
GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

•  De stopwatch meet tot 60 minuten in stappen van 
1/10 seconde.

•  De gemeten tijd wordt weergegeven door de kleine 
stopwatchwijzers welke onafhankelijk van de grote wijzers 
bewegen.

*   Nadat er 1 minuut is verstreken, blijft de stopwatch 
1/10-secondewijzer op de 0-positie staan. Wanneer de meting 
stopt, beweegt de stopwatch 1/10-secondewijzer om de 
verstreken 1/10-seconden weer te geven.

WERKING VAN DE STOPWATCH

OPMERKING:
Wanneer ‘B’ wordt ingedrukt om de stopwatch te resetten naar
de 0-positie, zullen de stopwatch seconde- en minutenwijzer
binnen 40 seconden teruggaan naar de 0-positie.

1  Trek de kroon helemaal uit.
2  Druk enkele keren op knop ‘A’ om de stopwatch 

1/10-secondewijzer te resetten naar de 0-positie.
 Druk enkele keren op knop ‘B’ om de stopwatch seconde- 

en minutenwijzer te resetten naar de 0-positie.
• De wijzers bewegen snel als de betreffende knoppen 

ingedrukt worden gehouden.
3 Duw de kroon terug in de normale stand.

INSTELLEN VAN TIJD / DATUM

•  Wanneer de stopwatch in gebruik is, zorg dan dat de 
stopwatch gereset is voordat u de tijd instelt.

1  Trek de kroon uit tot de eerste stand.
2  Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de 

voorgaande dag verschijnt.
3  Trek de kroon uit tot de tweede stand wanneer de 

secondewijzer op de 12-uurs positie staat. De secondewijzer 
stopt dan onmiddellijk.

4  Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de 
huidige dag verschijnt en zet uur- en minutenwijzer op de 
gewenste tijd.

5  Duw de kroon terug in de normale stand.

OPMERKINGEN:
1  Wanneer de kroon in de tweede stand staat, druk dan niet 

op een van de knoppen. Anders gaan de stopwatchwijzers 
bewegen.

•  Om de stopwatchwijzers te resetten naar de 0-positie zie 
‘INSTELLEN VAN DE STOPWATCHWIJZERS’.

2  Verzet de datum niet tussen 21.00 uur (9.00 uur p.m.) en 
1.00 uur (1.00 uur a.m.). Anders bestaat de mogelijkheid dat 
de datum niet goed verspringt.

•  Indien het nodig is de datum toch tussen 21.00 uur en 
1.00 uur te verzetten, verzet dan eerst de wijzers naar een 
tijdstip tussen 1.00 uur en 21.00 uur. Verzet hierna de datum 
en zet vervolgens de wijzers weer op de juiste tijd.

3  Zorg ervoor dat a.m./p.m. juist wordt weergegeven nadat de 
uurwijzer is verzet. Het horloge is zo ontworpen dat de 
datum eens per 24 uur verspringt.

4  Wanneer de minutenwijzer op de juiste tijd wordt gezet, zet 
deze dan eerst 4 tot 5 minuten voor op de gewenste tijd. 
Draai de minutenwijzer daarna terug naar de juiste tijd.

FUNCTIES

1.   TIJD
weergegeven door uur-, minuten- en secondewijzer

2.  DATUM
weergegeven in cijfers

3.  STOPWATCH
 meet tot 60 minuten in stappen van 1/10 seconde
 • Tussentijd meting

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

KROON
NORMALE STAND vrij
EERSTE STAND datum instellen
TWEEDE STAND  tijd instellen
  stopwatchwijzers instellen

INSTELLEN VAN DE STOPWATCHWIJZERS

Controleer of de stopwatchwijzers op de 0-positie staan nadat
de stopwatch is gereset. Hierna kan de tijd ingesteld worden.
• Wanneer de stopwatch in gebruik is, drukt u de knoppen 

volgens onderstaande volgorde in om de stopwatch te 
resetten:

• Wanneer de stopwatch aan het tellen is: A  B
• Wanneer de stopwatch gestopt is: B
• Wanneer de tussentijd meting wordt weergegeven: 

B  A B
• Wanneer één van de stopwatchwijzers niet op de 0-positie 

staat nadat de stopwatch is gereset, volg dan onderstaande 
stappen om de wijzer te resetten.

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en 
fabricagefouten 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 

ingevuld 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 

weggooien maar
inleveren als KCA.

CAL. VD57
(RM3 SERIES)

CAL. V657
(RJN SERIES)
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*  herstarten en stoppen 
van de stopwatch kan 
herhaald worden door 
op knop ‘A’ te drukken

*  meting en vrijgeven 
van tussentijd kunnen 
worden herhaald door 
op knop ‘B’ te drukken

Cumulatief verlopen tijd meting

Tussentijd meting

Standaard meting
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NOODZAKELIJKE PROCEDURE NA
VERWISSELEN VAN BATTERIJ

Wanneer de batterij is verwisseld, corresponderen de 
tijdinformatie, welke is opgeslagen in de ingebouwde IC, en de 
tijd aangeduid door de stopwatchwijzers niet meer. Daarom 
dienen de wijzers voor gebruik van het horloge gereset te 
worden naar de 0-positie. Volg hiervoor onderstaande 
procedure.
• Wanneer één van de wijzers niet goed beweegt, volg dan 

onderstaande procedure om de beweging van de wijzer aan 
te passen.

