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CHARAKTERYSTYKA

1.
2.


Czas: Analogowe i cyfrowe wskazanie czasu
Automatyczny kalendarz:
Kalendarz aktualizuje się do roku 2050 uwzględniając różnej długości
miesiące łącznie z lutym w latach przestępnych.
Funkcje czasu na świecie
Wyświetla czas z 77 miast i regionów świata. Wśród 77 miast są
miasta z czasem letnim z 30 minutami offsetu z UTC.
Ustawienie czasu letniego.
Po zdefiniowaniu własnej strefy czasowej można w łatwy sposób
wyświetlić czas własnej strefy.
Wyświetlanie stref czasowych w Stanach Zjednoczonych
24-godzinny stoper
Stoper mierzy czas do 23 godzin, 59 minut i 59 sekund z
dokładnością do 1/100 sekundy dla pierwszych 60 minut , a dla
dalszego czasu z dokładnością do 1 sekundy.
Odliczanie wsteczne
Odliczanie czasu może odbywać się do 9 godzin i 59 minut w 1minutowych odstępach.
Alarm codzienny (zwykły)
Alarm codzienny rozbrzmiewa co 24 godziny o wyznaczonej porze.
Można przeglądać dzwonki alarmu podczas korzystania z funkcji
demonstracji dzwonków.
Można ustawić Sygnał Pełnej Godziny
Alarm jednokrotny
Alarm pojedynczy brzmi tylko raz o wyznaczonym czasie i jest
wyłączany automatycznie.
Podświetlenie (panel elektroluminescencyjny)
Wbudowane elektroluminescencyjne podświetlenie podświetla
wyświetlacz na około 3 sekundy.

3.




4.


(Moduł NX11, NX14 )
Zegarek LORUS Seria R23

5.


Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Aby
w optymalny sposób wykorzystać jego możliwości prosimy o uważne
przeczytanie poniższej instrukcji oraz jej zachowanie do
późniejszego wglądu.

6.



7.

8.


Cal. NX11
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WYŚWIETLACZ I KORONKA

Cal. NX11

(Caliber NX14)
Caliber NX11 i NX14 różnią się od siebie wyglądem wyświetlacza, jednak
korzystanie z nich jest takie same.
Każde naciśniecie przycisku A pozwala na zmianę trybu według
następującej kolejności.

Pozycja koronki:

a: pozycja normalna
b: pozycja wyciągnięta
(ustawienia czasu analogowego)
Caliber NX11
Kiedy wyświetlacz powraca do wyświetlacza Czas/Kalendarz, słychać
dźwięk potwierdzenia.
Wybór wyświetlacza w trybie Czas/Kalendarz

Naciskanie przycisku D w trybie Czas/Kalendarz pozwala na zmianę
wyświetlanych elementów kalendarza w górnej połowie wyświetlacza
w części „day” (dzień), „date” (data), i „month” (miesiąc).

Naciśniecie i przytrzymanie na 2 do 3 sekund przycisku D w trybie
Czas/Kalendarz pozwala na wybór wyświetlenia w górnej i dolnej
połowie wyświetlacza, tak jak pokazano na schemacie poniżej.

Pozycja koronki:

Cal. NX11

a: pozycja normalna
b: pozycja wyciągnięta
(ustawienia czasu analogowego)
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Cal. NX11

USTAWIENIE CZASU ANALOGOWEGO

1.
2.


Wybór wyświetlacza możliwy jest tylko w trybie Czas/Kalendarz.

Jeżeli wszystkie segmenty wyświetlacza w trybie ustawień Czas/Kalendarz
są wyświetlane i migają oznacza to, że przypadkowo zostały jednocześnie
wciśnięte przyciski C i D.
Nie oznacza to uszkodzenia zegarka. W takim wypadku należy nacisnąć
przycisk A, C lub D, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz.



3.

Gdy wskazówka sekund jest na pozycji godziny 12:00 odciągnąć
koronkę.
Wskazówka sekund zatrzyma się w miejscu.
Obracać koronką, aby ustawić wskazówkę godzin i minut na
prawidłowe wskazanie czasu.
Wcisnąć pokrętło zgodnie z sygnałem czasu.

Zaleca się ustawić wskazówkę minut z wyprzedzeniem o 4 do 5 minut, a
następnie w odpowiednim momencie cofnąć na prawidłowe wskazanie
czasu.
CZAS CYFROWY/ USTAWIENIE KALENDARZA

USTAWIENIE CZAS/ KALENDARZ

Dla ułatwienia, rozdziały dotyczące wyświetlacza cyfrowego i dla tarczy ze
wskazówkami (czas analogowy) przedstawione zostały w poniższych
rozdziałach w postaci odrębnych rysunków.

