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Druga zapadka

Koronka

Zegarek LORUS CAL. V33J (RYR SERIES)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wskazówka dnia

1. Czas:

Wskazany przez wskazówkę godzinową, minutową i
sekundową.
2. Data:
Wskazany przez wskazówkę daty.
3. Dzień tygodnia: Wskazany przez wskazówkę dnia.
4. Wyświetlacz 24 godzinny: Wskazany przez wskazówkę 24
godzinną.
WYŚWIETLACZ I OPERACJE KORONKĄ

Wskazówka godzinowa

Wskazówka minutowa
Pozycja normalna
Pierwsza zapadka
Druga zapadka
Koronka

Wskazówka
dnia
Wskazówka
sekundowa

Wskazówka daty
Wskazówka 24 godzinna

Pozycja koronki i operacje
Pozycja normalna: wolna
Pierwsza zapadka: nastawianie daty poprzez obracanie koronki w kierunku
zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.
Druga zapadka:
nastawianie czasu, dnia tygodnia i wskazówki 24godzinnej.
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Wskazówka 24 godzinna

1. Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki w momencie gdy wskazówka
sekundowa znajduje się na pozycji godziny 12. Wskazówka sekundowa
natychmiast zatrzyma się.
2. (Nastawianie dnia tygodnia)
Przekręcać koronkę w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu
wskazówek zegara w celu przesunięcia wskazówek minutowej i
sekundowej do momentu aż wskazówka dnia zacznie pokazywać
pożądany dzień.
Aby przesunąć wskazówkę dnia szybciej, należy przekręcić wskazówki
minutową i godzinową wstecz po około 4 godzinach od zmiany dnia na
następny, po czym przekręcić je ponownie wprzód do momentu
ustawienia wskazówki dnia na dzień następny.
* Wskazówka minutowa nie przesuwa się do tyłu.
3. (Nastawianie czasu)
Należy obrócić koronkę w celu nastawienia wskazania czasu i
wskazówki 24-godzinnej.
* Wskazówka 24-godzinna przesuwa się zgodnie ze wskazówkami
godzinową i minutową.
4. Wcisnąć koronkę do pozycji normalnej zgodnie z sygnałem czasu.
Uwagi:
1. Kiedy nastawiana jest wskazówka godzinowa i 24-godzinna, należy
sprawdzić poprawność nastawienia pory dnia. Zegarek jest tak
skonstruowany, że data i dzień tygodnia zmieniają się raz na 24
godziny.
2. Kiedy nastawiana jest wskazówka minutowa, najpierw należy ją
przesunąć do przodu o 4 lub 5 minut względem pożądanej godziny i
dopiero później przesunąć do tyłu na dokładną minutę.
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 Jaskrawość świecenia tarczy w zegarkach LORUS LUMIBRITE
obniża się stopniowo. Długość czasu jarzenia się tarczy może się
lekko różnić w zależności od czynników takich jak jaskrawość i
odległość od źródła światła.

NASTAWIANIE DATY

WYMIANA BATERII

Pierwsza zapadka

Miniaturowa litowa bateria SEIKO SR916SW, Maxell SR916SW lub
Matsushita SR916SW, która zasila zegarek, może działać w przybliżeniu 3
lata. Jednak, ze względu na to, że jest umieszczona we fabryce, aktualna
długość życia baterii może być mniejsza niż 3 lata. Należy się upewnić, aby
wymienić baterię od razu po jej wyczerpaniu, w celu uniknięcia wadliwego
działania zegarka. W celu wymiany baterii zalecane jest udanie się do
lokalnego serwisu.

