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1 Tärkeää

Turvallisuus

varoitus

•	 	Älä	koskaan	poista	tämän	Bluetooth-herätyskellon	
kuorta.

•	 	Älä	koskaan	voitele	mitään	tämän	Bluetooth-
herätyskellon osaa.

•	 	Älä	koskaan	aseta	tätä	Bluetooth-herätyskelloa	
muiden sähkölaitteiden päälle. 

•	 	Pidä	tämä	kelloradio	poissa	suorasta	
auringonvalosta, avotulesta ja lämmöstä.

•		 	Varmista,	että	sinulla	on	aina	helppo	pääsy	
virtajohtoon, pistokkeeseen tai verkkolaitteeseen, 
jotta voit irrottaa Bluetooth-herätyskellon 
verkkovirrasta.

•	 Lue	nämä	ohjeet.
•	 Noudata	kaikkia	varoituksia.
•	 Noudata	kaikkia	ohjeita.
•	 Älä	estä	mitään	tuuletusaukkoja.	Asenna	laite	

valmistajan ohjeiden mukaan. 
•	 Älä	asenna	laitetta	minkään	lämmönlähteen	

kuten lämpöpatterien, lämpöinstrumenttien, 
uunien tai muiden lämpöä tuottavien 
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

•	 Suojaa	virtajohtoja	niiden	yli	kävelyltä	tai	
puristumiselta, erityisesti pistokkeiden, 
sovituskohtien ja sen kohdan osalta, jossa 
johto tulee ulos laitteesta.

•	 Irrota	tämä	Bluetooth-herätyskello	
pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi, tai kun 
sitä ei tulla käyttämään pitempään aikaan. 

•	 Anna	kaikki	huoltotyöt	pätevän	
huoltohenkilöstön suoritettavaksi. Huoltoa 
vaaditaan kun Bluetooth-herätyskello 
on vaurioitunut jollakin tavalla, esim. 
kun virtalähteen johto tai pistoke on 
vahingoittunut, laitteeseen on kaatunut 

nestettä tai esineitä on pudonnut laitteen 
sisään, laite on altistunut sateelle tai 
kosteudelle, tai se ei toimi normaalisti, tai se 
on pudonnut.

•	 Paristojen	käyttöön	liittyvä	VAROITUS	–	
Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa 
johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin 
Bluetooth-herätyskellolle.
•	 Asenna	paristo	oikein,	+	ja	-	navat	kuten	

Bluetooth-herätyskelloon on merkitty.
•	 Poista	paristo,	jos	Bluetooth-herätyskelloa	

ei käytetä pitkään aikaan.
•	 Sisäänrakennettu	akku	ei	saa	altistua	

kuumuudelle, kuten auringonvalolle, 
tulelle tai muulle vastaavalle.

•	 Bluetooth-herätyskelloa	ei	saa	altistaa	
kosteudelle tai roiskeille.

•	 Älä	aseta	Bluetooth-herätyskellon	lähelle	
mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. 
nestettä sisältäviä esineitä tai palavia 
kynttilöitä).

•	 Kun	laitteen	irrottamiseen	verkosta	käytetään	
suorapistokesovitinta, verkkovirrasta 
irrottamisen täytyy aina olla helposti 
tehtävissä.

Huomautus

•	 	Tyyppikilpi	on	tuotteen	pohjassa.
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2  Bluetooth-
herätyskellosi 
langattomalla 
puhelimen 
laturilla

Onnittelut	ostoksestasi	ja	tervetuloa	Philips-
tuotteiden	käyttäjäksi!	Hyödynnä	Philipsin	tuki	ja	
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome. 

Johdanto

Tällä Bluetooth-herätyskellolla voit:

•	 toistaa	audiota	Bluetooth-laitteista
•	 katsoa	ajan
•	 asettaa	kaksi	hälytystä
•	 ladata	mobiililaitteitasi	langattomalla	

puhelinlaturilla	tai	USB:llä

Mitä pakkaus sisältää 

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö: 

•	 Bluetooth-herätyskello
•	 Verkkolaite
•	 Painetut	materiaalit

www.philips.com/welcome.
www.philips.com/welcome.
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Yleiskuvaus Bluetooth-
herätyskellosta 

 POWER/ 
•	 Bluetooth	päälle/pois

	 - VOL +
•	 Säädä	tunteja	ja	minuutteja
•	 Aseta	12	tai	24	tunnin	näyttö
•	 Lisää/vähennä	äänenvoimakkuutta

