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176 – V.H.P. SEMUA MODEL – PENGGUNAAN PERTAMA
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PENGGUNAAN PERTAMA
JAM TANGAN INI DISERAHKAN DALAM
MODE ‘HEMAT ENERGI’
Jam tangan tiba dari pabrik dengan jarum
di setel pada pukul 12.00, dan kenop di
tarik ke posisi 2 , ditahan dengan tutup
hitam kecil di sekeliling batang pemutar
yang harus dilepas sebelum melanjutkan.
Periksa dengan penjual jika tahap ini
sudah dilakukan Jika tidak begitu,
lakukan hal berikut ini:

I
II

Lepaskan tutup hitam untuk membebaskan kenop.
Tekan kenop satu kali ke posisi 1 , jam tangan
secara otomatis akan berubah ke waktu dan
tanggal Swiss. Jam tangan kemudian bisa diatur
ke waktu lokal (harap merujuk ke bagian
“mengatur waktu secara manual”).
PENTING
Jika kenop jam ditarik ke posisi 2 tanpa diputar
selama lebih dari 60 detik, jam tangan secara
otomatis akan berubah ke mode “hemat energi”,
maka, jarum kembali ke pukul 12.00.
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AKHIR MASA HIDUP (E.O.L.) DAN AKHIR ENERGI (E.O.E.)
Jam tangan menunjukkan mode
“Akhir Masa Hidup” (akhir “masa
hidup baterai”) dengan jarum
detik melompat maju per lima
detik.

Jika baterai jam tangan berubah dalam
mode E.O.L. atau dalam kurun waktu
sekitar enam bulan memasuki mode
E.O.E., tak perlu menyesuaikan kalender
abadi.

Setelah sekitar enam bulan
dalam mode ini, jam tangan akan
memasuki mode E.O.E: jarum jam
tangan berhenti pada posisi
pukul 12.00.

Jika tidak terjadi demikian, bila baterai
jam tangan dimasukkan, pemrograman
kalender abadi secara otomatis akan
ditampilkan dengan permintaan pengaturan.
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178 – V.H.P. 3 JARUM JAM – INFORMASI UMUM
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INFORMASI UMUM

A

Jarum jam

B

Jarum menit

C

Jarum detik

D

Tiga posisi kenop
0

Posisi tekan (tidak berfungsi
pada kaliber L288 dan L289)

1

Posisi standar

2

Posisi tarik

PENTING: Jika kenop jam ditarik ke posisi 2 tanpa diputar selama lebih dari 60
detik, jam tangan secara otomatis akan berubah ke mode “hemat energi”, maka,
jarum kembali ke pukul 12.00.
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MENGATUR WAKTU SECARA MANUAL

I

Tarik kenop pada posisi 2 .

II

Putar kenop untuk mengatur waktu.
PUTAR KENOP YANG LAMBAT DAN LAMA
mengatur waktu menit demi menit; jarum
detik bergerak secara otomatis ke pukul
12.00.

PUTAR KENOP YANG CEPAT DAN SINGKAT
mengatur waktu jam demi jam; jarum menit
membuat siklus untuk maju atau mundur
satu jam.
Setelah pengaturan waktu, tekan kenop
kembali ke posisi 1 .
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INFORMASI UMUM

A

Tombol Mulai-Berhenti

F

Detik kecil (jam tangan)

B

Tombol Pemisahan dan atur ulang

G

Tiga posisi kenop

C

penghitung 60-detik (kronograf)

D

penghitung 30-menit (kronograf)

E

penghitung 12-jam (kronograf)

0

Posisi tekan (tidak berfungsi
pada kaliber L288 dan L289)

1

Posisi standar

2

Posisi tarik

PENTING: Jika kenop jam ditarik ke posisi 2 tanpa diputar selama lebih dari 60
detik, jam tangan secara otomatis akan berubah ke mode “hemat energi”, maka,
jarum kembali ke pukul 12.00.
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MENGATUR WAKTU SECARA MANUAL

I

Tarik kenop pada posisi 2 .

II

Putar kenop untuk mengatur waktu.
PUTAR KENOP YANG LAMBAT DAN LAMA
mengatur waktu menit demi menit; jarum
detik bergerak secara otomatis ke pukul
12.00.

