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CAL. Z025 (RAD R23)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  CHARAKTERISTIKA  
1. Zobrazenie času/kalendára: Hodiny, minúty, 

sekundy, mesiac, dátum a deň v týždni  
2. Indikácia času: K dispozícii je 12-hodinový formát  

zobrazenia času s indikáciou dopoludnia/popoludnia 
alebo 24-hodinový formát  

3. Stopky: Stopky môžu merať až 23 hodín,
59 minút a 59 sekúnd po stotinách sekúnd. 
Umožňujú taktiež meranie medzičasov.  

4. Budík: Budík sa dá nastaviť tak, aby zvonil v určený 
čas raz za 24 hodín.   

5. Zvuková signalizácia: Zvuková signalizácia sa dá 
nastaviť tak, aby na každú celú hodinu upozornila 
jedným pípnutím.  

6. Odpočet času: Odpočet času sa dá nastaviť 
od 23 hodín, 59 minút a 59 sekúnd. 

7. Svetlo: Zabudované elektroluminiscenčné
svetlo rovnomerne osvetľuje displej
a uľahčuje tak jeho čítanie potme. 

 
•  TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ  
 
Deň v týždni Budík    

A B 
(ŠTART/STOP) 

 
 

Hodiny   
D      C 

(REŽIM)  
  Mesiac  Dátum 

 
 

   
 
Zobrazený režim sa mení stlačením tlačidla D
v nasledovnom poradí   

ČAS CHRONOGRAF ODPOČET ČASU   
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

 
DRUHÉ ČASOVÉ BUDÍK 

PÁSMO  
•  AKO NASTAVIŤ ČAS/KALENDÁR  
1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy.

Sekundové číslice začnú blikať.  
2. Výber číslic, ktoré majú byť nastavené (blikajúce) sa

vykonajú v nasledovnom poradí stlačením tlačidla D.
 

   

D 
       

D 
      

 
 SEKUNDY 

   
HODINY 

     
MINÚTY              

                

 

 

D 
D 

              

                

              ROK 
                  

    D  12/24hodinový                    
  FORMAT D  DATUM   D MĚSÍC 
               

3. S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica 
posunie o jednu vpred, a každým stlačením
tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním
tlačidiel (B pre posun vpred a C pre posun dozadu)
sa číslice, okrem sekúnd, pohybujú rýchlo. 

                                        
                                         Nastavenie sekúnd 
          Stlačte tlačidlo B v súlade 

s časovým signálom. Sekundové 
číslice sa resetujú na „00“ a začnú 
ihneď počítať. Ak stlačíte tlačidlo B, 
keď ukazujú číslo od „30“ do „59“, 
pridá sa 1 minúta a sekundy 
sa automaticky resetujú na „00“.

  
                                A                                  
                                                                            

                                           
                         

                                           

                    A          Stlačte A      
                                                   na 2 sekundy 

  
B

 

                                                     
 
 
 C  
 Stlačte B alebo C

a nastavte sekundy 
Stlačte B alebo C
a nastavte hodiny 

Stlačte B alebo C
a nastavte rok 

Stlačte B alebo C
a nastavte minúty     

    

 
 
 
 
                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 
 
 
  
                                    

                                      

 
  4.

 
Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo A
a vráťte sa do režimu ČAS/KALENDÁR.

  
 Voľba 12-hodinového alebo 24-hod. formátu

  Stlačením tlačidla B alebo C sa dá vybrať medzi 
indikáciou času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom 
formáte. Pri nastavení 12-hodinového formátu sa 
popoludní objaví značka „PM“, samozrejme, 
dopoludnia sa značka „AM“ neobjaví. 
Pri nastavení 24-hodinového formátu sa žiadne značky 
na displeji nezobrazujú.     Ako nastaviť zvukovú signalizáciu

   V režime ČAS/KALENDÁR sa dá zvuková 
signalizácia vypnúť alebo zapnúť pomocou 
tlačidla C.

 

 
 
 

 
C  

 
Hodinová zvuková 
signalizácia je vypnutá

                                     

12/24HODINOVÝ 
FORMÁT 

(NASTAVIŤ/
SVETLO)

Indikátor 
popol. režimu

Zvuková signalizácia 

Sekundy

(MEDZIČAS/RESET)
Minúty

MESIACDÁTUM

Stlačte B alebo C
a nastavte mesiac 

Stlačte B alebo C
a nastavte dátum 

Stlačte B alebo C
a nastavte 12 alebo 
24-hod. formát 

Hodinová zvuková 
signalizácia je zapnutá
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CAL. Z025 (RAD 23 SERIES)



• AKO POUŽÍVAŤ CHRONOGRAF  
Stlačením tlačidla D vstúpite do režimu CHRONOGRAFU. 
Na displeji sa objaví indikátor režimu chronografu.

