Használati útmutató
LORUS digitális karórához
Cal: Z001
Az óra jellemzői:
1.
2.
3.
4.
5.

Analóg és digitális időkijelzés: óra, perc, másodperc, hónap, dátum, hét napjai
Automatikus naptár: A naptár automatikusan beállítja a napokat és a hónapokat 2000-től 2049-ig.
Ébresztő: Beállítható, hogy a kiválasztott időpontban hangot adjon illetve óránként/percenként egyet
sípoljon.
Stopper: 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es pontossággal. Két részidő közötti különbség mérésére is
alkalmas.
12-24 órás kijelzés

A kijelző és a gombok funkciói:
„A” gomb (MODE): funkciók közötti választást teszi lehetővé. A
gomb megnyomásával az alábbi sorrendben történik a beállítás:
idő/naptár kijelző  stopper kijelzőébresztő
beállításidő/naptár beállítás
„B” gomb (ST/STP):
-

a naptár (dátum, hónap, nap) beállításához
a stopper elindításához/megállításához
az ébresztő és az idő beállítási funkció kiválasztásához
(léptetés az értékek között)

„C” gomb (RESET):
-

stopper újraindításához, részidőméréshez
az ébresztő funkció és az idő/naptár beállításához
az ébresztő kikapcsolásához

Ha megnyomjuk a „B” gombot miközben a „C” gombot nyomva tartjuk, az ébresztést és az óránkénti időjelzést
állíthatjuk be.
Ha megnyomjuk a „C” gombot miközben a „B” gombot nyomva tartjuk, a naptárjelzést látjuk. (hónap, nap)
A „B” és „C” gomb egyszerre történő megnyomásával az ébresztő hangjelzését halljuk.
A dupla naptár beállítása
1. Nyomja meg a „B” gombot a naptár megtekintéséhez.
2. A hónap, nap helye felcserélődik, ha a „B” gomb nyomva tartásával a „C” gombot is megnyomjuk.
3. 12 órás kijelzésnél az „A” (AM)/”P” (PM) felirat jelenik meg. 24 órás kijelzésnél nem jelenik meg
felirat a kijelzőn.
A stopper használata
1. Az „A” gomb (MODE) megnyomásával léphet a stopper funkcióhoz. (a stopper jele villogni kezd)
2. Ha az időmérés több mint 24 óráig tart, a stopper „0:00:00”-ról újraindul és elölről kezdi a számlálást.
3. A „C” (RESET) gombbal nullázza le a számlálót, az időméréshez nyomja meg a „B” azaz a ST/STP
gombot. Szintén ezzel a gombbal állíthatja meg a számlálást.
A RESET gomb újbóli megnyomására a számláló lenullázódik.
Részidőmérés
1. A „B” gombbal indítsa el az időmérést, majd nyomja meg a „C” gombot, amivel az első időmérés
eredményét a stopper eltárolja és mutatja a kijelzőn. Majd nyomja meg a „B” gombot annak érdekében,
hogy az első időmérés megálljon.
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2. A „C” gombbal lehet a részeredményeket megtekinteni. A „B” gombbal megállítható az időmérés,
újbóli megnyomására tovább folytatódik a számlálás. A művelet többször ismételhető.
Az ébresztő beállítása:
1. Nyomja meg az „A” gombot 2 másodpercig az ébresztő funkció kiválasztásához. (a beállítani kívánt
érték jele villogni kezd)
2. A „B” gomb benyomásával lehetséges az idő beállítása. Az óra majd a perc jele villogni kezd.
3. A „C” gombbal állíthatja be az órát majd a percet. A „C” gomb nyomva tartásával gyorsabban
változnak az értékek.
4. A beállítás befejezése után nyomja meg az „A” gombot, mellyel visszatér az alaphelyzethez.
Az ébresztő és a hang alkalmazása/kikapcsolása
1. Az ébresztő hangjelzése 30 másodperc után megáll. A „C” gomb megnyomásával manuálisan is
kikapcsolható.
Az idő/naptár beállítása
1. Az „A” gomb folyamatos nyomva tartásával lehetséges az idő beállítása. Az időt az alábbi sorrendben
állíthatja be:
másodperc percórahónapdátumnap (A „B” gombbal lehetséges a léptetés az értékek között)
2. A „C” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értéket.
3. Az „A” gombbal rögzítheti a beállításokat, s egyúttal visszatér az alaphelyzethez.

12 és 24 órás kijelzés beállítása
Miközben a „C” gombot nyomva tartjuk és megnyomjuk az „A” gombot, megjelenik a P jelzés, ami a 12 órás
kijelzést teszi lehetővé. Újbóli megnyomására ez a jelzés eltűnik, és a 24 órás kijelzés lesz érvényben.
A Lorus óra használatáról
•
•

Az óra apró elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy eltávolítani a
hátlapot!
Elem:
Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó!
Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.

•

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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