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134 – V.H.P. ALLE MODELLER – FØRSTE ANVENDELSE
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I

II

FØRSTE ANVENDELSE
URET LEVERES I ”ENERGIBESPARENDE”
FUNKTION
Uret kommer fra fabrikken med viserne
indstillet på klokken 12 og kronen trukket
ud i position 2 , holdt på plads af en lille
sort hætte omkring skruestiften, som skal
fjernes, før du går videre.
Tjek med forhandleren, om dette trin
er blevet udført. Hvis ikke, skal du følge
trinene nedenfor:

I
II

Tag den sorte hætte af for at frigøre kronen.
Skub kronen med et klik til position 1 , dernæst
skifter uret automatisk til schweizisk klokkeslæt
og dato. Nu kan det indstilles til lokal tid (se
afsnittet “manuel indstilling af tiden”).
VIGTIGT
Hvis kronen er trukket ud i position 2 uden
rotation i over 60 sekunder, vil uret automatisk
slå over til “energibesparende” funktion og
viserne vender dermed tilbage til klokken 12.

E.O.L. / E.O.E. – V.H.P. ALLE MODELLER – 135

END OF LIFE (E.O.L.) OG END OF ENERGY (E.O.E.)
Uret angiver “End Of Life”-funktionen (batteriet er ved at være
opbrugt) ved at bevæge sekundviseren fremad i spring på fem
sekunder.

Hvis urets batteri udskiftes i
E.O.L.-funktion eller i løbet af de seks
måneder inden E.O.E.-funktion, er det
ikke nødvendigt at justere evighedskalenderen.

Efter omkring seks måneder i
denne funktion, skifter uret til
E.O.E.-funktion: urets visere
standser ved klokken 12.

Hvis det ikke er tilfældet, vil programmeringen af evighedskalenderen automatisk
blive vist med en anmodning om indstilling, når urets batteri sættes i.
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136 – V.H.P. 3 VISERE – GENEREL INFORMATION
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D
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GENEREL INFORMATION

A

Timeviser

B

Minutviser

C

Sekundviser

D

Tre positioner for krone
0

Skubbet ind (fungerer ikke
på kaliber L288 og L289)

1

Standard position

2

Trukket ud

VIGTIGT: Hvis kronen er trukket ud i position 2 uden rotation i over 60 sekunder,
vil uret automatisk slå over til “energibesparende” funktion og viserne vender
dermed tilbage til klokken 12.
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MANUEL INDSTILLING AF TID

I

Træk kronen ud i position 2 .

II

Drej kronen for at indstille tiden.
EN LANG LANGSOM ROTATION AF KRONEN indstiller tiden minut pr. minut;
sekundviseren stiller sig automatisk på
klokken 12.

EN KORT HURTIG ROTATION AF KRONEN
indstiller tiden time pr. time; minutviseren
udfører en omdrejning for at bevæge sig en
time fremad eller tilbage.
Når tiden er indstillet, skub kronen tilbage
i position 1 .
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138 – V.H.P. KRONOGRAF – GENEREL INFORMATION
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GENEREL INFORMATION

A

Start-Stop-knap

F

Lille sekundviser (ur)

B

Knap for split og nulstilling

G

Tre positioner for krone

C

60-sekundtæller (kronograf)

D

30 minut tæller (kronograf)

E

12-timetæller (kronograf)

0

Skubbet ind (fungerer ikke
på kaliber L288 og L289)

1

Standard position

2

Trukket ud

VIGTIGT: Hvis kronen er trukket ud i position 2 uden rotation i over 60 sekunder,
vil uret automatisk slå over til “energibesparende” funktion og viserne vender
dermed tilbage til klokken 12.
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MANUEL INDSTILLING AF TID

I

Træk kronen ud i position 2 .

II

Drej kronen for at indstille tiden.
EN LANG LANGSOM ROTATION AF
KRONEN indstiller tiden minut pr. minut;
sekundviseren stiller sig automatisk på 12.

