MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII –Y1749 / Y1963 / Y1625 / Y1864B / LS011

CARACTERÍSTICAS
Os modelos Mormaii Y1749_Y1963_Y1625_Y1864B_LS011 são relógios com leituras
digitais, caixa de aço e / ou caixa e pulseiras termoplásticas. A referência Y1864B utiliza
pulseira de couro.
Sua leitura é digital e opera com as seguintes funções: Horário Normal / Calendário;
Cronógrafo, Alarme; Timer, Hora Dual e luz Eletroluminescente.
ESPECIFICAÇÕES
Exibição do Horário:
 Horário Normal – apresentação em: horas, minutos e segundos.
 Modo de indicações das horas: formatos de 12/24 horas.

CRONÓGRAFO:
 Unidade de medida: 1/100 de Segundo .
 Modos de medição: tempo decorrido, tempo cumulativo.

Calendário:
 Calendário é exibido em mês, dia do mês, dia da semana.
Despertador:
 Alarme diário.
 Beep de horas.
Timer:
 Contagem regressiva até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
Hora Dual:
 Permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.
Luz Eletroluminescente.
Bateria
 CR2025 – 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as
referências: Y1749, Y1864B e LS011
 CR2016 – 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as
referências Y1963 e Y1625.

VISUALIZANDO AS FUNÇÕES

Botão A: Acende a Luz Eletroluminescente.
Botão B: Seleciona os modos, seleciona os dígitos de acerto.
Botão C: Coloca os dígitos em modo de acerto e zera o cronógrafo.
Botão D: Visualiza o Horário Dual, aciona o cronógrafo, aciona o Beep de horas e o som do
alarme e faz a correção dos dígitos. De acertos selecionados.
AJUSTE DO HORÁRIO E DO CALENDÁRIO

1. No modo de Hora Normal, mantenha o botão C pressionado por alguns segundos e os
dígitos de segundo piscarão.
2. Pressione o botão D para zerar os segundos, se necessário. Se os segundos estiverem
entre 31 e 59 haverá um avanço de 1 minuto.
3. Pressione B para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar (minutos, horas,
formato 12/24h, mês, dia, do mês e dia da semana).
4. Pressione D para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para
ajustá-los rapidamente.
5. Ao final do ajuste pressione o botão C.
ALARME (AL)
O Alarme soará todos os dias no horário programado, se estiver ativo.
Ajustando o Alarme
1. No modo de Hora Normal, pressione o botão B para selecionar o modo Alarme (AL);
2. Mantenha o botão C pressione e os dígitos de ‘’horas’’ piscarão;
3. Pressione o botão D para ajustar os dígitos de ‘’horas’’.
Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente;
4. Pressione o botão B os dígitos de ‘’minutos’’ piscarão;
5. Pressione o botão D para ajustar os ‘’minutos’’. Mantenha o botão pressionado para
ajustá-los rapidamente.
6. Pressione o botão C para finalizar o ajuste e o botão B para retornar ao Horário Normal.

OBS:
O alarme tocará durante 20 segundos e poderá ser interrompido pressionando qualquer
botão, exceto o botão ‘’A’’.

COMO LIGAR/ DESLIGAR O ALARM ‘’ALM’’ E O BEEP DE HORAS ‘’CHI’’
 No modo de alarme, pressione o botão D para ligar / desligar o Alarme e Beep
de Horas.

Será exibido no display ‘’ALM’’ para o alarme e ‘’CHI’’ para o beep de horas
quando estiverem ativados.

Para a referência Y1963 e LS011 aparecerá o sinal ‘’. Ícone ‘’
‘’ para o
beep de hora quando estiver ativado.
Quando o Beep hora estiver ativado, emitido um beep a cada hora cheia.
NOTA:
Quando o horário estiver na indicação 12/24 horas, certifique-se que o período esteja
ajustado corretamente.

CRONÓGRAFO (ST)
O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59minutos, 59.99
segundos, com a unidade de 1/100 de segundos. O tempo é exibido em ‘’horas’’, ‘’minutos’’,
‘’segundos’’ e ‘’1/100 segundos’’. Ao final dessa contagem o cronógrafo reiniciará.
Como medir o tempo no cronógrafo:
1. No modo de Hora Normal, pressione o botão B para a selecionar o modo cronógrafo;
2.Pressione o botão D para iniciar/parar/reiniciar o cronógrafo sem registro do tempo
decorrido.
3. Para zerar o cronógrafo pressione o botão D depois C.
Split (SPL):
Com o cronógrafo em funcionamento, pode-se parar a contagem do display sem interromper
a contagem decorrida.
 Durante a contagem, pressione o botão C e a contagem parará. Pressione C
novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo
interrupção.

Nota: Para alterar entre a Hora Normal e o cronógrafo sem interromper a contagem do
cronógrafo, pressione o botão B.
TIMER (TR)
 O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 23 horas, 59
minutos e 59 segundos. O tempo contado regressivamente em segundos, soando um
alarme ao final.
Ajustando a contagem regressiva:
1. No modo de Hora Normal, pressione o botão B para selecionar o modo ‘’Timer’’
2. Mantenha o botão C pressionado e o dígitos das horas piscarão;
3. Pressione o botão D para ajustar as horas. Mantenha o botão pressione para ajustá-las
rapidamente.
4. Pressione o botão B para selecionar os dígitos de minutos;
5. Pressione o botão D para ajustar os minutos. Mantenha o botão pressionado para ajustálas rapidamente.
6. Pressione o botão C para finalizar o ajuste.
Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:

Com o Timer ajustando, siga os procedimentos abaixo:
1 Pressione o botão D para iniciar/parar a contagem regressiva;
2 Serão emitidos beep’s de alerta ao final da contagem programada que poderão ser
interrompido pressionando qualquer botão exceto o botão A.
3 O Timer não repetirá a contagem a menos que seja reiniciado, pressionando o botão D.
COMO REINICIAR O TIMER
 Para reiniciar o Timer após o inicio da contagem, para a contagem no botão ‘’D’’ e depois
pressione o botão ‘’C’’. O Timer retornará á contagem programada. Para um novo tempo
de contagem, retorne ao procedimento de ajuste.
FUNÇÃO HORÁRIO DUAL (T 2).
A função ‘’Horário Dual’’ permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário
diferente.
Ajustando o Horário Dual:
1. No

modo de Hora Normal, pressione o botão D para alcançar o modo de Hora Dual.
2. Mantenha o botão C pressione e os dígitos de minutos piscarão;
3. Pressione o botão D para ajustar os minutos do Horário Dual.
Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
4. Pressione o botão B para selecionar as horas do Horário Dual.
Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.

5. Pressione o botão D para ajustar as horas do Horário Dual.
Mantenha o botão pressione para ajustá-las rapidamente.
6. Para finalizar o ajuste, pressione o botão C e para retornar ao Horário Normal pressione o botão D.
Nota: Os segundos acompanharão o Horário Normal
TROCA DE BATERIA
BATERIA RECOMENDADA: leitura digital CR2025...................3 v ou equivalente com
duração aproximada de 2 anos para as referências Y1749 e Y1864B.
CR2016 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as referências Y1963
e Y1625.