1  Trek de kroon helemaal uit.
2  Druk knop ‘A’ en ‘B’ gelijktijdig in en houd 2 seconden vast. 

Hierna beide knoppen loslaten.
•  De stopwatch secondewijzer draait een halve cirkel tegen 

de klok in en keert daarna terug naar de uitgangspositie. 
De stopwatch 1/10-secondewijzer draait een volledige cirkel 
met de klok mee en stopt vervolgens.

3  Druk enkele keren op knop ‘A’ om de stopwatch 
1/10-secondewijzer te resetten naar de 0-positie. 
Druk enkele keren op knop ‘B’ om de stopwatch seconde- 
en minutenwijzer te resetten naar de 0-positie.

•  De wijzers bewegen snel als de betreffende knoppen 
ingedrukt worden gehouden.

4  Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer op de gewenste 
tijd te zetten.

•  Voor details, zie INSTELLEN VAN TIJD / DATUM.
5  Duw de kroon terug in de normale stand.

LUMIBRITE HORLOGE

Indien uw horloge Lumibrite bevat, heeft het de volgende
eigenschappen.

Een LORUS Lumibrite horloge absorbeert natuurlijk en 
kunstmatig licht en slaat dit op om het later in het donker weer 
af te kunnen geven. Lumibrite is een milieuvriendelijk materiaal 
en is daarom niet schadelijk voor mens en milieu.

•  Als een LORUS Lumibrite horloge volledig is opgeladen, 
geeft het in het donker meer uren licht dan een 

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel:

conventioneel lichtgevend horloge van dit type. Wanneer het 
LORUS Lumibrite horloge gedurende 10 minuten wordt 
blootgesteld aan meer dan 500 lux (bijvoorbeeld het licht in 
een normaal kantoor) of gedurende 2 minuten aan direct 
zonlicht, zal het uren lang licht geven.

•  Wanneer het LORUS Lumibrite horloge het opgeslagen licht 
verbruikt, neemt de helderheid van het licht na verloop van 
tijd af. Het aantal uren dat het horloge licht geeft kan 
enigszins verschillen afhankelijk van de helderheid en 
afstand van de lichtbron waaraan het horloge is blootgesteld 
tijdens het opladen.

VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

De batterij SEIKO SR920W, Maxwell SR920SW, SONY 
SR920SW, Matsushita SR920W of EVEREADY 371 die uw 
horloge van energie voorziet, heeft een levensduur van 
ongeveer 2 jaar. Aangezien de batterij in de fabriek in het 
horloge wordt geplaatst, zal de levensduur van de batterij 
eenmaal in uw bezit korter zijn dan de aangegeven periode.
Vervang de batterij wanneer deze leeg raakt om defecten te 
voorkomen.

OPMERKING:
Wanneer de stopwatch meer dan 60 minuten per dag wordt
gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter zijn dan de
aangegeven periode.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS 
HORLOGE

BATTERIJ

WATERDICHTHEID

Indicatie op 
achterdeksel

Mate van 
gebruik

Incidenteel 
contact 

met water 
b.v. regen 
en spetters

Zwemmen 
Douchen 

Skin 
diving

Scuba 
diving

Geen nee nee nee nee

Water resistant ja nee nee nee

Water resistant 50m/5 bar ja ja nee nee

Water resistant 100m/10 bar ja ja ja nee

•  Wanneer uw horloge 200M / 20 BAR, 100M / 10 BAR of 50M 
/ 5 BAR water resistant is, staat dit aangegeven op het 
achterdeksel van het horloge.

•  Druk niet op de knoppen en draai niet aan de kroon wanneer 
het horloge nat is.

•  Wanneer het horloge is blootgesteld aan zout water dient 
het gereinigd te worden met schoon water en grondig droog 
gemaakt te worden.

WAARSCHUWING
Lederen banden zijn niet waterdicht tenzij anders aangegeven,
ook niet wanneer het horloge waterdicht is.

ALLERGISCHE REACTIE
Omdat de kast en band van het horloge de huid direct raken, is
het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Wanneer dit
niet gebeurt, zou uw mouw bevlekt kunnen raken en/of een
gevoelige huid geïrriteerd kunnen raken. Wij raden u aan het
horloge niet te strak op de huid te dragen om een mogelijke
allergische reactie te voorkomen. Mocht de huid rond de pols
geïrriteerd raken, stop dan met het dragen van het horloge.

MAGNETISME
Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van 
magnetisme veroorzaakt door huishoudelijke, elektrische 
apparatuur.

SCHOKKEN EN TRILLINGEN
U kunt het horloge dragen tijdens normale sportactiviteiten.
Laat het horloge echter niet vallen of tegen harde oppervlakken
stoten.

TEMPERATUUR
Uw horloge behoudt zijn nauwkeurigheid bij een normale
temperatuur.

SERVICE
Raadpleeg uw LORUS dealer wanneer uw LORUS horloge 
gerepareerd of nagekeken moet worden. Zie ook ‘GARANTIE
VOOR LORUS HORLOGES’.

LET OP!
STEL DE BATTERIJ NIET BLOOT AAN VUUR EN 
PROBEER HEM NIET OP TE LADEN. HOUD DE 

BATTERIJ BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS 
EEN KIND DE BATTERIJ INSLIKT, RAADPLEEG DAN 
ONMIDDELLIJK EEN ARTS.
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