EN KORT HURTIG ROTATION AF KRONEN
indstiller tiden time pr. time; minutviseren
udfører en omdrejning for at bevæge sig en
time fremad eller tilbage.
Når tiden er indstillet, skub kronen tilbage
i position 1 .
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140 – V.H.P. KRONOGRAF – KRONOGRAF FUNKTION

A
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KRONOGRAF FUNKTION

I

GENSTART: forsæt tidtagningen ved at
trykke på knappen A . Start- og stopfunktionen kan fortsættes skiftevis i det
uendelige ved at trykke på knappen A .

START: start tidtagningen ved at trykke
på knappen A .
STOP : stands tidtagningen ved at trykke
på knappen A igen.

II

NULSTIL: når tidtagningen er standset,
kan den nulstilles ved at trykke på
knappen B .

Efter måling af en tidsperiode på mere end 36 timer, anser urværket det for
at være en forglemmelse. For at spare på urets batteri, nulstilles kronografen
automatisk (vender tilbage til nul).
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SPLIT-FUNKTION

I

START: start tidtagningen ved at trykke
på knappen A .
SPLIT: se mellemtiden ved at trykke på
knappen B .
GENSTART: forsæt tidtagningen ved at
trykke på knappen B . Split- og genstartsfunktionen kan fortsættes skiftevis i det
uendelige ved at trykke på knappen B .

II

STOP : tryk på knappen A
for at aflæse den samlede tid.
NULSTIL: tidtagningen kan nulstilles ved
at trykke på knappen B .
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142 – V.H.P. GMT – GENEREL INFORMATION
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GENEREL INFORMATION

A
B

Home Time (Tiden hjemme)

C

GMT/24-timers viser

Travel Time (Tiden på rejse)

D

Tre positioner for krone

Flash-indstilling fotodetektor
Sekundviser

0

Skubbet ind

1

Standard position

2

Trukket ud

VIGTIGT: Hvis kronen er trukket ud i position 2 uden rotation i over 60 sekunder,
vil uret automatisk slå over til “energibesparende” funktion og viserne vender
dermed tilbage til klokken 12.
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MANUEL INDSTILLING AF TID
Når visningen af tid er valgt (Tiden
hjemme eller Tiden på rejse), gå frem på
følgende måde for at indstille tiden
manuelt:

EN LANG LANGSOM ROTATION AF KRONEN
indstiller tiden minut pr. minut; sekundviseren
stiller sig automatisk på klokken 12.

I

Træk kronen ud i position 2 .

II

Drej kronen for at indstille tiden.

EN KORT HURTIG ROTATION AF KRONEN
indstiller tiden time pr. time; minutviseren
udfører en omdrejning for at bevæge sig en time
fremad eller tilbage.

Bemærk: Tiden på rejse justerer sig selv
i trin på 15 minutter.

Når tiden er indstillet, skub kronen tilbage
i position 1 .
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144 – V.H.P. GMT – SKIFT MELLEM VISNINGER
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0 1 2

D

B

C

Home Time
(Tiden hjemme)

Travel Time
(Tiden på rejse)

SKIFT MELLEM VISNINGER (SWAP-FUNKTION)
ANGIVELSE AF VISNING
Skub kortvarigt kronen til position 0 ,
sekundviseren bevæger midlertidigt
enten til:

SKIFT MELLEM VISNINGER
Skub igen kortvarigt kronen to
gange til position 0 for at skifte
mellem de to visninger.

Home Time ( placeret ved kl. ti)
eller til
Travel Time ( placeret ved kl. to)

Efter en frist på tre sekunder
bevæger sekundviseren sig i
ur-funktion igen.
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ANVENDELSE AF V.H.P.
GMT FLASH-INDSTILLINGSAPP
Download V.H.P. GMT Flash-indstillingsapp’en, start
tutorialen og følg anvisningerne for at sætte Tiden
hjemme og Tiden på rejse.
www.longines.com/watches/flashsetting
Du vil blive underrettet om opdateringer, når de er
tilgængelige, direkte på din smartphone.
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146 – INTERNATIONAL GARANTI