	
•	 Toisto/Tauko

	 SNOOZE / BRIGHTNESS
•	 Torkuta	hälytystä
•	 Säädä	näytön	kirkkautta

	 Näyttöpaneeli
•	 Tämänhetkisen	tilan	näyttö

	 SET TIME/ zZ
•	 Aseta	aika
•	 Aseta	uniajastin

	 ALARM1/ALARM2
•	 Aseta	hälytys
•	 Aktivoi	hälytysajastin/poista	sen	aktivointi

	 USB-latausportti

 Verkkolaitteen liitin

 Langaton latausalusta
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3 Aloitus

Noudata	aina	tämän	luvun	ohjeita	peräkkäisessä	
järjestyksessä. 

Liitä virtalähde

Huomio
•	 	Tuotevaurion	vaara!	Varmista,	että	virtalähteen	jännite	

vastaa kelloradion takaosaan tai alapuolelle merkittyä 
jännitettä.

•	 	Sähköiskun	vaara!	Kun	irrotat	verkkovirtapistokkeen,	
vedä se pois pistorasiasta aina pistokkeesta kiinni pitäen. 
Älä	koskaan	vedä	johtoa.

•	 	Räjähdysvaara!	Pidä	paristo	poissa	lämmöstä,	auringosta	
ja	tulesta.	Älä	koskaan	hävitä	paristoja	tulessa.

•	 	Väärin	vaihdettu	akku	tai	paristo	saattaa	aiheuttaa	
räjähdysvaaran.	Vaihda	vain	samanlaiseen	tai	
vastaavantyyppiseen.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Asenna paristo

Voit	käyttää	virtalähteenä	vain	verkkovirtaa.	
AAA-paristo on vain kellon ja hälytysasetusten 
varavirtalähde. Kun virta katkeaa, näytön taustavalo 
sammuu.

Huomio
•	 	Paristot	sisältävät	kemikaaleja,	ja	ne	on	hävitettävä	

asianmukaisesti.

Aseta	2	kpl	1,5	V	AAA-paristoa	(eivät	sisälly	
toimitukseen)	oikea	napaisuus	huomioiden	(+/-).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Kun pariston loppumisen ilmaisin tulee 
näkyviin, vaihda paristot

Aseta kello

1 Valmiustilassa	paina	ja	pidä	SET	TIME	
-painiketta yli 2 sekuntia aktivoidaksesi kellon 
asetukset. 24H-aikamuoto vilkkuu näytöllä.

2 Paina	-	tai	+	painiketta	toistuvasti	valitaksesi	
24 tunnin (oletus) tai 12 tunnin kellonäytön 
välillä.

3 Paina	kohtaa	SET	TIME	vahvistaaksesi,	ja	
näytön tunnin numerot alkavat vilkkua.

4 Paina	-	tai	+	painiketta	asettaaksesi	tunnit	
(paina ja pidä painiketta, jotta arvo vaihtuu 
nopeasti).
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5 Paina	kohtaa	SET	TIME	vahvistaaksesi,	ja	
näytön minuuttien numerot alkavat vilkkua.

6 Paina	-	tai	+	painiketta	asettaaksesi	minuutit	
(paina ja pidä painiketta, jotta arvo vaihtuu 
nopeasti).

7 Paina	SET	TIME	vahvistaaksesi,	ja	asetettu	aika	
näytetään.

Kytke päälle 

Paina	POWER-painiketta	kytkeäksesi	Bluetooth-
herätyskellon päälle.

Vaihda valmiustilaan.
Paina	POWER-painiketta	uudelleen	vaihtaaksesi	
järjestelmän valmiustilaan.

 Kello näytetään (jos se on asetettu). 

Säädä näytön kirkkautta

Paina	kohtaa	BRIGHTNESS	toistuvasti	valitaksesi	
eri kirkkaustasoja.

•	 Korkea
•	 Keskitaso
•	 Matala
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4  Aseta 
hälytysajastin

Aseta hälytys

Voit	asettaa	kaksi	hälytystä	soimaan	eri	aikoina.	

Huomautus

•	 	Varmista,	että	olet	asettanut	kellon	oikein.
•	 	Voit	asettaa	hälytyksen	vain	valmiustilassa.	

