Bahasa Indonesia
INSTRUKSI ANALOG

1 2

Pengaturan Waktu
1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putarkan crown untuk menetapkan jarum jam dan menit ke waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.
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Pengaturan Tanggal
1. Tarik crown ke posisi 2.
2. Putarkan crown baik searah maupun berlawanan dengan arah jam dan tentukan
tanggal untuk hari kemarin. Arah yang menggerakkan tanggal bervariasi pada berbagai
model jam.
Pengaturan Waktu
1. Tarik crown ke posisi 3.
2. Putarkan berlawanan dengan arah jam untuk memajukan waktu dan lanjutkan hingga
hari berubah ke hari ini.
3. Tentukan waktu yang benar.
Jangan merubah tanggal antara jam 10 pagi dan 2 siang. Ini adalah waktu saat pergerakan
pada posisi menjalankan perubahan tanggal secara otomatis, dan setiap gangguan
mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada pergerakannya.

73

2 EYE DAY/DATE MULTI-FUNCTION VX36

TANGGAL
HARI
1 2 3

Pengaturan Tanggal
1. Tarik crown ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan crown kembali ke posisi 1.
Pengaturan Tanggal dan Waktu
1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.
Jarum yang menunjukkan hari juga akan bergerak bersama dengan jarum jam dan
menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.

74

MULTIFUNGSI 6P23
TANGGAL

1 2 3
JARUM 24 JAM

Pengaturan Waktu
1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit. Jarum 24 jam akan
bergerak dengan jarum jam dan menit. Terus putar untuk mencapai waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.
Pengaturan Tanggal
1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putar crown berlawanan arah jarum jam untuk menetapkan tanggal.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.
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THREE EYE MULTI-FUNCTION 6P29/6P79

HARI

1 2 3
TANGGAL
24 JAM

Pengaturan Tanggal
1. Tarik crown keluar ke posisi 2.
2. Putar berlawanan arah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan crown kembali ke posisi 1.
Pengaturan Hari dan Waktu
1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Putarkan searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.
Jarum yang menunjukkan hari juga akan bergerak bersama dengan jarum jam dan
menit. Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.
Pengaturan 24 Jam Sub-Putaran
Jarum 24 jam bergerak sesuai dengan jarum jam dan menit. Saat mengatur waktu
pastikan untuk memeriksa bahwa jarum 24 jam telah ditetapkan dengan benar.
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CHRONOGRAPH STOPWATCH VD55
(dengan tanggal-VD57)
PENGHITUNG
1/10 DETIK

PENGHITUNG MENIT

A

1 2 3
B

PENGHITUNG DETIK

Pengaturan Waktu dan Tanggal
1. Sebelum mengatur waktu, pastikan kronograf berhenti dan diatur pada posisi nol (12:00).
2. Tarik crown keluar ke posisi 2 dan putarkan crown searah jarum jam untuk mengatur
tanggal ke hari kemarin.
3. Tarik crown ke posisi 3 saat jarum kedua di posisi 12:00, dan putarkan searah jarum
jam hingga tanggal saat ini ditampilkan. Terus putarkan crown untuk mengatur waktu
a.m./p.m. yang benar.
4. Kembalikan crown ke posisi 1.
CATATAN: Saat crown pada posisi 2 jangan menekan penggerak. Kalau tidak jarum
kronograf tidak akan bergerak.
CATATAN: Untuk memastikan akurasi, jangan mengatur tanggal antar jam 9:00 p.m.
dan 1:00 a.m.
Fungsi Kronograf
Fungsi Dasar
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengembalikan ke nol.

77

Waktu Interval
1. Tekan B saat kronograf berjalan.
2. Tekan B kembali untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk menyelesaikan pengaturan waktu.
4. Tekan B untuk mengembalikan ke awal.
Menyesuaikan Jarum Kronograf ke Posisi Nol
Apabila satu atau lebih jarum kronograf tidak pada posisi nol nya (12:00) yang benar
setelah menekan B (contohnya, setelah penggantian baterai):
1. Tarik crown keluar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk menggerakkan kronograf penghitung 1/10 detik satu tingkat; tekan dan
tahan A untuk maju cepat.
3. Tekan B untuk mengembalikan penghitung detik dan menit satu tingkat; tekan dan
tahan B untuk maju cepat.
4. Kembalikan crown ke posisi 1.
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CHRONOGRAPH STOPWATCH JS25/VD54
(dengan tanggal-VD53)
A

