
Keuze uit 12/ 24-uurs weergave
• Door op knop B te drukken kunnen de 12/ 24-uurs weer-

gaven beurtelings worden geselecteerd. Tijdens het gebruik 
van de 12-uurs weergave verschijnt ’s middags het “PM” 
teken. ’s Ochtends verschijnt er geen teken. Tijdens het  
gebruik van de 24-uurs weergave verschijnt er eveneens 
geen teken in het display.

GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Druk op knop D om naar de STOPWATCH modus te gaan.  
De STOPWATCH modus indicator verschijnt in het display. 

*  Meten en vrijgeven kunnen worden herhaald door op knop C 
te drukken.

Gedurende de meting blijft het stopwatch signaal knipperen.
Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER 
modus.

INSTELLEN VAN DE ALARM TIJD

Druk twee keer op knop D om naar de ALARM modus te gaan. 
De ALARM modus indicator verschijnt in het display. 
1. Druk op knop C om het display aan te passen naar de 

ALARM INSTELLEN modus. De uurcijfers gaan knipperen.
2. Druk op knop B om de uurcijfers in te stellen. Een cijfer 

(knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers 
lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.

3. Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en 
verder te gaan naar het instellen van de minuten.  
De minuutcijfers gaan knipperen.

4. Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen. Een cijfer 
(knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers 
lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.

5. Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen en 
verder te gaan naar het instellen van de tijdzone. 

6. Druk op knop B om de tijdzone in te stellen.
7. Druk op knop C om het instellen van het alarm te voltooien.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER 
modus.

INSTELLEN VAN TIJD/ KALENDER

1. Druk op knop C om naar de TIJD/KALENDER INSTELLEN 
modus te gaan (De secondecijfers gaan knipperen).

2. Druk op knop D om de cijfers te selecteren die moeten  
worden aangepast (knipperend). Houd daarbij rekening met 
onderstaande volgorde:

3. Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) worden 
aangepast. (De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller 
worden aangepast door knop C ingedrukt te houden.)

• Instellen van seconden
 Druk op knop B gelijktijdig met een tijdsignaal. De seconde-

cijfers worden naar “00” gereset en beginnen onmiddellijk  
te tellen. Wanneer de secondecijfers een getal tussen  
“30” en “59” tellen terwijl knop B wordt ingedrukt, wordt er  
1 minuut toegevoegd en worden de seconden onmiddellijk 
naar “00” gereset.

4. Druk nadat alle aanpassingen zijn gedaan op knop C om 
terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

FUNCTIES

1. Tijd/kalender display: Uur, minuut, seconde, maand, 
datum en dag van de week.

2. Tijd indicatie: 12-uurs display met PM indicator en 24-uurs 
display zijn beschikbaar.

3. Stopwatch: De stopwatch meet tot 23 uur, 59 minuten en  
59 seconden in stappen van 1/100 seconde. Tussentijd  
meting is mogelijk.

4. Alarm: Het alarm geeft een signaal op de vooraf ingestelde 
tijd (op 24-uurs basis).

5. Pieptoon: De pieptoon klinkt elk uur met een enkele piep  
indien vooraf ingesteld.

6. Countdown timer: De countdown timer kan ingesteld  
worden tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.

7. Licht functie: Het ingebouwde (EL) licht verlicht het display 
zodat deze ook in het donker goed kan worden afgelezen. 

 

KNOPPEN EN DISPLAY

Door op knop D te drukken verandert de display modes in  
onderstaande volgorde.

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricage-
fouten gedurende 2 jaar na de datum van aankoop. Binnen  
deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling van 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).
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Opmerking: Het alarm kan maar in één tijdzone worden  
ingesteld.

Stoppen van het alarm terwijl het afgaat
Het alarm gaat gedurende 10 seconden af op de vooraf  
ingestelde tijd. Druk op een knop om het alarm handmatig te 
stoppen.

INSCHAKELEN/ UITSCHAKELEN VAN HET 
ALARM & DE PIEPTOON

1. Druk twee keer op knop D om naar de ALARM modus te 
gaan.

2. Met elke druk op knop B kunnen het alarm en de pieptoon 
in onderstaande volgorde worden in- en uitgeschakeld.  
Het alarmsignaal en/ of de pieptoon verschijnen 
overeenkomstig in het display.

3. Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ 
KALENDER modus.
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GEBRUIK VAN DE TIMER

Druk drie keer op knop D om naar de TIMER modus te gaan.  
De TIMER modus indicator verschijnt in het display.
1. Druk op knop C om naar de TIMER INSTELLEN modus te 

gaan. De uurcijfers gaan knipperen.
2. Druk op knop B om de uurcijfers in te stellen. Een cijfer 

(knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers  
lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.

3. Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en  
verder te gaan naar het instellen van de minuten. De 
minuutcijfers gaan knipperen.

4. Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen. Een cijfer 
(knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers  
lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.

5. Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen  
en verder te gaan naar het instellen van de seconden.  
De secondecijfers gaan knipperen.

6. Druk op knop B om de secondecijfers op dezelfde wijze in te 
stellen als uur- en minuutcijfers.

7. Druk op knop C om het instellen van de timer te voltooien. 

1. Druk op knop B in de TIMER modus om de countdown  
timer te starten.

2. Druk op knop B om de countdown timer te stoppen
3. Druk op knop C om de timer te resetten.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER 
modus.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel:

INSTELLEN VAN DE TWEEDE TIJDZONE

Druk vier keer op knop D om naar de TWEEDE TIJDZONE te 
gaan. De TWEEDE TIJDZONE indicator verschijnt in het display.
1. Druk op knop C om naar de TIJDZONE INSTELLEN modus 

te gaan. De uurcijfers gaan knipperen. 
2. Druk op knop B om de uurcijfers in te stellen. Een cijfer 

(knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers 
lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.

3. Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en 
verder te gaan naar het instellen van de minuten.  
De minuutcijfers gaan knipperen.

4. Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen.  
De minuutcijfers lopen op in stappen van 30 minuten.

5. Druk op knop C om het instellen van de tweede tijdzone te 
voltooien.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER 
modus.

GEBRUIK VAN DE LICHT FUNCTIE

Druk in welke modus dan ook op knop A om het display  
gedurende 3 seconden te verlichten.

Opmerking:
1. De (EL) verlichting van het horloge verliest zijn helderheid 

na langdurig gebruik.
2. De verlichting van het horloge kan bij direct zonlicht moeilijk 

te zien zijn.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

De batterij Seiko CR2016, Maxell CR2016 of Sony CR2016  
welke uw horloge van energie voorziet heeft een levensduur van 
ongeveer twee jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het 
horloge is gezet, kan de levensduur, eenmaal in uw bezit, korter 
zijn dan de aangegeven periode. Laat de batterij vervangen 
wanneer deze leeg raakt om mogelijke storingen te voorkomen. 
Wij raden u aan de batterij door een erkende Lorus dealer te  
laten vervangen.

Opmerking:
Indien het alarm meer dan 20 seconden per dag wordt gebruikt 
en/of de lichtfunctie meer dan 8 seconden per dag zal de levens-
duur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.

BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW 
LORUS HORLOGE

Batterij

Waterdichtheid

*  Als uw horloge 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR of 50 M/  
5 BAR waterresistant is, staat dit aangegeven op de 
wijzerplaat/achterdeksel.

• 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:
Lederen banden zijn niet water resistant tenzij dit op de band is 
aangegeven, zelfs niet als de kast van het horloge water  
resistant is.

Allergische reactie
Omdat de kast en band direct de huid raken, is het belangrijk 
deze onderdelen regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou 
anders bevuild kunnen raken, of u kunt huiduitslag krijgen als 
u een gevoelige huid heeft. Draag het horloge niet te strak op 
de huid, maar met een beetje speling. Mocht u huiduitslag  
krijgen, doe het horloge dan af en neem contact op met uw 
huisarts.    

Magnetisme
Het horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van 
magnetisme veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd 
het horloge wel weg van sterke magnetische velden of 
voorwerpen.

Schokken en trillingen
Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon dragen. 
Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

Temperatuur
Bij een normale temperatuur (tussen 0 graden Celsius en  
50 graden Celsius) zal uw horloge zijn nauwkeurigheid  
behouden. Stel het horloge niet bloot aan temperaturen  
beneden 0 graden Celsius en boven 50 graden Celsius.

Service
Mocht het horloge nagekeken of gerepareerd moeten worden, 
lees dan de paragraaf GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES.
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LET OP
Stel de batterij niet bloot aan vuur en 
probeer hem niet op te laden. Houd de 

batterij buiten het bereik van kinderen. Mocht 
een kind de batterij toch inslikken, raadpleeg dan  
onmiddellijk een arts.    
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