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PETUNJUK ANALOG

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur jarum jam dan menit ke waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

1 2

MODEL TANGGAL

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah atau berlawanan arah jarum jam dan atur tanggal untuk hari sebelumnya. 

Arah yang memindahkan tanggal berbeda-beda, bergantung pada model jam.

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar berlawanan arah jarum jam untuk memajukan waktu dan teruskan hingga hari berubah ke hari ini.
3. Atur ke waktu yang tepat.
4. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

1 2 3

TANGGAL

HATI TERBUKA TY605

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam untuk memutar jarum jam dan menit ke waktu yang diinginkan.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

1 2

HATI TERBUKA

TUTUP

MESIN JAM TANGAN OTOMATIS

Jam dengan mesin otomatis memperoleh daya untuk memutar sendiri melalui gerakan pergelangan tangan Anda, tidak ada baterai. Oleh karena itu, tidak mengenakan 
jam selama beberapa hari berturut-turut dapat menyebabkan habisnya cadangan daya. Jika jam Anda berhenti berfungsi, disarankan agar Anda memutar mesin jam 
tangan secara manual dengan memutar tombol pemutar searah jarum jam untuk memperoleh cadangan daya yang diperlukan.

Jam Anda perlu disesuaikan agar pas dengan ukuran pergelangan tangan Anda. Setelan yang longgar dapat menyebabkan hilangnya kemampuan jam tersebut untuk 
memutar sendiri. Ketika diputar penuh, jam Anda memiliki cadangan daya sekitar 38 jam.

OTOMATIS 2505

1. Untuk memfungsikan jam, putar tombol pemutar searah jarum jam 15-20 kali di posisi 1 hingga jarum 
cadangan daya bergerak dari “-” (cadangan rendah) ke “+” (cadangan penuh). Tarik tombol pemutar ke 
posisi 2 dan putar searah jarum jam untuk mengatur waktu. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

2. Tekan A untuk mengatur tanggal. Setiap tekanan pada penekan A akan memajukan tanggal dengan satu 
kenaikan. Jarum di sebelah kiri atas menunjukkan tanggal dan akan secara otomatis kembali ke "1" di 
akhir bulan dengan 31 hari.

 CATATAN: Jangan mengatur tanggal dan hari antara pukul 10:00 p.m. hingga 2:00 a.m. (pukul 22:00 
hingga 02:00). Melakukan ini dapat merusak keakuratan mesin jam tangan.

1 2

A

TANGGAL CADANGAN DAYA

Bahasa Indonesia

Indonesian

OTOMATIS 2525

1. Untuk memfungsikan jam, putar tombol pemutar searah jarum jam sebanyak 15-20 kali di posisi 1.
2. Tarik tombol pemutar ke posisi 2 dan putar searah jarum jam untuk mengatur waktu. Tekan tombol 

pemutar kembali ke posisi 1.
3. Tekan A untuk mengatur bulan.
4. Tekan B untuk mengatur tanggal.
5. Tekan C untuk mengatur hari.
 CATATAN: Setiap tekanan pada penekan akan memajukan nilainya dengan satu kenaikan.
 CATATAN: Jangan mengatur tanggal dan hari antara pukul 10:00 p.m. hingga 2:00 a.m. (pukul 22:00 

hingga 02:00). Melakukan ini dapat merusak keakuratan mesin jam tangan.

A

B

C

1 2

TANGGAL

BULAN

HARI
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MULTIFUNGSI VX3JE

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar berlawanan arah jarum jam untuk memajukan jarum tanggal.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

Pengaturan Hari dan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan jarum jam dan menit.  

Jarum yang menunjukkan hari dalam satu minggu juga akan bergerak bersama jarum jam dan jarum menit. 
Terus putar hingga Anda mencapai hari yang diinginkan.

Pengaturan Sub-Dial 24-Jam
Pergerakan jarum 24-jam sesuai dengan jarum jam dan menit. Ketika mengatur waktu, pastikan bahwa jarum 
24-jam telah diatur dengan tepat.

