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1 Важно
Предупреждение

•

за безопасност
• Н
 икога не отваряйте корпуса на часовника.
• Никога не смазвайте никакви части на
часовника.
• Не поставяйте часовника върху други
електрически уреди.
• Пазете часовника от пряка слънчева светлина,
открит пламък или висока температура.
• Осигурете си лесен достъп до захранващия
кабел или адаптор, за да можете да
изключите часовника от захранването.

•
•
•
•

•

•

•

•
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Прочетете тази инструкция.
Спазвайте всички предупреждения.
Следвайте всички указания.
Не блокирайте вентилационните
отвори, монтирайте според
инструкциите на производителя.
Не поставяйте в близост до източници
на топлина като радиатори,
акумулиращи и други печки или
други уреди, излъчващи топлина
(включително усилватели).
Пазете захранващия кабел от
прищипване или стъпване върху него,
особено при контактите и при точката
на включване към часовника.
Изключвайте часовника при
гръмотевични бури или когато няма да
се използва дълго време.
За сервиз се обръщайте към
квалифициран персонал. Сервиз
се налага когато часовникът бъде
увреден по някакъв начин, например
при повреда на захранващия кабел
BG

•
•

•

или щепсел, когато върху часовника
е излята течност или са паднали
други предмети, когато часовникът е
бил изложен на дъжд или влага, не
функционира нормално или е бил
изпуснат.
ВНИМАНИЕ при използването на
батерия - за избягване на протичането
на батерията, което може да доведе до
нараняване или повреди на часовника.
• Поставяйте правилно батерията
- с плюса и минуса, както са
маркирани на часовника.
• Изваждайте батерията, когато
часовникът няма да се използва
дълго време.
• Батерията не трябва да се излага на
прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън или други подобни.
Часовникът не трябва да се излага на
влага от капки или пръски.
Не поставяйте потенциално опасни
предмети върху часовника (напр.
съдове с течности, горящи свещи).
Когато за изключване се използва
щепсел или адаптор в контакта, те
трябва да са винаги достъпни
Бележка

• Ф
 ирменият етикет е разположен отдолу на
продукта.

2	Вашият
електронен
часовник с
Bluetooth,
аларма и
безжично
зарядно
устройство за
телефон
Поздравления за покупката и добре дошли
при Philips! За да се възползвате напълно
от поддръжката, която Philips предлага,
регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.

Какво има в кутията
Проверете съдържанието на опаковката,
която сте получили:

•
•
•

Часовник с Bluetooth и аларма
захранващ адаптор
Печатни материали

Въведение
С този часовник можете:
• да възпроизвеждате аудио от
устройства с Bluetooth
• да отчитате времето
• да настроите две аларми
• да зареждате мобилните си устройства
през безжичната зареждачка или по
USB
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Преглед на часовника с
Bluetooth и аларма



















ЗАХРАНВАНЕ/
• Bluetooth вкл/изкл



- VOL +
• Настройка на часа и минутата
• Настройка на 12 или 24 часов
режим
• Сила на звука увеличаване/
намаляване



•

Възпроизвеждане/пауза



ПОВТАРЯНЕ/ЯРКОСТ
• Повтаряне на алармата
• Настройка на яркостта на дисплея



ПАНЕЛ НА ДИСПЛЕЯ
• Показване на настоящото състояние



НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ/ТАЙМЕР
• Настройване на времето
• Настройване на таймера за
заспиване



АЛАРМА1/АЛАРМА2
• Настройка на аларма
• Активиране/деактивиране на
таймера за аларма
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Порт за зареждане през USB
Конектор на захранващия адаптор
Зона за безжично зареждане

3 Първи стъпки
Винаги следвайте последователно
указанията в този раздел.

Включване на захранването

Внимание
• Б
 атерията съдържа химически вещества и
трябва да се изхвърля според предписанията.

Поставете 2 батерии по 1,5 волта, тип ААА
според инструкциите с правилна полярност
(+/-) (не са включени).
AAA

Внимание
• Р
 иск от повреда! Уверете се, че захранващото
напрежение отговаря на указаното на
задната или долната страна на часовника.
• Риск от електрически удар! Когато изключвате
адаптора от контакта, винаги издърпвайте
щепсела. Никога не дърпайте кабела.
• Риск от експлозия! Дръжте батерията далеч
от огън, висока температура или слънчева
светлина. Никога не хвърляйте батерията в
огъня.
• При неправилна смяна на батерията
съществува опасност от експлозия.
Подменяйте само със същия или
еквивалентен тип батерия.

Свържете адаптора към мрежата.

