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078 – V.H.P. TODOS OS MODELOS – PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
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PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
O RELÓGIO É FORNECIDO NO MODO
DE “POUPANÇA DE ENERGIA”
O relógio vem de fábrica com os ponteiros
ajustados às 12 horas e com a coroa
para fora na posição 2 , mantida no lugar
por uma pequena proteção preta em redor
da coroa que deve ser removida antes
de prosseguir.
Confirme junto do revendedor se este
passo foi realizado. Caso contrário,
proceda do seguinte modo:

I
II

Retire a proteção preta para libertar a coroa.
Empurre a coroa até ao primeiro clique para a
posição 1 , o que faz com que o relógio mude
automaticamente para a hora e a data suíças. O
relógio pode agora ser acertado para a hora local
(consulte a secção “acertar a hora manualmente”).
IMPORTANTE
Se a coroa estiver para fora na posição 2 sem
ser rodada durante mais de 60 segundos, o
relógio passa automaticamente para o modo de
“poupança de energia” fazendo com que os
ponteiros voltem para a posição das 12 horas.

E.O.L. / E.O.E. – V.H.P. TODOS OS MODELOS – 079

END OF LIFE (E.O.L.) E END OF ENERGY (E.O.E.)
O relógio indica o modo E.O.L (end
of life,ȴPGHYLGD¼WLOGDSLOKD 
através do ponteiro dos segundos
que salta a cada cinco segundos.
Após cerca de seis meses neste
modo, o relógio entra no modo
E.O.E. (end of energy,ȴPGHHQHUgia): os ponteiros do relógio param
na posição das 12 horas.

Se a pilha do relógio for substituída no
modo E.O.L. ou durante os cerca de seis
meses seguintes após entrar no modo
E.O.E., não será necessário ajustar o
calendário perpétuo.
Caso contrário, quando colocar a nova pilha
no relógio, a programação do calendário
perpétuo será automaticamente exibida,
VROLFLWDQGRDVXDFRQȴJXUD©¥R
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080 – V.H.P. 3 PONTEIROS – INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS

A

Ponteiro das horas

B

Ponteiro dos minutos

C

Ponteiro dos segundos

D

Coroa com três posições
0

Posição para dentro (não operacional
nos calibres L288 e L289)

1

Posição normal

2

Posição para fora

IMPORTANTE: se a coroa estiver para fora na posição 2 sem ser rodada durante
mais de 60 segundos, o relógio passa automaticamente para o modo de “poupança
de energia” fazendo com que os ponteiros voltem para a posição das 12 horas.
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ACERTAR A HORA MANUALMENTE

I

Puxe a coroa para a posição 2 .

II

Rode a coroa para acertar a hora.
UMA ROTAÇÃO LONGA E LENTA DA
COROA permite acertar a hora minuto
a minuto; o ponteiro dos segundos
desloca-se automaticamente para as
12 horas.

UMA ROTAÇÃO CURTA E RÁPIDA DA COROA
permite acertar o relógio hora a hora; o ponteiro dos minutos efetua um ciclo, avançado ou
retrocedendo uma hora.
Após acertar a hora, empurre a coroa de volta
para a posição 1 .
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082 – V.H.P. CRONÓGRAFO – INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS

A

Botão Start-Stop

F

Pequenos segundos (relógio)

B

Botão Split e reposição a zero

G

Coroa com três posições

C

Contador de 60 segundos (cronógrafo)

D

Contador de 30 minutos (cronógrafo)

E

Contador de 12 horas (cronógrafo)

0

Posição para dentro (não operacional
nos calibres L288 e L289)

1

Posição normal

2

Posição para fora

IMPORTANTE: se a coroa estiver para fora na posição 2 sem ser rodada durante
mais de 60 segundos, o relógio passa automaticamente para o modo de “poupança
de energia” fazendo com que os ponteiros voltem para a posição das 12 horas.

ACERTAR A HORA – V.H.P. CRONÓGRAFO – 083

2

I

II

ACERTAR A HORA MANUALMENTE

I

Puxe a coroa para a posição 2 .

II

Rode a coroa para acertar a hora.
UMA ROTAÇÃO LONGA E LENTA DA
COROA permite acertar a hora minuto
a minuto; o ponteiro dos segundos
desloca-se automaticamente para as
12 horas.

