Használati útmutató
LORUS digitális karórához
Cal: Z012
Az óra jellemzői:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 egyet sípoljon.
Zónaidő kijelzésre alkalmas.
Visszaszámláló stopper: A visszaszámláló 23 óra 59 perc 59
másodpercről tud visszaszámolni.
Stopper: 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es pontossággal. Két részidő
közötti különbség mérésére is alkalmas.
12-24 órás kijelzés
Animációk: 12 és 24 órás kijelzés esetén is megjelennek, az animáció sebességét (gyors, lassú mozgás)
lehet változtatni.
Háttérmegvilágítás: A beépített elektromos megvilágításnak köszönhetően a kijelző éjszaka is
könnyen látható.

A kijelző és a gombok funkciói:
12 és 24 órás kijelzés közül lehet választani. Nyomja be az S1 gombot, így az animáció sebessége egyre
gyorsabbá válik. lassúgyors. Nyomja be az S2 gombot, így az animáció sebessége lassúra vált. gyorslassú
Az idő beállítása (analóg kijelző)
1. Első lépésként húzza ki a koronát, így a másodpercmutató meg fog állni.
2. A korona forgatásával állítsa be a helyes időt.
3. Nyomja vissza a koronát az eredeti helyére. Az óra elkezd újra járni.
Az órát digitálisan és analóg módon külön lehet beállítani.
A normál idő/naptár beállítása
1.
2.
3.
4.
5.
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Nyomja be az S3 gombot a normál idő funkció megjelenéséig.
Az S4 gomb benyomásával megkezdődhet az idő beállítása. Az mp jele villogni kezd.
Nyomja be az S1 gombot a másodperc beállításához.
Az S3 gomb benyomásával lépjen az óra beállításához.
A kívánt értéket az S1 gomb benyomásával állíthatja be.
Nyomja be az S4 gombot miután befejezte a beállítást.
A hét napjai automatikusan megváltoznak a dátum megváltoztatásával.

12 és 24 órás kijelzés beállítása
Az S2 gomb benyomásával választani lehet a 12 órás és a 24 órás kijelzés között. 12 órás kijelzés esetén nincs jel
a kijelzőn. A 24 órás kijelzés esetén a „-„ jel jelenik meg a dátum jele alatt. A naptár automatikusan beállítja a
dátumokat és a hónapokat egészen 2049-ig.
A kijelző módjainak/funkcióinak megváltoztatása
Az S3 gomb benyomásával lépjen a normál idő módra.
Ha már normál idő módban van az óra, hagyja ki a fenti műveletet.
Nyomja meg az S3 gombot, így a kijelző módjai (funkciója) egymást követő sorrendben változnak.

Az ébresztő beállítása:
1. A normál módról indulva nyomja be egyszer az S3 gombot, így a kijelzőn az ALARM mód felirat lesz
látható.
2. Az S4 gomb benyomásával lehetséges az idő beállítása. Az óra jele villogni kezd.
3. Nyomja be az S1 gombot, az óra (HOUR) beállításához.
4. Az S3 gomb benyomásával állíthatja be a percet. Az S3 és S1 gomb segítségével a képen látható
sorrendben állíthatja be az időt.
5. A beállítások befejezéseként nyomja meg az S4 gombot.
Az ébresztő és a hang alkalmazása/kikapcsolása



Az S2 gombbal állítható be/kapcsolható ki mindkét funkció. Az ébresztő jele és/vagy az órasignal ennek
megfelelően jelenik meg/tűnik el a kijelzőn/kijelzőről.
Egyidejűleg csak egy ébresztési idő állítható be.

Visszaszámláló funkció
Az S3 gomb háromszori megnyomásával válassza ki a TIMER módot.
Az S4 gomb benyomására az óra jele villogni kezd.
A kívánt értéket az S1 gomb benyomásával állíthatja be.
Az S3 gomb megnyomásával következhet a perc majd a másodperc beállítása. A kívánt értéket az S1
gomb benyomásával állíthatja be.
5. A beállításokat rögzítse az S4 gombbal. A mérést az S1 gombbal indíthatja el és szintén ugyanezzel a
gombbal állíthatja meg.
6. Ha a visszaszámláló módban marad (TA), az S1 megnyomásával indíthatja újra a visszaszámlálást.
7. Az S3 gombbal léphet vissza az alaphelyzethez, az idő/naptár funkcióhoz.
1.
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Zónaidő
1. Az S3 gomb kétszeri megnyomásával a zónaidő funkcióhoz ér. (OR felirat a kijelző bal oldalán)
2. Az S4 gomb benyomására az óra jele villogni kezd. A kívánt értéket az S1 gomb benyomásával
állíthatja be.
3. Az S3 gomb megnyomásával következhet a perc beállítása. A kívánt érték beállítása az S1 gomb
benyomásával lehetséges.
4. A beállításokat rögzítse az S4 gombbal.
5. Az S3 gombbal léphet vissza az alaphelyzethez, az idő/naptár funkcióhoz.
A stopper használata:
Alaphelyzetből indulva az S3 gombot nyomja meg négyszer a stopper funkció eléréséig. (ST jelzés jelenik meg a
kijelző bal oldalán).
Általános mérés
1. Az S1 gomb megnyomásával automatikusan elindul és megáll a stopper.
2. Az S2 gombbal lehet lenullázni a számlálót („0:00;00.”)
Az időmérés befejezése után az S3 gombbal térhet vissza az alaphelyzethez.
Részidőmérés
1. Az S1 gombbal indítsa el az első mérést.
2. Nyomja meg az S2 gombot, amivel az első időmérés eredményét a stopper eltárolja és mutatja a
kijelzőn. Majd nyomja meg az S1 gombot, annak érdekében, hogy az első időmérés megálljon.
3. Az S2 gombbal lehet a részeredményeket megtekinteni. Az S2 gombbal megállítható az időmérés,
újbóli megnyomására tovább folytatódik a számlálás. A művelet többször ismételhető.
4. Az S2 gomb újbóli megnyomásával a kijelző „0:00;00.”-ra változik és újra lehet kezdeni az időmérést.
Világítás
Az S2 gomb benyomására a kijelző háttérmegvilágítást kap. (Világosságban ez a funkció nem érzékelhető.)
Amikor a világítás kezd halványulni, cserélje ki az elemeket.

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.

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.

Figyelmeztetés:
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.


Sérülés

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.


Hőmérséklet

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.


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

