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1 Svarīgi

•

Drošība
Brīdinājums
• N
 ekad nenoņemiet šī Bluetooth modinātāja
apvalku.
• Nekad neeļļojiet nevienu šī Bluetooth modinātāja
daļu.
• Nekad nelieciet šo Bluetooth modinātāju uz citām
elektriskajām iekārtām.
• Sargājiet šo Bluetooth modinātāju no tiešiem saules
stariem, atklātas uguns vai karstuma.
• Pārliecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt strāvas
vadam, spraudnim vai adapteram, lai atvienotu
Bluetooth modinātāju no barošanas avota.

•
•
•
•
•

•

•

•
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Izlasiet šo instrukciju.
Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
Izpildiet visas instrukcijas.
Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet
saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā
kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces
(ieskaitot pastiprinātājus), kas ražo siltumu.
Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa
to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem,
kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no
Bluetooth modinātāja.
Atvienojiet šo Bluetooth modinātāju o
strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja
ierīce netiks lietota ilgu laiku.
Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa
personāla ziņā. Šādas labošana var būt
nepieciešama, ja Bluetooth modinātājs ir
bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads,
Bluetooth modinātājā ir iekļuvis šķidrums vai
iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta
lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir
nomesta zemē.
LV

•
•

•

Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS - lai
novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie
ķermeņa savainojumiem, īpašuma bojājuma
vai bojājuma Bluetooth modinātājam.
• Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot
indikācijas + un - uz Bluetooth
modinātāja.
• Izņemiet baterijas, ja Bluetooth
modinātājs netiks lietots ilgu laiku.
• Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga
karstuma, piemēram, saules staru, uguns
vai tamlīdzīgai iedarbībai.
Bluetooth modinātāju nedrīkst pakļaut
pilieniem vai šļakstiem.
Nenovietojiet uz Bluetooth modinātāja
bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, iedegtas sveces).
Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek
lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas
atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un
pieejamai.
Piezīme

• Datu plāksnīte atrodas izstrādājuma apakšā.

2	Bluetooth
modinātājs ar
bezvadu tālruņa
lādētāju
Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai
pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet
izstrādājumu vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads
Ar šo Bluetooth modinātāju jūs varat:
• atskaņot audio no ierīcēm, kuras iespējo
Bluetooth
• skatīt laiku
• iestatīt divus modinātāja zvanus
• uzlādēt mobilās ierīces ar bezvadu tālruņa
lādētāju vai USB

Komplektā iekļautie piederumi
Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

•
•
•

Bluetooth modinātājs
Strāvas adapteris
Dokumentācija
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Bluetooth modinātāj pārskats
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IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA/
• Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana



- VOL +
• Iestatīt stundu un minūtes
• Iestatīt 12 stundas vai 24 stundas
• Skaļuma līmeņa palielināšana/
samazināšana



•

Atskaņot/pauze

 SNOOZE / BRIGHTNESS

(atlikt / spilgtums)
• Atliek modinātāja zvanu
• Noregulē displeja spilgtumu



Displeja panelis
• Parāda pašreizējo statusu



SET TIME/ zZ (iestatīt laiku)
• Iestata laiku
• Iestata miega taimeri



ALARM1/ ALARM2
• Iestata modinātāju
• Aktivizē/deaktivizē modinātāja taimeri





USB uzlādes ports
Strāvas adaptera ligzda
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Bezvadu uzlādes zona
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3 Darbību sākot

Uzmanību
• B
 aterija satur ķīmiskas vielas, tā ir jāiznīcina pienācīgā
veidā.

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Pievienot barošanas avotu

Atbilstoši norādītajai pareizajai polaritātei (+ / -)
ievietojiet nodalījumā 1,5 V x 2 AAA baterijas (nav
iekļautas komplektā).
AAA
AAA

Uzmanību
• P
 rodukta bojājuma risks! Pārliecinieties, vai
barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas
uzdrukāts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
• Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot
maiņstrāvas adapteru, vienmēr izvelciet
kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz
vada.
• Eksplozijas risks! Sargājiet bateriju no karstuma,
saules staru un uguns iedarbības. Nekad
neatbrīvojieties no baterijas ugunī.
• Nepareizi nomainīta baterija var izraisīt eksplozijas
risku. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga
tipa bateriju.

Pievienojiet barošanas avota adapteru sienas
kontaktligzdai.

Replace batteries
the Low
battery
Nomainiet
baterijas, jawhen
deg zema
baterijas
uzlādes
līmeņa
indikators
indicator
is on

Iestatīt pulksteni
1
Ievietot bateriju

2

Kā barošanas avotu drīkst izmantot tikai maiņstrāvu.
AAA baterija var dublēt tikai pulksteņa un
modinātāja iestatījumus. Ja barošanas avots ir
atvienots, displeja fona apgaismojums tiek izslēgts.

