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Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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Lap Time Measurement
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Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
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Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida

Instruktionsmanual

www.optura.no          www.optura.se
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Timer-användning

TIMINSTÄLLNING

TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNINGALARMNUMMER-INSTÄLLNING

A D

D

D

B

BB

C

CC

MINUT-INSTÄLLNING

TIMINSTÄLLNING

ÅRSINSTÄLLNING

DATUMINSTÄLLNING

MÅNADSINSTÄLLNING

A
A

B

B

B

BB

C

C

C

CC
D

D
D

D

Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD

D D

D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.

Timmar

PM
indikator

Stoppurs-
signal

Minuter

Alarm
signal

Ljud-
signal

Sekunder

D (MODE)
C (VARV/

NOLLSTÄLL)

D

D

D

D

D

TID/KALENDER STOPPUR

MINNESÅTERKALLNING

D

D

D

D

D

MINNESÅTERKALLNING

ENKELTIDSALARM                DAGLIGT ALARM

STAD                                    TIMER

B

C

DA

A
A

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

D

Indikator för STOPPURS-läge

B

C

STOPPUR signal

Standardmätning

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Varv nummer

VARV tid

Total tid från START

Indikator för MINNESÅTERKALLANDE

B

B

B

B

C

C

C

CD

D

A A

Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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C

C
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B
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D
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Timer-nummer

Sekundinställning

Minutinställning

TiminställningTimer-nummer



A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD

D D

D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

D

Indikator för STOPPURS-läge

B
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STOPPUR signal

Standardmätning

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Varv nummer

VARV tid

Total tid från START

Indikator för MINNESÅTERKALLANDE

B

B

B

B
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C

C

CD

D

A A

Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.

 

A

C

C

B

B

D

D

B

C

CC

Timer-nummer

Sekundinställning

Minutinställning

TiminställningTimer-nummer
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D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

D

Indikator för STOPPURS-läge

B

C

STOPPUR signal

Standardmätning

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Varv nummer

VARV tid

Total tid från START

Indikator för MINNESÅTERKALLANDE

B

B

B

B

C

C

C

CD

D

A A

Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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C

C

B

B

D

D

B

C

CC

Timer-nummer

Sekundinställning

Minutinställning

TiminställningTimer-nummer

A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD

D D

D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.

Timmar

PM
indikator

Stoppurs-
signal

Minuter

Alarm
signal

Ljud-
signal

Sekunder

D (MODE)
C (VARV/

NOLLSTÄLL)

D

D

D

D

D

TID/KALENDER STOPPUR

MINNESÅTERKALLNING

D

D

D

D

D

MINNESÅTERKALLNING

ENKELTIDSALARM                DAGLIGT ALARM

STAD                                    TIMER

B

C

DA

A
A
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D

Indikator för STOPPURS-läge

B
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STOPPUR signal

Standardmätning

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Varv nummer

VARV tid

Total tid från START

Indikator för MINNESÅTERKALLANDE

B

B

B

B

C

C

C

CD

D

A A

Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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Timer-nummer

Sekundinställning

Minutinställning

TiminställningTimer-nummer

A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD
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D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD

D D

D
SEKUNDER

12/24-TIMMARS FORMAT

STAD DATUM MÅNAD

TIMMARMINUTER

ÅR

TID/KALENDER-mode     SEKUNDINSTÄLLNING

12/24-TIMMARSINSTÄLLNING   TIMINSTÄLLNING

MINUTINSTÄLLNING

STAD-INSTÄLLNING            ÅR-INSTÄLLNING

 DATUMINSTÄLLNING     MÅNADSINSTÄLLNING

A

D

B

C

DD B

C

B

C

D

B

C

B

C

D

B B

C C

D

D D

D

D D

Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida

Instruktionsmanual

www.optura.no          www.optura.se
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A
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B

Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island
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Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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Start Lap 1 ResetLap 2 Stop
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Start Stop Reset
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Indikator för MINNESÅTERKALLANDE
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C

C
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Efter
1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.

 

A

C

C

B

B

D

D

B

C

CC

Timer-nummer

Sekundinställning

Minutinställning

TiminställningTimer-nummer

A. (BELYSNING) B. START/STOPP

Månad
Datum

År Timersignal

D

D

DD

DD

D D

D
SEKUNDER
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Lap Time Measurement

B C C B C
Start Lap 1 ResetLap 2 Stop

B B C
Start Stop Reset

Start     Stopp     Nollställning
B        B         C

Start      Varv 1          Varv 2              Stopp   Nollställning
B        C           C             B         C

VarvtidsmätningBESKRIVNING
1.  Tid/kalender-display: Timmar, minuter, 

sekunder, månad, datum och veckodag.

2.  Tidsvisning: 12-timmarsdisplay, med PM-
markering och 24-timmarsvisining är möjlig.

3.  Stoppur: Stoppuret kan mäta upp till 
23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 
1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är 
möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet.
Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i 
Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.