LONGINES er glad for, at du har valgt en model
fra vor ansete kollektion. Det lille, tekniske vidunder, du nu er ejer af, vil være dig tro i mange
år. De mest avancerede teknikker er blevet
brugt ved fremstillingen, og det har gennemgået strenge kontroller, inden det er blevet
frigivet til salg.
Dit LONGINES®-ur er omfattet af en garanti fra
Longines Watch Co. Francillon Ltd.* Garantien
J¨OGHULHQSHULRGHS§ȴUHRJW\YH  P§QHGHU
IUD DQVNDHOVHVGDWRHQ S§ QHGHQVW§HQGH EHtingelser.
Den internationale LONGINES-garanti omfatter eventuelle fabrikations- og materialefejl
(“mangler”), som måtte bestå på tidspunktet
for leveringen af det LONGINES-ur, du har
købt. Garantien vil kun kunne gøres gældende, såfremt garantibeviset er dateret og fuldstændigt og korrekt udfyldt og stemplet af en
autoriseret LONGINES-forhandler (“gyldigt
garantibevis”).

I garantiperioden er du berettiget til gratis at
få repareret enhver mangel mod forevisning
af et gyldigt garantibevis. Hvis en reparation
ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at dit
LONGINES-ur igen kan anvendes normalt, garanterer Longines Watch Co. Francillon Ltd
vederlagsfri udskiftning med et LONGINES-ur
af samme type eller med tilsvarende egenskaber. Garantien for erstatningsuret udløber fireogtyve (24) måneder efter datoen for anskaffelsen af det udskiftede ur.
DENNE PRODUCENTGARANTI OMFATTER IKKE:
• batteriets holdbarhed;
• almindelig slitage og ælde (f.eks. ridset glas;
farveforandring og/eller forandring af det
materiale som ikke-metalliske remme eller
kæder er lavet af, såsom læder, tekstil, gummi; afskalning af belægning);
• enhver skade på nogen del af uret, der er
opstået som følge af unormal eller hårdhændet brug, mangelfuld vedligeholdelse
og omhu, uheld (stød, buler, tryk, smadret
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glas og lignende), ukorrekt brug af uret
samt undladelse af at følge den brugsanvisning, som følger med uret fra Longines
Watch Co. Francillon Ltd;
• indirekte skader eller følgeskader af enhver
art, der er opstået f.eks. som følge af anvendelsen af uret, manglende funktionsdygtighed, mangler ved uret eller på grund af
LONGINES-urets manglende præcision;
• LONGINES-uret, hvis det har været overgivet til ikke autoriserede personer (f.eks. i
forbindelse med batteriskifte, service eller
reparationer), eller hvis det er blevet grundlæggende ændret i forhold til dets oprindelige tilstand, efter det ikke længere er under
Longines Watch Co. Francillon Ltds kontrol.
Ethvert yderligere krav mod Longines Watch
Co. Francillon Ltd f.eks. på erstatning ud over
den ovenfor anførte garanti er herved udtrykkeligt udelukket, undtagen for så vidt angår
eventuelle obligatoriske lovhjemlede rettigheder køberen måtte have mod producenten.

DEN OVENFOR ANFØRTE PRODUCENTGARANTI:
• er uafhængig af enhver garanti, som sælger
måtte yde køber, idet sælger alene bærer ansvaret for en sådan garanti;
• påvirker ikke købers rettigheder over for sælger eller nogen andre præceptive lovhjemlede rettigheder, som køber måtte have mod
sælger.
Longines Watch Co. Francillon Ltds kundeservice sikrer den bedst mulige vedligeholdelse af
dit LONGINES-ur. Hvis dit ur trænger til service,
bør du benytte en af de anførte autoriserede
LONGINES-forhandlere eller service-centre på
den medfølgende liste. De garanterer dig en service, der er i overensstemmelse med Longines
Watch Co. Francillon Ltds krav.

*

Longines Watch Co. Francillon Ltd,
CH-2610 Saint-Imier, Switzerland.
LONGINES® er et registreret varemærke.
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