
knipperen, druk op knop B om te controleren of de stop 
aanduider begint te knipperen. Druk daarna tweemaal op 
knop C om de cijfers op nul te zetten.

3.  Bij het meten van een langere periode dient de stopwatch 
teruggezet te worden naar het tijd/kalenderdisplay nadat 
de stopwatch begint te tellen om een foute berekening te 
voorkomen.

     *  Wanneer knop B of C is ingedrukt in het stopwatch-  
display, zal een enkel signaal klinken om de  
werking te bevestigen.

    

** Herstarten en stoppen kunnen worden
 herhaald door op knop B te drukken.

** Meting en vrijgeven van tussentijd kunnen
 worden herhaald door op knop C te drukken.

INSTELLEN VAN HET ALARM 

1.  Druk op knop A gedurende 2 seconden om de
 alarm instel functie te activeren. (De alarm instel
 functie begint te knipperen.)

2.  Druk op knop B om het instellen van ˝Uur˝ en
 ˝Minuut˝ te activeren. Het display verandert in
 onderstaande volgorde bij iedere druk op knop B.

3.  Een knipperend cijfer wordt verhoogd bij iedere
 druk op knop C. De cijfers gaan sneller als knop C
 ingedrukt gehouden wordt.

 •  Keuze van de in te stellen cijfers in de alarm  
  instelfunctie en de tijd/kalender instelfunctie.

Knop C:  • Alarmdisplay in het tijd/kalenderdisplay.
 •  Tussentijd/Tussentijd vrijgeven/Op nul zetten in de 

stopwatch functie.
 •  Instellen van de cijfers in de alarm instel functie en 

de tijd / kalender instelfunctie.
 • Stoppen van het alarm in willekeurig display.

Knop B     met knop C ingedrukt:
     In- en uitschakeling van het alarm en het  

tijdsignaal.

Knop C     met knop B ingedrukt:
    Overschakeling van het kalender (maand
    en datum) display.

Knoppen B & C:
    Alarm test in het tijd / kalenderdisplay.

INSTELLEN VAN HET TWEEDE KALENDER 
DISPLAY

1.  Druk op knop B totdat het kalender (maand, 
datum en dag) display verschijnt. Het kalender 
display wordt weergegeven terwijl knop B 
ingedrukt wordt gehouden. 

2.  De maand en datum zullen van plaats wisselen 
met iedere druk op knop C terwijl knop B 
ingedrukt gehouden wordt.

       Maand    Dag     Datum              Datum     Dag    Maand

*  In de 12-uurs indicatie, wordt het AM/PM teken 
weergegeven. In de 24-uurs indicatie is er geen  
indicatie.

HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

1.  Druk op knop A totdat het stopwatchdisplay verschijnt. 
(De stopwatch aanduider begint te knipperen.) De stop-
watch kan meten tot maximaal 24 uur en wordt de eerste 
40 minuten weergegeven in minuten, seconden en 1/100 
seconden, daarna in uren, minuten en seconden. (De 1/100 
seconde aanduider gaat knipperen tijdens de eerste 40 
minuten.) Wanneer de meting langer duurt dan 24 uur zal 
de stopwatch op nul worden gezet ˝0:00oo˝ en opnieuw 
beginnen met tellen.

2.  Zet de cijfers op ˝0:00oo˝ alvorens de stopwatch te gebrui-
ken. Wanneer de tussentijd en de stopwatch aanduiders 

FUNCTIES
1. TIJD / KALENDERDISPLAY:    

Uur, minuut, seconden, datum, dag van de week
 en maand.
2.  AUTOMATISCHE KALENDER INSTELLING:  

De kalender wordt automatisch ingesteld voor
 oneven en even maanden behalve februari van
 een schrikkeljaar.
3.  TIJDAANDUIDING:    

Overschakeling van de 12- naar de 24-uursindicatie is  
mogelijk.

4.  STOPWATCH:    
24-uurs stopwatch met 1/100 seconde uitlezing

 voor de eerste 40 minuten en daarna met een  
1 seconde uitlezing. Tussentijdmeting is mogelijk.

5.  ALARM:    
Het alarm geeft een signaal op de gewenste tijd

 gedurende 30 seconden.
6.  UURTIJD SIGNAAL:    

Kan worden ingesteld op ieder heel uur.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

Knop A:  • Keuze van het display.
De keuze wordt gemaakt in onderstaande volgorde:

Knop B:  •  Kalender (maand, datum en dag) display in het tijd / 
kalenderdisplay.

