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1 Oluline

Ohutus

hoiatus

•	 	Ärge	kunagi	eemaldage	selle	Bluetooth	äratuskella	
korpust.

•		 	Ärge	kunagi	määrige	ühtki	selle	Bluetooth	
äratuskella osa.

•	 	Ärge	asetage	seda	Bluetooth	äratuskella	kunagi	
muule elektrilisele seadmele. 

•	 	Hoidke	seda	kellraadiot	otsese	päikesekiirguse,	tule	
ja kuumuse eest.

•		 	Veenduge,	et	teil	on	alati	lihtne	juurdepääs	
toitejuhtmele,	kontaktile	või	adapterile,	et	saaksite	
Bluetooth	äratuskella	vooluvõrgust	lahti	ühendada.

•	 Lugege	neid	juhiseid.
•	 Võtke	arvesse	kõiki	hoiatusi.
•	 Järgige	kõiki	juhiseid.
•	 Ärge	blokeerige	õhuavasi,	paigaldage	vastavalt	

tootja juhistele. 
•	 Ärge	paigaldage	toodet	soojusallikate	juurde,	

näiteks	radiaatorite,	soojusregistrite,	pliitide	
ega muude soojust tootvate seadmete juurde 
(	sealhulgas	võimendite	lähedusse).

•	 Kaitske	toitejuhet,	et	selle	peale	ei	astuta,	
seda	ei	väänata,	eriti	pistikute,	käepidemete	ja	
pistikupesade	juures	ning	kaitske	ka	juhtmeid,	
mis väljuvad Bluetooth äratuskellast.

•	 Eemaldage	Bluetooth	äratuskell	äikese	ajaks	
või	ajal,	mil	seadet	pikemat	aega	ei	kasutata,	
elektrivõrgust.	

•	 Kõik	hooldustööd	viib	läbi	kvalifitseeritud	
töötaja.	Hooldus	on	vajalik,	kui	Bluetooth	
äratuskell	on	mingil	moel	kahjustatud,	näiteks	
kui	toitejuhe	või	pistik	on	kahjustatud,	vedelik	
on Bluetooth äratuskella peale voolanud 
või	sinna	on	sattunud	esemeid,	Bluetooth	

äratuskell	on	puutunud	kokku	vihma	või	
niiskusega,	ei	tööta	normaalselt,	või	on	maha	
kukkunud.

•	 HOIATUS	patareide	kasutamise	kohta	
–	vältimaks	patareide	lekkimist,	mis	võib	
põhjustada	kehavigastuse	või	tekitada	kahju	
varale	või	Bluetooth	äratuskellale.
•	 Paigaldage	patarei	õigesti,	vastavalt	+	ja	-	

märkidele Bluetooth äratuskellal.
•	 Eemaldage	patarei,	kui	Bluetooth	

äratuskella ei kasutata pikemat aega.
•	 Patarei	ei	tohi	kokku	puutuda	liigse	

kuumusega	nagu	päikesepaiste,	tuli	jms.
•	 Bluetooth	äratuskella	tuleb	kaitsta	tilkuva	vee	

ja pritsmete eest.
•	 Ärge	pange	Bluetooth	äratuskellale	ohu	

allikaks olevaid esemeid (nt vedelikku 
sisaldavaid	anumaid,	süüdatud	küünlaid).

•	 Kui	katkestusseadmena	kasutatakse	
pistikühendusega	adapterit,	peab	
katkestusseade	olema	pidevalt	töövalmis.

märkus

•	 	Hinnangutähis	asub	toote	all.
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2  Teie Bluetooth 
äratuskell koos 
juhtmevaba 
telefonilaadijaga

Õnnitleme ostu puhul ja teie tulemast Philipsi 
juurde! Maksimeerimaks on kasu Philipsi 
pakutavast klienditoest registreerige oma toode 
veebilehel www.philips.com/welcome. 

Sissejuhatus

Selle Bluetooth äratuskellaga saate:

•	 mängida	muusikat	Bluetooth	seadmetest
•	 vaadata	kellaaega
•	 seada	kaks	äratust
•	 oma	telefoni	laadida	juhtmevaba	laadijaga	või	

USB-ga

Mis on karbis 

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu: 

•	 Bluetooth	äratuskell
•	 Toiteadapter
•	 Trükitud	materjalid

www.philips.com/welcome.
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Bluetooth äratuskella ülevaade 

 POWER/ 
•	 Bluetooth	sisse/välja

	 - VOL +
•	 Tundide	ja	minutite	seadistamine
•	 12-tunnine	või	24-tunnine	režiim
•	 Helitugevuse	suurendamine	/	

vähendamine

	
•	 Esita/Peata

	 ÄRATUSE EDASILÜKKAMINE / HELEDUS
•	 Äratuse	edasilükkamine
•	 Ekraani	heleduse	reguleerimine

	 Ekraani paneel
•	 Ekraani	oleku	kuva

	 MÄÄRA AEG/ zZ
•	 Määra	kellaaeg
•	 Unetaimeri	seadistamine

	 ÄRATUS1/ ÄRATUS2
•	 Alarmi	seadistamine
•	 Äratuse	sisse/välja	lülitamine

	 USB-laadimispesa

 Toiteadapteri pistik

 Juhtmevaba laadimise ala
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3 Alustamine

Järgige	selle	peatüki	juhiseid	alati	õiges	järjestuses.	