 

 
Indikátor režimu chronografu 

  Hodiny  
                                        B 

                                                                                                         Minúty 
 
                                                                                                        Sekundy 
                                                                                                          
 
 
 
                                        D C 
                          Vonkajšie sekundové značky 
                                                                                              1/100 sekundy 

 
    

                           Manipulácia s chronografom    
        Štandardné meranie  

 
                        B  B  C   

Štart Stop Reset   
Meranie medzičasov  

 
 B  C      C  B C 

Štart  Stop Reset   
* Meranie a opustenie medzičasu sa dá vykonať 

opakovane pomocou tlačidla C.  
Počas merania vonkajšie sekundové značky blikajú.  
Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu 
ČAS/KALENDÁR.

 
   

•  AKO POUŽÍVAŤ ODPOČET ČASU  
Indikátor režimu odpočtu času 
   

A  B  
Čas odpočtu 

 
Aktuálny čas
(Vonkajšia 
sekundová značka)

 

 
 

Aktuálny čas (hod/min) 

                       D  C  

 
Stlačte dvakrát tlačidlo D a vstúpite do režimu ODPOČTU 
ČASU. Na displeji sa objaví indikátor režimu odpočtu času.

 

 
 

1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Sekundové
číslice začnú blikať.   

2. Pomocou tlačidla B nastavte sekundové číslice. 
S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica 
posunie o jednu vpred, a každým stlačením 
tlačidla C sa posunie o jednu dozadu. Podržaním 
tlačidiel (B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) 
sa číslice pohybujú rýchlo.

 
 

3. Stlačením tlačidla D potvrďte nastavenie sekúnd 
a prejdite k nastaveniu minút. Minútové číslice 
začnú blikať.

 
  

4. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte minútové 
číslice rovnakým spôsobom, ako predtým sekundové.  

5. Stlačením tlačidla D potvrďte nastavenie minút 
a prejdite k nastaveniu hodín. 
Hodinové číslice začnú blikať.

 
  

6. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte hodinové 
číslice rovnakým spôsobom, ako predtým 
sekundové a minútové.  

7. Stlačením tlačidla A dokončíte nastavenie 
odpočtu času.

 
  

 
 
 

Režim 
času/kalendára 

Režim odpočtu 
času       

     A   B 
  D  A   
            

C  D 
Stlačte  

D 2x  
   

           

           
  A     

     
       

 
Manipulácia s odpočtom času   
  

 
B B  C   

Štart Stop Reset  
1. V režime ODPOČTU ČASU stlačte tlačidlo B

a spustite odpočet času.
  

  
2. Stlačením tlačidla B odpočet zastavíte.   
3. Stlačením tlačidla C odpočet resetujete.   

Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČASU/KALENDÁRA.  
 

•  AKO NASTAVIŤ ČAS BUDÍKA   
                                                                       Indikátor režimu budíka 

   
A  B 

 
                                                                                              Čas budíka 

(hodiny a minúty)
 
 

Časové pásmo budíka 
T1 alebo T2         

D  C 
 

Stlačením tlačidla D trikrát vstúpite do režimu BUDÍKA. 
Na displeji sa zobrazí indikátor režimu budíka.

  
 

1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. 
Hodinové číslice začnú blikať. 

2. Pomocou tlačidla B nastavte hodinové číslice. 
S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica 
posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C 
sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel 
(B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) 
sa číslice pohybujú rýchlo.

  

 
 

3. Stlačením tlačidla D potvrďte nastavenie hodín 
a prejdite k nastaveniu minút. Minútové číslice
začnú blikať.

 
  

4. Pomocou tlačidiel B alebo C nastavte minútové 
číslice rovnakým spôsobom, ako predtým hodinové  

5. Stlačením tlačidla D potvrďte nastavenie minút 
a prejdite k nastaveniu časového pásma.   

6. Pomocou tlačidiel B alebo C zvoľte časové pásmo.  
7. Stlačením tlačidla A dokončíte nastavenie budíka.

 
 

   
Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu 
ČAS/KALENDÁR. 

