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GEBRUIK VAN EEN HORLOGE  
ZONDER DATUM

Trek de kroon uit tot de eerste klik en stel vervolgende 
de tijd in. Wanneer u klaar bent, kunt  u de kroon weer 
terug duwen in de normale positie.

Opmerking: Wanneer u de minutenwijzer instelt, zet 
deze dan eerst 5 minuten voor de gewenste tijd en 
draai de knop vervolgens terug naar de exacte tijd.

GEBRUIK VAN EEN HORLOGE MET  
DAG/ DATUM FUNCTIE

De dag van de week kan worden weergegeven in het 
Engels of Frans. U kunt hier een keuze in maken.

1. INSTELLEN VAN DAG EN DATUM

Trek de kroon 
uit tot de eerste 
klik (de kroon 
van dit horloge 
kan worden 
uitgetrokken in 
twee posities). 

Draai de kroon
en stel de dag
en datum van
de vorige dag
in (de dag kan
worden
weergegeven
in het Engels of
Frans).
 

Trek de kroon 
vervolgens uit 
tot de tweede 
klik positie en 
stel de huidige 
dag en datum 
in door de 
minutenwijzer 
te verzetten.

2. INSTELLEN VAN DE TIJD

Trek de kroon 
uit tot de tweede 
klik positie, de 
secondewijzer 
stopt met 
lopen. Zorg 
ervoor dat de 
secondewijzer 
stopt op de 
12-uurpositie. 

Draai de kroon 
om de gewenste 
datum in te 
stellen. 

Druk de kroon 
terug in de de 
normale positie.

- Controleer bij het instellen van de tijd of u deze 
correct aanpast volgens AM/PM. De dag en datum 
verspringen eens per 24 uur.

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 inge-

vuld 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 bui-
ten garantie).
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Bij dit product zijn 
batterijen geleverd. 

Wanneer deze leeg zijn, 
moet u ze niet weg-

gooien maar inleveren 
als KCA.

LORUS_Analoog.indd   1-2LORUS_Analoog.indd   1-2 15/03/2021   12:0915/03/2021   12:09



- Wanneer u de minutenwijzer instelt, zet deze dan 
eerst 5 minuten voor de gewenste tijd en draai de 
knop vervolgens terug naar de exacte tijd.

LUMIBRITE

-  Wanneer uw horloge een Lorus Lumbrite horloge is, 
heeft het de volgende kenmerken: 
Lorus Lumibrite horloges absorberen licht van natuur-
lijke en kunstmatige lichtbronnen en slaan dit op. Zo 
kan het horloge licht geven in het donker. De horloges 
zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal, en zijn 
daardoor niet schadelijk voor mensen of het milieu.

- Omdat Lorus Lumibrite horloges licht afgeven wat 
ze opslaan, kan het zijn dat  de helderheid geleidelijk 
vervaagt in de tijd. 

- De tijd dat de horloges oplichten in het donker kan 
verschillen, dit is afhankelijk van afstand van de 
lichtbron.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS 
HORLOGE

a. Batterij

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.

De batterij die energie geeft aan uw horloge heeft een 
levensduur van ongeveer 2 jaar. 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.

b. Waterdichtheid
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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.

•  Wanneer u water of condensatie in uw horloge 
aantreft, laat deze dan direct nakijken. Water kan 
elektrische onderdelen in het horloge aantasten

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. Als u een huiduitslag ontwikkelt, 
draag het horloge niet meer en raadpleeg een arts.

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

• Temperatuur
 Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn 

nauwkeurigheid behouden.
•  Onderhoud
 Gebruik alleen een zachte doek en schoon water 

om uw horloge schoon te maken. Gebruik nooit 
chemicaliën omdat dit de pakking kan aantasten.

SERVICE

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

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel:
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