Ühendage toide

Tähelepanu
•	 	Toote	kahjustamise	oht!	Veenduge,	et	toiteallika	ja	

kellraadio	pinged	vastavad,	infot	kellraadio	pinge	
kohta	leiate	seadme	alt	või	tagaküljel.

•	 	Elektrilöögi	oht!	Vahelduvvoolu	kontakti	lahti	
ühendamisel	tõmmake	alati	pistikust.		Ärge	sikutage	
juhtmest.

•	 	Plahvatusoht!	Hoidke	aku	eemale	kuumusest,	
päikesevalgusest	või	tulest.		Ärge	kunagi	kõrvaldage	
akut tules.

•	 	Kui	aku	on	valesti	paigaldatud,	siis	tekib	plahvatusoht.	
Asendamiseks	tohib	kasutada	üksnes	sama	või	
samaväärset tüüpi akut.

Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

Paigaldage patarei

Elektritoitena	võite	kasutada	ainult	vahelduvvoolu.	
AAA patarei saab varustada ainult kella ja alarmi 
sätteid.	Toitekatkestuse	korral	ekraani	taustvalgus	
ei	põle.

Tähelepanu
•	 	Patarei	sisaldab	keemilisi	ühendeid,	see	tuleb	

nõuetekohaselt	utiliseerida.

Paigaldage	1,5V	x	2	AAA	patareid(ei	sisaldu	
pakendis)	õiges	suunas	(+/-),	vaadake	juhiseid.

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Tühjeneva	patarei	näidiku	kuvamisel	vahetage	
patareid välja

Kella seadistamine

1 Olles	ooterežiimis,	vajutage	ja	hoidke	all	
„SET	TIME“	nuppu	rohkem	kui	2	sekundit,	et	
aktiveerida	kella	seadistus.	24H	režiim	hakkab	
ekraanil vilkuma.

2 Vajutage	-	või	+	nuppu	korduvalt,	et	valida	
24h	(vaikimisi)	või	12h	režiimi	vahel.

3 Vajutage	„SET	TIME“	nuppu	tundide	väärtuse	
kinnitamiseks,	ekraanil	hakkavad	vilkuma	
tundide numbrid.
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4 Vajutage	-	või	+	nuppu	tunni	väärtuse	
muutummises( vajutage ja hoidke all nuppe 
kiiresti	edasi	liikumises	numbrite	vahel).

5 Vajutage	„SET	TIME“	nuppu	minutite	
väärtuse	kinnitamiseks,	ekraanil	hakkavad	
vilkuma minutite numbrid.

6 Vajutage	-	või	+	nuppu	minutite	väärtuse	
muutummises( vajutage ja hoidke all nuppe 
kiiresti	edasi	liikumises	numbrite	vahel).

7 Vajutage	„SET	TIME“	nuppu,	et	kinnitada	
seadistatud aeg.

Sisse lülitamine 

Bluetooth äratuskella sisselülitamiseks vajutage 
toitenuppu.

Lülitage ooterežiimi.
Vajutage	toitenuppu	uuesti,	et	lülitada	sisse	
ooterežiim.

	 Kui	kellaaeg	on	määratud,	siis	kuvatakse	
seda ekraanil.

Ekraani heleduse reguleerimine

Erineva heleduse taseme valimiseks vajutage 
„BRIGHTNESS“	nuppu	korduvalt.

•	 kõrge
•	 keskmine
•	 madal
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4  Alarmi aja 
seadistamine

Alarmi seadistamine

Seadistada saab kaks erinevat alarmi. 

Märkus

•	 	Veenduge,	et	kellaaeg	on	õige.
•	 	Äratust	saate	seadistada	ainult	ooterežiimis.	

1 Ooterežiimis	olles	vajutage	ja	hoidke	all	
ALARM1	või	ALARM2	nuppu	rohkem	kui	 
2	sekundit,	et	aktiveerida	äratuse	seadistamise	
režiim,	kella	numbrite	värisemise	ikoon	 
( 	)	ja	äratuse	ikoon	(	 	või	 	)	vilguvad	
ekraanil.

