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CECHY ZEGARKA
1. Wskazanie czasu: za pomocą wskazówek: godzinowej, minutowej
i małej sekundowej
2. Wskazanie daty: za pomocą wskazówki daty
3. Dzień tygodnia: za pomocą wskazówki dnia
WYŚWIETLACZ I KORONKA / PRZYCISKI
Wskazówka godzinowa

Wskazówka dnia

Wskazówka minutowa

Wskazówka dnia
Wskazówka daty
Koronka

Przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara

Mała wskazówka sekundowa

1. Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki w momencie, gdy mała wskazówka
sekundowa będzie znajdowała się w położeniu godziny 12.
2. Pokręcać koronką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby
przesunąć wskazówki godzinową i minutową, aż wskazówka dnia nie
zostanie ustawiona na żądany dzień tygodnia.
3. Pokręcać koronką w celu nastawienia czasu.
4. Wcisnąć koronkę do jej normalnego położenia zgodnie z sygnałem czasu.
Wskazówki
 Aby przesunąć wskazówkę dnia wprzód z większą prędkością, należy
cofnąć wskazówki godzinową i minutową o 4 do 5 godzin wstecz od
punktu poza punkt, w którym zmienia się wskazanie dnia (pomiędzy
23:00 wieczorem, a 4:00 rano) i następnie przesuwać je z powrotem w
przód dopóki wskazówka dnia ustawiona jest na dzień następny.
* Wskazówka dnia nie porusza się z powrotem podczas kręcenia
koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 Podczas nastawiania wskazówki dnia, należy pokręcać koronką
powoli.
 Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw przesunąć ją o 45 minut wprzód w stosunku do wymaganej godziny, po czym cofnąć
do dokładnego ustawienia.
JAK USTAWIĆ DATĘ
1. Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
2. Pokręcać koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby nastawić wskazówkę daty na żądaną datę.
3. Wcisnąć z powrotem koronkę.

Mała wskazówka sekundowa
a: Pozycja normalna

b: Pierwsza zapadka

Zegarek Lorus Cal. VD86

c: Druga zapadka
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WYMIANA BATERII

Wskazówka daty

Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW, która zasila zegarek oferowany
przez firmę Zibi, 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 niż 3 lata.
Proszę wymieniać baterię odpowiednio wcześniej, aby zapobiec
ewentualnym błędom działania zegarka. Baterię powinien wymieniać
pracownik wykwalifikowanego serwisu.

Przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara

JAK DBAĆ O ZEGAREK

Wskazówki
 Nie należy nastawiać wskazówki daty pomiędzy godziną 22:00, a 1:00
w nocy. Może to spowodować, że data nie będzie się zmieniać
prawidłowo. Jeżeli będzie konieczne nastawianie daty w tym przedziale
czasu, najpierw należy zmienić czas na dowolny z poza tego przedziału
czasu, a następnie należy ustawić datę i z kolei ponownie nastawić
czas.
 W trakcie nastawiania wskazówki daty, sprawdzić czy przesuwa się ona
odpowiednio z korkiem wynoszącym 1 dzień.
 Jest wymagane, aby przestawić datę w pierwszy dzień po 30 dniowym
miesiącu i lutym.

Jeśli Państwa zegarek oferowany przez firmę Zibi 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.
Zibi S.A.

OSTRZEŻENIE
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

ZEGAREK LUMIBRITE
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Bateria
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Oznaczenie
na tarczy /
kopercie zegarka

Brak
wskazania
WATER
RESISTANT
WATER
RESISTANT
(50M / 5BAR)
WATER
RESISTANT
(100M /
10BAR)
(lub więcej)

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

 Jeśli zegarek posiada wodoodporność typu 200M / 20BAR, 100M /
10BAR lub 50M / 5BAR, posiada odpowiednie oznaczenie na tarczy/
kopercie zegarka.
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 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.



MAGNETYZM
Państwa zegarek nie jest wrażliwy na generowane przez urządzenia
gospodarstwa domowego pola magnetyczne.



UDERZENIA I WIBRACJE
Państwa zegarek oferowany przez firmę Zibi może być noszony podczas
normalnych aktywności sportowych. Jednakże, proszę uważać, aby nie
dopuścić do jego upuszczenia na ziemię lub uderzenia o twardą
powierzchnię.



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