Replace batteries
the
battery
Сменете
батериите,when
когато
сеLow
включи
индикаторът
за нисък заряд на батерията
indicator is on

Настройка на часовника

Поставяне на батерия
За захранване може да се използва само
променлив ток. Батерията тип ААА е само за
поддържане на настройките на часовника и
алармите. Когато захранването е откачено,
осветяването на дисплея се изключва.

1

В режим на изчакване, натиснете и
задръжте бутона SET TIME за повече от 2
секунди, за да активирате настройването
на часовника. На дисплея започва да
мига времето в 24 часов формат.

2

Натискайте последователно бутоните или +, за да изберете 24 часов формат
(по подразбиране) или 12 часов формат.

3

Натиснете SET TIME, за да потвърдите и
цифрата за часовете започва да мига.
BG
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4

Натискайте бутоните - или +, за да
настроите часа (задръжте бутона
натиснат за бърза промяна)

5

Натиснете SET TIME, за да потвърдите и
цифрата за минутите започва да мига

6

Натискайте бутоните - или +, за да
настроите минутите (задръжте бутона
натиснат за бърза промяна)

7

Натиснете бутона SET TIME, за да
потвърдите и настроеното време се
показва на дисплея.

Включване
Натиснете бутона POWER, за да включите
часовника с Bluetooth и аларма.

Преминаване в режим на
изчакване
За да преминете в режим на изчакване,
натиснете още веднъж бутона POWER.
Времето се показва на дисплея (ако
е настроено)

Настройка на яркостта на
дисплея
Натискайте бутона BRIGHTNESS
последователно, за да изберете различните
нива на яркост.
• Висока
• Средна
• Ниска
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4	Настройка на
алармите
Настройка на аларма
Можете да настроите две аларми да се
включват по различно време.
Забележка

В режим на изчакване, натиснете и
задръжте ALARM1 или ALARM2 за
повече от 2 секунди, за да активирате
режима за настройване на алармите,
иконите за време ( ) и аларма
( или
) на дисплея започват да
мигат.

2

Натискайте бутоните - или +, за да
настроите часа. Натиснете ALARM1 или
ALARM2, за да потвърдите и цифрата
за минутите започва да мига.

3

Натискайте  бутоните - или +, за да
настроите минутите. Натиснете ALARM1
или ALARM2, за да потвърдите.

4

Натискайте последователно ALARM1
или ALARM2, за да изберете вида на
алармата:
•
•
•

Звънец ( ) вкл
Музика по Bluetooth (
Отмяна на алармата

Активиране/деактивиране
на алармата
•

• У
 верете се, че сте настроили часовника
правилно.
• Можете да настройвате алармите само в
режим на изчакване.

1

Указание
• С
 илата на звука на алармата не може да се
регулира, но тя ще се увеличава постепенно,
за да Ви събуди внимателно.
• Ако алармата е настроена на Bluetooth
музика, но не е налично Bluetooth устройство,
алармата ще превключи автоматично на
звънец.

•

•

В режим на изчакване, натиснете
ALARM1 или ALARM2, за да видите
настоящата настройка на алармата.
Натиснете отново ALARM1 или ALARM2,
за да активирате или деактивирате
алармата.
или
се появява ако алармата
е активирана и изчезва, ако
алармата е деактивирана.
• За да спрете алармата, натиснете
съответния бутон ALARM1 или
ALARM2.
За да спрете звъненето, натиснете
съответния бутон ALARM1 или ALARM2.
Алармата ще се повтори на следващия
ден.

Повтаряне на алармата
Когато алармата спре, натиснете бутона
SNOOZE.
Алармата се повтаря след девет
минути.

) вкл
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5	Настройване
на таймера за
заспиване

Часовникът с Bluetooth и аларма може
да преминава автоматично в режим на
изчакване след определено време.
• В режим на Bluetooth,натискайте
SLEEP последователно, за да изберете
времето за заспиване (в минути).
За да деактивирате таймера за заспиване:
В режима за настройка за времето за
заспиване, натискайте последователно
SLEEP, докато на дисплея се появи [OFF].
8
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6 Bluetooth
Възпроизвеждане от
Bluetooth устройство
Натискайте последователно бутона POWER,
за да изберете режим на Bluetooth.
на дисплея мига.
Активирайте Bluetooth функцията на Вашето
устройство.
За сдвояване, изберете “PHILIPS PR702” на
Вашето устройство.
Ако свързването е успешно, часовникът
бибитва два пъти и иконата спира да
мига.
Сега можете да възпроизвеждате музика от
Вашето Bluetooth устройство.
Натискайте -/+, за да настроите силата
на звука.

Нулиране на Bluetooth
Натиснете и задръжте бутона POWER
за повече от 5 секунди, за да изтриете
информацията за сдвояването.
на дисплея мига.
След нулиране, часовникът автоматично
преминава в режим на Bluetooth.

