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1 Důležité

Bezpečnost

varování

•	 	Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohoto	budíku	
Bluetooth.

•	 	Nikdy	nepromazávejte	žádný	díl	tohoto	budíku	
Bluetooth.

•	 	Nikdy	nedávejte	tento	budík	Bluetooth	na	další	
elektrické	zařízení.	

•	 	Tento	rádio	budík	udržujte	mimo	dosah	
přímého	slunečního	záření,	otevřeného	ohně	
nebo	tepla.

•	 	Ujistěte	se,	zda	máte	vždy	snadný	přístup	k	
napájecímu	kabelu,	zástrčce	nebo	adaptéru,	
abyste	mohli	odpojit	budík	Bluetooth	od	
napájení.

•	 Přečtěte	si	tyto	pokyny.
•	 Respektujte	všechna	varování.
•	 Postupujte	podle	všech	pokynů.
•	 Nezakrývejte	žádné	větrací	otvory,	

instalujte	v	souladu	s	pokyny	výrobce.	
•	 Neinstalujte	v	blízkosti	zdrojů	tepla,	jako	

jsou	radiátory,	tepelné	registry,	kamna	
nebo	jiná	zařízení	(včetně	zesilovačů),	
která	produkují	teplo.

•	 Chraňte	napájecí	kabel	před	pošlapáním	
nebo	sevřením,	zejména	u	zástrček,	
praktických	zásuvek	a	v	místě,	kde	tyto	
prvky	vycházejí	z	budíku	Bluetooth.

•	 Odpojte	tento	budík	Bluetooth	během	
bouřky	nebo	při	dlouhodobém	
nepoužívání.

•	 Veškeré	opravy	přenechte	kvalifikovanému	
servisu.	Údržba	je	nutná	tehdy,	pokud	
byl	budík	Bluetooth	jakýmkoli	způsobem	
poškozen,	například	při	poškození	
napájecího	kabelu	nebo	zástrčky,	při	

rozlití	kapaliny	nebo	zapadnutí	předmětů	
do	budíku	Bluetooth,	pokud	by	budík	
Bluetooth	byl	vystaven	dešti	nebo	
vlhkosti,	nefungoval	by	normálně	nebo	
byl	upuštěn.

•	 UPOZORNĚNÍ	na	využití	baterie	--		
K	zabránění	vytečení	baterie,	které	může	
mít	za	následek	zranění	osob,	poškození	
majetku	nebo	poškození	budíku	
Bluetooth.
•	 Vložte	baterii	správně,	+	a	-	podle	

označení	na	budíku	Bluetooth.
•	 Pokud	není	budík	Bluetooth	dlouho	

používán,	vyjměte	baterii.
•	 Baterie	nesmí	být	vystavena	

nadměrnému	teplu,	jako	je	sluneční	
světlo,	oheň	apod.

•	 Tento	budík	Bluetooth	nesmí	být	vystaven	
kapající	nebo	stříkající	vodě.

•	 Na	budík	Bluetooth	nedávejte	žádné	
zdroje	nebezpečí	(např.	Tekutinou	
naplněný	předmět,	zapálené	svíčky).

•	 Pokud	se	zástrčka	přímého	zásuvného	
adaptéru	používá	jako	odpojovací	
zařízení,	musí	zůstat	odpojovací	zařízení	
snadno	ovladatelné

poznámka

•	 	Štítek	s	hodnocením	je	umístěn	ve	spodní	části	
produktu.
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2  Váš budík 
Bluetooth s 
bezdrátovou 
nabíječkou 
telefonů

Gratulujeme	vám	k	vašemu	nákupu	a	vítejte	
u	firmy	Philips!	Chcete-li	plně	využít	podpory,	
kterou	nabízí	společnost	Philips,	zaregistrujte	
svůj	produkt	na	adrese		
www.philips.com/welcome.	