2	 Vajutage	-	või	+	nuppu	kellaaja	tundide	
seadistamiseks.	Vajutage	ALARM1	või	
ALARM2	nuppu	kinnitamiseks	ja	siis	hakkavad	
kellaaja minutid ekraanil vilkuma.

3 Vajutage	-	või	+	nuppu	kellaaja	minutite	
seadistamiseks.	Vajutage	ALARM1	või	
ALARM2	nuppu	kinnitamiseks.

4 Alarmi	allika	valimiseks	vajutage	ALARM1	või	
ALARM2	nuppu	korduvalt	:

•	 Helisignaal	(	 	)	sisse	lülitatud
•	 Bluetooth	muusika	(	 	)	sisse	lülitatud
•	 Tühista	äratus

Vihje

•	 	Äratuse	helitugevust	ei	ole	võimalik	manuaalselt	
muuta,	aga	see	valjeneb	astmeliselt,	äratades	teid	
tasapisi üles.

•	 	Kui	äratuseks	on	seadistatud	Bluetooth	muusika,	aga	
Bluetooth	seadet	ei	tuvastada,	siis	hakkab	äratuse	
vaikimisi	seadistatud	helisignaal	tööle.

Alarmi sisse/välja lülitamine

•	 Ooterežiimis	olles,	vajutage	ALARM1	
või	ALARM2	nuppu,	et	näha	praeguseid	
alarmisätteid.

•	 Äratuse	sisse-	ja	väljalülitamiseks	vajutage	
uuesti	ALARM1	või	ALARM2	nuppu.

 	või	ilmub	 ,	kui	äratus	on	
sisselülitatud ja kaob ära kui äratus on 
välja lülitatud. 

•	 Äratuse	peatamiseks	vajutage	vastavaid	
ALARM1	või	ALARM2	nuppe.

•	 Helisignaali	peatamiseks	vajutage	vastavaid	
ALARM1	või	ALARM2	nuppe.	Äratus	kordub	
järgnevatel päevadel.

Alarmi edasilükkamine

Kui	äratus	hakkab	tööle,	vajutage	„SNOOZE“	
nuppu. 

 Alarm lükkub edasi ja käivitub uuesti 
üheksa minuti pärast.
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5  Unetaimeri 
seadistamine

Bluetooth	äratuskell	lülitab	ennast	ooterežiimi	
automaatselt pärast eelnevalt seadistatud aja 
möödumist.

•	 Bluetooth	esitamise	režiimis	olles,	vajutage	
SLEEP	nuppu	korduvalt,	et	valida	unetaimeri	
aeg(minutites).

Unetaimeri välja lülitamiseks:

Unetaimeri	seadete	režiimis	olles,	vajutage	SLEEP 
nuppu korduvalt kuni [OFF] ilmub ekraanile. 
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6 Bluetooth 

Esita Bluetooth seadmest

Bluetoothi	režiimi	valimiseks	vajutage	toitenuppu	
korduvalt.

  ekraanil vilgub.
Aktiveerige	Bluetooth	funktsioon	Bluetooth	
seadmel.

Bluetoothiga ühendamisel valige seadmeks 
„PHILIPS	PR702“.

	 Kui	ühendus	on	edukas,	siis	Bluetooth	
äratuskell piiksub kaks korda ja  ikoon 
lõpetab	vilkumise.	

Nüüd	saate	muusikat	esitada	oma	Bluetooth	
seadmest. 

	 	Helitugevuse	muutmiseks	vajutage	-/+	nuppe.

Bluetoothi lähtestamine
Vajutage	ja	hoidke	all	„POWER“	nuppu	rohkem	
kui	5	sekundit,	et	kustutada	kõik	Bluetooth	
ühenduste	informatsioon.

Ja	  vilgub ekraanil.

 Bluetooth äratuskell lülitab pärast lähtestamist 
ennast	automaatselt	Bluetooth	režiimi.
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7 Laadimine 

Qi juhtmevaba laadimise 
kasutamine

See	seade	laeb	telefone,	mis	toetavad	juhtmevaba	
laadimist,	selleks	asetage	telefon	juhtmevaba	
laadimise	ikooni	peale,	mis	asub	Bluetooth	
äratuskella peal. Ekraanil olev laadimisikoon ( 	)	
on laadimise ajal nähtav.

USB-laadimispesa

Sellel	tootel	on	ka	USB-laadimispesa	seadmetele,	
mis ei toeta juhtmevaba laadimist.
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8  Toote andmed

Märkus

•	 	Toote	andmed	võivad	ilma	ette	teatamata	muutuda.	