 • Starten / stoppen in de stopwatchfunctie.

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricage-
fouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze 
termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- 
vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. 
Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden. 

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze 
garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging 
op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de 
bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge 
tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan 
te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van 
het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk 
buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website:  
www.loruswatches.com 

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:
1.  Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door  

LORUS uitgevoerde reparaties.
2.  De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3.  Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is in-

gevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent  
LORUS geen verdere aansprakelijkheid.  
Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit 
aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

Bij dit product zijn 
batterijen geleverd. 

Wanneer deze leeg zijn, 
moet u ze niet weg-

gooien maar inleveren 
als KCA.

KALIBER Z001, Z002, Z003
R23 SERIES

[Kaliber Z001]

Alarm teken

Dag aanduider

Uur

Minuut

Seconde

EL knop

C

B

A

EL knop

Uurt i jd
signaal teken

A

Minuut

B

Uur

[Kaliber Z002 / Z003]

Uurt i jd
signaal teken

Dag aanduider
Alarm teken

C

Seconde

B

C

B

C

A

Stopwatch
aanduider

Stop aanduider
Tussent i jdaanduider

1/100 seconde
aanduider

B: Starten/Stoppen

C: Tussentijd/Tussentijd
vrijgeven/Op nul
zetten

Minuut Seconde 1/100 seconde

Sta r ten

B
**

Cumulatief verlopen tijdmeting

Stoppen Herstarten Stoppen Op nul zetten

B B B C

Starten

B CBC

Tussentijd Stoppen    Op nul
                  zetten 

C
**

Tussentijd
vrijgeven

Tussentijdmeting

Finish (eerste renner)

B C B C C
Starten Op nul zettenStoppenF in i sh

  t i jd  van  
    1s te  
dee lnemer

Meting tussen twee deelnemers

Finish (Tweede renner)

F in i sh
  t i jd  van  
     2de  
dee lnemer

A C

Alarm instel  aanduider

B

Uur Minuut “A” (AM)

B

Uur instellen Minuut instellen

A

A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tijd/kalenderdisplay Stopwatchdisplay

Druk gedurende
2 seconden
op knop A.

A

A

Instellen van alarmInstellen van tijd/kalender
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4.  Nadat alle cijfers zijn ingesteld, druk op knop A om terug te 
gaan naar het tijd/kalenderdisplay.

(Het display gaat direct terug naar het tijd/kalenderdisplay en niet 
naar de tijd/kalender instelfunctie).

Noot: Controleer bij het instellen van de uurcijfers of
˝A˝ (AM) / ˝P˝(PM) teken juist is ingesteld.

HET IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET 
ALARM EN HET TIJDSIGNAAL
1. Druk op knop C in het tijd/kalenderdisplay totdat het  

alarmdisplay verschijnt. Het alarmdisplay wordt  
weergegeven terwijl knop C ingedrukt wordt gehouden.

2. Bij iedere druk op knop B met knop C ingedrukt,
 zal het alarm- en het uurtijdsignaal als volgt
 worden in- en uitgeschakeld.:

HET STOPPEN VAN HET ALARM

Het alarm gaat af op de gewenste tijd gedurende 30
seconden en stopt. Het alarm kan handmatig worden
gestopt door op knop C te drukken in een willekeurig
display.

ALARM TEST

Het alarm kan worden getest door tegelijkertijd de
knoppen B en C in te drukken in
het tijd/kalenderdisplay.

INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel:

B

C

Uur

A la rmd isp lay

Minuut “A” (AM)

Alarm is ingeschakeld.
Ti jdsignaal  is
uitgeschakeld.

Alarm en t i jds ignaal
zi jn uitgeschakeld.

Ti jdsignaal  is
ingeschakeld.
Alarm is uitgeschakeld.

Alarm en t i jds ignaal
zi jn ingeschakeld.

1.  Druk op knop A om de tijd/kalender instelfunctie te active-
ren. (De tijd/kalender instel aanduider en de seconde cijfers 
beginnen te knipperen.)

2.  Keuze van de in te stellen knipperende cijfers kan
 worden gemaakt door op knop B te drukken.

3.  Een (knipperend) cijfer wordt verhoogd bij iedere druk op 
knop C. (De cijfers, behalve de seconden, bewegen sneller 
door knop C ingedrukt te houden.)