Úvod
S	tímto	budíkem	Bluetooth	můžete:
•	 přehrávat	zvuk	ze	zařízení	podporujících	

technologii	Bluetooth
•	 sledovat	čas
•	 nastavit	dva	budíky
•	 nabíjet	svá	mobilní	zařízení	pomocí	

nabíječky	bezdrátových	telefonů	nebo	USB

Co naleznete v krabičce 
Zkontrolujte	a	identifikujte	obsah	balení:	

•	 Budík	Bluetooth
•	 Napájecí	adaptér
•	 Tištěné	materiály

www.philips.com/welcome.
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Přehled parametrů budíku 
Bluetooth 

 ZAPNOUT/ 
•	 Bluetooth	zap/vyp

	 - VOL +
•	 Nastavit	hodiny	a	minuty
•	 Nastavit	12	hodin	nebo	24	hodin
•	 Hlasitost	zvýš/sníž

	
•	 Přehrát/zastavit

	 ODLOŽIT / JASNOST
•	 Odložit	budík
•	 Nastavit	jasnost	displeje

	 Zobrazit panel
•	 Zobrazit	současný	stav

	 NASTAVIT ČAS/ zZ
•	 Nastavit	čas
•	 Nastavit	časovače	spánku

	 BUDÍK1/ BUDÍK2
•	 Nastavit	budík
•	 Aktivovat	nebo	deaktivovat	časovače	

budíku

	 Nabíjecí port USB

 Konektor napájecího adaptéru

 Oblast bezdrátového nabíjení
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3 Začínáme
Vždy	se	postupně	řiďte	pokyny	v	této	kapitole.	

Zapojení do sítě

Pozor

•	 	Riziko	poškození	produktu!	Ujistěte	se,	že	
napájecí	napětí	odpovídá	napětí	vytištěnému	na	
zadní	nebo	spodní	straně	hodinového	rádia.

•	 	Nebezpečí	úrazu	elektrickým	proudem!	Když	
odpojujete	adaptér	AC,	vždy	vytáhněte	zástrčku	
ze	zásuvky.	Nikdy	netahejte	za	kabel.

•	 	Riziko	výbuchu!	Udržujte	baterii	mimo	dosah	
horka,	slunečního	světla	a	nebo	ohně.	Nikdy	
nelikvidujte	baterii	v	ohni.

•	 	Při	nesprávné	výměně	baterie	hrozí	nebezpečí	
výbuchu.	Nahrazujte	pouze	stejným	nebo	
ekvivalentním	typem.

Připojte	napájecí	adaptér	do	elektrické	zásuvky.

Instalace baterie
Jako	přívod	elektrické	energie	lze	použít	pouze	
napájení	AC.	Baterie	AAA	může	zálohovat	
pouze	nastavení	hodin	a	budíku.	Po	odpojení	
napájení	je	podsvícení	displeje	vypnuto.

Pozor

•	 	Baterie	obsahuje	chemické	látky,	proto	by	měla	
být	řádně	zlikvidována.

Podle	pokynů,	ve	správné	polaritě	(+	/	-)	
vložte	1,5	V	x	2	AAA	baterie	(nejsou	součástí	
dodávky).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Vyměňte	baterie,	když	svítí	indikátor	slabé	
baterie

Nastavení hodin

1 V	pohotovostním	režimu	stiskněte	a	
podržte	tlačítko	SET	TIME	na	více	než	
2	vteřiny	a	aktivujte	nastavení	hodin.		
Na	displeji	zabliká	24H	formát	času.

