
3 Jarum / Tanggal 3 Jarum

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. Petunjuk 

dalam mengganti tanggal berbeda-beda bergantung pada model jam.

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar searah jarum jam untuk memajukan waktu dan melanjutkan sampai hari berubah menjadi hari ini.
3. Atur ke waktu yang tepat.
4. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.
 CATATAN: Jika jam tidak memiliki fungsi tanggal, tarik tombol pemutar ke posisi 2 untuk mengatur waktu.
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BAHASA INDONESIA



Otomatis

1. Untuk menjalankan jam, jika jam berhenti sama sekali, putar tombol pemutar searah jarum jam kurang lebih 40 kali 
(atau sampai Anda merasakan resistansi) di posisi 1. Setelah diputar penuh, jam tersebut memiliki cadangan daya 
sekitar 40 jam.

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. Petunjuk 

dalam mengganti tanggal berbeda-beda bergantung pada model jam.

Pengaturan Waktu
1. Tarik tombol pemutar ke posisi 3.
2. Putar searah atau berlawanan arah jarum jam untuk menyesuaikan waktu dan melanjutkan sampai hari berubah 

menjadi hari ini.
3. Atur ke waktu yang tepat.
4. Tekan tombol pemutar kembali ke posisi 1.
 CATATAN: Jika jam tidak memiliki fungsi tanggal, tarik tombol pemutar ke posisi 2 untuk mengatur waktu.

CATATAN: Jam dengan mesin otomatis memperoleh daya untuk memutar sendiri melalui gerakan pergelangan tangan 
Anda, tanpa baterai. Oleh karena itu, tidak mengenakan jam selama beberapa hari berturut-turut dapat menyebabkan 
habisnya cadangan daya. Sebaiknya jam Anda disesuaikan agar cocok dengan ukuran pergelangan tangan Anda. 
Setelan yang longgar dapat menyebabkan hilangnya kemampuan jam tersebut untuk memutar sendiri.

1 2 3

TANGGAL



Tahan Air

Lihat penutup belakang untuk mengetahui peringkat tahan air arloji tradisional dan Hybrid Smartwatch . Untuk Display 
Smartwatch, kunjungi fossilgroup .com/water guna melihat informasi ketahanan terhadap air .

Peringkat ketahanan air memberikan pedoman mengenai paparan terkait air yang sesuai untuk menghindari kerusakan 
pada komponen internal jam tangan . Silakan lihat bagan untuk petunjuk penggunaan yang disarankan .

Untuk memastikan air tidak masuk ke jam tangan dan merusaknya, silakan ikuti petunjuk yang tertera di bawah ini:
• Jangan menyetel knop saat jam tangan sedang terkena air .
• Pastikan knop dalam posisi tertutup sebelum kontak dengan air . Untuk jam tangan dengan knop berulir, pastikan 

knop benar-benar terpasang dengan kencang sebelum kontak dengan air .
• Untuk jam tangan dengan fungsi yang diaktifkan oleh tombol, jangan gunakan fungsi ini di bawah air .
• Paparan terhadap atmosfer ekstrem tidak disarankan (mis . air panas, sauna, atau kamar mandi uap) .
• Hindari paparan terhadap air yang mengalir dengan kuat (mis . air yang mengalir deras dari keran, ombak laut, atau air 

terjun) .
• Hindari paparan yang lama terhadap air garam . Setelah kontak dengan air garam, bilas jam tangan dengan air keran 

jika berperingkat 5ATM atau di atasnya dan keringkan dengan kain lembut .

REKOMENDASI UNTUK PENGGUNAAN TERKAIT AIR

INDIKASI

TAHAN PERCIKAN DAPAT DIGUNAKAN  
DI BAWAH AIR SELAM DANGKAL MENYELAM SKUBA

(Cuci Tangan) (Berenang) (Snorkeling) (Bukan Laut Dalam)

(TIDAK ADA)

3 ATM • 3 BAR • 30 Meter

5 ATM • 5 BAR • 50 Meter

10 ATM • 10 BAR • 100 Meter

20 ATM • 20 BAR • 200 Meter