 
  

  
 
Režim 
času/kalendára 

 
Režim budíka 
 
 

  
    

A 
 

B         
   D  A   
         

 
C 

 
D 

  
   
   
       

D 
 

         
 
 
 

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

 
A 

 
 

   
 
  

 
 

 
   

D   

 
 

 
    

 

 
 

Opustenie 
medzičasovMedzičas

(hodiny & minuty)

Stlacte
A na 2 sekundy

Pomocou B 
alebo C
nastavte sekundy

Pomocou B 
alebo C
nastavte minúty

Pomocou B 
alebo C
nastavte hodiny

Stlačením A 
dokončíte 
nastavenie

Stlačte D 
3x

Stlačením A 
dokončíte nastavenie

Stlačte A 
na 2 sekúndy

Stlačte B 
alebo C
nastavte hodiny

Stlačte B 
alebo C
nastavte minúty

Stlačte B 
alebo C a nastavte 
časové pásmo



 
Ako zapnúť a vypnúť budík   

V režime BUDÍKA sa každým stlačením tlačidla B budík 
striedavo zapne a vypne. Keď je budík zapnutý, na displeji 
sa objaví indikátor budíka.

 

  
 

B 
 
 
 
 
 

Vypnutý budík Zapnutý budík   
  

 
 
Ako vypnúť zvoniaci budík    
 
V určený čas budík zvoní po dobu 20 sekúnd. Zvoniaci budík 
sa dá vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla. 

 
 

 
 

                         • AKO NASTAVIŤ DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO   
Indikátor druhého časového pásma  

 
A B 

 
 
 
 

           Hodiny/ Minúty/Sekundy 
 
 

                                                         D C 
 

Stlačením tlačidla D štyrikrát vstúpite do režimu DRUHÉHO 
ČASOVÉHO PÁSMA. Na displeji sa zobrazí indikátor 
druhého časového pásma.    
1. Stlačte tlačidlo A na 2 sekundy. Hodinové číslice 

začnú blikať.  
2. Pomocou tlačidla B nastavte hodinové číslice. 

S každým stlačením tlačidla B sa (blikajúca) číslica 
posunie o jednu vpred, a každým stlačením tlačidla C 
sa posunie o jednu dozadu. Podržaním tlačidiel 
(B pre posun dopredu a C pre posun dozadu) 
sa číslice pohybujú rýchlo.  

3. Stlačením tlačidla D potvrďte nastavenie hodín 
a prejdite k nastaveniu minút. Minútové číslice 
začnú blikať.

 
 

4. Pomocou tlačidla B nastavte minútové číslice. 
Minútové číslice sa pohybujú po 30 minútach.  

5. Po dokončení všetkých nastavení potvrďte 
nastavenie časového pásma stlačením tlačidla A.   

 
Režim času/  

Režim 2. časového pásma 
  

kalendára      

    A       B 
   D  A   
           

  
              C D 

  
     

           
 

D 
     

D 
 

       
          

           
      D   

     
            
 
Stlačením tlačidla D sa vrátite do režimu ČAS/KALENDÁR.  

  
•  AKO POUŽÍVAŤ OSVETLENIE DISPLEJA 
V akomkoľvek režime stlačte tlačidlo A a displej sa 
približne na 3 sekundy rozsvieti. 

    
 

  
Upozornenie:
1. Osvetlenie displeja na hodinkách využíva 

elektroluminiscenčné svetlo, ktoré má tendenciu 
po veľmi dlhom používaní strácať svoju osvetľovaciu 
schopnosť.  

2. Je možné, že v priamom slnečnom svetle bude 
osvetlenie displeja len slabo viditeľné. 

  
 

 
•  VÝMENA BATÉRIE   
Miniatúrna batéria CR2032, ktorá poháňa Vaše hodinky, 
by mala vydržať približne 4 roky. Samozrejme, vzhľadom 
na to, že batéria bola do hodiniek vložená už v továrni, 
je možné, že jej životnosť po zakúpení hodiniek bude 
o niečo kratšia, než je vyššie uvedená doba.  

 

 
 

 
 Akonáhle sa batéria vybije, ihneď ju vymeňte, aby ste 

predišli prípadným poruchám. Za účelom výmeny 
batérie odporúčame navštíviť miestny hodinársky servis.  

 Upozornenie: 
Ak sa budík používa viac ako 20 sekúnd denne a/alebo 
sa svetlo používa viac než 6 sekúnd denne, životnosť 
batérie môže byť nižšia, než je uvedené. 