2 Opakovaným	stisknutím	tlačítka	-	nebo	
+	vyberte	formát	zobrazení	24	hodin	
(výchozí)	nebo	12	hodin.

3 Potvrďte	stisknutím	tlačítka	SET	TIME	
a	číslice	hodin	na	displeji	budou	blikat.
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4 Stisknutím	tlačítka	-	nebo	+	nastavte	
hodinu	(pro	rychlé	nastavení	stiskněte		
a	podržte	tlačítka)

5 Potvrďte	stisknutím	tlačítka	SET	TIME	
a	číslice	minut	na	displeji	budou	blikat

6 Stisknutím	tlačítka	-	nebo	+	nastavte	
minuty	(pro	rychlé	nastavení	stiskněte		
a	podržte	tlačítka)

7 Stisknutím	tlačítka	SET	TIME	potvrďte	
a	nastavený	čas	se	zobrazí.

Zapnutí 
Stiskněte	tlačítko	POWER	a	zapněte	budík	
Bluetooth.

Přepněte do pohotovostního režimu
Stiskněte	znovu	tlačítko	POWER	a	přepněte	do	
pohotovostního	režimu.

	 Hodiny	(pokud	jsou	nastavené)	se	
zobrazí	

Nastavení jasnosti displeje
Opakovaným	stisknutím	tlačítka	BRIGHTNESS	
vyberte	různé	úrovně	jasu.
•	 Vysoká
•	 Střední
•	 Nízká
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4  Nastavení 
časovače 
budíku

Nastavit budík
Můžete	nastavit	dva	budíky	tak,	aby	zvonili	v	
různou	dobu.	

Poznámka

•	 	Ujistěte	se,	že	jste	správně	nastavili	hodiny.
•	 	Budík	lze	nastavit	pouze	v	pohotovostním	režimu.

1 V	pohotovostním	režimu	stiskněte	a	
podržte	tlačítko	ALARM1	nebo	ALARM2	
na	více	než	2	vteřiny	a	aktivujte	režim	
nastavení	budíku,	číslice	hodin,	ikona	
bzučení	(	 	)	a	ikona	budíku	(	 	nebo	 	)	
na	displeji	se	rozsvítí.

2	 Stiskněte	tlačítko	-	nebo	+	a	nastavte	
hodinu.	Potvrďte	stisknutím	tlačítka	
ALARM1	nebo	ALARM2	a	číslice	minut	na	
displeji	budou	blikat.

3 Stiskněte	tlačítko	-	nebo	+	a	nastavte	
minuty.	Potvrďte	stisknutím	tlačítka	
ALARM1	nebo	ALARM2.

4 Stiskněte	opakovaně	tlačítko	ALARM1	
nebo	ALARM2	a	zvolte	zdroj	alarmu:

•	 Vibrace	(	 	)	zapnut
•	 Hudba	Bluetooth	(	 	)	zapnuta
•	 Zrušit	budík

Tip

•	 	Hlasitost	budíku	není	nastavitelná,	ale	postupně	
se	bude	zvyšovat,	aby	vás	jemně	probudila.

•	 	Pokud	je	budík	nastaven	na	hudbu	Bluetooth,	
ale	není	detekováno	žádné	zařízení	Bluetooth,	
bude	budík	automaticky	nastaven	na	vibrace.

Aktivace/deaktivace 
časovače budíku
•	 V	pohotovostním	režimu	zobrazíte	

stisknutím	tlačítka	ALARM1	nebo	ALARM2	
aktuální	nastavení	budíku.

•	 Opětovným	stisknutím	tlačítka	ALARM1	
nebo	ALARM2	aktivujete	nebo	
deaktivujete	časovače	budíku.
	 	Nebo	se	zobrazí	 ,	pokud	je	
časovače	budíku	zapnutý	a	zmizí,	
pokud	je	vypnutý.	

•	 Pro	zastavení	budíku	stiskněte	
odpovídající	tlačítka	ALARM1	nebo	
ALARM2.

•	 Pro	zastavení	zvonícího	budíku	stiskněte	
odpovídající	tlačítka	ALARM1/ALARM2.	
Budík	se	zopakuje	v	následujících	dnech.

Odložení budíku
Až	se	budík	zastaví,	stiskněte	tlačítko	SNOOZE.	

