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Koronka:
a) Położenie normalne: wolna
b) Pierwsza zapadka: ustawianie daty
c) Druga zapadka: ustawianie godziny / regulowanie położenia wskazówek
stopera
Ustawianie godziny i regulowanie położenia wskazówek stopera
Zegarek został zaprojektowany w taki sposób, aby obie następujące
operacje:
1) ustawianie godziny, oraz
2) regulowanie położenia wskazówek stopera
były realizowane za pomocą koronki znajdującej się w położeniu drugiej
zapadki. Po wyciągnięciu koronki do drugiej zapadki, upewnić się, że oba
powyższe ustawienia są wykonane w tym samym czasie.
Ustawianie godziny
Wskazówka godzinowa

Wskazówka minutowa

Cechy zegarka
1. Wskazanie czasu: za pomocą wskazówek: godzinowej, minutowej
i małej sekundowej
2. Wskazanie daty: z wykorzystaniem liczb
3. Stoper: mierzy do 12 godzin z podziałką wynoszącą 1/20s
Tarcza zegarka i obsługa koronki
Wskazówka godzinowa

Wskazówka stopera: 1/20s
Wskazówka minutowa
Data
Koronka

Mała wskazówka
sekundowa

Wskazówka sekundowa stopera

Wskazówka godzinowa stopera

Wskazówka minutowa stopera
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Regulowanie położenia wskazówek stopera
Jeśli wskazówki stopera nie znajdują się w położeniu „0”, wykonać poniższą
procedurę (aby je ustawić do położenia „0”).
Wskazówka sekundowa stopera

Wskazówka stopera: 1/20s

Mała wskazówka sekundowa

1. Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki, w czasie gdy mała wskazówka
sekundowa znajduje się w położeniu godziny 12.
 Jeśli stoper mierzy czas lub jest zatrzymany, następuje jego
automatyczne wyzerowanie.
2. Pokręcając koronkę ustawić wskazówki godzinową i minutową.
 Zaleca się, aby wskazówki ustawić na czas przesunięty o kilka minut
wprzód w stosunku do bieżącej godziny, biorąc pod uwagę czas
potrzebny na wyregulowanie położenia wskazówek stopera (jeśli jest
to konieczne).
Wskazówki:
1. Podczas ustawiania wskazówki godzinowej, upewnić się co do
prawidłowości ustawienia pory dnia (przed południem / po południu).
Zegarek został zaprojektowany w taki sposób, aby data zmieniała się co
24 godziny.
2. Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw ją przesunąć o 4-5
minut wprzód w stosunku do wymaganej godziny, po czym cofnąć do
dokładnego ustawienia.
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1. Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
2. Pokręcać koronką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do
czasu pojawienia się właściwego dnia miesiąca.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do jej normalnego położenia.
Wskazówka: Nie ustawiać daty pomiędzy godziną 9:00 wieczorem a 1:00 w
nocy, ponieważ może to spowodować, że data nie będzie się zmieniać
prawidłowo.
Stoper

Wskazówka godzinowa stopera

Wskazówka minutowa stopera

1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 2 sekundy przycisk „A” dla
wybrania do regulacji wskazówki (wskazówek) stopera. Wybór wskazówki
(wskazówek) jest realizowany (poprzez naciskanie i przytrzymywanie
przycisku „A”) w następującej kolejności:
Wskazówka
stopera 1/20s

