
FUNCTIES

1. Tijd: Weergegeven door de uur-, minuten- en 
secondewijzer. 

2. Dag van de week/Datum: Weergegeven in cijfers.

GEBRUIK VAN HET HORLOGE

Schroefkroon:
(Voor modellen met schroefkroon)

Losdraaien van de kroon
1. Draai de kroon tegen de klok in  

totdat u de schroefdraad niet meer 
voelt draaien.

2. De kroon kan uitgetrokken worden.

Vastdraaien van de kroon
1. Druk de kroon terug in de normale 

stand
2. Draai de kroon met de klok mee 

terwijl u hem zachtjes indrukt.

Bij gebruik van het horloge in water:
Voordat u het horloge in het water gebruikt, moet u 
ervoor zorgen dat de kroon volledig is vastgeschroefd.
Bedien de kroon niet als het horloge nat is of in het 
water ligt.

HOE HET MECHANISCHE HORLOGE  
TE STARTEN

Om uw horloge in eerste instantie te starten, zwaait 
u het ongeveer 30 seconden in een horizontale boog 
heen en weer.
• Als het horloge dagelijks wordt gedragen, zal 

het automatische Lorus mechanisme de veer 
automatisch opwinden door middel van een 
normale polsbeweging.

• Als het horloge wordt gebruikt zonder voldoende 
opgewonden te zijn, kan voor of achterlopen van 
het horloge het gevolg zijn.

INSTELLEN VAN DE TIJD VOOR 
MODELLEN ZONDER DATUMWEERGAVE

1. 

10

WED 8

Kroon

Kroon

Kroon

 Trek de kroon uit tot de tweede klik.
2.  Draai om de tijd in te stellen.
3. Druk de kroon terug in de normale stand.

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).

CAL. Y676 (RL4 SERIES)

Bij dit product zijn 
batterijen geleverd. 

Wanneer deze leeg zijn, 
moet u ze niet weg-

gooien maar inleveren 
als KCA.

INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER 
VOOR MODELLEN MET DATUMWEERGAVE
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1. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2. Draai om de datum van de vorige dag te tonen.
3. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
4. Draai tot de gewenste datum verschijnt.

*  Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer 
vooruit te zetten.

5. Draai om de tijd in te stellen.
6. Druk de kroon terug in de normale stand.

INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER 
VOOR MODELLEN MET EEN DAG- EN 
DATUMWEERGAVE
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1. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2. Draai om de datum van de vorige dag te tonen.
3. Draai in de tegenovergestelde richting om de vorige 

dag van de week weer te geven.
4. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
5. Draai tot de gewenste datum en dag verschijnt.

*  Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer 
vooruit te zetten.

6. Draai om de tijd in te stellen.
7. Druk de kroon terug in de normale stand.

Opmerking over tijdinstelling:
• Wanneer u de wijzers instelt, stelt u ze eerst in op 

een tijd die een paar minuten eerder is dan de juiste 
tijd en stelt u ze vervolgens in op de exacte tijd.

Opmerking over kalender instelling:
• Verander de dag of de datum niet tussen 21:00 uur 

en 04:00 uur.
• Draai de wijzers voorbij de 12-uurs markering om te 

bepalen of het horloge is ingesteld op A.M. of P.M. 
Als de kalender verandert wanneer de uurwijzer 
de 12-uurs markering passeert, is de tijd ingesteld 
voor A.M. Als de kalender niet verandert, is de tijd 
ingesteld op P.M. 

• Het is noodzakelijk om de datum aan het einde 
van februari en de maanden van 30 dagen aan te 
passen.
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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. Als u een huiduitslag ontwikkelt, 
draag het horloge dan niet meer en raadpleeg een 
arts.

Magnetisme: 
• Houd het horloge weg van sterke magnetische 

velden of voorwerpen.

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:
Wanneer uw Lorus horloge moet worden gerepareerd 
of onderhoud nodig heeft, zie de bijgevoegde garantie.

LUMIBRITE HORLOGE

• Indien uw horloge een Lorus Lumibrite horloge is, 
heeft het de volgende eigenschappen.

Lorus Lumibrite horloges absorberen en slaan 
lichtenergie van natuurlijke en kunstmatige 
lichtbronnen op en zenden licht uit in het donker. Ze 
zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal en zijn 
daarom niet schadelijk voor mens en milieu.

• Met een volledige lading gloeien Lorus Lumibrite 
horloges langer op in het donker dan conventionele 
lichtgevende horloges van dit type. Als ze worden 
blootgesteld aan licht van meer dan 500 lux (d.w.z. 
de helderheid van een typisch kantoor) gedurende 
ongeveer 10 minuten, of direct zonlicht gedurende 
2 minuten, zullen ze urenlang gloeien.

• Aangezien Lorus Lumibrite horloge het licht 
uitstralen dat ze opslaan, zal de helderheid in de 
loop van de tijd geleidelijk afnemen. De tijdsduur 
dat ze zullen gloeien, kan ook enigszins verschillen, 
afhankelijk van factoren zoals de helderheid van en 
de afstand tot de lichtbron die wordt gebruikt om 
het horloge op te laden.

DE ZORG VOOR UW LORUS HORLOGE

Waterresistant

Incidenteel
contact
met water

Mate van
   gebruik Zwem-

men/
Douchen

Snorkelen Duiken
Indica-
tie op wijzer-
plaat/ achterdeksel

Geen indicatie

Water resistant

Water resistant
50m/5 bar

Water resistant
100m/10 bar Ja

Ja

Ja

Nee Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja Ja

• Wanneer uw horloge 200M/20 BAR, 100M/10 BAR 
of 50M/5 BAR water resistent is, is dit weergegeven 
op de wijzerplaat/achterdeksel.

• Draai niet aan de kroon of trek de kroon niet uit als 
het horloge nat is.

• Indien het horloge is blootgesteld aan zout water, 
spoel dit dan af met water en veeg het grondig 
droog.

Pas op
Lederen banden zijn niet waterbestendig tenzij anders 
aangegeven, zelfs als het uurwerk waterbestendig is.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel:


