
Használati útmutató 
LORUS  digitális karórához 

Cal: Z010 
 
 
Az óra jellemzői: 

- időkijelzés: óra , perc, másodperc, 
12/24 órás kijelzés 

- naptár. hónap, nap, a hét napja 
- stopper: 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es 

pontossággal, 15 köridős memória 
- 3 ébresztési idő 
- figyelmeztető hang 
- óránkénti szignál 
- visszaszámláló stopper /24 óra, 59 perc, 

59 mp/ 
- zónaidő 
- világítás 

 
 
A „D”gomb benyomásával az óra funkciói az alábbi sorrendben változtathatók: 
 
Pontos idő/dátum          Stopper          Stopper memória         Visszaszámláló         Ébresztő         Figyelmeztető  
 
hang         Helyi időzóna          Pontos idő/dátum 
 
Az idő és a naptár beállítása: 

1. Funkció előhívása után a „A” gombot tartsa 2 mp hosszan lenyomva, ezután a mp jele villogni kezd. 
2. A „D” gombbal válassza ki a kívánt értékeket, amit a B és a C gombbal állíthat be. 
3. A másodperc beállítása: a „B” gomb benyomására 30 mp alatti értéknél 0-ra, e feletti értéknél a következő egész 

percre kerekít az óra. 
4.     A beállítások után a „A” gombot megnyomva ismét az alaphelyzetet /idő, naptár/ mutatja az óra. 

 
Az óránkénti szignál beállítása 

A pontos idő funkcióban a C gomb megnyomásával kapcsolhatja ki és be az óránkénti jelzést, amit a fenti ábrán 
látható helyen jelez az óra. 

 
A téli/nyári idő beállítása 

A pontos idő funkcióban a B gomb megnyomásával állíthatja a téli/nyári időmérést, amit a kijelzőn megjelenő DST 
ikon mutat az óra. 

 
A stopper használata: 
       A „D” gombbal válassza ki a stopper funkciót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a CHRONO felirat. 
       A stopper a B gombbal indítható és állítható le, majd a C gomb megnyomásával lehet nullázni. 
       A számlap felső részén minden leállítás után leolvasható a köridő a memóriában tárolt sorszáma. 
       Az időmérés befejezése után a „D” gombbal térhet vissza az alaphelyzethez. 
 
A stopper memória használata: 
       A „D” gombbal válassza ki a stopper memória funkciót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a RECALL felirat. 
       A C gomb megnyomására megjelenik a legutolsó mért idő. 
       A B gomb ismételt megnyomására egymás után jelennek meg a köridők. 
       A kijelző felső részén a köridő sorszáma, középen a köridő, míg az alsó sorban a kezdettől eltelt idő olvasható le. 
       Az időmérés befejezése után a „D” gombbal térhet vissza az alaphelyzethez. 
 
Visszaszámláló funkció 
       A „D” gombbal válassza ki a funkciót. A kijelző a TIMER felirat jelenik meg. 
       Az „A”  gomb hoszan tartó megnyomására az másodperc érték villogni kezd.  
       A beállítandó értéket a „D” választhatja ki és a „B” illetve „C” gombokkal állíthatja be.  
       Ha készen van, akkor az „A” gombbal rögzítse az értéket.         
       A visszaszámlálást a „B” gombbal indíthatja és állíthatja le, míg a „C” gombbal lehet nullázni.                 
       A visszaszámláló használatakor a kijelzőn a TR ikon folyamatosan villog. 
       A D gombbal visszatérhet az idő/naptár funkcióhoz.          
 
 
 



Az ébresztő beállítása: 
      A „D” gombbal válassza ki az ébresztő funkciót. A kijelzőn ekkor az ALARM1 felirat jelenik meg. 
       Az „A”  gomb megnyomására az óra jele villog. A kívánt értéket a „B” és a „C” gombbal állíthatja be.  
       A „D” gomb benyomásával válassza ki az értéket, amelyet változtatni kíván.  
       Ha készen van nyomja meg az ’A’ gombot.  
       A „B” gombbal kapcsolhatja be/ki a az ébresztési funkciót, amit a kijelzőn megjelenő ON felirat mutat. 
       A 3 ébresztési idő közül a kívántat a „C” gombbal válassza ki, ami a kijelzőn egymás után megjelenő ALARM1, 
ALARM2 és ALARM3 felirat jelez. 
       Az ébresztési hang 10 mp-ig jelez, vagy bármelyik gomb benyomásával leállítható. 
 
       Egyidejűleg csak egy ébresztési idő állítható be. 
 
Egyszeri figyelmeztető hang 
 
        Lehetőség van 5 darab egyszeri figyelmeztető hang rögzítésére. A funkció eléréséhez válassza ki a „D” gombbal az 
egyszeri figyelmeztető funkciót, amit a kijelzőn megjelenő SINGLE felirat mutat.  
        A kívánt idő beállításához kövesse az ébresztési idő beállításakor leírtakat a második lépéstől kezdve.  
  
Zónaidő       
 
        A „D” gombbal válassza ki a zónaidő funkciót. A kijelző felső részén a helyi zónaidő jele mellett egy másik zónaidő 
jele jelenik meg. A kijelző középső során a helyi idő, míg az alsó sorában a zónaidő olvasható.  
        A „C” gombok segítségével válassza ki a kívánt zónaidőt (az azt jelölő városnév megjelenítésével).  
        A „B” gombbal állítsa be a választott időzónában használatos téli/nyári időszámítást, amit a kijelzőn megjelenő DST 
felirat mutat. 
        Ha készen van a „D” gomb megnyomásával léphet vissza pontos idő funkcióba, amikor a zónaidőt jelölő városnév 
helyén a hét napjának rövidítése jelenik meg. 
 
Világítás 
Az A gomb benyomására a kijelző háttér megvilágítást kap kb 3 mp-ig. Ez a világítás a sötétben történő leolvasást segíti 
elő. (Világosságban a funkció nem vagy csak nehezen érzékelhető.)   
 
 

Forgalmazza:   
TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b. 

www.lorus.hu; e-mail: info@seiko.hu 
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