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■ CHARAKTERISTIKA  
1. Zobrazení času/kalendáře: Hodiny, minuty, 

vteřiny, měsíc, datum a den v týdnu  
2. Indikace času: K dispozici je12hodinový formát 

zobrazení času s indikací dopoledne/odpoledne 
nebo 24hodinový formát   

3. Stopky: Stopky mohou měřit až 23 hodin, 59 
minut a 59 vteřin po setinách vteřin. Umožňují 
také měření mezičasů.   

4. Budík: Budík lze nastavit, aby zvonil v určený 
čas jednou za 24 hodin.   

5. Zvuková signalizace: Zvukovou signalizaci lze 
nastavit, aby na každou celou hodinu upozornila 
jedním pípnutím.  

6. Odpočet času: Odpočet času lze nastavit od 23 
hodin, 59 minut a 59 vteřin.  

7. Světlo: Zabudované elektroluminiscenční 
světlo rovnoměrně osvětluje displej a 
usnadňuje tak jeho čtení ve tmě. 

 

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ  
 

Zvuková 
signalizace 

Den v týdnu 
Budík    

A B 
(NASTAVIT/SVĚTLO) (START/STOP) 

Indikátor  
odpol. režimu   

Hodiny 
Vteřiny 

  
D      C 

(REŽIM)  (MEZIČAS/RESET) 

  Měsíc 
 Datum 

Minuty 
 

   
 
Zobrazený režim se mění stisknutím tlačítka D 
v následujícím pořadí.   

ČAS CHRONOGRAF ODPOČET ČASU  
 
 

 
D 

 
 
 
 

 
 
DRUHÉ ČASOVÉ BUDÍK 

PÁSMO 
 

■ JAK NASTAVIT ČAS/KALENDÁŘ  
1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Vteřinové 

číslice začnou blikat.  
2. Výběr číslic, které mají být nastaveny (blikající) se 

provádí v následujícím pořadí stisknutím tlačítka 
D.  

   

D 
       

D 
      

 

 VTEŘINY 
   

HODINY 
     

MINUTY              
                

 

 

D 

D 

              

                

              ROK 
                  

    D  12/24hodinový                    
  FORMAT 

D 
 DATUM   

D 
MĚSÍC 

               
3. S každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice 

posune o jednu vpřed, a každým stisknutím 
tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením 
tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) 
se číslice kromě vteřin pohybují rychle.  

                                        
                                         Nastavení vteřin 

          Stiskněte tlačítko B v souladu s  

                                A                                 časovým signálem. Vteřinové  

                                                                          číslice se resetují na „00“ a začnou 

                                         ihned počítat. Pokud zmáčknete B, 

                       když ukazují číslo od „30“ do „59“ 

                                         přidá se 1 minuta a vteřiny se  

                    A          Stiskněte A    automaticky resetují na „00“. 

                                                   na 2 vteřiny 

  B 

                                                     

 
 
 C 

 Stiskněte B či C            Stiskněte B či C Stiskněte B či C  

   a nastavte vteřiny         a nastavte hodiny                 a nastavte minuty 

 
 
 
 
                                                                                                               Stiskněte B či C a nastavte rok 

                                                                                                                                              

 
 
 
  
                        Stiskněte B či C a nastavte       Stiskněte B či C        Stiskněte B či C 
                        12- nebo 24hod. formát           a nastavte datum a nastavte měsíc 

 
  

4. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko A 
a navraťte se do režimu ČAS/KALENDÁŘ.   

 
Volba 12hodinového nebo 24hod. formátu  

Stisknutím tlačítka B nebo C lze zvolit mezi indikací 
času ve 12hodinovém nebo 24hodinové formátu. Při 
nastavení 12hodinového formátu se odpoledne objeví 
značka „PM“, ovšem dopoledne se značka „AM“ 
neobjeví. Při nastavení 24hodinového formátu se 
žádné značky na displeji neobjevují.    

 
Jak nastavit zvukovou signalizaci   

V režimu ČAS/KALENDÁŘ lze zvukovou 
signalizaci vypnout či zapnout pomocí tlačítka 
C. 