Cal. NX11

1.
2.
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Wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby wyświetlić
ekran ustawień Czas/Kalendarz.
Aktualnie wybrany kod miasta miga w górnej części wyświetlacza .
Naciskanie przycisku B umożliwia wybór pozycji do zmiany. Kolejność
wyboru według poniższego schematu.

Na tym etapie można ustawić kod miasta dla własnej strefy czasowej.
Więcej informacji w rozdziale „Powrót do ekranu własnej strefy czasowej”.
3.
Za pomocą przycisku C lub D zmienia się wartość migającej pozycji.
* Aby wybrać miasto dla strefy czasowej należy posłużyć się
odpowiednim kodem reprezentującym nazwę danego miasta. Więcej
informacji w rozdziale „Miasta i różnice czasu”.
4.
Aby potwierdzić ustawienia, należy nacisnąć przycisk A. Spowoduje to
powrót do trybu Czas/Kalendarz.

Str. 6

USTAWIENIE WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ
Zegarek wyposażony jest w funkcję czasu na świecie. Umożliwia to
sprawdzenie czasu w 77 miastach i rejonach na ziemi. Po ustawieniu
własnej strefy czasowej dany kod miasta można oznaczyć jako własną
strefę czasową (wskaźnik HOME). Umożliwia to łatwe sprawdzenie czasu
we własnej strefie czasowej będąc w podróży w innej strefie czasowej.

1.
2.

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund.
Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części
wyświetlacza.
Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta
reprezentujący własną strefę czasową.
Należy wcisnąć jednocześnie przyciski C i D.
Przy wybranym kodzie miasta pojawi się wskaźnik HOME.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do
trybu Czas/Kalendarz.
Jeżeli zajdzie potrzeba ustawienia czasu, należy skorzystać z
procedury opisanej w rozdziale „Czas cyfrowy/ Ustawienie
kalendarza”.

Uwaga

Ustawienie sekund
Aby zresetować ustawienie sekund do wartości 00 należy nacisnąć
przycisk C lub D zgodnie z sygnałem czasu w momencie, gdy
wskazanie sekund miga. Gdy wskazanie sekund w momencie
wciśnięcia przycisku C lub D jest w zakresie pomiędzy 30 a 59
spowoduje wyzerowanie sekund do 00 i dodanie 1 minuty do
aktualnego czasu.

Po ustawieniu roku, miesiąca i dnia nazwa dnia tygodnia zostanie
ustawiona automatycznie.

Ustawienie formatu 12/24-godzinnego
Gdy został wybrany 12-godzinny format wyświetlania czasu, to należy
zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźnika AM (dla godzin
porannych) i PM (dla godzin popołudniowych). Podczas ustawiania
czasu w godzinach porannych należy zwrócić uwagę na wskazanie
AM/PM.

3.
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4.

Cal. NX11

1.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI CZASU NA ŚWIECIE

2.
3.

1.
2.
3.



Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund.
Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części
wyświetlacza.
Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta, dla którego
ma być wyświetlony czas.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do
trybu Czas/Kalendarz.
W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się
zgodnie ze wskazaniem czasu aktualnie wyświetlanego kodu miasta.
Jeżeli zegarek pozostanie z migającym kodem miasta na
wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostały wykonane żadne
operacje na zegarku, to zegarek automatycznie powróci do trybu
Czas/Kalendarz

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund.
Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.
Naciskanie przycisku B cyklicznie włącza i wyłącza czas letni.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do
trybu Czas/Kalendarz.

Uwaga

Gdy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik czasu letniego DST, to do
wskazania czasu zostaje dodana 1 godzina do wszystkich kodów
miast.

Czas letni może być ustawiony dla kodów miast i regionów, w których
używanie czasu letniego nie jest stosowane.

W przypadku, gdy alarm został ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje
się zgodnie z wyświetlaną godziną.

POWRÓT DO WSKAZANIA CZASU WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ

USTAWIENIE CZASU LETNIEGO
1.
2.
3.

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund.
Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.
Należy jednocześnie wcisnąć przycisk C i D.
Należy nacisnąć przycisk A, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz.
Na wyświetlaczu pojawi się kod miasta oznaczony wcześniej
wskaźnikiem HOME.

Uwaga
W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się
zgodnie ze wskazaniem czasu własnej strefy czasowej.

Cal. NX11
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KORZYSTANIE ZE STOPERA

Str. 10

USTAWIENIE TIMERA
1.
Należy nacisnąć przycisk A dwa razy, aby przejść do trybu Timer.
2.
Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund, aby
przejść do ekranu ustawień Timera.
3.
Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień
(aktywne wskazanie miga).