 
 
 

 
•  STAROSTLIVOSŤ O HODINKY LORUS   
• BATÉRIA   

 POZOR!  
Nevystavujte staré batérie ohňu, ani sa ich 
nepokúšajte nabíjať. Uchovávajte ich mimo dosahu 
detí. Ak dieťa prehltne batériu, ihneď sa obráťte 
na lekára.  

 
• VODEODOLNOSŤ  

    
    

  
  

   

     
     
     
 

NIE NIE NIE NIE   
     

WATER  
ÁNO NIE NIE NIE RESISTANT  

      

WATER      
RESISTANT  ÁNO ÁNO NIE NIE 
(50M/5 BAR)     

WATER      
RESISTANT 

 
ÁNO ÁNO ANO NIE 100M/10 BAR 

(alebo viac)       
* Ak sú vaše hodinky vodotesné (WATER RESISTANT) 

do 200 metrov / 20 barov, 100 metrov /10 barov alebo 
50 metrov / 5 barov, sú takto označené 
na číselníku/zadnej strane puzdra.

 

  
• Ak sú hodinky mokré, nemanipulujte s tlačidlami.    
• Ak boli hodinky vystavené morskej vode, opláchnite 

ich sladkou vodou, a potom starostlivo utrite dosucha.
  

Upozornenie: 
• Kožený remienok  

• Kožené remienky sú náchylné na zmenu farby 
a zhoršenie kvality pri kontakte s vlhkosťou, 
potom a priamym slnečným svetlom.

 
  

• Vlhkosť a pot čo najskôr jemne vysušte 
suchou textíliou.   

• Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu 
slnečnému svetlu.   

• Pri nosení svetlého remienka dbajte o zvýšenú 
opatrnosť, lebo je náchylnejší na viditeľné 
znečistenie.  

• Pri činnostiach ako kúpanie, plávanie a práca 
s vodou nenoste k hodinkám bežné kožené 
remienky, ale len remienky označené ako Aqua 
Free, a to aj v prípade, že samotné hodinky sú 
v rámci každodenného používania vodotesné 
(do 10 / 20 barov).

 
  

 
 

  
 

• Syntetický remienok  
• Vzhľadom na prirodzené materiálové vlastnosti 

môže ľahko dôjsť k znečisteniu, výskytu škvŕn 
alebo zmene farby. Špinu z remienka utierajte 
vlhkou textíliou alebo čistiacim obrúskom.  

 
 • Na rozdiel od remienkov z iných materiálov 

môžu praskliny spôsobiť roztrhnutie remienka. 
Dbajte o to, aby nedošlo k poškodeniu remienka 
ostrým predmetom.

 

  
 

 
 

 

Stlačte
D 4x

Stlačte
A na

2 sekundy
Stlačte B alebo C 
a nastavte hodiny

Stlačte B alebo C 
a nastavte minúty

Stlačením A dokončíte 
nastavenie

Okolnosti 
použitia

Bez označenia 

Označenie 
na číselníku/
dne

Náhodný 
kontakt 

s vodou, 
napr. 

špliechanie 
dážď

Plávanie 
a 

sprchovanie

Šnorchlo-
vanie 

Hĺbkové 
potápanie



• ALERGICKÉ REAKCIE   
Vzhľadom na to, že puzdro a remienok sú v priamom 
kontakte s pokožkou, je dôležité ich pravidelne čistiť. 
V opačnom prípade môže dôjsť k zašpineniu rukáva 
košele a u osôb s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. 
Noste hodinky tak, aby medzi nimi a pokožkou bola 
určitá medzera.  Ak sa vám na zápästí objaví vyrážka, 
prestaňte hodinky nosiť a obráťte sa na lekára.  

 

 
• MAGNETIZMUS 
Magnetické pole tvorené domácimi elektrickými 
spotrebičmi nemá na vaše hodinky vplyv.    
• NÁRAZY A OTRASY  
Hodinky môžete nosiť pri bežných športových aktivitách, 
dbajte však, samozrejme, o to, aby vám nespadli alebo 
nenarazili na tvrdý povrch.   

• TEPLOTA 
Hodinky sú nastavené tak, aby bola pri bežných teplotách 
zaistená stála presnosť.   
•  SERVIS 
Ak budú vaše hodinky LORUS potrebovať opravu alebo 
servis, viac informácií nájdete na priloženom 
ZÁRUČNOM LISTE. 
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