 
 

 
C  

 
Hodinová zvuková signalizace  Hodinová zvuková signalizace  

                 je vypnutá                                              je zapnutá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM MĚSÍC 
12/24HODINOVÝ 
FORMÁT 



■ JAK POUŽÍVAT CHRONOGRAF  
Stisknutím tlačítka D vstoupíte do režimu 
CHRONOGRAFU. Na displeji se objeví indikátor 
režimu chronografu. 

Indikátor režimu chronografu 
  Hodiny  

                                        B 

                                                                                                         Minuty 

 
                                                                                                        Vteřiny 
                                                                                                          
 
 
 
                                        D C 

                          Vnější vteřinové značky 

                                                                                              1/100 vteřiny 
 

  
  

                           Manipulace s chronografem   
        Standardní měření  

 
                        B B  C  

Start Stop Reset  
 

Měření mezičasů  
 

 B  C      C  B C 

Start Mezičas 

Opuštění 

Stop Reset mezičasu   
* Měření a opuštění mezičasu lze provádět 

opakovaně pomocí tlačítka C.   
Během měření vnější vteřinové značky blikají.   
Stisknutím tlačítka D se navrátíte do režimu 
ČAS/KALENDÁŘ.   

 
■ JAK POUŽÍVAT ODPOČET ČASU  

Indikátor režimu odpočtu času 
   

A B  
Čas odpočtu 
(hodiny & minuty)  

Aktuální čas 
(Vnější vteřinová 

značka) 

 
Aktuální čas (hod/min) 

                       D C  

 
Stiskněte dvakrát tlačítko D a vstoupíte do režimu 
ODPOČTU ČASU. Na displeji se objeví indikátor 
režimu odpočtu času.  

 
1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Vteřinové 

číslice začnou blikat.  
2. Pomocí tlačítka B nastavte vteřinové číslice. S 

každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice 
posune o jednu vpřed, a každým stisknutím 
tlačítka C se posune o jednu vzad. Podržením 
tlačítek (B pro posun vpřed a C pro posun vzad) se 
číslice pohybují rychle.  

3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení vteřin a 
postupte k nastavení minut. Minutové číslice 
začnou blikat.   

4. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte minutové 
číslice stejným způsobem, jako předtím vteřinové.   

5. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení minut a 
postupte k nastavení hodin. Hodinové číslice 
začnou blikat.   

6. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte hodinové 
číslice stejným způsobem, jako předtím vteřinové 
a minutové.   

7. Stisknutím tlačítka A nastavení odpočtu 
času dokončíte.  

 
 
 

Režim 
času/kalendáře 

Režim odpočtu 
času       

     A   B 

  D  A   
            

C 

 D 

Stiskněte 
D 2x 

Stiskněte  
A na 2 vteřiny  

   Pomocí B či C 

             nastavte vteřiny 

           
  A     

Stisknutím A        Pomocí B či C Pomocí B či C 

dokončíte nastavení      nastavte hodiny nastavte minuty   
 
Manipulace s odpočtem času 
  

 
B B  C  

Start Stop Reset 
 

1. V režimu ODPOČTU ČASU stiskněte tlačítko B 
a zahajte odpočet času.   

2. Stisknutím tlačítka B odpočet zastavíte.  
3. Stisknutím tlačítka C odpočet resetujete.   

Stisknutím tlačítka D se navrátíte do režimu ČASU/KALENDÁŘE. 
 

■ JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU  
                                                                       Indikátor režimu budíku 

   
A B 

 
                                                                                              Čas budíku 

(hodiny & minuty) 

 
 

Časové pásmo budíku 
T1 nebo T2         

D C 

 
Stisknutím tlačítka D třikrát vstoupíte do režimu 
BUDÍKU. Na displeji se zobrazí indikátor režimu 
budíku.  

 
1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Hodinové číslice 

začnou blikat. 
2. Pomocí tlačítka B nastavte hodinové číslice. S 

každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice 
posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka 
C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B 
pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice 
pohybují rychle.  