4.  Nedräkningstimer: Nedräkningstimer kan 
ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 
59 sekunder.

5.  Dagligt alarm: Dagligt alarm kan ställas in för 
att ljuda vid en förutbestämd tid på en 
24-timmars basis. Tre individuella dagliga 
alarm kan ställas in.
Engångsalarm: Engångsalarmet ljuder endast 
en gång vid en bestämd tid och stängs 
därefter av automatiskt.  Fem olika engångs-
alarm kan ställas in. 

6.  Tidszon två: Tid i en annan tidszon kan visas.

7.  Signal: Signal kan ställas in för att ljuda varje 
hel timme.

8.  Belysning: Den inbyggda elektroluminiscenta 
belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel 
visning i mörker.

KNAPPAR OCH DISPLAYER
                             Stad   Veckodag

INSTÄLLNING AV TID/KALENDER
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display 

till TID/KALENDER-inställningsfunktion. 
(Sekundvisarna börjar blinka.)

2.  Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande 
ordning genom intryckning av knapp D.

De visade funktionerna skiftar i följande ordning 
genom intryckning av Knapp D.

3.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av  respektive knapp B eller 
C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

•  Sekundinställning
Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med 
rätt tid. Sekundvisarna nollställs till ”00” och 
börjar mäta omedelbart.
När sekundvisarna nått någon siffra mellan ”30” 
till ”59” och knapp B eller C hålls intryckt läggs 
en minut till och sekunderna nollställs omedel-
bart till ”00”.

4.  När alla inställningar är gjorda tryck knapp A 
för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

Val av 12-timmars/24-timmars-funktion
•  Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 

24-timmarsindikation kan väljas alternativt 
genom intryckning av knapp B eller C. Under 
12-timmarsindikation syns ”PM”-märke på 
eftermiddagen men inget AM-märke syns på 
förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns 
inget märke på displayen.

AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL
Vid varje intryckning på knappen C i TID/
KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad 
eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner 
ringklockan.

STOPPURSANVÄNDNING
Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-
läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i dis-
playen.

STOPPURSANVÄNDNING

*  Mätning och nollställning av varvtid kan 
repeteras genom intryckning av knapp C.

*  När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för 
att visa aktuell varvtid och total tid från START 
under 3 sekunder och därefter återgår den auto-
matiskt till att visa den pågående mätningen.

*  När stoppuret nollställs genom intryckning av 
knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

Minnesåterkallande
Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas 
efter mätning. Varje tid från START till 
NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck 
knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.
1.  Tryck knapp D för att gå till läge 

Minnesåterkallande. Indikatorn för 
Minnesåterkallande visas på displayen

2.  Tryck på knapp C för att visa data för den senaste 
mätningen. Förfluten tid och information om mätnin-
gen visas med ett VARV-nummer.

3.  Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. 
Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.

4.  Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. 
Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

Hur man raderar alla minnen
*  Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering 

syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. 
När raderingen är slutförd återgår displayen till funktio-
nen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekunder 
går den automatiskt till STOPPURS-funktion.
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1 sekund

HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER
Tryck knapp D tre gånger för att komma till 
TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion 
visas i displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta 

displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-
funktion. Timsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta sekundin-
ställningen och börja med minutinställningen. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och börja med timinställningen. 
Timsiffrorna börjar blinka.

6.  Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
7.  Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.
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HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida

Instruktionsmanual

www.optura.no          www.optura.se
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.
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! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ
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VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
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i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island



HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida

Instruktionsmanual

www.optura.no          www.optura.se
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Tid och 
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två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
ing på boet-
tens baksida

Instruktionsmanual
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B

Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island

HUR MAN STÄLLER IN 
BAKGRUNDSBELYSNING
I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen 
i ungefär 4 sekunder.

Anm:
1.  Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett 

elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att 
förlora i lyskraft efter mycket lång användning.

2.  Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst 
i direkt solljus.

BATTERIBYTE
Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell 
CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka 
varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat 
vid fabriken kan dess livslängd när du köper 
klockan, vara kortare än 2 år. 
Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-
funktioner så snart det börjar ta slut. För att 
ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar 
klockan till en auktoriserad urmakare.

Anm:  Om alarmet används under mer än 
20 sekunder per dag och/eller bakgrunds-
belysningen används under mer än 
8 sekunder per dag kan batteriets livslängd 
bli kortare än specificerad tid.

SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA
Den här klockan innehåller känsliga elektroniska 
komponenter. Försök aldrig att öppna boetten 
eller ta bort bakstycket.

Kal.  Z010 
(Ref. Serie R23)

! VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld 
eller återladda det. Förvara det inte i närheten 
av barn, Om ett barn råkar svälja det, 
kontakta genast läkare.