	 Budík	se	odloží	a	zopakuje	zvonění	
o	devět	minut	později.
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5  Nastavení 
časovače 
spánku

Budík	Bluetooth	se	může	po	uplynutí	
nastavené	doby	automaticky	přepnout	do	
pohotovostního	režimu.
•	 V	režimu	přehrávání	Bluetooth	opakovaným	

stisknutím	tlačítka	SLEEP	vyberte	dobu	
časovače	vypnutí	(v	minutách).

Deaktivace časovače spánku:
V	režimu	nastavení	časovače	vypnutí	
opakovaně	stiskněte	SLEEP,	dokud	se	neobjeví	
[OFF].
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6 Bluetooth 

Přehrávání ze zařízení 
Bluetooth
Opakovaným	stisknutím	tlačítka	POWER	zvolte	
režim	Bluetooth.
	 	na	panelu	displeje	bliká.

Aktivujte	v	zařízení	Bluetooth	funkci	Bluetooth.
Pro	spárování	vyberte	nápis	„PHILIPS	PR702“	
zobrazený	na	vašem	zařízení.
	 Pokud	je	připojení	úspěšné,	budík	
Bluetooth	pípne	dvakrát	a	ikona	 	
přestane	blikat.	

Nyní	můžete	začít	s	přehráváním	hudby	na	
vašem	zařízení	Bluetooth.	

Stiskněte	tlačítko	-/+	a	upravte	hladinu	
zvuku.

Restart služby Bluetooth
Stisknutím	a	přidržením	tlačítka	POWER	déle	
než	5	sekund	vymažete	všechny	informace		
o	párování.	
A	 	na	panelu	displeje	bliká.
	 Budík	Bluetooth	přejde	automaticky	po	
resetování	do	režimu	Bluetooth.
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7 Nabíjení 

Použití bezdrátového 
nabíjení Qi
Tato	jednotka	bude	bezdrátově	nabíjet	
kompatibilní	telefony	pro	nabíjení	
bezdrátových	zařízení	umístěním	telefonu	na	
ikonu	bezdrátového	nabíjení	budíku	Bluetooth.	
Ikona	nabíjení	(	 	)	je	během	nabíjení	na	
displeji	zapnutá.

Nabíjecí	port	USB
Tento	produkt	má	také	nabíjecí	port	USB	
pro	zařízení,	která	nepodporují	bezdrátové	
nabíjení.
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8  Informace o 
produktu

Poznámka

•	 	Informace	o	produktu	se	mohou	změnit	bez	
předchozího	upozornění.	

Výstup	reproduktoru 2	W	RMS	X	2
Výkon	bezdrátového	
nabíjení

10	W

Výstup	nabíjení	USB 5	V			1,0	A
Celkové	harmonické	
zkreslení

<	2	%

SNR >	50	dB
Napájení	
(napájecí	adapter)

Název	značky:	PHILIPS

Model:
BQ30A-0902500-G;
Vstup:		100-240	V~,	

50/60	Hz,	Max.	
800	mA	;

Výstup:		
9	V	 	2500	mA;

Baterie 2	baterie	AAA	do	
hodin	a	záložní	
napájení	budíku		
(není	součástí	dodávky)

Spotřeba	energie	v	
pohotovostním	režimu	

≤	1	W

Rozměry	výrobku
-		Hlavní	jednotka

(WxHxD)	
135	x	65	x	135	mm

Hmotnost	výrobku	 0,45	Kg

Poznámka

•	 	 	znamená	DC	voltáž.
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9 Řešení potíží
Varování

•	 	Nikdy	neodstraňujte	kryt	tohoto	zařízení.

Chcete-li	zachovat	platnost	záruky,	nikdy	se	
nepokoušejte	opravit	systém	sami.	
Pokud	při	používání	tohoto	zařízení	narazíte	
na	problémy,	před	vyžádáním	servisu	
zkontrolujte	následující	body.	Pokud	problémy	
přetrvávají,	přejděte	na	webovou	stránku	
společnosti	Philips	(www.	philips.com/support).	
Při	kontaktu	se	společností	Philips	se	ujistěte,	
zda	je	zařízení	poblíž	a	zda	je	k	dispozici	číslo	
modelu	a	sériové	číslo.