3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení hodin a 
postupte k nastavení minut. Minutové číslice 
začnou blikat.   

4. Pomocí tlačítek B nebo C nastavte minutové 
číslice stejným způsobem, jako předtím hodinové.   

5. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení minut a 
postupte k nastavení časového pásma.    

6. Pomocí tlačítek B nebo C zvolte časové pásmo.   
7. Stisknutím tlačítka A nastavení budíku 

dokončíte. 
 

   
Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu 
ČAS/KALENDÁŘ.   
  
 
Režim 
času/kalendáře 

 
Režim budíku 
 
 

  

    
A 

 
B         

   D  A   
         

 
C 

 
D  Stiskněte D 

   
  Stiskněte A  

  

3x na 2 vteřiny 
 

Stiskněte B či C    
       

D 
 

a nastavte hod.          
 
 
 

Pozn.: Budík lze nastavit pouze 
v jednom časovém pásmu. 

 
A 

 

 
Stisknutím A  

dokončíte 
nastavení  

 
 

 
Stiskněte B či C 

D  a nastavte minuty 

 
 

 
Stiskněte B či C 

a nastavte časové 
pásmo 

 

 



 
Jak zapnout a vypnout budík 

 
V režimu BUDÍKU se každým stisknutím tlačítka B 
budík střídavě zapne a vypne. Když je budík zapnutý, 
na displeji se objeví indikátor budíku.   

 

B 
 
 
 
 

 
Vypnutý budík Zapnutý budík  

 
 

 
 
 
Jak vypnout zvonící budík 
 
V určený čas budík zvoní po dobu 20 vteřin. Zvonící 
budík lze vypnout stisknutím jakéhokoli tlačítka.  
 
 

                         ■ JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO  
Indikátor druhého časového pásma  

 

A B 
 
 
 
 

           Hodiny/ Minuty/Vteřiny 
 
 

                                                         D C 
 

Stisknutím tlačítka D čtyřikrát vstoupíte do režimu 
DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA. Na displeji se 
zobrazí indikátor druhého časového pásma.    
1. Stiskněte tlačítko A na 2 vteřiny. Hodinové číslice 

začnou blikat. 
2. Pomocí tlačítka B nastavte hodinové číslice. S 

každým stisknutím tlačítka B se (blikající) číslice 
posune o jednu vpřed, a každým stisknutím tlačítka 
C se posune o jednu vzad. Podržením tlačítek (B 
pro posun vpřed a C pro posun vzad) se číslice 
pohybují rychle.  

3. Stisknutím tlačítka D potvrďte nastavení hodin a 
postupte k nastavení minut. Minutové číslice 
začnou blikat.  

4. Pomocí tlačítka B nastavte minutové číslice. 
Minutové číslice se pohybují po 30 minutách. 

5. Po dokončení všech nastavení potvrďte nastavení 
časového pásma stisknutím tlačítka A.  

 
Režim času/  

Režim 2. časového pásma 
  

kalendáře      

    A       B 

   D  A   
           

 Stisk- Stiskněte  
              C 

D 
něte D 4x  A na  

    2 vteřiny  
 Stiskněte B či C            

 

D 

     

D 
 

a nastavte hodiny        
          

           
      D   

    Stisknutím A dokončíte  Stiskněte B či C 

    nastavení       a nastavte min.    
 
Stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu 
ČAS/KALENDÁŘ.   

 
■ JAK POUŽÍVAT OSVĚTLENÍ DISPLEJE 
V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko A a displej se přibližně na 3 
vteřiny rozsvítí. 
 

 
Upozornění: 
1. Osvětlení displeje na hodinkách využívá 

elektroluminiscenční světlo, které má tendenci po 
velice dlouhém používání ztrácet svou osvětlovací 
schopnost. 

2. Je možné, že v přímém slunečním světle bude 
osvětlení displeje obtížně viditelné.  

 

■ VÝMĚNA BATERIE  
Miniaturní baterie CR2032, která pohání Vaše 
hodinky, by měla vydržet přibližně 4 roky. Ovšem 
vzhledem k tomu, že baterie byla do hodinek vložena 
už v továrně, je možné, že její životnost po zakoupení 
hodinek bude o něco kratší, než je výše uvedená 
doba. 

