Használati útmutató
LORUS digitális stopperhez
Cal: Z004
Funkciók:
- pontos idő kijelzése: óra, perc, másodperc, hét napjai alaphelyzet
- naptárkijelzés: hónap, dátum, hét napjai
- 1/100 mp-es stopper, 24 óra mérési tartomány, részidőmérés
- ébresztő
- óránkénti sípolás
A pontos idő és a naptár beállítása:
-

-

-

ha a kijelzőn a pontos idő látható, akkor az „S2” gomb háromszori
megnyomásával érhető el a beállító funkció. Ekkor a másodperc kijelzése
villogni kezd.
Az „S1” gombbal választhatja ki a módosítani kívánt értékeket a következő
sorrendben:
mp – perc – óra – dátum - hónap - nap
Az „S3” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értékeket.

12/24 órás üzemmód: a pontos idő beállításakor P, vagy A jelzés mutatja a 12 órás
időkijelzést. Amikor az óra kijelzése villog, nyomja meg az „S3” gombot és tartsa
benyomva addig, amíg a kijelzőn a percek mellett a „H” betű megjelenik. Ekkor az
időkijelzés 24 órás lesz.
- Ha minden értéket beállított, nyomja meg az „S2” gombot, mellyel visszatér az
alaphelyzethez.
Az ébresztő beállítása:
-

ha a kijelzőn a pontos idő látható, akkor az „S2” gomb kétszeri megnyomásával érhető el a
beállító funkció. Ekkor az óra majd a perc jele kezd villogni.
A kívánt értéket az „S3” gomb megnyomásával állíthatja be, az „S1” gombbal válthat az értékek
között.
Ha minden értéket beállított, nyomja meg az „S2” gombot, mellyel visszatér az alaphelyzethez.

Az ébresztőhang kikapcsolásának módjai:
-

az ébresztőhang 1 perc után automatikusan megáll, így nem szükséges gombot megnyomni, vagy
a hangjelzés leállításához nyomja meg az „S1” gombot, így másnap újra ébreszteni fog, vagy
nyomja meg az „S3” gombot a szundi/ismétlő funkció bekapcsolásához, így 5 perc elteltével újra
megszólal az ébresztő. Mindaddig ébreszteni fog, amíg az „S1” gomb megnyomásra nem kerül.
Ugyancsak kikapcsol az ismétlő funkció, ha az ébresztő hangját egy percen keresztül nem szakítja
meg.

A stopper használata:
-

-

Az „S2” gomb egyszeri megnyomásával érhető el a stopper funkció.
Az időmérést a „S3” gombbal indíthatja el, illetve állíthatja meg.
Ha mérés közben megnyomja az „S1” gombot, akkor a kijelzőn leolvashatja a
részidőt (ez alatt a stopper tovább számlál), majd a gomb ismételt benyomására a
kijelzőn ismét a ténylegesen eltelt idő látható
A stopper használatának befejezése után nyomja meg az „S2” gombot.

Elem: 1 db LR44/SR44
Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!
Forgalmazó:

TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.
www.lorus.hu; e-mail: info@seiko.hu
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