3

Gaidīšanas režīmā vairāk nekā 2 sekundes
turiet nospiestu vienumu SET TIME (iestatīt
laiku), lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanu.
Displejā mirgos laika formāts 24H.
Atkārtoti nospiediet pogu - vai +, lai izvēlētos
24 stundu (noklusējuma) vai 12 stundu
pulksteņa displeja formātu.
Nospiediet vienumu SET TIME (iestatīt laiku),
lai apstiprinātu, un displejā mirgos stundu
cipari.
LV
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4
5
6
7

Nospiediet taustiņu - vai +, lai pielāgotu
stundu (nospiediet un turiet nospiestas pogas
ātrai iestatīšanai)
Nospiediet vienumu SET TIME (iestatīt laiku),
lai apstiprinātu, un displejā mirgos minūšu
cipari.
Nospiediet taustiņu - vai +, lai pielāgotu
minūtes (nospiediet un turiet nospiestas
pogas ātrai iestatīšanai)
Nospiediet vienumu SET TIME (iestatīt laiku),
lai apstiprinātu, un tiek parādīts iestatītais laiks.

Ieslēgt
Nospiediet pogu POWER, lai ieslēgtu Bluetooth
modinātāju.

Pārslēgties uz gaidīšanas
režīmu
Vēlreiz nospiediet pogu POWER, lai pārslēgtos uz
gaidīšanas režīmu.
Tiek parādīts pulkstenis (ja tas ir iestatīts)

Pielāgot displeja spilgtumu
Nospiest atkārtoti vienumu BRIGHTNESS
(spilgtums), lai atlasītu dažādus spilgtuma līmeņus:
• Augsts
• Vidējs
• Zems
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4 Iestatīt modinātāja
taimeri
Iestatīt modinātāju

Modinātāja taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
•
•

Varat iestatīt divus modinātāja zvanus dažādos
laikos.
Piezīme
• P
 ārliecinieties, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts.
• Modinātāju varat iestatīt tikai gaidīšanas režīmā.

1

2
3
4

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet
nospiestu vienumu ALARM1 vai ALARM2
vairāk nekā 2 sekundes, lai aktivizētu
modinātāja iestatīšanas režīmu, displejā
mirgos pulksteņa ciparu skaņas ikona ( ) un
modinātāja zvana ikona ( vai
).

•

Gaidīšanas režīmā nospiediet ALARM1 vai
ALARM2, lai apskatītu pašreizējos modinātāja
iestatījumus.
Vēlreiz nospiediet ALARM1 vai ALARM2, lai
aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
Parādās vai
, ja modinātāja taimeris
ir ieslēgts, un pazūd, ja tas ir izslēgts.
• Lai zvanu apturētu, nospiediet atbilstošās
pogas ALARM1 vai ALARM2.
Lai zvanu apturētu, nospiediet atbilstošo
ALARM1/ALARM2. Modinātāja zvans
atkārtojas nākamajās dienās.

Modinātāja zvana atlikšana
Kad modinātājs sāk skanēt, nospiediet pogu
SNOOZE.
Modinātāja zvans tiek atlikts un zvans
atkārtojas deviņas minūtes vēlāk.

Nospiediet pogu - vai +, lai pielāgotu stundu.
Nospiediet vienumu ALARM1 vai ALARM2,
lai apstiprinātu, un displejā mirgos minūšu
cipari.
Nospiediet pogu - vai +, lai pielāgotu minūtes.
Nospiediet ALARM1 vai ALARM2, lai
apstiprinātu.
Atkārtoti nospiediet ALARM1 vai ALARM2,
lai atlasītu modinātājs zvana avotu:
•
•
•

Skaņas signāls ( ) ieslēgts
Bluetooth mūzika ( ) ieslēgta
Atcelt modinātāja zvanu

Padoms
• M
 odinātāja skaļums nav regulējams, taču tas
pakāpeniski palielināsies, lai jūs uzmanīgi pamodinātu.
• Ja modinātājs ir iestatīts uz Bluetooth mūziku, bet
netiek atrasta neviena Bluetooth ierīce, modinātāja
zvans pēc noklusējuma būs skaņas signāls.

LV
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5	Iestatīt miega
taimeri

Pēc iepriekš iestatīta laika perioda Bluetooth
modinātājs var automātiski pārslēgties gaidstāves
režīmā.
• Bluetooth atskaņošanas režīmā atkārtoti
nospiediet SLEEP, lai atlasītu miega taimera
periodu (minūtēs).
Miega taimera deaktivizēšana.
Miega taimera iestatīšanas režīmā atkārtoti
nospiediet SLEEP, līdz parādās [OFF].