1 Paina	ja	pidä	valmiustilassa	kohtaa	ALARM1	
tai	ALARM2	yli	2	sekuntia	aktivoidaksesi	
hälytyksen asetustilan. Kellon numerot, 
summerikuvake (  ) ja hälytyskuvake (  tai 

 ) vilkkuvat näytöllä.

2	 Paina	-	tai	+	painiketta	säätääksesi	tunteja.	
Paina	ALARM1	tai	ALARM2	vahvistaaksesi,	ja	
näytön minuuttinumerot välkkyvät.

3 Paina	-	tai	+	painiketta	säätääksesi	minuutteja.	
Paina	ALARM1	tai	ALARM2	vahvistaaksesi.

4 Paina	kohtaa	ALARM1	tai	ALARM2	
toistuvasti valitaksesi hälytyksen lähteen:

•	 Summeri	(	  ) päällä
•	 Bluetooth-musiikki	(	  ) päälle
•	 Peruuta	hälytys

Vihje

•	 	Hälytyksen	äänenvoimakkuutta	ei	voi	säätää,	mutta	
se suurenee vähitellen, kunnes heräät.

•	 	Jos	hälytys	on	asetettu	Bluetooth-musiikille,	mutta	
Bluetooth-laitteita ei havaita, käytetään hälytyksenä 
summeria.

Aktivoi hälytysajastin/poista 
sen aktivointi

•	 Paina	valmiustilassa	ALARM1	tai	ALARM2	
katsellaksesi tämänhetkisiä hälytysasetuksia.

•	 Paina	ALARM1	tai	ALARM2	uudelleen	
aktivoidaksesi hälytysajastimen tai poistaaksesi 
sen aktivoinnin.

  tai  näkyy, jos hälytysajastin on 
päällä, ja katoaa, jos se on pois päältä. 

•	 Pysäyttääksesi	hälytyksen	paina	vastaavaa	
ALARM1-	tai	ALARM2-painiketta.

•	 Pysäyttääksesi	soivan	hälytyksen	paina	
vastaavaa	kohtaa	ALARM1/ALARM2.	Hälytys	
toistuu peräkkäisinä päivinä.

Torkuta hälytystä

Kun	hälytys	soi,	paina	SNOOZE.	
 Hälytys torkutetaan ja se toistuu 

yhdeksän minuuttia myöhemmin.
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5 Aseta uniajastin

Bluetooth-herätyskello kytkeytyy valmiustilaan 
automaattisesti esiasetetun ajan kuluttua.

•	 Bluetooth-toistotilassa	paina	SLEEP toistuvasti 
valitaksesi uniajastimen ajan (minuutteina).

Poistaaksesi uniajastimen aktivoinnin:

Paina	uniajastimen	asetustilassa	kohtaa	SLEEP 
toistuvasti, kunnes [OFF] tulee näkyviin. 
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6 Bluetooth 

Toisto Bluetooth-laitteista

Paina	toistuvasti	POWER-painiketta	valitaksesi	
Bluetooth-tila.

  näyttöpaneelissa vilkkuu.
Aktivoi Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteellasi.

Valitse	laiteparin	muodostusta	varten	laitteessasi	
näkyvä	“Philips	PR702”.

 Jos yhteys onnistuu, Bluetooth-herätyskello 
antaa kaksi äänimerkkiä ja -kuvake lakkaa 
vilkkumasta. 

Voit	nyt	aloittaa	musiikin	toiston	Bluetooth-
laitteessasi. 

Paina	-/+	säätääksesi	äänenvoimakkuutta.

Bluetoothin nollaus
Paina	ja	pidä	POWER-painiketta	yli	5	sekuntia	
poistaaksesi kaikki laiteparitiedot.

Ja  näyttöpaneelissa vilkkuu.

 Bluetooth-herätyskello siirtyy automaattisesti 
Bluetooth-tilaan nollauksen jälkeen.
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7 Lataaminen

Langattoman Qi-latauksen 
käyttäminen

Tämä laite lataa langattomasti puhelimia, jotka 
tukevat langatonta latausta, kun puhelin asetetaan 
Bluetooth-herätyskellon langattoman latauksen 
kuvakkeen	päälle.	Näytön	latauskuvake	(	  ) 
näkyy latauksen aikana.