Wskazówka
sekundowa
stopera

Wskazówka stopera: 1/20s

Wskazówki
godzinowa
i minutowa
stopera

Wskazówka sekundowa stopera

Start / Stop

2. Naciskać przycisk „B” dla ustawienia wybranej wskazówki (wskazówek)
w położenie „0”.
 Dłuższe przytrzymywanie wciśniętego przycisku „B” powoduje
szybsze przesuwanie wskazówki.
3. Po wykonaniu wszystkich ustawień, po usłyszeniu sygnału czasu wcisnąć
koronkę do jej normalnego położenia, upewniając się przedtem, że
wskazówki godzinowa i minutowa znajdują się w prawidłowym położeniu.
Ustawianie daty
 Przed ustawianiem daty upewnić się, że przedtem ustawiono godzinę.
 Datę należy zmienić ręcznie pod koniec miesiąca lutego oraz miesięcy
mających po 30 dni.
Dzień miesiąca
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 Stoper może mierzyć czas w zakresie do 12 godzin, z podziałką
wynoszącą 1/20s.
 Zmierzony czas jest wskazany za pomocą czterech wskazówek stopera,
które poruszają się niezależnie od wskazówek wyświetlających bieżącą
godzinę.
 Gdy odliczanie osiąga 12 godzin, stoper automatycznie zatrzymuje
zliczanie czasu.
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Wskazówka minutowa stopera
Wskazówka godzinowa stopera

Podział /
Zwolnienie podziału /
Zerowanie

Przemieszczanie się wskazówki stopera 1/20s
 Po uruchomieniu stopera, wskazówka stopera 1/20s porusza się przez
około 10 minut, po czym zatrzymuje się automatycznie w położeniu „0”.
 Gdy pomiar jest zatrzymany lub mierzony jest międzyczas, przemieszcza
się on w odpowiednie położenie dla wskazania upływu jednostek 1/20s.
 Po wznowieniu pomiaru lub zwolnieniu podziału czasu, wskazówka
stopera 1/20s porusza się przez około 10 minut, po czym zatrzymuje się
automatycznie w położeniu „0”.
 W ten sam sposób, jeśli stoper jest wielokrotnie zatrzymywany i ponownie
uruchamiany, lub realizowane są wielokrotnie podział czasu i zwolnienie
podziału, wskazówka stopera 1/20s porusza się przez około 10 minut, po
czym zatrzymuje się automatycznie.
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 Przed rozpoczęciem korzystania ze stopera upewnić się że koronka
zegarka znajduje się w swoim normalnym położeniu oraz że wskazówki
stopera znajdują się w położeniu „0”.
 Jeśli wskazówki stopera nie powracają do położenia „0”, wykonać
procedurę zamieszczoną w rozdziale „Ustawianie godziny i regulowanie
położenia wskazówek stopera”.
Obsługa stopera
Pomiar standardowy

Start

Stop

Zerowanie

Pomiar zakumulowanego upływu czasu

Wznowienie

Stop

Start

Stop

Zegarek LUMIBRITE
Jeśli Państwa zegarek jest typu LUMIBRITE, posiada następujące cechy.
Zegarki LORUS LUMIBRITE absorbują i magazynują energię świetlną z
naturalnych i sztucznych źródeł, po czym w ciemności same emitują światło.
Są one wykonane z przyjaznych środowisku materiałów, dzięki czemu nie
szkodzą ani środowisku ani człowiekowi.
 W przypadku pełnego naładowania, zegarki LUMIBRITE świecą w
ciemności wiele godzin dłużej niż konwencjonalne zegarki z
podświetleniem tego typu. Jeśli zegarek jest wystawiony na światło o
jasności 500 luksów lub więcej (tj. oświetlenie typowego biura) przez
około 10 minut lub na bezpośrednie światło słoneczne przez około 2
minuty, oddaje później energię świetlną przez wiele godzin.
 Ponieważ zegarki LORUS LUMIBRITE emitują zmagazynowaną energię
świetlną, jasność ich podświetlenia z czasem słabnie. Czas świecenia
może się nieco zmieniać w zależności od długości wystawienia zegarka
na źródło światła, typ źródła światła oraz odległość zegarka od źródła
światła.

Zerowanie

Wymiana baterii
Miniaturowa bateria litowa SEIKO SR927SW, Maxell SR927SW, SONY
SR927SW lub EVERYDAY 395, która zasila zegarek, powinna wytrzymać
około 3 lata. Jednakże, ponieważ została ona wstawiona do zegarka w
fabryce, jej rzeczywista żywotność w czasie gdy Państwo ten zegarek
posiadają może być krótsza.
Proszę wymieniać baterię odpowiednio wcześniej, aby zapobiec
ewentualnym błędom działania zegarka. Baterię powinien wymieniać
pracownik wykwalifikowanego serwisu.