PUTAR KENOP YANG CEPAT DAN SINGKAT
mengatur waktu jam demi jam; jarum menit
membuat siklus untuk maju atau mundur
satu jam.
Setelah pengaturan waktu, tekan kenop
kembali ke posisi 1 .
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FUNGSI KRONOGRAF

I

MULAI: memulai penghitungan waktu
dengan menekan tombol A .
BERHENTI: menghentikan penghitungan
waktu dengan menekan tombol A sekali lagi.
MULAI ULANG: melanjutkan waktu
dengan menekan tombol A . Fungsi mulai

dan berhenti dapat dilanjutkan secara
bergantian tanpa henti dengan menekan
tombol A .

II

ATUR ULANG KE POSISI NOL: setelah
berhenti, waktu dapat diatur ulang ke nol
dengan menekan tombol B .

Setelah mengukur periode waktu lebih dari 36 jam, mesin menganggap itu sebuah
kekeliruan. Demi menghemat baterai jam tangan, fungsi kronograf secara otomatis diatur ulang (kembali ke posisi nol).
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FUNGSI PISAH-WAKTU

I

MULAI: memulai penghitungan waktu
dengan menekan tombol A .
PEMISAHAN: lihat pemisahan penghitungan waktu dengan menekan
tombol B sekali lagi.
MULAI ULANG: melanjutkan penghitungan
waktu dengan menekan tombol B .
Fungsi pemisah dan berhenti dapat
dilanjutkan secara bergantian tanpa henti
dengan menekan tombol B .

II

BERHENTI: tekan tombol A untuk
membaca waktu terakhir yang tercatat.
ATUR ULANG KE POSISI NOL: waktu dapat
diatur ulang ke posisi nol dengan menekan
tombol B .
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INFORMASI UMUM

A
B

Home Time ( Waktu Rumah)

C

Jarum GMT/24J

Travel Time ( Waktu Perjalanan)

D

Tiga posisi kenop

Pendeteksi foto Pengaturan Kilat
Jarum detik

0

Posisi tekan

1

Posisi standar

2

Posisi tarik

PENTING: Jika kenop jam ditarik ke posisi 2 tanpa diputar selama lebih dari 60
detik, jam tangan secara otomatis akan berubah ke mode “hemat energi”, maka,
jarum kembali pukul 12.00.
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MENGATUR WAKTU SECARA MANUAL
Setelah mode waktu dipilih (Waktu
Rumah atau Waktu Perjalanan), lakukan
hal berikut ini untuk mengatur waktu
secara manual:

PUTAR KENOP YANG LAMBAT DAN LAMA
mengatur waktu menit demi menit; jarum detik
bergerak secara otomatis ke pukul 12.00.

I

Tarik kenop ke posisi 2 .

II

Putar kenop untuk mengatur waktu.

PUTAR KENOP YANG CEPAT DAN SINGKAT
mengatur waktu jam demi jam; dengan jarum
menit membuat siklus untuk maju atau mundur
satu jam.

Catatan: Waktu Perjalanan mengatur
sendiri dengan tambahan 15 menit.

Setelah pengaturan waktu, tekan kenop kembali
ke posisi 1 .
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0

Home Time
( Waktu Rumah)

0

Travel Time
( Waktu Perjalanan)

MODE GANTI TAMPILAN (FUNGSI TUKAR)
PETUNJUK MODE TAMPILAN
Tekan kenop secara singkat ke posisi 0 ,
jarum kedua secara sementara akan
bergerak ke:

MODE GANTI TAMPILAN
Tekan tombol lagi secara singkat
dua kali ke posisi 0 untuk menukar
antara dua mode tampilan.