1 2 3

TANGGAL

24-JAM

HARI

KRONOGRAF VD51B

Pengaturan Waktu/Tanggal
1. Sebelum mengatur waktu, pastikan jarum detik dan menit kronograf di posisi 12:00 dan kronograf sedang 

tidak dijalankan. Lihat petunjuk Pengoperasian Kronograf di bawah.
2. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
3. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga tanggal hari sebelumnya ditampilkan di jendela tanggal.
4. Tarik tombol pemutar ke posisi 3 saat jarum detik berada pada posisi 12:00. Jarum detik akan berhenti.
5. Putar tombol pemutar searah jarum jam untuk mengatur waktu.
6. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.
 CATATAN: Pastikan AM/PM diatur dengan benar. Jangan mengatur tanggal atau hari antara pukul 9:00 p.m. 

hingga 1:00 a.m. karena tidak akan berubah dengan benar.

Pengoperasian Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang.

Waktu Split
1. Tekan B saat kronograf sedang berjalan.
2. Tekan B lagi untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk mengakhiri pengambilan waktu.
4. Tekan B untuk mengatur ulang.

Pengaturan Ulang Kronograf ke Nilai Nol
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur ulang jarum detik kronograf ke posisi 12:00 (nol). Setiap tekanan memajukan 

jarum detik kronograf satu angka. Jika A ditekan selama 2 detik lebih, jarum detik kronograf bergerak maju 
secara terus-menerus.

 CATATAN: Jarum menit kronograf bergerak bersama-sama dengan jarum detik kronograf.
3. Tekan B untuk mengatur ulang jarum menit kronograf. Ulangi petunjuk pada langkah 2.
4. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1 saat jarum kronograf diatur ulang ke nol.

JARUM DETIK 
KRONO

JARUM MENIT 
KRONO

1 2 3

A

B

TANGGAL

KRONOGRAF ISA 8172/220

Pengaturan Waktu/Hari 
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur waktu.
3. Untuk menyesuaikan hari, terus putar tombol pemutar 24 jam hingga didapat hari yang benar.
4. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga ditampilkan tanggal yang tepat di jendela tanggal.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengoperasian Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang.
 CATATAN: Setelah 2 jam dijalankan tanpa berhenti, kronograf akan berhenti dan mengatur ulang 

secara otomatis untuk menghemat baterai.

Waktu Split
1. Tekan B saat kronograf sedang berjalan.
2. Tekan B lagi untuk kembali ke kronograf.
3. Tekan A untuk mengakhiri pengambilan waktu.
4. Tekan B untuk mengatur ulang.

1 2 3

A

B

1 2 3

A

B

HARI

JARUM DETIKJARUM MENIT KRONO

JARUM DETIK  
1/5 KRONO

TANGGAL
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KRONOGRAF OS10 (tanpa tanggal: OS30)

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam hingga ditampilkan tanggal yang tepat di jendela tanggal.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengoperasian Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang.

Menyesuaikan Kronograf
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur ulang jarum detik ke “0.”
3. Tekan B untuk mengatur ulang jarum jam dan menit kronograf.
4. Atur ulang jam ke waktu sekarang dan kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

A

B

1 2 3

JARUM MENIT

JARUM JAM

JARUM DETIK

TANGGAL

KRONOGRAF OS20 / OS21

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3. Jarum detik kronograf akan kembali ke "0".
 Jangan mengembalikan tombol pemutar ke posisi 1 saat jarum tersebut kembali ke “0”, jika dilakukan, 

posisi jarum tersebut akan dikenali sebagai posisi "0" yang baru.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur waktu yang diinginkan.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar berlawanan arah jarum jam hingga ditampilkan tanggal yang tepat di jendela 

tanggal.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Ulang Kronograf ke Nilai Nol
Prosedur ini harus dilakukan saat jarum detik kronograf tidak kembali ke posisi "0" setelah kronograf telah 

diatur ulang.
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur jarum detik kronograf ke posisi "0".
 CATATAN: Jarum-jarum tersebut bergerak dengan cepat jika penekan terus ditekan.
3. Setelah jarum di posisi nol, atur ulang waktu tersebut dan kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.
 Jangan mengembalikan tombol pemutar ke posisi 1 saat jarum-jarum tersebut kembali ke “0.” 

Melakukan ini akan menyebabkan posisi jarum-jarum tersebut dikenali sebagai posisi "0" yang baru.