Bez napájení
•	 Ujistěte	se,	zda	je	napájecí	zástrčka	budíku	

Bluetooth	správně	připojena.
•	 Ujistěte	se,	zda	je	síťová	zásuvka	pod	

napětím.

Žádná odpověď z budíku Bluetooth
•	 Odpojte	a	znovu	připojte	síťovou	zástrčku	

a	znovu	zapněte	budík	Bluetooth.

Budík nefunguje
•	 Nastavte	hodiny/budík	správně.

www. philips.com/support
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10 Upozornění
Jakékoli	změny	nebo	úpravy	provedené	
na	tomto	zařízení,	které	nejsou	výslovně	
schváleny	společností	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited,	mohou	zrušit	oprávnění	
uživatele	k	provozu	zařízení.

MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	tímto	
prohlašuje,	že	tento	produkt	splňuje	základní	
požadavky	a	další	příslušná	ustanovení	
směrnice	2014/53/EU.	Prohlášení	o	shodě	
naleznete	na	www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí
Likvidace vašeho starého produktu a baterie

Váš	produkt	je	navržen	a	vyroben	z	vysoce	
kvalitních	materiálů	a	součástí,	které	lze	
recyklovat	a	znovu	použít.

Tento	symbol	na	výrobku	znamená,	že	se	
na	výrobek	vztahuje	evropská	směrnice	
2012/19/EU.	Informujte	se	o	místním	systému	
odděleného	sběru	elektrických	a	elektronických	
produktů.	Dodržujte	místní	předpisy	a	nikdy	jej	
nevyhazujte	do	běžného	domovního	odpadu.	
Správná	likvidace	starých	produktů	pomáhá	
předcházet	negativním	důsledkům	pro	životní	
prostředí	a	lidské	zdraví.	

Tento	symbol	znamená,	že	produkt	obsahuje	
baterie,	na	které	se	vztahuje	evropská	
směrnice	2013/56/EU	a	které	nelze	likvidovat		
s	běžným	domovním	odpadem.
Informujte	se	o	místním	systému	odděleného	
sběru	elektrických	a	elektronických	produktů	
a	baterií.	Dodržujte	místní	předpisy	a	nikdy	
nevyhazujte	produkt	a	baterie	do	běžného	
domovního	odpadu.	Správná	likvidace	starých	
produktů	a	baterií	pomáhá	předcházet	
negativním	důsledkům	pro	životní	prostředí		
a	lidské	zdraví.
Odstranění jednorázových baterií
Chcete-li	vyjmout	jednorázové	baterie,	viz	část	
Instalace	baterií.
Informace o životním prostředí
Všechny	nepotřebné	obaly	byly	vynechány.	
Snažili	jsme	se,	aby	byly	obaly	snadno	
rozdělitelné	na	tři	materiály:	lepenka	(krabice),	
papírová	buničina	(pufr)	a	polyethylen	(tašky,	
ochranná	pěnová	fólie).	
Váš	systém	se	skládá	z	materiálů,	které	mohou	
být	recyklovány	a	znovu	použity,	pokud	bude	
rozebrán	specializovanou	společností.	Dodržujte	
místní	předpisy	týkající	se	likvidace	obalových	
materiálů,	vybitých	baterií	a	starého	zařízení.

www.philips.com/support


Philips	a	Philips	Shield	Emblem	jsou	registrované	
ochranné	známky	společnosti	Koninklijke	Philips	NV	
a	používají	se	na	základě	licence.	Tento	produkt	byl	
vyroben	společností	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
nebo	některou	z	jejích	přidružených	společností	a	je	
prodáván	na	její	odpovědnost.	MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited	je	ve	vztahu	k	tomuto	produktu	zárukou.	
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