• Instellen van seconden
 Druk op knop C tegelijkertijd met een tijdsignaal. De secon-

den worden op ˝00˝ gezet en starten onmiddellijk. Wanneer 
de seconden een getal tellen van ˝30˝ tot ˝59˝ en knop C is 
ingedrukt, wordt er een minuut toegevoegd en de secon-
den  worden onmiddellijk op ˝00˝gezet.

4.  Nadat alle cijfers zijn ingesteld, druk op knop A
 om terug te gaan naar het tijd/kalenderdisplay.

 Noot.: Bij het instellen van de uren controleer of
 ˝A˝(AM) /˝P˝(PM) juist is ingesteld.

OVERSCHAKELING VAN 12-UURS - NAAR 
24-UURS INDICATIE

In de kalender van het alarmdisplay zal bij iedere druk op knop 
A het tijd aanduider display overschakelen van de 12-uurs - 
naar de 24-uursindicatie.

Overschakeling in het kalenderdisplay
 12 uur                                       24 uur

[Knop B ingedrukt houden]

Overschakeling in het alarmdisplay
 12 uur                                        24 uur

[Knop C ingedrukt houden]

Wanneer het ˝A˝(AM) / ˝P˝(PM) teken verschijnt, wordt het kalen-
der of alarmdisplay weergegeven in de 24-uursindicatie.

Licht functie (Kaliber Z001)

Wanneer de EL knop wordt ingedrukt en losgelaten
in de tijd/kalender of stopwatchdisplay of in de alarm
instel functie of de tijd/kalender instel functie, zal het
licht gedurende 4 seconden het display verlichten.

 EL knop (alleen voor Kaliber Z001)

  Seconden   Minuten   Maand  Uur

  Dag   Datum

Noten:
1. De horloges functioneren met een batterij. Wanneer het 

licht zijn helderheid aan het verliezen is, is de batterij aan 
het leeg raken.We raden u aan om de batterij te wisselen 
voordat het horloge uit zichzelf stopt.

2.  Als u de verlichting gedurende een lange periode gebruikt, 
zal de batterij eerder leeg zijn dan staat aangegeven.

WISSELEN VAN BATTERIJ

De miniatuurbatterij Seiko CR2016 die energie geeft aan uw 
horloge heeft een levensduur van ongeveer 5 jaar (Kal.Z002) / 
10 jaar (Kal.Y922).
Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gebracht 
zal de actuele levensduur, eenmaal in uw bezit, korter kunnen 
zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij op tijd. Wij 
raden u aan dit door een Lorus dealer te laten doen.

Noot:
Als het alarm vaker wordt gebruikt dan 30 seconden per dag 
en/of het licht langer dan 4 seconden per dag dan zal de batterij 
een kortere levensduur hebben dan staat aangegeven.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS 
HORLOGE

•  Batterij

Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 
100m/10 bar of 50m/5 bar dan staat dit aangegeven aan de 
voor- of achterzijde.

A

A

A

A

*  Druk niet op de knoppen als het horloge nat is.

*  Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig 
het dan met schoon water en maak het droog met een 
schone doek.

Let op:
Als uw horloge waterresistant is, houdt dat niet automatisch 
in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens wa-
terresistant is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als 
˝SwimSafe˝.

•  Allergische reactie
 Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het  

belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw 
zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, 
kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak 
op de huid maar met een beetje speling.

•  Magnetisme
 Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van mag-

netisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur.

•  Schokken en trillingen
 Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon 

omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde 
oppervlakken.

•  Temperatuur
 Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauw- 

keurigheid behouden.

•  Service
 Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten  

nakijken.

Incidenteel
contact
met water

Mate van
   gebruik Zwem-

men/
Douchen

Skin-
diving

Scuba
divingIndica-

tie op 
achterdeksel

Geen
indicatie

Water
resistant

Water
resistant
50m/5 bar

Water
resistant
100m/10 bar

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

LET OP!
STEL DE BATTERIJ NIET BLOOT AAN VUUR EN 
PROBEER HEM NIET OP TE LADEN. HOUD DE 
BATTERIJ BUITEN HET BEREIK VAN KINDE-

REN. ALS EEN KIND DE BATTERIJ INSLIKT, RAAD-
PLEEG DAN ONMIDDELLIJK EEN ARTS.

Ti jd/Kalender instel
aanduider

A

B

C

Kaliber Batterij
Levensduur

Batterij

Z001 SONY CR2032, 1 stuk 8 jaar

Z002 SONY CR2016, 1 stuk 5 jaar

Z003 SONY CR1020, 1 stuk 4 jaar
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