USB-latausportti

Tässä	tuotteessa	on	myös	USB-latausportti	
laitteille, jotka eivät tue langatonta latausta.
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8  Tuotetietoja

Huomautus

•	 	Tässä	käsikirjassa	annetut	tuotetiedot	voivat	
muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 

Kaiuttimen lähtö 2	W	RMS	X	2

Langaton latausteho 10	W

USB-latausportin	lähtö				 	5	V			1,0	A

Harmoninen 
kokonaissärö

< 2 %

Signaali-kohinasuhde > 50 dB

Virtalähde
 
(verkkolaite)

Mallinimi:	PHILIPS

Malli:
BQ30A-0902500-G;

Tulo:	 	100–240	V~,	
50/60 Hz, maks. 
800	mA;

Lähtö:	9	V	 	2500	mA;

Akku 2 AAA-paristoa 
kellon ja herätyskellon 
varavirtalähteeksi (eivät 
sisälly toimitukseen)

Tehonkulutus 
valmiustilassa 

≤	1	W	

Tuotteen mitat  
-		Pääyksikkö

(LxKxS) 
135 x 65 x 135 mm

Tuotteen paino 0,45 kg

Huomautus
•	 	  tarkoittaa tasajännitettä. 
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9 Vianmääritys

Varoitus

•	 	Älä	koskaan	poista	tämän	laitteen	kuorta.

Pitääksesi	takuun	voimassa,	älä	koskaan	yritä	itse	
korjata järjestelmää. 

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta, 
tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä. 
Jos	ongelma	ei	ratkea,	mene	Philipsin	verkkosivulle	
(www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä 
Philipsiin	niin	varmista,	että	laite	on	lähellä	ja	
mallinumero sekä sarjanumero ovat käytettävissä. 

Ei virtaa

•		 Varmista,	että	Bluetooth-herätyskellon	
verkkovirtapistoke on liitetty oikein.

•	 Varmista,	että	pistorasia	toimii.

Ei vastausta Bluetooth-herätyskellosta

•		 Irrota	ja	kytke	virtapistoke	takaisin,	ja	kytke	
Bluetooth-herätyskello uudelleen päälle.

Hälytys ei toimi

•	 Aseta	kello/hälytys	oikein.

www. philips.com/support
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10 Huomautus

Kaikki laitteelle tehdyt muutokset, joita MMD 
Hong Kong Holding Limited ei nimenomaisesti ole 
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden 
käyttää laitetta.

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa 
täten, että tämä tuote on eurooppalaisen 
direktiivin	2014/53/EU	olennaisten	vaatimusten	
ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	on	saatavana	
osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen 
hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu 
eurooppalaisen	2012/19/EU	-direktiivin	
soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. 
Noudata	paikallisia	säädöksiä	äläkä	hävitä	tuotetta	
tavallisen	talousjätteen	mukana.	Vanhojen	
tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. 

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on 
paristoja,	joita	eurooppalainen	2013/56/EU	
-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ja paristojen 
keräysjärjestelmään.	Noudata	paikallisia	säädöksiä	
äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen 
talousjätteen	mukana.	Vanhojen	tuotteiden	ja	
paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen 
paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois.	Olemme	pyrkineet	tekemään	pakkauksesta	
helposti kolmeen eri materiaaliin lajiteltavan: 
pahvi (laatikko), paperimateriaali (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojakalvot). 

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos alalle 
erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset 
määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden 
akkujen tai paristojen sekä käytettyjen laitteiden 
hävittämisestä.

www.philips.com/support


Philips	ja	Philipsin	kilpimerkki	ovat	Koninklijke	Philips	NV:n	
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä 
tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong 
Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong 
Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. 


	1	Tärkeää
	Turvallisuus

	2 Bluetooth-herätyskellosi langattomalla puhelimen laturilla
	Johdanto
	Mitä pakkaus sisältää 
	Yleiskuvaus Bluetooth-herätyskellosta 

	3	Aloitus
	Liitä virtalähde
	Asenna paristo
	Aseta kello
	Kytke päälle 
	Säädä näytön kirkkautta

	4 Aseta hälytysajastin
	Aseta hälytys
	Aktivoi hälytysajastin/poista sen aktivointi
	Torkuta hälytystä

	5	Aseta uniajastin
	6	Bluetooth 
	Toisto Bluetooth-laitteista

	7	Lataaminen
	Langattoman Qi-latauksen käyttäminen

	8 Tuotetietoja
	9	Vianmääritys
	10	Huomautus
	Ympäristöstä huolehtiminen