Pengoperasian Kronograf
Kronograf ini dapat menghitung dan menampilkan waktu dalam 1/1 detik hingga maksimum 1 jam.
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang kronograf.

1 2 3

A

B

1 2 3

A

B

JARUM MENIT 
KRONOGRAF

JARUM MENIT 
KRONOGRAF

JARUM 24 JAM

JARUM 24 JAM

JARUM DETIK 
KRONOGRAF

JARUM DETIK 
KRONOGRAF

JARUM DETIK
TANGGAL

TANGGAL

OS20

OS21

STOPWATCH KRONOGRAF JS25 / VD53

Mengatur Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar tombol pemutar untuk mengatur jarum jam dan menit.
3. Setelah waktu diatur, dorong kembali tombol pemutar ke posisi 1.

Mengatur Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar tombol pemutar searah jarum jam untuk mengatur tanggal.
 •  Jika tanggal diatur antara jam sekitar 9:00 PM dan 1:00 AM, tanggal mungkin tidak berubah pada 

hari berikutnya.
3. Setelah tanggal diatur, dorong kembali tombol pemutar ke posisi 1.

Menggunakan Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B lagi untuk mengatur ulang kronograf ke nol.

Atur Ulang Kronograf (termasuk setelah mengganti baterai)
Prosedur ini harus dilakukan apabila jarum detik atau menit stopwatch tidak kembali ke posisi nol.
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk memajukan jarum detik kronograf. Tekan B untuk memundurkan jarum detik kronograf.
 •  Jarum menit kronograf disinkronkan dengan jarum  

detik kronograf.
 •  Jarum detik kronograf dapat dimajukan secara cepat  

dengan menekan dan menahan A atau B.
3. Setelah kedua jarum diatur ke nol, atur ulang waktu dan kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

1 2 3

A

BJARUM DETIK 
KRONOGRAF

JARUM MENIT 
KRONOGRAF JARUM 24 JAM

TANGGAL
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1 2 3

A

B

KRONOGRAF VD57 (tanpa tanggal: VD55)

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Atur waktu dengan memutar tombol pemutar searah jarum jam.
3. Dorong ke belakang ke posisi 1 agar jam tersebut mulai berfungsi.

Menggunakan Stopwatch
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan stopwatch.
2. Tekan B untuk mengendalikan waktu split dan mengatur ulang.

Penyesuaian Jarum Stopwatch
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur ulang jarum detik 1/10 stopwatch ke posisi "0".
3. Tekan B untuk mengatur ulang jarum menit dan detik. Jarum-jarum tersebut hanya bergerak searah jarum jam.
4. Dengan tiap kali menekan A atau B, jarum tersebut berpindah satu posisi. Jarum-jarum tersebut bergerak 

dengan cepat jika penekan terus ditekan.

 CATATAN: Jika jarum stopwatch tidak berjalan dengan benar, tarik tombol pemutar serta tekan A dan B secara 
bersamaan selama 2 detik lebih. Saat penekan dilepas, jarum detik dan jarum detik 1/10 stopwatch akan 
berputar dan kembali ke "0". Ini menunjukkan bahwa sirkuit internal telah diatur ulang.

Pengaturan Tanggal (pada beberapa model saja)
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam hingga tanggal yang diinginkan muncul di jendela.
3. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.

JARUM MENIT

JARUM DETIK 1/10

JARUM DETIK

TANGGAL

KRONOGRAF FS20

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3. Jarum detik kronograf akan kembali ke posisi nol. Jangan 

mengembalikan tombol pemutar ke posisi normal saat jarum kembali ke nol, jika dilakukan, posisi 
jarum tersebut akan dikenali sebagai posisi nol yang baru.

2. Putar untuk mengatur jarum jam, menit, dan jarum 24 jam.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengaturan Tanggal
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 2.
2. Putar searah jarum jam untuk mengatur tanggal.
3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

Pengoperasian Kronograf
1. Tekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
2. Tekan B untuk mengatur ulang kronograf.

Pengaturan Ulang Kronograf ke Nilai Nol
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Tekan A untuk mengatur jarum detik kronograf ke posisi 12:00 (nol). Setiap tekanan memajukan jarum 

detik kronograf satu angka. Jika A ditekan selama 2 detik lebih, jarum detik kronograf bergerak maju 
secara terus-menerus.