4.
5.
1.
2.
3.

Należy nacisnąć jeden raz przycisk A, aby przejść do trybu Stoper.
Naciskanie przycisku C uruchamia i zatrzymuje stoper.
Naciśnięcie przycisku D resetuje stoper do 00’00’’oo

Uwaga

Stoper kontynuuje naliczanie nawet po wyjściu z trybu Stoper.
Dlatego po zakończeniu pracy stoperem zaleca się zatrzymanie go,
gdyż powoduje to szybsze zużycie baterii.



Cal. NX11

KORZYSTANIE Z ODLICZANIA WSTECZNEGO

Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę
wartości ze zwiększoną prędkością.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga

Jeżeli czas odliczania zostanie ustawiony na 0:00, to funkcja Timera
nie zadziała.

Jeżeli zegarek pozostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami
na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne
operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Timera.
OPERACJE NA TIMERZE
1.
Naciskanie przycisku C uruchamia lub zatrzymuje odliczanie czasu.
2.
Naciśnięcie przycisku D resetuje Timer do wartości początkowej.
Uwaga

Na 3 sekundy przed zakończeniem odliczania zegarek zasygnalizuje
to dźwiękiem trwającym 10 sekund. Aby wyłączyć dźwięk, należy
nacisnąć dowolny przycisk.

Przed rozpoczęciem odliczania należy przyciskiem D zresetować
Timer.

Przyciskiem C zatrzymuje się i ponowne uruchamia odliczanie.

Odliczanie Timera jest kontynuowane nawet po przejściu do innego
trybu. Jeżeli nie używa się Timera w danym momencie, należy go
wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.

Cal. NX11
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KORZYSTANIE Z ALARMU CODZIENNEGO

Włączanie/ wyłączanie alarmu codziennego
Będąc w trybie Alarm codzienny naciskanie przycisku C cyklicznie włącza
(wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik nie wyświetlany) alarm
codzienny.
Wyłączanie dźwięku alarmu
Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A,
B, C lub D.

1.
2.
3.

4.
5.

Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby przejść do trybu Alarm
codzienny.
Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby
przejść do trybu ustawień alarmu.
Wskazanie godzin zacznie migać.
Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień
(aktywne wskazanie miga).

Sprawdzenie dźwięku alarmu
Będąc w trybie Alarm codzienny należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 do 3
sekund przycisk C.



Włączanie/ wyłączanie Sygnału Pełnej Godziny
1.
2.

Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby
przejść do trybu alarm codzienny.
Naciskanie przycisku D cyklicznie włącza
(wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik
nie wyświetlany) Sygnał Pełnej Godziny.

Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę
wartości ze zwiększoną prędkością.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga

Jeżeli zegarek pozostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami
na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne
operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Alarm
codzienny.

Jeżeli w trybie Czas/Kalendarz został wybrany 24-godzinny format
wyświetlania czasu, to czas alarmu również będzie wyświetlany w 24godzinnym formacie.

Jeżeli stosowany jest 12-godzinny format wyświetlania czasu, to
należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźników AM/PM.

Cal. NX11
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KORZYSTANIE Z ALARMU JEDNOKROTNEGO

Str. 14
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Wyłączenie dźwięku alarmu
Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A,
B, C lub D.

1.
2.
3.
4.

Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm
jednokrotny.
Należy jeden raz nacisnąć przycisk C. Pojawi się aktualne wskazanie
czasu powiększone o 1 minutę.
Naciskanie przycisku C lub D ustawia czas alarmu.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę
wartości ze zwiększoną prędkością.
Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do
trybu Czas/Kalendarz.
Po włączeniu alarmu jednokrotnego na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik 1-AL

Wyłączenie alarmu jednokrotnego
1.
Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm
jednokrotny.
2.
Należy nacisnąć przycisk C i D, aby wyłączyć alarm.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „- - : - -„

Cal. NX11
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PODŚWIETLENIE

1.

Naciśnięcie przycisku B w dowolnym trybie pracy zegarka podświetla
tarczę zegarka.



