388M,G395AA,G395AB,G470AA,G470AB e G519AA
são relógios digitais com pulseira e caixa termoplástica, e opera com as seguintes
funções: Hora Normal, Calendário, Cronógrafo, Alarme e luz Eletroluminescente.
ESPECIFICAÇÕES
Exibição do horário:
Horário Normal – apresentação em: horas, minutos, segundos.
Modo de indicação das horas: formatos de 12/24 horas.
Calendário:
O calendário é exibido na função horário normal: mês, dia do mês, dia da semana.
Cronógrafo
Unidade de medida: 1/100 de Segundo
Lap time
Split
Alarme
Aciona todos os dias nos horários ajustados
Beep de horas.
Luz Eletroluminescente.
Bateria: Lítio (CR2025) - 3 V, com duração de aproximadamente 2 anos.
Bateria: Lítio (CR2016 para os modelos G470AA e G470AB ) - 3 V, com duração de
aproximadamente 2 anos.
VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

Botão A – Para acender a luz Eletroluminescente.
Botão B – Seleciona as funções e coloca os dígitos da Hora normal em modo de acerto.
Botão C – No modo alarme, coloca os dígitos do alarme em modo de acerto e seleciona os
próximos dígitos para ajuste.
Botão D – Faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto; Na referência 8388M o botão D
Ativa / Desativa o Alarme e o Beep.
Pressione o botão B para selecionar as funções: Horário Normal / Calendário, Cronógrafo
e Alarme. Sempre que o botão B for pressionado, um beep de confirmação da troca soará.

Obs.: Para a referência 8204L, a escala ficará da seguinte forma: Hora Normal/
Calendário, Alarme e Cronógrafo.
AJUSTANDO O HORÁRIO NORMAL /CALENDÁRIO
1. Na função 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 C para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem:
horas, minutos, mês, dia do mês, dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no
ajuste da hora.
4. Pressione D para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para
ajustar rapidamente.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão B.
CRONÓGRAFO (ST)
O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23horas, 59 minutos, 59
Segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo a
contagem é reiniciada.
O tempo será exibido em “Horas”,na primeira fila do display; "minutos" e "segundos", na
Segunda fila do display e "1/100 segundo"na terceira fila do display.
Este cronógrafo possui as funções: LAP e Split, para também pode ser usado para medir
frações intermediárias de tempo.
Operando o cronógrafo
1. No modo de Hora Normal, pressione o botão B, para alcançar o modo "cronógrafo (ST)”.
2. Pressione o botão D para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do
tempo decorrido.
3. Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão C para obter o tempo de volta,
sem interromper a contagem do display.
4. Pressione o botão C novamente e o tempo continuará a ser contado no display,
acrescido do tempo de interrupção.
5. Para obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento,
pressione o botão C, depois o botão D e novamente o botão C.
6. Para continuar a contagem a partir do tempo total, pressione o botão D.
7. Para zerar o cronógrafo (0'00"00), pare a contagem no botão D e depois pressione o
botão C.
AJUSTANDO O ALARME
1. Pressione o botão B para alcançar a função Alarme (AL);
2. Pressione o botão C e os dígitos de horas piscarão;
3. Pressione o botão D para fazer o ajuste das horas;
4. Pressione o botão C e os dígitos de minutos piscarão;
5. Pressione o botão D para fazer o ajuste dos minutos;
6. Ao final do ajuste, pressione o botão C.

Como Ativar / Desativar o Alarme e o Beep de horas
1. No modo de Alarme, pressione o botão D para ativar / desativar o alarme e /ou o
beep de hora.
2. Os sinais para o alarme (
) e / ou beep de horas (
) aparecerão na
terceira fila do display quando ativados.
3. Quando desligados, os sinais não aparecerão.
4. O alarme tocará na hora ajustada todos os dias por aproximadamente 20 segundos, e
poderá ser interrompido, pressionando os botões C ou D.Já para os modelos
G395AB,G470AA,G470AB e G519AA pressione os botões B,C e D.
Nota:
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.
Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.
FUNÇÃO SONECA
1. Quando o alarme estiver tocando, pode-se ativar a função “soneca” pressionando o
botão B.
2. O alarme tocará por duas vezes de cinco em cinco minutos.
Para interromper a função pressione os botões C ou D quando o alarme estiver tocando.
Nota:
Na referência 8388M, a função soneca continuará a cada toque do botão B.
1- Pressione o botão B e o som será interrompido, em seguida o display exibirá o ícone
piscando continuamente. Após decorrido 5 minutos, o alarme tocará novamente.
2. Se desejar continuar a função soneca, pressione o botão B novamente a cada toque do
alarme.
3. Se desejar interromper a função soneca, pressione o botão C ou o botão D.

Luz Eletroluminescente
Pressione o botão A em qualquer modo para acender a luz em qualquer modo.
TROCA DE BATERIA
Baterias recomendadas
Leitura digitalCR2025 - 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
'Vida útil da bateria : aproximadamente 24 meses.
A vida útil da bateria trocada, nas condições de uso normal (horário, calendário,
cronógrafo e alarme), proporcionará por aproximadamente 24 meses a precisão constante
do mecanismo. Contudo, dependendo da freqüência do uso do cronógrafo e luz, poderá

haver diferença na sua duração. As especificações acima, por razão de melhoramentos,
poderão ser alteradas sem aviso prévio.