Home Time (berlokasi pada pukul sepuluh)
atau
Travel Time (berlokasi pada pukul dua)

Setelah tiga detik penundaan, jarum
detik mulai bergerak kembali dalam
mode jam tangan.
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MENGGUNAKAN V.H.P.
APLIKASI PENGATURAN KILAT GMT
Unduh V.H.P. Aplikasi Pengaturan Kilat GMT, pasang panduan dan ikuti petunjuk untuk mengatur Waktu Rumah dan
Waktu Perjalanan.
www.longines.com/watches/flashsetting
Anda akan diberi tahu tentang perbaruan aplikasi bila
tersedia, langsung ke ponsel cerdas Anda.
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188 – GARANSI INTERNASIONAL

LONGINES sangat bergembira bahwa Anda
telah memilih satu model dari koleksi kami
yang bergengsi. Kemajuan teknologi berukuran
mungil yang Anda miliki kini, akan setia melayani
selama beberapa tahun. Pembuatannya dengan
menggunakan teknologi yang paling canggih
dan melalui pemeriksaan yang ketat sebelum
dipasarkan.
Jam tangan LONGINES ® Anda dijamin oleh
Longines Watch Co. Francillon Ltd * selama
jangka waktu dua puluh empat (24) bulan
terhitung dari tanggal pembelian sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam kartu
garansi.
Garansi Internasional Longines meliputi kerusakan bahan dan produksi yang terjadi pada
saat pengiriman pembelian jam tangan LONGINES (“kerusakan”). Jaminan ini hanya berlaku jika kartu garansi tsb diisi tanggal pembelian dengan lengkap dan benar serta
dibubuhi cap oleh Agen resmi LONGINES
(“kartu jaminan yang berlaku”).

Selama masa garansi dan dengan menunjukkan
kartu garansi yang berlaku, Anda berhak atas
perbaikan seluruh kerusakan tanpa dikenai
biaya. Jika setelah perbaikan kondisi jam tangan
LONGINES Anda tidak dapat kembali seperti
semula, maka Longines Watch Co. Francillon
Ltd akan menggantinya dengan jam tangan
LONGINES sesuai dengan tipe / model yang
sama atau serupa. Jaminan untuk jam tangan
pengganti berakhir dua puluh empat (24)
bulan setelah tanggal pembelian jam tangan
yang digantikan.
GARANSI DARI PABRIK INI TIDAK MELIPUTI:
• usia baterai;
• pemakaian normal dan sobek serta aus
(misalnya kristal tergores; perubahan warna
dan / atau bahan tali dan rantai yang bukan
dari besi seperti kulit, kain, karet; lapisan
terkelupas);
• kerusakan jam tangan akibat penggunaan
yang tidak normal / merusak, kecerobohan,
kelalaian, kecelakaan (terbentur, terhimpit,
terlindas, kristal pecah, dan lain-lain), penggu-
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naan jam tangan yang tidak benar serta tidak
memperhatikan petunjuk penggunaan yang
ditentukan oleh Longines Watch Co. Francillon
Ltd;
• kerusakan tidak langsung atau sebagai akibat
dari misalnya penggunaan, jam tangan tidak
berfungsi, rusak atau ketidaktepatan jam
tangan LONGINES;
• apabila jam tangan LONGINES diperbaiki
oleh mekanik yang tidak resmi (misalnya
untuk penggantian baterai, servis atau
perbaikan) atau dapat mengubah kondisi
asli jam tangan, berada di luar tanggung
jawab Longines Watch Co. Francillon Ltd.
Garansi Longines Watch Co. Francillon Ltd ini
tidak termasuk kerusakan selain yang disebutkan di atas, kecuali berlaku hak berdasarkan
hukum yang mungkin dimiliki pembeli terhadap produsen.

GARANSI PRODUSEN DI ATAS:
• tidak bergantung pada garansi yang diberikan oleh penjual, yang merupakan tanggung
jawab penjual semata;
• tidak mempengaruhi hak pembeli atas
penjual maupun hak berdasarkan hukum
wajib lainnya yang dimiliki pembeli atas
penjual.
Layanan konsumen Longines Watch Co.
Francillon Ltd menjamin perbaikan yang
sempurna untuk jam tangan LONGINES Anda.
Jika jam tangan Anda membutuhkan
perbaikan, percayakanlah kepada penyalur
resmi LONGINES atau Pusat Layanan resmi
LONGINES. Mereka dapat menjamin layanan
yang sesuai dengan standar Longines Watch
Co. Francillon Ltd.

*

Longines Watch Co. Francillon Ltd,
CH-2610 Saint-Imier, Swiss.
LONGINES® adalah merek terdaftar.

ID