 
Jakmile se baterie vybije, ihned ji vyměňte, abyste 
předešli případným poruchám. Za účelem výměny 
baterie doporučujeme navštívit místní hodinářský 
servis.  
Upozornění: Pokud je budík používán více než 20 

vteřin denně a/nebo světlo je používáno více 
než 6 vteřin denně, životnost baterie může být 
nižší, než je uvedeno. 

 
 

 
■ PÉČE O HODINKY LORUS  
• BATERIE   

 POZOR!  
Nevystavujte staré baterie ohni ani se je 
nepokoušejte nabíjet. Uchovávejte je mimo dosah 
dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie dítětem, 
ihned se obraťte na lékaře. 

 
• VODĚODOLNOST  

Okolnosti  
Náhodný 

   
        použití     

  kontakt  

Plavání 
Šnor-

chlování Hloubkové   s vodou, 

  např. 
a 

sprchování  potápění 

Označení  

cákání a 
déšť     

 na číselníku/      

dýnku      

Bez  
NE NE NE NE označení  

     

WATER  

ANO NE NE NE RESISTANT  
      

WATER      

RESISTANT  ANO ANO NE NE 

(50M/5 BAR)     

WATER      

RESISTANT 

 
ANO ANO ANO NE 100M/10 BAR 

(nebo více)       
* Pokud jsou Vaše hodinky voděodolné (WATER 

RESISTANT) do 200 metrů / 20 barů, 100 
metrů /10 barů nebo 50 metrů / 5 barů, jsou 
takto označeny na číselníku/zadní straně 
pouzdra.   

• Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky.   
• Pokud byly hodinky vystaveny mořské vodě, 

opláchněte je sladkou vodou a poté pečlivě otřete 
dosucha.   

Upozornění:  
• Kožený pásek 

• Kožené pásky jsou náchylné ke změně barvy a 
zhoršení kvality při kontaktu s vlhkostí, potem a 
přímým slunečním světlem.   

• Vlhkost a pot co nejdříve jemně vysušte suchou 
textilií.   

• Nevystavujte hodinky dlouhodobě přímému 
slunečnímu světlu.   

• Při nošení světlého pásku dbejte zvýšené 

opatrnosti, neboť je náchylnější na viditelné 

znečištění.  

• Při činnostech jako je koupání, plavání a práce 
s vodou nenoste k hodinkám běžné kožené 
pásky, ale pouze pásky označené jako Aqua 
Free, a to i v případě, že samotné hodinky jsou 
v rámci každodenního užívání voděodolné (do 
10 / 20 barů).  

 

• Syntetický pásek 
• Vzhledem k přirozeným materiálovým 

vlastnostem může dojít ke snadnému 
znečištění, výskytu skvrn nebo změně barvy. 
Špínu z pásku otírejte vlhkou textilií nebo 
čistícím ubrouskem.  

 

• Na rozdíl od pásků z jiných materiálů mohou 

praskliny způsobit přetržení pásku. Dbejte na to, 

aby nedošlo k poškození pásku ostrým 

předmětem.  

 
 

 



• ALERGICKÉ REAKCE  
Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém 
kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. 
V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu 
košile a u osob s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. 
Noste hodinky tak, aby mezi nimi a pokožkou byla 
určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, 
přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.   
• MAGNETISMUS 
Magnetické pole tvořené domácími elektrickými 
spotřebiči nemá na Vaše hodinky vliv.  

 
• NÁRAZY A OTŘESY 
Hodinky můžete nosit při běžných sportovních 
aktivitách, dbejte ovšem na to, aby Vám neupadly 
nebo nenarazily do tvrdého povrchu.  

 
• TEPLOTA 
Hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při běžných 
teplotách zajištěna stálá přesnost.  

 
■ SERVIS 
Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu 
nebo servis, více informací najdete na přiloženém 
ZÁRUČNÍM LISTU.  

 
   


