Használati útmutató
LORUS analóg karórához
Cal: Y676 (RL4 széria)
Az óra jellemzői:
1. Analóg időkijelzés: óra, perc, másodperc
2. Hét napjai/dátum
Menetzáras koronával ellátott modellek esetén
Tartsuk mindig biztosan rögzítve a koronát, ha nem akarjuk használni.
Hogyan nyissuk ki
Fordítsuk el a koronát az óramutató járásával ellenkező irányba. A korona ekkor kinyílik,
használható.
Hogyan zárjuk be
Ha befejeztük a korona használatát, enyhe nyomás mellett forgassuk el az óramutató
járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül.
Az óra vízzel való érintkezése előtt győződjön meg arról, hogy a korona tökéletesen záródjon.
Ne nyúljon a koronához, ha az óra nedves vagy vízben van.
A mechanikus óra üzembe helyezése
Használatba vétel előtt -az ábra szerint- az üveggel
párhuzamosan, intenzíven mozgassa az órát 30-60 mp-ig.
A kitérés kb. 20 cm legyen. Ezzel már néhány órai működéshez
elegendő a rugó felhúzása.
Az óra kifogástalan működéséhez napi 8-10 órai intenzív
karmozgás szükséges, amivel 24-30 órai járástartalék érhető el.
(Az egyes személyek mozgásmennyisége és intenzitása igen
különböző lehet, ami az óra működését befolyásolhatja, pl.:
járástartalék, pontosság
Idő beálllítása a naptárral nem rendelkező
órák esetén

1
2
3

Idő/naptár beállítása
a dátummal rendelkező órák esetén

Húzza ki a koronát a második kattanásig.
Állítsa be az időt.
Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig.
2. Állítsa az órát az előző nap dátumához.
3. Húzza ki a koronát a második kattanásig.
4. Forgassa a koronát a kívánt dátum
megjelenéséig.
5. Állítsa be a pontos időt.
6. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.
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Idő/naptár beállítása a hét napjaival és a dátummal rendelkező órák esetén
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Húzza ki a koronát az első kattanásig.
Állítsa az órát az előző nap dátumához,
ehhez forgassa ellentétes irányba a
koronát.
Húzza ki a koronát a második kattanásig.
Forgassa el a koronát a kívánt dátum
megjelenéséig.
Állítsa be a pontos időt.
Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Megjegyzés:
1. A percmutató pontos beállításánál úgy járjon el, hogy a korona elfordításával állítsa
előre 4-5 perccel, majd tekerje vissza a pontos idő beállításához.
2. Ha a mutatók áthaladnak a 12 órán és a naptár vált, akkor délelőtti, ha nem, akkor
délutáni pozícióban van az óra.
3. Ne állítsa a naptárt este 9 és hajnali 4 óra közötti mutatóállásnál, mert ez a
naptárszerkezet meghibásodásához vezethet.
4. Február illetve a 30 napos hónapok végén állítani kell a dátumon.
A Lorus óra használatáról
Vízmentességre vonatkozó jelölések/vízállóság
„Water resistant”
- Jelentése: az óra cseppálló. Esőben, kézmosásnál az óra nem károsodik, de úszásra, zuhanyzásra
nem használható.
„5 bar” vagy „ 50 m”
- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra alkalmas, de merülésre és egyéb vízi sportolásra nem.
„10 bar” vagy „100 m”
- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra, vízi sportolásra és nem túl mély vízben búvárkodásra
alkalmas, Búvárkodásra speciális búváróra használatát javasoljuk!




Az óra vízállóságát (200 m/20 bar, 100 m/10 bar, vagy 50 m/5 bar) az óra számlapja/hátlapja
mutatja.
Ne használja a gombokat vízben, vagy ha az óratok vizes. Amennyiben az óra sós vízzel (vagy
akár homokos vízzel) érintkezett, öblítse le tiszta csapvízzel majd alaposan törölje szárazra.
Ha nedvességet (párát) tapasztal az órában, azonnal forduljon szakemberhez. A víz súlyosan
károsítja az elektromos részeket a tokon belül.

A bőrszíj nem vízálló, abban az esetben sem, ha maga az óra vízálló feliratot visel, kivéve, ha a
szíjon külön jelölve van


Allergiás reakció

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek
tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ing ujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez
bekövetkezik, ne hordja többet az órát és forduljon orvoshoz.


Tisztítás

Csak puha ruhát és tiszta csapvizet használjon a tisztításhoz! Soha ne használjon vegyszert, mert
szétmarja az óra szerkezetét.


Szerviz

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a mellékelt jótállási/garancia jegyet.
Forgalmazó: TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b. www.lorus.hu; e-mail: info@seiko.hu
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