UMA ROTAÇÃO CURTA E RÁPIDA DA COROA
permite acertar o relógio hora a hora; o ponteiro dos minutos efetua um ciclo, avançado ou
retrocedendo uma hora.
Após acertar a hora, empurre a coroa de volta
para a posição 1 .
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084 – V.H.P. CRONÓGRAFO – FUNÇÃO DE CRONÓGRAFO
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FUNÇÃO DE CRONÓGRAFO

I

INICIAR: inicie a cronometragem carregando no botão A .
PARAR: pare a cronometragem carregando
novamente no botão A .
REINICIAR: continue a cronometragem
carregando no botão A . As funções start

(início) e stop (paragem) podem ser continuaGDVDOWHUQDGDPHQWHHLQGHȴQLGDPHQWHDR
carregar no botão A .

II

REPOR A ZERO: uma vez interrompida,
a contagem pode ser reposta a zero ao
carregar no botão B .

Após mais de 36 horas de funcionamento em contínuo, o movimento considera-o
como um descuido. De forma a economizar a pilha do relógio, o cronógrafo é reposto
automaticamente (retorna ao zero).
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FUNÇÃO SPLIT-TIME

I

INICIAR: inicie a cronometragem carregando no botão A .
SPLIT: visualize os tempos intermédios
carregando novamente no botão B .
REINICIAR: continue a cronometragem
carregando no botão B . As funções split
(tempos intermédios) e stop (paragem)
podem ser continuadas alternadamente e
LQGHȴQLGDPHQWHDRFDUUHJDUQRERW¥R B .

II

PARAR: carregue no botão A para visualizar o tempo total registado.
REPOR A ZERO: a contagem pode ser
reposta a zero ao carregar no botão B .
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086 – V.H.P. GMT – INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS

A
B

Home Time (Hora local)

C

Ponteiro GMT/24H

Travel Time (Hora no destino)

D

Coroa com três posições

Detetor de foto Flash Setting
Ponteiro dos segundos

0

Posição para dentro

1

Posição normal

2

Posição para fora

IMPORTANTE: se a coroa estiver para fora na posição 2 sem ser rodada durante
mais de 60 segundos, o relógio passa automaticamente para o modo de “poupança
de energia” fazendo com que os ponteiros voltem para a posição das 12 horas.
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ACERTAR A HORA MANUALMENTE
Uma vez selecionado o modo da hora
(hora local ou hora no destino), proceda
da seguinte forma para acertar a hora
manualmente:

UMA ROTAÇÃO LONGA E LENTA DA COROA
permite acertar a hora minuto a minuto; o
ponteiro dos segundos desloca-se automaticamente para as 12 horas.

I

Puxe a coroa para a posição 2 .

II

Rode a coroa para acertar a hora.

UMA ROTAÇÃO CURTA E RÁPIDA DA COROA
permite acertar o relógio hora a hora; o ponteiro dos minutos efetua um ciclo, avançado ou
retrocedendo uma hora.

Nota: A hora no destino ajusta-se por si
mesma em incrementos de 15 minutos.

Após acertar a hora, empurre a coroa de volta
para a posição 1 .
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088 – V.H.P. GMT – MODO SWITCH DISPLAY

PT

0

Home Time
(Hora local)

0

Travel Time
(Hora no destino)

MODO SWITCH DISPLAY (FUNÇÃO “SWAP”)
INDICAÇÃO DO MODO DE VISUALIZAÇÃO
Ao empurrar rapidamente a coroa para
a posição 0 , o ponteiro dos segundos
desloca-se temporariamente para:
Home Time (localizada às 10 horas)
ou
Travel Time (localizada às 2 horas)

MODO SWITCH DISPLAY
Volte a empurrar rapidamente a coroa
duas vezes para a posição 0 para
alternar entre os dois modos de
visualização.
Passados três segundos, o ponteiro
dos segundos volta a movimentar-se
no modo “relógio”.