• VATTENSÄKERHET

          Användn- Oavsiktlig  Simning Fri- Djuphavs-
            ingsom- kontakt med och dykning dykning
                 råde vatten, som  duschning
 stänk och regn

Ingen indikation NEJ NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA NEJ NEJ NEJ

VATTEN-
SÄKER JA JA NEJ NEJ
(50 M/5 BAR)*

VATTEN-
SÄKER JA JA JA NEJ
(100 M/10 BAR
ELLER 
DÄRÖVER)

Beskrivn-
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Leverantören av denna produkt är aktivt och 
globalt involverad i miljöförebyggande samarbe-
te. Om du skall kasta denna produkt, så skall den 
lämnas in till din urmakare eller den lokala 
miljöstationen.

• BATTERI

•  Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 
BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på 
boettens baksida.

•  Använd inte knapparna när klockan är våt.
•  Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i 

rent vatten och torka den noggrant.
•  Om Du upptäcker vatten eller kondens 

i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten 
kan förorsaka korrosion inuti klockan.

Varning:
Även om klockan är vattentålig så klarar inte 
läderarmband vatten, om det ej så anges. 

• ALLERGISK REAKTION
Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med 
huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej 
kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud 
få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika 
eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på 
armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

• MAGNETISM
Din klocka påverkas ej av magnetism generad av 
elektriska hushållsapparater.

• STÖTAR OCH VIBRATIONER
Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men 
tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

• TEMPERATUR
Din klocka är justerad så att den går med konstant 
noggrannhet i normala temperaturer.

RENGÖRING
Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring 
av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom pack-
ning för vattentäthet kan frätas sönder.

SERVICE
Om din Lorus-klocka behöver reparation eller ser-
vice, vänligen se bifogad  garantisedel.

1.  Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta 
nedräkningstimern.

2.  Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimern.
3.  För att nollställa timern tryck knapp C.
Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-
funktion.

HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM
Tryck knapp D fyra gånger för att komma till 
ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-
funktion visas på displayen.
1.  Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra dis-

playen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. 
Timsiffrorna börjar blinka.

2.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna 
börjar blinka.

4.  Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. 
En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje 
intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

5.  Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen 
och gå vidare till inställning av alarmnummer. 
Alarm-nummer börjar blinka.

6.  Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
7.  Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.

Aktivering/inaktivering av dagligt alarm
Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-
ALARM
Tryck Knapp D fem gånger för att komma till 
ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för 
ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.
1.  TTryck knapp A i 2 sekunder för att byta 

display till inställning för ENGÅNGSALARM. 
Minutsiffrorna börjar blinka.

2.  Tryck knapp B eller C för att ställa in minut-
siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller 
minskas vid varje intryckning av respektive 
knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare 
om knappen hålls intryckt.

3.  Tryck knapp D för att bekräfta minutin-
ställningen och gå vidare till timinställningen. 
En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

4.  Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen 
och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år 
börjar blinka.

5.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

6.  Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning 
och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna 
för månad börjar blinka.

7.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller C. 
Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls 
intryckt.

8.  Tryck knapp D för att bekräfta månadsin-
ställningen och gå vidare till datuminställning. 
Datumsiffrorna börjar att blinka.

  9.  En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid 
varje intryckning av respektive knapp B eller 
C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen 
hålls intryckt.

10.  Tryck knapp A för att slutföra inställning av 
alarminställning av engångs-alarm.

11.  Tryck knapp D för att återgå till TIME/
KALENDER-funktion.

Anm. Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

Aktivering/inaktivering av engångs-alarm
Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM 
aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-
signal visas respektive försvinner i displayen.

Hur man stannar alarmet när det ljuder
Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. 
För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA 
TIDSZON
Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion 
ändra TIDSZON.
1.  Tryck på knapp C för att välja City-code.
2.  Om sommartid används i vald stad tryck knapp 

B som visar sommartid (”DST”) märke visas. 
Tryck på knapp D för att återgå till TID/
KALENDER-funktion. 
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B        B         C
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Stad Tidzon två

Lokal tid

Tid och 
datum

i Tidzon 
två

City-code Tids- Stad
 Skillnad

H11 –11 Pago Pago
HNL –10 Honolulu Patete
ANC –  9 Anchorage, Nome
LAX –  8  Los Angeles, San Francisco

Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN –  7 Denver, Edmonton
CHI –  6  Chicago, Mexico City, Houston, New 

Orleans, Winnipeg
NYC –  5  New York, Washington D.C., Montreal, 

Lima, Havanna, Boston
CCS –  4 Santiago
RIO –  3  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo, São Paulo
HO2 –  2 
HO1 –  1 Praia
GMT 0 
LON 0  London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, 

Lissabon
PAR 1  Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, 

Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, 
Stockholm

CAI 2  Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, 
Beirut, Damaskus

JED 3  Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, 
Kuwait, Riyadh

DXB 4 Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI 5 Karachi, Male
DAC 6 Dacca, Colombo
RKK 7  Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, 

Vientiane
HKG 8  Hong Kong, Peking, Singapore, Manilla, 

Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO 9  Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD 10  Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU 11 Nouméa, Port Villa
WLG 12  Wellington, Auckland, Christchurch, 

Nauru Island