Kõlari	väljund 2	W	RMS	X	2

Juhtmevaba	
laadimisvõimsus

10	W

USB	laadimisväljund				 	5	V			1,0	A

Kogu harmooniline 
moonutus

< 2 %

SNR > 50 dB

Toiteallikas 
(toiteadapter)

Kaubamärgi nimetus: 
PHILIPS

Mudel:
BQ30A-0902500-G;

Sisend:	 	100	-	240	V~,	
50/60	Hz,	Max.	
800	mA;

Väljund:	9	V	 	2500	mA;

Aku 2 AAA patareid 
kella ja äratuskella 
varundamiseks (pole 
komplektis)

Elektritarve 
ooterežiimis	

≤	1	W	

Toote	mõõdud		
-		Põhiseade

(LxKxP) 
135	x	65	x	135	mm

Toote	kaal	 0,45	kg

Märkus
•	 	  tähendab alalispinget. 
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9 Tõrkeotsing

Hoiatus

•	 	Ärge	kunagi	eemaldage	seadme	korpust.

Garantii	säilitamiseks	ärge	proovige	ise	teha	
parandustöid.	

Probleemide ilmnemisel kontrollige enne 
teeninduse	poole	pöördumist	järgmist.	Kui	
probleemi	siiski	lahendada	ei	õnnestu,	avage	
Philipsi	veebisait	(www.philips.com/support).	
Veenduge,	et	Philipsiga	ühendust	võttes	on	seade	
läheduses ning teate selle mudelinumbrit ja 
seerianumbrit. 

Puudub toide

•		 Veenduge,	et	Bluetooth	äratuskella	
vahelduvvooluadapter	on	õigesti	ühendatud.

•	 Veenduge,	et	pistikupesas	on	vool.

Bluetooth äratuskell ei reageeri

•		 Ühendage	vahelduvvooluadapter	lahti	ja	
tagasi ning lülitage Bluetooth äratuskell uuesti 
sisse.

Alarm ei toimi

•	 Seadistage	kell/alarm	õigesti.

www. philips.com/support
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10 Teatis

Selle	seadme	mis	tahes	viisil	muutmine	või	
modifitseerimine	ettevõtte	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited	selgesõnalise	nõusolekuta	võib	
tühistada	kasutaja	õiguse	käesoleva	seadmega	
töötamiseks.

Käesolevaga	kinnitab	ettevõte	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited,	et	see	toode	on	vastavuses	
direktiivi	2014/53/EL	oluliste	nõuete	ja	teiste	
asjakohaste	sätetega.	Toote	vastavusdeklaratsioon	
on toodud aadressil www.philips.com/support.

Hoolige keskkonnast

Teie vana toote ja aku utiliseerimine

Teie	toode	on	kavandatud	ja	toodetud	
kvaliteetsete	materjalide	ja	koostisosadega,	mida	
saab ringlusse saata ja taaskasutada.

Nimetatud	sümbol	tootel	tähendab,	et	toode	
on	kaetud	ELi	direktiiviga	2012/19/EL.	Tutvuge	
elektri-	ja	elektroonikatoodete	kohaliku	liigiti	
kogumise	süsteemiga.	Järgige	kohalikke	eeskirju	
ning ärge utiliseerige toodet kunagi koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega.	Vanade	toodete	õigel	
viisil	utiliseerimine	aitab	ennetada	võimalikke	
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste 
tervisele. 

Käesolev	sümbol	tähendab,	et	toode	sisaldab	
patareisi,	millele	kohaldatakse	Euroopa	direktiivi	
2013/56/EL	ning	seda	ei	tohi	utiliseerida	koos	
majapidamisjäätmetega.

Tutvuge	kohaliku	elektri-	ja	elektroonikatoodete	
ning	patareide	kogumise	süsteemiga.	Järgige	
kohalikke	eeskirju	ning	ärge	kõrvaldage	
toodet ja patareisi kunagi koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega.	Vanade	toodete	ja	
patareide	õige	kõrvaldamine	aitab	ennetada	
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid 
negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege 
patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnaalane teave

Välditud	on	igasugust	üleliigset	pakendamist.	
Oleme püüdnud teha lihtsaks pakendi eraldamise 
kolmeks	materjalide	alusel:	papp	(karp),	paberimass	
(puhver)	ja	polüetüleen	(kotid,	katisevahuplaat.)	

Teie	süsteem	koosneb	materjalidest,	mida	
saab	uuesti	ringlusse	võtta	ja	taaskasutada,	kui	
lahtivõtmisega	tegeleb	spetsiaalne	ettevõte.	Järgige	
pakendimaterjali,	tühjenenud	patareide	ja	vanade	
seadmete	kõrvaldamisel	kohalikke	eeskirju.

www.philips.com/support


Philips	ja	Philipsi	embleem	on	Koninklijke	Philips	N.V.	
registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub 
litsentsi	alusel.	See	toode	on	valmistatud	ja	müüdud	MMD	
Hong	Kong	Holding	Limitedi	või	mõne	tema	tütarettevõtte	
vastutusel	ning	toote	garantiiandja	on	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited.	
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