Jeżeli przycisk B zostanie naciśnięty w trybie Kalendarza lub w
wygaszonym trybie Czas/Kalendarz, to na podświetlonym
wyświetlaczu pojawi się czas i data.
Częste używanie podświetlenia skraca żywotność baterii.
Jeżeli podświetlenie jest słabe oznacza to, że bateria jest na
wyczerpaniu. Dlatego zaleca się wymianę baterii na nową.
Podczas używania podświetlenia zegarek może generować dźwięki.
Nie świadczy to o nieprawidłowej pracy zegarka.
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WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW ( dla wyświetlacza analogowego) i
SEIKO SR41W dla wyświetlacza cyfrowego zasilająca zegarek wystarcza
przeciętnie na 2 lata.
Ponieważ baterie są wkładane do zegarka w fabryce, ich aktualna
żywotność może być krótsza niż 2 lata.
Zaleca się dokonywanie wymiany baterii u autoryzowanego przedstawiciela.
Uwaga:
1.
Jeżeli alarm używany jest dłużej niż 10 minut dziennie i/lub
podświetlenie więcej niż jeden raz dziennie na 3 sekundy to
żywotność baterii może ulec skróceniu.
2.
Nawet jeżeli tylko jedna z baterii uległa wyczerpaniu, to zaleca się
wymianę dwóch baterii jednocześnie.
3.
Każda wymiana baterii wiąże się z ponownym ustawieniem zegarka.

Reset zegarka
Po wymianie baterii i/lub nieprawidłowemu wyświetlaniu wskazań należy
zresetować zegarek poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie
przycisków A,B, C i D przez 2 do 3 sekund (aż wyświetlacz wygaśnie).
Zegarek powróci do ustawień fabrycznych, tzn. godzina 12:00’00 , 1 styczeń
2005 z kodem miasta UTC jako własna strefa czasowa.



KODY I NAZWY MIASTA WRAZ Z RÓŻNICĄ CZASU



Nie we wszystkich krajach i strefach czasowych stosuje się zmianę na
czas letni.

Strefy czasowe w Stanach Zjednoczonych (PST, MST, CST i EST) są
wyświetlane również dla odpowiadających im miast.
*1UTC Czas uniwersalny
*2 Różnica czasu względem UTC w godzinach
*3 Stosowanie czasu letniego i/ strefy czasowe w USA

Cal. NX11
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DBANIE O ZEGAREK

Zegarek ten jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Nigdy nie
należy otwierać pokrywy zegarka.


OSTRZEŻENIA
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WODOODPORNOŚĆ
Warunki
użytkowania

Sporadyczny
kontakt z
wodą, mycie
rąk i deszcz

Pływanie i
prysznic

Nurkowanie

Nurkowanie z
akwalungiem

Oznaczenie
na zegarku

BATERIA
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Nie wolno wyjmować baterii z zegarka.
Baterie należy trzymać z daleka od dzieci. W przypadku połknięcia
baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Nie wolno zwierać baterii, podgrzewać jej lub wrzucać do ognia.
Bateria może eksplodować lub może z niej wyciekać toksyczny
elektrolit
Baterie nie są doładowywalne. Nigdy nie wolno próbować
doładować baterii, ponieważ może to spowodować wyciek lub
uszkodzenie baterii.

OSTRZEŻENIA
Nie wolno wrzucać starych baterii do ognia lub doładowywać ich. Baterie
należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno spalać lub
doładowywać starych zużytych baterii.

SERWIS
W przypadku nieprawidłowej pracy zegarka należy zapoznać się z
warunkami gwarancji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Brak wskazania
Nie
Nie
Nie
Nie
WATER
Tak
Nie
Nie
Nie
RESISTANT
WATER
Tak
Tak
Nie
Nie
RESISTANT
(50 M/5 BAR)*
WATER
Tak
Tak
Tak
Nie
RESISTANT
(100 M/10 BAR
lub powyżej)*

Nie wolno wykonywać żadnych operacji koronką, jeśli zegarek jest
mokry.

Jeżeli zegarek narażony był na działanie słonej wody, należy go
opłukać w świeżej wodzie i wysuszyć go.
Uwaga:
Skórzany pasek zegarka nie jest wodoodporny, dlatego może ulec
zdeformowaniu i odbarwieniu.

REAKCJE ALERGICZNE
Koperta zegarka, jego pasek i bransoleta bezpośrednio dotyka skóry.
Niektóre substancje mogą wywoływać stany alergiczne i podrażnienia skóry.
Pasek i kopertę zegarka należy utrzymywać w czystości. Jeżeli na
nadgarstku pojawią się podrażnienia skóry lub inne zmiany alergiczne,
należy zdjąć zegarek i skontaktować się z lekarzem.

POLE MAGNETYCZNE
Zegarek nie ulega oddziaływaniom pola elektromagnetycznego,
generowanego przez domowe urządzenia elektryczne.

WSTRZĄSY I WIBRACJE
Zegarek może być używany w sportach rekreacyjnych, ale należy zwrócić
szczególną uwagę, aby nie narażać zegarka na nadmierne uderzenia,
upadki, naciski.

TEMPERATURA
Zegarka nie należy narażać na nagłe skoki temperatury, nadmierne
przegrzanie lub schłodzenie.
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