FUNÇÕES FLASH SETTING – V.H.P. GMT – 089

USAR A APLICAÇÃO
V.H.P. GMT FLASH SETTING
Faça o download da app V.H.P GMT Flash Setting, abra
o tutorial e siga as instruções para configurar a hora
local e a hora no destino.
www.longines.com/watches/flashsetting
Sempre que estiverem disponíveis novas atualizações
da app, receberá notificações diretamente no seu
smartphone.
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090 – GARANTIA INTERNACIONAL

A LONGINES orgulha-se da sua escolha por um
modelo da prestigiada coleção. Adquiriu uma peTXHQDPDUDYLOKDW«FQLFDTXHHVWDU£ȴHOPHQWHDR
seu serviço durante vários anos. No decurso do
seu fabrico, foram aplicadas as técnicas mais
avançadas e antes de ser posto à venda foi submetido a testes muito rigorosos.
O seu relógio LONGINES® possui uma garantia
Longines Watch Co. Francillon Ltd* por um período de vinte e quatro (24) meses contados a partir
da data de aquisição, de acordo com os termos e
condições desta garantia.
A garantia internacional LONGINES cobre defeitos de fabrico e defeitos relativos aos materiais,
existentes no momento da aquisição do relógio
Longines («defeitos»). A garantia só entra em viJRUVHRFHUWLȴFDGRGHJDUDQWLDIRUGDWDGRSUHHQchido corretamente e na íntegra e carimbado por
XP UHSUHVHQWDQWH RȴFLDO GD /21*Ζ1(6 mFHUWLȴcado de garantia válido»).
Durante o período da garantia e pela apresenta©¥RGRFHUWLȴFDGRGHJDUDQWLDY£OLGRWHU£GLUHLWR

à reparação do seu relógio sem quaisquer encarJRV1RFDVRGDVUHSDUD©·HVVHUHPLQVXȴFLHQWHV
para repor as normais condições de funcionamento do seu relógio LONGINES, a Longines Watch Co. Francillon Ltd garante a sua substituição
por um relógio LONGINES de características idênticas ou semelhantes. A garantia relativa ao relógio de substituição termina decorridos vinte e
quatro (24) meses sobre a data de aquisição do
relógio substituído.
ESTA GARANTIA DE FABRICANTE NÃO COBRE:
• a duração da bateria;
• o desgaste e perecimento decorrentes de
uma normal utilização (por exemplo, vidro riscado; alteração da cor e/ou material de correntes e braceletes não metálicas, tais como
pele, tecido, borracha; perda do metalizado);
• qualquer dano em qualquer parte do relógio
resultante de uso abusivo/anormal, falta de
cuidado, negligência, acidentes (pancadas,
mossas, esmagamento, vidro partido, etc.),
uso incorreto do relógio e não observância
das instruções de uso fornecidas pela Longines Watch Co. Francillon Ltd;

GARANTIA INTERNACIONAL – 091

• danos indiretos ou consequenciais de qualquer tipo resultantes, por exemplo, do uso,
não funcionamento, defeitos ou inexactidão
do relógio LONGINES;
• O relógio LONGINES manipulado por pessoas
não autorizadas (por exemplo, para substituição da bateria, serviços ou reparações) ou
cujas características iniciais tenham sido moGLȴFDGDV GH IRUPD DOKHLD ¢ /RQJLQHV :DWFK
Co. Francillon Ltd.
Qualquer outra reclamação contra a Longines
Watch Co. Francillon Ltd, por exemplo por danos que não constem da garantia acima descrita, é expressamente excluída, com exceção
dos direitos do comprador relativamente ao
fabricante decorrentes de normas legais imperativas.

A GARANTIA DE FABRICANTE ACIMA DESCRITA:
• é independente de qualquer garantia que
possa ser atribuída pelo vendedor, pela qual
ele é inteiramente responsável;
• não afetam os direitos do comprador relativamente ao vendedor, nem quaisquer outros
direitos do comprador relativamente ao vendedor decorrentes de normas legais imperativas.
O serviço de assistência a clientes da Longines
Watch Co. Francillon Ltd assegura a perfeita
manutenção do seu relógio LONGINES. Se o
seu relógio necessitar de assistência recorra a
XP UHSUHVHQWDQWH RȴFLDO GD /21*Ζ1(6 RX D
um Centro de Serviço autorizado. Eles podem
garantir um serviço de acordo com os padrões
da Longines Watch Co. Francillon Ltd.

*

Longines Watch Co. Francillon Ltd,
CH-2610 Saint-Imier, Switzerland.
LONGINES® é uma marca registada.
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