JARUM MENIT

JARUM 24 JAM

1 2 3
B

JARUM DETIK

Pengaturan Waktu dan Tanggal
1. Sebelum mengatur waktu, pastikan kronograf berhenti dan diatur pada posisi nol (12:00).
2. Tarik crown keluar ke posisi 2.
3. Putar crown searah jarum jam hingga tanggal hari kemarin ditampilkan
4. Tarik crown keluar ke posisi 3 saat jarum detik pada posisi 12:00.
5. Putar crown untuk mengeset waktu.
CATATAN: Jarum 24 jam bergerak sesuai dengan jarum jam dan menit. Saat mengeset
waktu pastikan untuk memeriksa bahwa jarum 24 jam telah diset dengan benar.
6. Kembalikan crown ke posisi 1.
CATATAN: Saat crown pada posisi 2 jangan menekan penggerak. Kalau tidak jarum
kronograf tidak akan bergerak.
Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengeset kembali ke nol.
Waktu Split (VD53/VD54)
1. Tekan B saat kronograf berjalan.
2. Tekan B kembali untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk menyelesaikan pengaturan waktu.
4. Tekan B untuk mengeset kembali.
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Mengeset Kembali Kronograf Ke Nol
1. Apabila kedua jarum kronograf tidak berada di posisi nol (12:00), tarik crown keluar
ke posisi 3.
2. Tekan A untuk menggerakkan jarum searah dengan jam; tekan B untuk menggerakkan
jarum berlawanan arah jam.
3. Kembalikan crown ke posisi 1.

80

DIGITAL LED – BJ-3470

A

B

Tampilan Waktu Normal
1. Tekan B untuk menampilkan waktu; tekan B lagi untuk mengubah mode tampilan  Mode
urutan adalah waktu, tanggal dan detik.
2. LED secara otomatis non-aktif setelah 5 detik.
Pengaturan Waktu / Kalender
1. Pada mode tampilan waktu, tekan dan tekan A selama 2 detik untuk memasuki mode
pengaturan.  Format 12/24 jam akan mulai berkedip
2. Tekan B untuk memilih format 12 atau 24 jam. Untuk pengaturan 12 jam, “P” akan
ditampilkan setelah jam sore/malam.  Untuk pengaturan 24 jam, tidak ada simbol
yang ditampilkan.
3. Tekan A untuk memajukan jam.
4. Tekan B untuk menambah digit; tekan dan tahan B untuk maju cepat.
5. Tekan A untuk maju ke nilai pengaturan berikutnya.
6. Urutan pengaturannya adalah: Format 12/24 jam, jam, menit, detik, tahun, bulan,
tanggal, dan keluar dari mode setting.
CATATAN: Pada mode pengaturan, apabila tidak ada penggerak yang dioperasikan selama
5 detik, semua perubahan akan disimpan dan jam akan secara otomatis non-aktif.
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DIAGRAM SAMBUNGAN PIN

PENEKAN PIN
TANG UJUNG LANCIP

PANAH

PEGANGAN GELANG

Pengambilan Sambungan
Untuk mengambil sambungan dari gelang sambungan pin, Anda perlu pemegang gelang,
penekan pin, dan tang ujung lancip (lihat diagram sambungan pin).
1. Buka jepitan gelangnya.
2. Lihat kedalam gelang dan temukan panah dekat jepitan (lihat diagram).
3. Tempatkan pita dalam slot yang berukuran pas di pegangan gelang dengan panah
menunjuk ke bawah (lihat diagram).
4. Pusatkan pin yang dituju untuk diambil melalui salah satu lubang dibawah pegangan gelang.
5. Menggunakan pendorong pin, tekan pinnya, sejauh mungkin, melalui sambungan.
6. Angkat jamnya dari pegangan gelang dan tinggal tarik keluar pinnya menggunakan
tang ujung lancip.
CATATAN: Dua pin masing-masing menahan sambungan ditempatnya dan harus ditarik
keluar sebelum sambungan dapat diangkat. Mohon diperhatikan bahwa pin-pin tersebut
sebagian membagi dua pusatnya.
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HATI-HATI - TAHAN AIR
Tahan Air

Tanda
Belakang

—

Penggunaan Terkait dengan Air

Kedalaman
Mencuci
dengan  
tangan

Mandi

Berenang,
Menyelangv

Scuba
Diving

—

WR

—

3 ATM

3 Bar,
30 Meter

5 ATM

5 Bar,
50 Meter

10 ATM

10 Bar,
100 Meter

20 ATM

20 Bar,
200 Meter

30 ATM

30 Bar,
300 Meter

50 ATM

50 Bar,
500 Meter
Selalu set crown pada posisi tertutup (posisi normal)
Kencangkan baut pengunci crown.
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