8
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6 Bluetooth
Atskaņot no Bluetooth ierīces
Atkārtoti nospiediet POWER, lai atlasītu Bluetooth
režīmu.
displeja panelī mirgo
Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth
ierīcē.
Lai izveidotu savienojumu pārī, atlasiet “PHILIPS
PR702”, kas redzams jūsu ierīcē.
Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots,
Bluetooth modinātājs divreiz iepīkstas un
ikona pārstāj mirgot.
Tagad varat sākt mūzikas atskaņošanu savā
Bluetooth ierīcē.
Nospiediet -/+, lai pielāgotu skaņas līmeni.

Bluetooth atiestatīšana
Nospiediet un turiet nospiestu pogu POWER
ilgāk par 5 sekundēm, lai izdzēstu visu informāciju
par savienošanu pārī.
Displeja panelī mirgo
Pēc atiestatīšanas Bluetooth modinātājs
automātiski ieslēdzas Bluetooth režīmā.

LV

9

7 Uzlāde
Qi bezvadu uzlādes
izmantošana
Šī ierīce bezvadu režīmā uzlādē saderīgus tālruņus
ar bezvadu uzlādi, novietojot tālruni virs Bluetooth
modinātāja bezvadu uzlādes ikonas. Lādēšanas laikā
displejā ir uzlādes ikona (
).

USB uzlādes ports
Šim izstrādājumam ir arī USB lādēšanas ports
ierīcēm, kas neatbalsta bezvadu uzlādi.

10
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8	Informācija par
produktu
Piezīme
• Informācija par izstrādājumu var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņa izeja

2 W RMS X 2

Bezvadu uzlādes jauda

10 W

USB uzlādes izvade    

5 V 1,0 A

Kopējais harmoniskais
kropļojums

<2%

SNR

> 50 dB

Barošanas avots
(strāvas adapteris)

Zīmola nosaukums:
PHILIPS
Modelis:
BQ30A-0902500-G;
Ievade: 100-240 V~,
50/60 Hz, Maks.
800 mA ;
Izeja: 9 V

2500 mA;

Baterija

2 AAA baterijas
pulksteņa un modinātāja
rezerves energoapgādei
(nav iekļautas
komplektā)

Enerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā

≤ 1W

Izstrādājuma izmēri
- Galvenā vienība

(P x A x Dz)
135 x 65 x 135 mm

Izstrādājuma svars

0,45 Kg

Piezīme
•

nozīmē līdzstrāvas spriegumu.

LV
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9	Problēmu
novēršana
Brīdinājums
• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet salabot
sistēmu pašu spēkiem.
Ja, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms
servisa pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus.
Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz
Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support).
Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce
atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas
numurs.
Nav elektroapgādes
•
•

Pārliecinieties, vai Bluetooth modinātāja
maiņstrāvas spraudnis ir pievienots pareizi.
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir
strāvas padeve.

Bluetooth modinātājs nereaģē
•

Atvienojiet un no jauna pievienojiet
maiņstrāvas kontaktdakšu, pēc tam vēlreiz
ieslēdziet Bluetooth modinātāju.

Modinātāja zvans nedarbojas
•

Iestatiet pareizi pulksteni/modinātāju.
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10 Paziņojums
Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas, kuras nav skaidri
apstiprinājis MMD Hong Kong Holding Limited,
var anulēt lietotāja tiesības rīkoties ar aprīkojumu.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo,
ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/
ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem
noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast
vietnē: www.philips.com/support.

Vides aizsardzība
Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija

Jūsu prece ir izstrādāta un izgatavota no augstas
kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus
var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz
preci attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.
Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un
elektronisko izstrādājumu atsevišķu savākšanas
sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad
neizmetiet izstrādājumu kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu
likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un
cilvēku veselībai.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas,
uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES,
kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem.
Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un
elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķu
savākšanu. Ievērojiet vietējos noteikumus un
nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā
ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco
izstrādājumu un bateriju likvidēšana palīdz novērst
negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.
Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana
Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet
baterijas uzstādīšanas sadaļu.
Vides informācija
Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam
centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli
sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste),
putupolistirols (triecienu slāpētāji) un polietilēns
(maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var
pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi
specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos
noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma
materiāliem, tukšajām baterijām un vecā
aprīkojuma.
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Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips NV
reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Šo preci ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited
vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited.
ir garantētājs saistībā ar šo preci.

