MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR– D625.02 / D625.14

1/2

CARACTERÍSTICAS
O seu Mormaii mod. D625.02 - 625.14, foi projetado especialmente
para utilização em esportes aquáticos. Sua leitura é digital e opera
as seguintes funções: horário (12/24 h), calendário (Americano e
Europeu), alarme, cronógrafo e luz-eletroluminescente.
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de relógio: Quartz
Capacidade do relógio:
I - Modo de indicação de horas: Horas, Minutos, Segundos
II - Sistema de indicação das horas: Comutação entre os sistemas
12 e 24 horas.
III - Sistema de calendário: mês, data, dia da semana (calendário
programado para 28 dias em fevereiro)
IV - Modo Cronógrafo:
Unidade de medição: 1/100 de segundo
Modos de medição: Tempo decorrido, Lap time
V - Modo de despertador: Alarme e Bip de horas
VI - Luz Eletroluminescente
VII - Bateria de Lithium (CR2016 ) - 3V
Vida útil : aproximadamente 2 anos ( em uso normal )
VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

Calendário:
Os dias da semana são indicados no visor por : SUN
(Domingo), MON (Segunda), TUE (Terça), WED (Quarta), THU
(Quinta), FRI (Sexta) e SAT (Sábado).
Mantenha o botão A pressionado e pressione o botão B para
obter o calendário americano (mês/data) ou o europeu
(data/mês)

Modalidade 12/24 horas:
Mantenha pressionado o botão B, em seguida pressione o
botão C, para alcançar a modalidade 12 ou 24 horas.
Nota: Quando na modalidade 12 h, o indicador do sistema (no
canto direito do mostrador ) estará ativo:
'AM" (antes do meio-dia) ou "PM" (após o meio-dia), no modo
horário.
2. COMO USAR O ALARME
Ajustando o Alarme
2.1 Pressione o botão C por 3 seg. Os dígitos de horas e o
MON (dia da semana) estarão piscando

Botão A : mês, data e dia da semana
Botão B : Alarme em horas e minutos.
Botão C : Para selecionar funções
Botão D : Para acender a luz-El

AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO
Pressione o botão C, por 3 segundos, entra-se na função
horário do alarme, em seguida, pressione novamente o botão C
e, os dígitos de segundos piscarão. Então pressione o botão B
para zerar os segundos.
* Quando os segundos estiverem entre 30 e 59 seg, pressionandose o botão B, haverá um avanço de 1 minuto.
1.2 Pressione o botão A e os dígitos referentes aos minutos
piscarão. Acerte os minutos pressionando o botão B.
1.2 Pressione o botão A e os dígitos referentes as horas piscarão.
Acerte as horas pressionando o botão B.
1.4 Pressione o botão A, para selecionar os próximos dígitos (mês,
data e dia da semana)
Siga os mesmos procedimentos anteriores para ajustá-los.
1.5 Pressione o botão C ao final dos ajustes.

2.2 Pressione o botão B para ajustar as horas.
2.3 Pressione novamente o botão A, os dígitos de
"Minutos" estarão no modo de correção, ou seja,
estarão piscando;
2.4 Pressione o botão B para ajustar os "Minutos".
• Pressionando-se continuamente o botão B os dígitos
avançam rapidamente.
2.5 Pressione o botão C para retornar o relógio à
exibição de horário normal.

1.1

Comutação ON/OFF do Alarme e Bip de horas
• Mantenha pressionado o botão B e pressione o botão A, para
obter o ON/OFF do alarme e Bip de horas.
Como desligar o Alarme
• O alarme soa durante 16 segundos.
• Pressionando o botão B, desliga-se o alarme que está
tocando.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR– D625.02 / D625.14
.
Nota:
'Quando o Alarme estiver ativado, um som será emitido todos os
dias,
na mesma hora, pelo intervalo de aproximadamente 20 segundos.
Quando o Bip de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora
cheia
3. COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO
Este cronógrafo conta em 1/100 segundo durante 30 min. (29
minutos, 59,99 segundos),
após 30 minutos, passa a contar em 1 segundo até o máximo de 24
horas( 23 horas, 59 minutos e 59 segundos).
Ao fim do intervalo de 24 horas, este pára, voltando a marca de
reajuste (0:00'00").
3.1 Pressione o botão C, para selecionar a função Cronógrafo
3.2 Pressione o botão A para dar partida ao cronógrafo.
3.3 Pressione o botão A para parar a contagem sem haver registro
de tempo decorrido. Pressione o botão A novamente para continuar.
3.4 Acione o modo "LAP TIME", pressionando o botão B, para
parar momentaneamente a contagem, sem interromper a contagem
de tempo decorrido. Pressionando o botão B novamente, o tempo
continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de
interrupção.
3.5
Para verificar a parada parcial, pressione o botão B, em
seguida o botão A e novamente o botão B.
3.6 Para zerar o cronômetro em funcionamento pressione o botão
A , e em seguida o botão B.

NOTA:
* Para parar (zerar) a contagem, pressione A e então B.

Para retornar à modalidade do horário normal, sem perturbar a
operação da modalidade cronógrafo, pressione o botão C. Para
retornar à modalidade cronógrafo, pressione novamente o botão
C.
* O tempo é contado o em "1/100 segundo", "segundos" e "minutos"
até 30 min. Após 30 minutos, o tempo passa ser exibido em
'segundos", "minutos" e "horas".
TROCA DE BATERIA
BATERIA RECOMENDADA : ................ LÍTIO (CR1620) 3V .
VIDA ÚTIL DA BATERIA: ..........................APROXIMADAMENTE 2 ANOS
(EM USO NORMAL)
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