BG
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7 Зареждане
Използване на
безжичното зареждане
Устройството ще зареди безжично
телефони, които могат да се зареждат
безжично, като поставите телефона върху
иконата за безжично зареждане. По време
на зареждането, на дисплея се показва
иконата за зареждане (
).

Порт за зареждане през USB
Часовникът притежава също USB порт за
зареждане за устройства, които не могат да
се зареждат безжично.

10
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8	Информация
за продукта

Забележка
• 

означава правотоково (DC) напрежение.

Забележка
• И
 нформацията за продукта подлежи на
промяна без предварително уведомяване.

Изходна мощност на 2 W RMS X 2
високоговорителите
Мощност за
10 W
безжично зареждане
Изход за зареждане 5 V   1,0 A
през USB
Общо хармонично
изкривяване

<2%

SNR

> 50 dB

Захранване
Марка: PHILIPS
(захранващ адаптор)
Модел:
BQ30A-0902500-G;
Вход: 100-240 V~,
50/60 Hz, макс.
800 mA ;
Изход:
9V
2500 mA;
Батерия

2 бр. AAA батерии
за поддържане
на функцията
на часовника и
алармата
(не са включени)

Консумирана
≤1W
мощност в режим на
изчакване
Размери на продукта   (ДxВxШ)
- Основен модул
135 x 65 x 135 mm
Тегло на продукта

0,45 kg
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9	Отстраняване
на
неизправности
Предупреждение
• Никога не отваряйте корпуса на този уред.

Никога не се опитвайте да поправяте
уреда сами, за да запазите валидността на
гаранцията.
Ако имате проблеми при използването на
уреда, проверете следните точки, преди
да потърсите сервиз. Ако проблемът не се
разреши, влезте в уебстраницата на Philips
(www. philips.com/support). Когато влизате
във връзка с Philips, уредът трябва да е до
Вас и моделът и серийният номер трябва да
са достъпни.
Няма захранване
• Уверете се, че захранващият кабел на
уреда е включен правилно в контакта.
• Уверете се, че в контакта има
напрежение.
Часовникът с Bluetooth и аларма не се
включва
• Изключете и включете отново
захранващия кабел и пуснете часовника
отново.
Алармата не работи
• Настройте правилно часовника и
алармата.

12
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10 Забележка
Всякакви изменения, извършени с уреда,
които не са изрично одобрени от MMD
Hong Kong Holding Limited могат да
анулират правото на потребителя да работи
с оборудването.

С настоящото, MMD Hong Kong Holding
Limited декларира, че този продукт е в
съответствие с основните изисквания и
други съответни разпоредби на Директива
2014/53/ЕС. Можете да намерите
Декларацията за съответствие на
www.philips.com/support.

Опазване на околната
среда
Изхвърляне на Вашето старо оборудване
и батерии

Вашият продукт е разработен и произведен
с висококачествени материали и
компоненти, които могат да се рециклират
и да се използват повторно.

Този символ върху продукта означава,
че продуктът се покрива от Европейската
директива 2012/19/ЕС. Моля, информирайте
се за местната система за разделно
събиране на електрически и електронни
продукти. Спазвайте местните правила
и никога не изхвърляйте продукта с
нормалните битови отпадъци. Правилното

изхвърляне на стари продукти помага за
предотвратяване на негативни последици
за околната среда и човешкото здраве.

Този символ означава, че продуктът
съдържа батерия, покривана от
Европейската директива 2013/56/ЕС, която
не трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Информирайте се за местната система
за разделно събиране на електрически и
електронни продукти и батерии. Спазвайте
местните правила и никога не изхвърляйте
продукта и батериите с нормалните
битови отпадъци. Правилното изхвърляне
на стари продукти и батерии помага за
предотвратяване на негативни последици
за околната среда и човешкото здраве.
Отстраняване на сменяемите батерии
За да отстраните сменяемата батерия, вижте
раздела за смяна на батерията.
Екологична информация
Избягва се всякаква ненужна опаковка.
Ние се опитваме да направим опаковките
така, че лесно да се разделят на три
вида материали: картон (кутията), хартия
(уплътнението) и полиетилен (пликове и
предпазна пяна).
Вашият уред се състои от материали, които
могат да бъдат рециклирани и използвани
отново, ако се разглоби от специализирано
предприятие. Моля, спазвайте местните
разпоредби относно изхвърлянето на
опаковъчни материали, изтощени батерии и
старо оборудване.
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Philips и щита с емблемата на Philips са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips NV и се
използват под лиценз. Този продукт е произведен
и се продава под отговорността на MMD Hong
Kong Holding Limited или някоя от нейните дъщерни
фирми, но MMD Hong Kong Holding Limited е гарант
по отношение на този продукт.