3. Kembalikan tombol pemutar ke posisi 1.

1 2 3

A

B

1 2 3

A

B

JARUM DETIK 
KRONOGRAF

JARUM MENIT 
KRONOGRAF

JARUM DETIK
TANGGAL

JARUM 24 JAM
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A

B
1

2

A

B

MODUL WAKTU DUNIA

Pengaturan Waktu/Tanggal
1. Tarik Tombol Pemutar B ke posisi 2 dan putar searah jarum jam untuk mengatur tanggal ke hari 

sebelumnya.
2. Tarik Tombol Pemutar B ke posisi 3 dan putar searah jarum jam hingga tanggal saat ini yang 

ditampilkan. Terus putar tombol pemutar untuk mengatur waktu a.m./p.m yang tepat.
3. Kembalikan Tombol Pemutar B ke posisi 1.

 CATATAN: Jangan mengubah tanggal antara pukul 22:00 hingga 02:00. Ini adalah saat mesin jam 
tangan dalam posisi melakukan perubahan tanggal otomatis. Setiap gangguan dapat mengakibatkan 
kerusakan pada mesin jam tangan.

Pengaturan GMT/Zona Waktu Ganda
1. Tarik Tombol Pemutar B ke posisi 2 dan putar berlawanan arah jarum jam untuk mengatur jarum zona 

waktu kedua. Jarum zona waktu kedua dipatok dalam waktu militer, yang ditunjukkan pada ring 24 
jam di bagian luar dial.  Jarum zona waktu kedua dapat diatur untuk menunjukkan Greenwich Mean 
Time (GMT) atau pada zona waktu kedua.

2. Kembalikan Tombol Pemutar B ke posisi 1.
3. Opsional: Putar Tombol Pemutar A untuk menyesuaikan kota zona waktu kedua pada bingkai dengan 

indikator kota tersebut.

Melihat Berbagai Zona Waktu Dunia
1. Putar Tombol Pemutar A ke posisi kota saat ini di bingkai dengan waktu saat ini di ring 24 jam.
2. Untuk menemukan waktu di tempat lain, lihat penanda jam di ring 24 jam yang sesuai dengan kota 

lainnya. Waktu bertambah jika mengikuti ring searah jarum jam; waktu berkurang jika mengikuti ring 
berlawanan arah jarum jam.

Tabel Zona Waktu Dunia
 CATATAN: Perbedaan waktu dan penerapan waktu hemat siang hari (daylight savings time) di setiap 

kota dapat berubah sesuai dengan pemerintahan dari masing-masing negara atau wilayah tersebut.

Kota Perbedaan Jam

Samoa, Kepulauan Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles, San Francisco
Denver, Edmonton
Chicago, Mexico City
New York, Washington D.C., Montreal
Saint Barth, Santiago
Rio de Janeiro
S. Georgia
Azores
London, Casablanca
Paris, Roma, Amsterdam
Athena, Kairo, Istanbul
Moskow, Jeddah, Mekah, Nairobi
Dubai
Karachi, Tashken
Dhaka
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Manila, Beijing, Singapura
Tokyo, Seoul, Pyongyang 
Sydney, Guam, Khabarovsk
Noumea, Kepulauan Solomon
Auckland, Wellington, Kepulauan Fiji

-11 jam
-10 jam
-9 jam
-8 jam
-7 jam
-6 jam
-5 jam
-4 jam
-3 jam
-2 jam
-1 jam
0 jam
+1 jam
+2 jam
+3 jam
+4 jam
+5 jam
+6 jam
+7 jam
+8 jam
+9 jam
+10 jam
+11 jam
+12 jam

A

B
1

2
3

INDIKATOR KOTA 
OPSIONAL

JARUM ZONA 
WAKTU KEDUA

TANGGAL

INDIKATOR KOTA 
OPSIONAL

JARUM ZONA 
WAKTU KEDUA

INDIKATOR KOTA 
OPSIONAL

BINGKAI KOTA

RING DIAL 
24 JAM

BINGKAI KOTA

BINGKAI KOTA

WAKTU / TANGGAL

ZONA WAKTU GANDA / GMT

RING DIAL 
24 JAM

RING DIAL 
24 JAM

ZONA WAKTU DUNIA

JARUM ZONA 
WAKTU KEDUA
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ANA-DIGI

Tampilan Waktu Normal
1. Di mode tampilan waktu biasa, tekan penekan A untuk silih berganti antara format 12/24 jam.
2. Tekan penekan B untuk melihat mode tanggal.

