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Használati útmutató 

LORUS analóg karórához 

Ref. RP6, Cal: VD75 

 

 

 

 

Az óra jellemzői: 
 

1. Időkijelzés: óra, perc, és kis 

másodpercmutató 

2. Dátum 

3. Hét napjai  

 

 

Az idő és a napok beállítása  
 

1. Első lépésként húzza ki a koronát a 

második kattanásig, amikor a kis 

másodpercmutató a 12 óránál áll.  

2. Forgassa el a koronát az óramutató 

járásával megegyező irányba addig, 

amíg a napot jelző mutató a kívánt 

napra nem áll. 24 óra (éjfél) után a 

napkijelző a következő napra vált. 

Az óramutatókat 4 órával vissza 

majd ismét előre állítva gyorsítható 

a napkijelző (hét napjai) váltása. 
3. A korona forgatásával állítsa be a 

helyes időt. 

4. Nyomja vissza a koronát az 

alaphelyzetbe. 
 

Megjegyzés: 
 

 Az idő, a nap és a dátum beállításakor a koronát lassan forgassa. 
 

A dátum beállítása 

 

Húzza ki a koronát az első pozícióba, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes 

irányba az aktuális dátum beállításához. Végül nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe. 
 

Megjegyzés: 

Soha ne állítsa a dátumot este 10 óra és hajnal 1 óra közötti mutatóállásnál, mert az a 

naptárszerkezet meghibásodását okozhatja! 
 

Elemcsere 

 

Az óra működéséhez Seiko SR626SW miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama 

megközelítőleg 3 év. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama 

várhatóan kevesebb mint 3 év. Elemcsere minden esetben szakszervízben történjen!  
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A Lorus óra használatáról 
 

 Az óra apró elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy 

eltávolítani a hátlapot! 

 Elem: Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől 

biztonságos helyen tartandó! Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz. 

 

Vízmentességre vonatkozó jelölések/vízállóság 
 

„Water resistant” 

- Jelentése: az óra cseppálló. Esőben, kézmosásnál az óra nem károsodik, de úszásra, 

zuhanyzásra nem használható.  

„5 bar” vagy „ 50 m” 

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra alkalmas, de merülésre és egyéb vízi sportolásra 

nem. 

„10 bar” vagy „100 m” 

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra, vízi sportolásra és nem túl mély vízben 

búvárkodásra alkalmas, Búvárkodásra speciális búváróra használatát javasoljuk! 
 

 Az óra vízállóságát (200 m/20 bar, 100 m/10 bar, vagy 50 m/5 bar) az óra 

számlapja/hátlapja mutatja. 

 Ne használja a gombokat vízben, vagy ha az óratok vizes. Amennyiben az óra sós 

vízzel (vagy akár homokos vízzel) érintkezett, öblítse le tiszta csapvízzel majd 

alaposan törölje szárazra. 

 Ha nedvességet (párát) tapasztal az órában, azonnal forduljon szakemberhez. A víz 

súlyosan károsítja az elektromos részeket a tokon belül. 
 

Figyelmeztetés: 

A bőrszíj nem vízálló, abban az esetben sem, ha maga az óra vízálló feliratot visel, kivéve, ha 

a szíjon külön jelölve van. 
 

 Allergiás reakció 
 

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán 

legyenek tartva.  Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ing ujja és kiütéseket 

válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hordja többet az órát és forduljon orvoshoz. 
 

 Sérülés 
 

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az 

órát.  
 

 Hőmérséklet 
 

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet 

biztosítása szükséges. 
 

 Tisztítás 
 

Csak puha ruhát és tiszta csapvizet használjon a tisztításhoz! Soha ne használjon vegyszert, 

mert szétmarja az óra szerkezetét. 
 

 Szerviz 
 

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a mellékelt jótállási/garancia 

jegyet. 

Kérjük, olvassa el és tartsa be a jótállási füzetben leírtakat is! 

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


