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FUNCTIES

1. Analoge- en digitale tijdsaanduiding: Uur, minuut,  
seconden, maand, datum en dag van de week.

2. Automatische kalender: De kalenderfunctie past automatisch 
de datum en maanden aan vanaf 2000 tot 2049.

3. Dagelijks alarm- en uurtijdsignaal: Het dagelijks alarm kan 
worden ingesteld op elk gewenst tijdstip op 24 uurs basis en 
het uurtijdsignaal kan worden ingesteld op elk heel uur.

4. Tweede tijdzone: De tijd in een andere tijdzone kan worden 
ingesteld.

5. Afteltimer: De afteltimer kan worden ingesteld tot 23 uur,  
59 minuten en 59 seconden.

6. Stopwatch: De stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en  
59 seconden meten in stappen van 1/100 seconde. 
Tussentijdmeting is mogelijk. 

7. Tijdsaanduiding: Overschakeling van de 12- naar de 24-uur-
indicatie is mogelijk.

8. Animatie puntjes: De animatie puntjes worden weergegeven 
in zowel de 12- als 24-uurindicatie en kunnen worden  
ingesteld als langzaam of snel knipperend.

9. Verlichting: De ingebouwde verlichting zorgt voor  
gemakkelijke afleesbaarheid in het donker.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

*  De animatie puntjes worden zowel in 12- als 24-uuraanduiding 
weergegeven.

INSTELLEN VAN DE TIJD (ANALOOG)

1. Trek de kroon uit tot de 
eerste klik, de secon-
dewijzer zal stoppen.

2. Stel de tijd in door aan 
de kroon te draaien.

3. Druk de kroon terug 
in de originele positie. 
Het horloge zal weer 
gaan lopen.

*  De analoge weergave en digitale weergave kunnen apart 
van elkaar worden ingesteld.

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).

KAL. Z012
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INSTELLEN VAN DE DATUM EN TIJD

1. Druk op knop S3 om de normale tijd in te stellen
2. Druk op knop S4 om de instellingsprocedure te starten.  

De secondeweergave zal gaan knipperen.
3. Druk op knop S1 om de seconden in te stellen.
4. Druk op knop S3 om de uren in te stellen.
*  Het aanpassen van de cijfers gebeurt in onderstaande  

volgorde door op knop S3 te drukken en daarna S1.
5. Druk op knop S3 wanneer u de tijd heeft ingesteld.

*  De dag van de week verandert automatisch met de  
datumwijziging.

12-of 24-uuraanduiding
*  De tijd kan worden weergegeven in een 12- of 24-uuraanduiding. 

Door op knop S2 te drukken kan deze instelling worden  
gewijzigd. Bij de 12-uuraanduiding zal er geen teken op de  
wijzerplaat verschijnen. Bij de 24-uuraanduiding zal er een  
teken verschijnen onder de datumaanduiding.

*  De kalender past automatisch de datum en maanden aan  
tussen de jaren 2000 en 2049.

VERANDEREN VAN DE DISPLAYINSTELLING

• Druk op knop S3 om de normale tijdinstelling te selecteren.
• Als de normale tijdinstelling al geselecteerd is, sla dan  

bovenstaande stap over.
• Druk op knop S3 om de displayinstelling te veranderen in de 

volgende volgorde:

INSTELLEN VAN HET ALARM

1. Vanuit de normale tijdinstelling, druk op knop S3 om naar de 
alarm instelling te gaan.

2. Druk knop S4 om de instelling te starten. De uurmarkering 
begint te knipperen.

3. Druk knop S1 om de uren in te stellen.
4. Druk knop S3 om de minuten in te stellen. De selectie van de 

nummers gebeurt door in de volgende volgorde de S3 knop 
en de S1 knop in te drukken.

5. Druk knop S3 wanneer de instelling is afgerond.

In- en uitschakelen van het alarm & geluid
• Met elke druk op knop S2 kan het alarm en geluid worden 

in- en uitgeschakeld in de volgende volgorde. Het alarm- 
teken en/of het geluidteken zullen verschijnen of verdwijnen.

• Het alarm kan alleen worden ingesteld in 1 tijdzone.
• Wanneer de maand en datum is ingesteld zal het alarm 1 

maal klinken.
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Bij dit product zijn 
batterijen geleverd. 
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gooien maar inleveren 
als KCA.



• Magnetisme
Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van 
magnetisme, 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 nauwkeurigheid 
behouden.

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

HET GEBRUIK VAN DE AFTELTIMER
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Afteltimer instelling

1. In de normale tijd, druk 3 keer op knop S3 voor Timerinstelling.
2. Druk op knop S4 om de instelling procedure te starten (de 

uuraanduiding zal gaan knipperen).
3. Druk op knop S1 om de uren in te stellen.
4. Druk op knop S3 om naar de minuteninstelling te gaan.
*  Selectie van de getallen wordt gedaan in de onderstaande 

volgorde door op knop S3 en S1 te drukken.
5.  Druk op knop S3 om de instelling te bevestigen.

1. Druk op S1 wanneer u in de timerinstelling bent om de aftel-
timer te starten.

2. Het aftelteken “:” verschijnt en begint te knipperen.
3. Druk opnieuw op S1 om de afteltimer te stoppen.
4. Druk op S2, wanneer u in de afteltimermodus bent, om terug 

te gaan naar de beginwaarde en opnieuw te starten.  
Of druk op S2 en dan S1 om de afteltimer te resetten.

5. Druk op S3 om de normale tijd weer te geven.

INSTELLEN VAN DE TWEEDE TIJDZONE

1. Vanuit de normale tijd, druk 2 maal op S3 om naar de twee-
de tijdzone instelling te gaan.

2. Druk op S4 om de instelling te starten. De uurmarkering zal 
gaan knipperen.

3. Druk op S1 om de uren in te stellen.
4. Druk op S3 om de minuten in te stellen.
*  De selectie van de instellingen gaat volgens onderstaand 

schema door te drukken op S3 en dan S1.
5.  Druk op S3 om de instelling te bevestigen.

HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Vanuit de normale 
tijd, druk 4 maal 
op S3 om de stop-
watch te kunnen 
gebruiken.

1. Druk op knop S1 om de stopwatch te starten en stoppen.
2. Druk op knop S2 om de stopwatch te resetten naar “0:00:00”.

1. Druk op S1 om te starten met het meten van de eerste 
ronde.

2. Druk op S2, de stopwatch blijft tellen en toont dit op het dis-
play.

3. Druk op S1 om te stoppen met het meten van de eerste 
ronde.

4. Druk op S2 om de tweede ronde vrij te geven.
5. Druk op S1 om te starten met het meten van de tweede. 

ronde. De stopwatch geeft de tijd van de tweede ronde aan.
*   Deze handeling kan worden herhaald en de tussentijd kan 

worden gemeten.
6.  Druk op S2 om de meting te stoppen.
7.  Druk opnieuw op S2 om de stopwatch te resetten.

* Druk op S3 om terug te keren naar de normale tijd

LICHTFUNCTIE

*  Druk op knop S2 in elke instelling om de lichtfunctie in te 
schakelen.

Let op:
1. De verlichting kan aan kracht verliezen bij veelvuldig gebruik.
2. De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij gebruik in direct 

zonlicht.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS 
HORLOGE

Batterij

Waterdichtheid

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

ii. Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
iii. 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 waterresistant 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.
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