Pengaturan Waktu dan Kalender
1. Tekan dan tahan penekan A selama 2 detik untuk mulai mode pengaturan. Tahun akan mulai berkedip.
2. Tekan penekan A untuk memilih tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, lalu keluar mode pengaturan.
3. Tekan penekan B untuk menyesuaikan digit.
4. Tekan dan tahan penekan B untuk menyesuaikan digit secara otomatis.
5. Jika penekan tidak dioperasikan selama 30 detik, pengaturan akan dikembalikan ke Tampilan Waktu Normal.

Kronograf
1. Tekan penekan B untuk memilih mode kronograf.
2. Tekan penekan A untuk memulai/menghentikan kronograf.
3. Tekan dan tahan penekan B selama satu detik untuk mengatur ulang.

Pengaturan Alarm
1. Tekan penekan B untuk mulai mode alarm.
2. Tekan penekan A untuk menyalakan/mematikan dering/alarm.
3. Tekan dan tahan penekan A selama 2 detik untuk mulai mode pengaturan. Jam akan mulai berkedip.
4. Tekan penekan A untuk memilih jam dan menit.
5. Tekan penekan B untuk menyesuaikan digit.
6. Tekan dan tahan penekan B untuk menyesuaikan digit secara otomatis.
7. Setiap perubahan di waktu alarm akan mengaktifkan alarm secara otomatis.
8. Jika penekan tidak dioperasikan selama 30 detik, pengaturan akan dikembalikan ke Tampilan Waktu Normal.

Mode Mati (Off)
Tekan penekan B empat kali untuk menampilkan mode mati (off) dari mode waktu.

A

B

DERING
ALARM

10 SEPARUH DIGIT ANA-DIGI CY2072 / CY2073 / CY2074

Mode Waktu
1. Tekan penekan A untuk berganti dari mode ke mode.
2. Tekan dan lepas penekan B untuk mengaktifkan EL.
3. EL dapat tetap menyala sepanjang penekan B ditekan.

Mode 12/24 Jam
Dari Mode Waktu, tekan penekan C untuk beralih dari waktu 12 JAM ke waktu 24 JAM.

Pengaturan Waktu
1. Dari Mode Waktu, tekan penekan A tiga kali, lalu tekan penekan D untuk mulai Mode Pengaturan Waktu. Digit 

"detik" akan mulai berkedip.
2. Tekan penekan C untuk mengatur ulang detik ke "00".
3. Tekan penekan D untuk beralih ke digit pengaturan yang diinginkan, lalu tekan penekan C untuk menyesuaikan 

jam, menit, tanggal, dan hari.
4. Setelah pengaturan, tekan penekan A untuk kembali ke Mode Waktu.

Mode Alarm
1. Dari Mode Waktu, tekan penekan A satu kali untuk mulai Mode Alarm, lalu tekan penekan C untuk menyalakan/

mematikan Alarm.
2. Dari Mode Alarm, tekan penekan D untuk mulai Mode Pengaturan Alarm. Digit "jam" akan mulai berkedip.
3. Tekan penekan D untuk beralih ke digit pengaturan yang diinginkan, lalu tekan penekan C untuk menyesuaikan 

jam dan menit.
4. Setelah pengaturan, tekan penekan A untuk kembali ke Mode Waktu.

Mode Alarm dan Dering Setiap Jam
Dari Mode Alarm, tekan penekan C untuk memilih Alarm MENYALA, Dering MENYALA, Alarm dan Dering 
MENYALA, atau Alarm dan Dering MATI.

Mode Kronograf
Pengukuran Waktu Berlalu
1. Dari Mode Waktu, tekan penekan A dua kali untuk mulai Mode Kronograf, lalu tekan penekan D untuk mengatur 

ulang Kronograf.
2. Tekan penekan C untuk Memulai/Menghentikan Kronograf.