Naciskanie przycisku „A” powoduje naprzemienne
zatrzymywanie i wznawianie pomiaru czasu

Pomiar międzyczasów

Start

Zwolnienie
podziału

Podział

Stop

Zerowanie

Wskazówki:
1. Jeśli stoper jest używany ponad 3 godziny dziennie, żywotność baterii
może być krótsza.
2. Po wymianie baterii na nową, ustawić godzinę / datę i wyregulować
położenie wskazówek stopera.

Naciskanie przycisku „B” powoduje naprzemiennie
pomiar i zwalnianie podziału (międzyczasu)

Pomiar czasów dwóch zawodników

Końcowy
czas
pierwszego
zawodnika

Start

Drugi
zawodnik
finiszuje

Końcowy
czas
drugiego
zawodnika

Wskaźnik żywotności baterii
 Gdy żywotność baterii zbliża się do końca, mała wskazówka sekundowa
przemieszcza się skokami co dwie sekundy (zamiast co jedną sekundę).
W takiej sytuacji, jak najszybciej wymienić baterię na nową.
 W sytuacji gdy mała wskazówka sekundowa przemieszcza się skokami
co dwie sekundy, dokładność zliczania czasu przez zegarek pozostaje
zachowana.

Zerowanie
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Jak dbać o zegarek



BATERIA
UWAGA!
Nie wystawiać zużytej baterii na działanie ognia ani nie próbować jej
doładowywania. Utrzymywać baterię z dala od małych dzieci. Jeśli bateria
zostanie połknięta, natychmiast skontaktować się z lekarzem.



WODOODPORNOŚĆ
Warunki
używania
Oznaczenie
na tarczy /
kopercie zegarka

Brak
wskazania
WATER
RESISTANT
WATER
RESISTANT
(50M / 5BAR)
WATER
RESISTANT
(100M /
10BAR)
(lub więcej)
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MAGNETYZM
Państwa zegarek nie jest wrażliwy na generowane przez urządzenia
gospodarstwa domowego pola magnetyczne.
UDERZENIA I WIBRACJE
Państwa zegarek może być noszony podczas normalnych aktywności
sportowych. Jednakże, proszę uważać, aby nie dopuścić do jego
upuszczenia na ziemię lub uderzenia o twardą powierzchnię.



Przypadkowy
kontakt z wodą,
jak np. spryskanie
czy deszcz

Pływanie lub
prysznic

Nurkowanie
tuż pod
powierzchnią
wody

Nurkowanie z
akwalungiem

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TEMPERATURA
Zegarek utrzymuje znamionową precyzję wskazań wyłącznie w normalnym
zakresie temperatur.

 Jeśli zegarek posiada wodoodporność typu 200M / 20BAR, 100M /
10BAR lub 50M / 5BAR, posiada odpowiednie oznaczenie na tarczy/
kopercie zegarka.
 Nie naciskać ani nie pokręcać koronką w czasie gdy zegarek jest
wilgotny.
 Jeśli zegarek był wystawiony na słoną wodę, przepłukać go pod bieżącą
wodą, po czym wytrzeć dokładnie do sucha.
Uwaga:
Skórzane paski nie są wodoodporne (chyba że występuje odpowiednia
wskazówka), nawet jeśli sam zegarek jest wodoodporny.



REAKCJA ALERGICZNA
Ponieważ koperta zegarka i pasek dotykają bezpośrednio skóry nadgarstka,
istotne jest ich regularne czyszczenie. W przeciwnym wypadku może dojść
do podrażnień delikatnej skóry. W przypadku stwierdzenia występowania
jakichś niepokojących podrażnień, wstrzymać się z noszeniem zegarka i
skonsultować się z lekarzem.
Zegarek LORUS
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Pragniemy Państwa poinformować, że w sklepach rozległej sieci dystrybucji
ZIBI można się zaopatrzyć również w inny sprzęt elektroniczny, taki jak
notatniki elektroniczne, zegarki i zegary ścienne a także elektroniczne
instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i wiele innych. Wszelkie
informacje o naszej pełnej ofercie handlowej można uzyskać pod telefonami
022 32-89-111 oraz 0801 120-110.
Zapraszamy
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