Koronka

Wskazówka daty

DBAŁOŚĆ O ZEGAREK LORUS

1. Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
2. Obrócić koronkę w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek
zegara w celu przesunięcia wskazówki daty na pożądaną datę.
3. Wcisnąć koronkę do pozycji normalnej.
Uwagi:
Kiedy nastawiana jest data, należy robić to ostrożnie, aby nie wyciągnąć
koronki do pozycji drugiej zamiast do pozycji pierwszej. W przeciwnym razie
wskazówka sekundowa zatrzyma się i wymagane będzie nastawienie
czasu.
MODELE Z FOSFORYZUJĄCĄ TARCZĄ
* Jeśli zegarek jest zegarkiem LORUS z fosforyzującą tarczą (LORUS
LUMIBRITE), posiada następujące cechy.
Zegarki LORUS LUMIBRITE absorbują i magazynują energię świetlną z
natury lub ze źródeł światła sztucznego i emitują światło w ciemności.
Wyprodukowane są z materiałów przyjaznych środowisku i dlatego są
nieszkodliwe dla człowieka i środowiska.
 Z pełnym naładowaniem, tarcza zegarka LORUS LUMIBRITE jarzy się
w ciemności godzinę dłużej niż w przypadku konwencjonalnych
zegarków luminescencyjnych tego typu. Jeżeli wystawiony byłby na
światło większe niż 500 lux (oświetlenie w typowym biurze) w
przybliżeniu na 10 minut, lub bezpośrednio na światło słoneczne na 2
minuty, to będzie świecił przez godzinę.
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Zegarek ten zawiera precyzyjne elektroniczne komponenty. Nigdy nie
należy próbować otwierać tylnego wieczka zegarka.
Bateria

OSTRZEŻENIE
 Nie należy narażać starej baterii na kontakt z ogniem, a także nie można
jej ponownie doładowywać. Należy utrzymywać ją poza zasięgiem dzieci.
W przypadku jej połknięcia przez dziecko, konieczne jest
natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem.
Wodoodporność
* Jeżeli zegarek jest wodoodporny i oznaczony jest 200 M/20 BAR, 100
M/10 BAR lub 50 M/5 BAR, to pokazane jest to na tarczy zegarka lub tylnym
wieczku.
* Nie można operować przyciskami, gdy zegarek jest wilgotny.
* Jeżeli zegarek narażony jest na oddziaływanie soli, należy przepłukać go
świeżą wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.
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Warunki
korzystania
Opis na
tarczy/wieczku

Przypadkowy
kontakt z wodą
(deszcz,
spryskanie)

Pływanie,
prysznic

Kąpiel,
nurkowanie

Nurkowanie
z akwalungiem **

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

WATER
RESISTANT 5BAR
50M

Tak

Tak

Nie

Nie

WATER
RESISTANT
100M/10 BAR

Tak

Tak

Tak

Nie

Brak opisu
WATER
RESISTANT

Ostrzeżenie:
Pasek skórzany
wodoodporny.

nie

jest

wodoodporny,

nawet

jeśli

zegarek

jest

 REAKCJE UCZULENIOWE
Ponieważ obudowa i pasek dotyka bezpośrednio skóry, ważne jest aby były
regularnie czyszczone. W przeciwnym wypadku mogą one brudzić rękaw
koszuli lub wywoływać alergiczną wysypkę. Nie dociągać paska
maksymalnie do nadgarstka, aby uniknąć możliwych reakcji alergicznych.
Jeżeli na nadgarstku pojawiła się wysypka, natychmiast skonsultować się z
lekarzem.
 MAGNETYZM
Zegarek nie może być narażony na działanie pól magnetycznych,
wytwarzanych przez urządzenia gospodarstwa domowego.
 UDERZENIA I WIBRACJE
Zegarek może być używany przy normalnej aktywności sportowej. Jednak
należy uważać, aby go nie upuszczać na ziemię i nie uderzać.
 TEMPERATURY
Zegarek utrzymuje znamionową dokładność pomiaru czasu wyłącznie w
normalnym zakresie temperatur.
 SERWIS
Jeśli zegarek wymaga naprawy lub serwisowania, należy się skontaktować
z jego sprzedawcą.
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