Pengukuran Waktu Split
1. Untuk mengukur waktu split, tekan penekan D saat Kronograf melakukan pengambilan waktu.
2. Tekan penekan D untuk kembali ke tampilan pengukuran Kronograf.
3. Tekan penekan C untuk mengulang Mulai/Stop pengukuran waktu split.
4. Tekan penekan D untuk mengakhiri tampilan waktu split saat Kronograf dalam fungsi Stop Split.
5. Tekan penekan D untuk mengatur ulang Kronograf.
6. Kronograf memiliki resolusi hingga 23JAM:59MENIT:59DETIK. Setelah pengukuran ini dilakukan, Kronograf 

akan diatur ulang dan mulai melakukan pengambilan waktu dari “00:00:00”.

A

B C

D A

B C

D
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MODUL WAKTU DUNIA

Tampilan Waktu Normal
1. Tekan penekan B untuk EL.
2. Tekan penekan C untuk menyalakan/mematikan dering setiap jam.
3. Tekan penekan D untuk menyalakan/mematikan DST pada kota yang dipilih.
4. Pada mode atau pengaturan mana pun, jika penekan tidak dioperasikan selama 60 detik, 

pengaturan akan dikembalikan ke tampilan waktu normal.

Mode Waktu dan Kalender
1. Tekan dan tahan penekan B selama 2 detik untuk mulai mode pengaturan. Waktu 12/24 jam akan mulai 

berkedip.
2. Tekan penekan C untuk memilih waktu 12/24 jam.
3. Tekan penekan A untuk memilih dan mengubah detik, menit, jam, tahun, bulan, hari, dan kota.
4. Tekan penekan C untuk menaikkan digit; tekan penekan D untuk menurunkan digit.
5. Tekan penekan B untuk keluar mode pengaturan.

Mode Waktu Dunia
1. Tekan penekan A untuk memilih mode waktu dunia.
2. Tekan penekan C untuk memilih kota.
3. Tekan penekan D untuk menyalakan/mematikan DST pada kota yang dipilih.

Kata Kota Perbedaan Jam Kata Kota Perbedaan Jam

MDY
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
-2 Jam
-1 Jam
LON

Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Rio de Janeiro
-2 Jam
-1 Jam
London

-11 jam
-10 jam
-9 jam
-8 jam
-7 jam
-6 jam
-5 jam
-4 jam
-3 jam
-2 jam
-1 jam
0 jam

PAR
CAI
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
NOU
AKL

Paris
Kairo
Moskow
Dubai
Karachi
Dhaka
Bangkok
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Noumea
Auckland

+1 jam
+2 jam
+3 jam
+4 jam
+5 jam
+6 jam
+7 jam
+8 jam
+9 jam
+10 jam
+11 jam
+12 jam

Pengaturan Alarm (3 alarm)
1. Tekan penekan A untuk memilih mode alarm.
2. Tekan penekan C untuk menelusuri alarm.
3. Tekan penekan D untuk menyalakan/mematikan alarm.
4. Tekan dan tahan penekan B selama 2 detik untuk mulai mode pengaturan. Menit akan mulai berkedip.
5. Tekan penekan A untuk memilih menit dan jam.
6. Tekan penekan C untuk menaikkan digit; tekan penekan D untuk menurunkan digit. Alarm secara otomatis 

menyala saat pengaturan diganti.
7. Tekan penekan B untuk keluar mode pengaturan.

Mode Kronograf
1. Tekan penekan A untuk memilih mode kronograf (STW).
2. Tekan penekan C untuk memulai kronograf; tekan penekan D untuk menghentikan kronograf.
3. Tekan penekan D untuk mengatur ulang kronograf saat tidak berfungsi.

Perhitungan Putaran
1. Tekan penekan C saat kronograf sedang berjalan (akan mencatat hingga 20 putaran).
2. Tekan D untuk mengakhiri pengambilan waktu.
3. Tekan penekan A untuk mengingat informasi putaran (TOT) jika informasi tersebut dicatat dalam kronograf 

(akan mengingat hingga 20 putaran).
4. Tekan penekan C untuk melihat putaran berikutnya; tekan penekan D untuk melihat putaran sebelumnya.
5. Masukkan mode kronograf biasa; tekan penekan D untuk mengatur ulang ke nol.

Pengatur Waktu Mundur
1. Tekan penekan A untuk memilih mode pengatur waktu.
2. Tekan penekan C untuk memulai/menghentikan pengatur waktu.
3. Tekan penekan D untuk mengatur ulang pengatur waktu saat tidak berfungsi. Pengatur waktu akan di posisi 

nol semuanya sebelum difungsikan lagi.
4. Tekan dan tahan penekan B selama 2 detik untuk mulai mode pengaturan. Detik akan mulai berkedip.
5. Tekan penekan A untuk memilih detik, menit, dan jam.
6. Tekan penekan C untuk menaikkan digit; tekan penekan D untuk menurunkan digit.
7. Tekan penekan B untuk keluar mode pengaturan.

A

B

D

C

A

B

D

C
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DIGITAL X1

Tampilan Waktu Normal
1. Tekan A untuk mengubah mode. Urutan mode adalah alarm, pengatur waktu mundur, dan kronograf.
2. Tekan dan tahan A 3 detik untuk menyalakan/mematikan EL auto.
3. Tekan B untuk EL.
4. Tekan C untuk mematikan/menghidupkan dering setiap jam.
5. Tekan D untuk menyalakan zona waktu 2. Tekan dan tahan D 3 detik untuk beralih ke tampilan waktu normal/zona waktu 2.
 CATATAN: Di mode apa pun, tekan dan tahan C 3 detik untuk berganti ke mode kronograf.
 CATATAN: Kapan saja dalam mode pengaturan, tekan B untuk keluar mode pengaturan.
 CATATAN: Dalam mode pengaturan mana pun, jika penekan tidak dioperasikan selama 30 detik, semua perubahan akan 

tersimpan dan pengaturan tersebut akan secara otomatis kembali ke mode tampilan.

Pengaturan Waktu dan Kalender
1. Dalam tampilan waktu normal, tekan dan tahan B 3 detik; jam akan mulai berkedip.
2. Tekan C untuk menaikkan digit; tekan D untuk menurunkan digit. Tekan dan tahan C atau D untuk menaikkan/menurunkan 

dengan cepat.
3. Tekan A untuk mengatur dan maju ke nilai pengaturan berikutnya.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 melalui urutan pengaturan. Urutan pengaturan adalah: jam, menit, detik, tahun, bulan, tanggal, 

format 12/24 jam, format bulan/tanggal atau tanggal/bulan.
5. Tekan B untuk keluar mode pengaturan.
6. Untuk mengatur Zona Waktu 2, tekan dan tahan D 3 detik untuk berganti ke Zona Waktu 2. Kemudian, gunakan langkah 

1-5 untuk mengaturnya.
 CATATAN: Secara otomatis hari akan diperbarui setelah keluar mode pengaturan.

Mode Pengingat
1. Tekan A untuk berganti ke mode pengingat.
 CATATAN: Jika tidak ada data yang disimpan, tampilan akan menunjukkan NO DATA (TIDAK ADA DATA). Jika data 

disimpan, tampilan akan menunjukkan set terkini (1-9).
2. Tekan C untuk silih berganti data set: total waktu, waktu terbaik, waktu rata-rata, dan setiap putaran (hingga 100 putaran).
3. Tekan D untuk menampikan set terkini; tekan D lagi untuk bergulir ke set berikutnya.
4. Tekan dan tahan D 3 detik untuk menghapus semua data yang disimpan pada set terkini.
 CATATAN: Kapan saja pada tampilan pengingat, tekan A untuk keluar dan berganti ke mode alarm.

Mode Alarm
1. Tekan A untuk berganti ke mode alarm.
2. Tekan C untuk menyalakan/mematikan alarm.
3. Tekan D untuk beralih ke alarm 1/alarm 2.

Pengaturan Alarm
1. Di mode alarm, tekan dan tahan B selama 3 detik; jam akan mulai berkedip.
2. Tekan C untuk menaikkan digit; tekan D untuk menurunkan digit. Tekan dan tahan C atau D untuk menaikkan/menurunkan 

dengan cepat.
3. Tekan A untuk mengatur dan maju ke nilai pengaturan berikutnya.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 melalui urutan pengaturan. Urutan pengaturan adalah: jam, menit, zona waktu 1/zona waktu 2.
5. Tekan B untuk keluar mode pengaturan.
 CATATAN: Alarm akan berbunyi selama 20 detik. Tekan penekan mana pun untuk mematikan alarm.

Pengatur Waktu Mundur
1. Tekan A untuk berganti ke mode pengatur waktu. Pengaturan awal adalah 5 menit.
2. Tekan C untuk memulai pengatur waktu; tekan D untuk menghentikan pengatur waktu.
3. Tekan dan tahan D 3 menit untuk menghapus perhitungan mundur dan mengatur ulang pengatur waktu.
 CATATAN: Alarm akan berbunyi selama 20 detik saat perhitungan mundur mencapai nol. Tekan penekan mana pun untuk 

mematikan alarm.

Pengaturan Pengatur Waktu
1. Di mode pengatur waktu, tekan dan tahan B 3 detik untuk mulai mode pengauran; jam akan mulai berkedip.
2. Tekan C untuk menaikkan digit; tekan D untuk menurunkan digit. Tekan dan tahan C atau D untuk menaikkan/menurunkan 

dengan cepat.
3. Tekan A untuk mengatur dan maju ke nilai pengaturan berikutnya.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 melalui urutan pengaturan. Urutan pengaturan adalah: jam, menit, detik.
5. Tekan B untuk keluar mode pengaturan.

Mode Kronograf
1. Di mode apa pun, tekan dan tahan C 3 detik untuk berganti ke mode kronograf.
2. Tekan C untuk memulai kronograf; tekan D untuk menghentikan kronograf.
3. Tekan dan tahan D 3 detik untuk mengatur ulang ke nol.

Perhitungan Putaran
1. Tekan C saat kronograf sedang melakukan pembacaan putaran.
 CATATAN: Jika tidak ada penekan yang ditekan setelah C ditekan, tampilan akan secara otomatis menampilkan total waktu 

kronograf setelah 5 detik, kemudian putaran berikutnya berjalan setelah 5 detik berikutnya.
2. Tekan B untuk kembali ke kronograf putaran berikutnya (hingga 100 putaran).
3. Tekan D untuk menghentikan kronograf.
4. Tekan dan tahan B 3 detik untuk menyiman data set, atau tekan dan tahan D 3 detik untuk mengatur ulang ke nol.
 CATATAN: Setelah disimpan, tampilan akan menunjukkan set kosong berikutnya yang ada (1-9) atau MEMORY FULL 

(MEMORI PENUH). Ubah ke Mode Pengingat untuk menelusuri data yang disimpan.

C

D

B

A
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TAHAN AIR

Tahan Air Penggunaan Terkait-Air

Penandaan 
Penutup  
Belakang

Kedalaman
  

Mencuci Tangan Semprotan,  
Mandi di Bak

Berenang,  
Menyelam Dangkal Menyelam Skuba

— —

WR —

3 ATM 3 Batang,  
30 Meter

5 ATM 5 Batang,  
50 Meter

10 ATM 10 Batang,  
100 Meter

20 ATM 20 Batang,  
200 Meter

30 ATM 30 Batang,  
300 Meter

50 ATM 50 Batang,  
500 Meter

Atur selalu tombol pemutar di posisi tertutup (posisi normal). Kencangkan tombol pemutar pengunci sepenuhnya.

• Untuk memastikan ketahanan terhadap air, pemaparan terhadap air panas tidak disarankan.
• Bersihkan jam Anda hanya dengan kain lembut dan air. Jangan membenamkan jam Anda di bawah air kecuali dinyatakan tahan air (lihat 

penutup belakang).
• Setelah penggunaan di air asin, bilas jam di bawah air keran dan usap hingga kering dengan kain lembut.
• Gelang pengikat jam dari bahan logam harus dicuci secara berkala untuk menjaganya tetap indah. Bersihkan dengan sikat lembut yang 

dibasahi dengan air dan sabun tanpa detergen. Pastikan Anda mengelap secara keseluruhan dengan kain lembut.


