„Bluetooth“ žadintuvas
su bevieliu telefono
krovikliu
PR702

Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support
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1 Svarbu
•

Įspėjimas
dėl saugos
• Š io „Bluetooth“ žadintuvo niekada neištraukite iš
apvalkalo.
• Niekada nesutepkite jokių šio „Bluetooth“
žadintuvo dalių.
• Šio „Bluetooth“ žadintuvo niekada nestatykite ant
kito elektrinio įrenginio.
• Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės
spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
• Įsitikinkite, ar visada galite lengvai pasiekti elektros
laidą, kištuką ar adapterį, kad išjungtumėte
„Bluetooth“ žadintuvą iš maitinimo lizdo.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

2

Perskaitykite šias instrukcijas.
Laikykitės visų įspėjimų.
Laikykitės visų instrukcijų.
Neblokuokite ventiliavimo angų ir
instaliuokite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.
Nestatykite arti šilumos šaltinių, pavyzdžiui,
radiatorių, oro paskirstymo sistemos
grotelių, krosnių ar kitų prietaisų (įskaitant
stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų
mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų,
kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš „Bluetooth“
žadintuvo.
Šį „Bluetooth“ žadintuvą išjunkite iš maitinimo
šaltinio kilus audrai arba kai prietaisas yra ilgai
nenaudojamas.
Visą techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas
aptarnavimo personalas. Būtina atlikti
techninę priežiūrą, jei „Bluetooth“ žadintuvas
buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros
laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į
„Bluetooth“ žadintuvą pateko nereikalingų
LT

daiktų, prietaisas buvo veikiamas lietaus ar
drėgmės, jei jis veikia netinkamai, arba buvo
nukritęs.
ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija, kad
apsaugotumėte ją nuo nuotėkio, ir kad ji
nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar
„Bluetooth“ žadintuvo.
• Tinkamai įdėkite bateriją, atsižvelgdami
į + ir - polius, kaip pažymėta ant
„Bluetooth“ žadintuvo.
• Išimkite bateriją, jei „Bluetooth“
žadintuvas bus ilgai nenaudojamas.
• Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio
karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli
ugnies ir pan.
Ant „Bluetooth“ žadintuvo neturi lašėti ar
patekti vandens purslų.
Ant „Bluetooth“ žadintuvo nedėkite jokių
pavojų keliančių objektų (pvz., daiktų su
skysčiais, uždegtų žvakių).
Jei prietaiso išjungimui naudojamas tiesiogiai
įjungiamas adapteris, išjungimo įtaisas turi likti
lengvai prieinamas
pastaba

• Vertinimo žyma pritvirtinta po gaminiu.

2	Jūsų „Bluetooth“
žadintuvas su
bevieliu telefono
krovikliu
Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu!
Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama
pagalba, užregistruokite www.philips.com/welcome.

Įžanga
Naudodami šį „Bluetooth“ žadintuvą galite:
• leisti garso įrašą iš prietaisų su įgalintu
„Bluetooth“ ryšiu
• matyti laiką
• nustatyti du žadintuvus
• įkrauti mobiliuosius įrenginius belaidžio
telefono krovikliu arba USB

Pakuotės turinys
Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje esančius
dalykus:

•
•
•

„Bluetooth“ žadintuvas
Maitinimo adapteris
Informacinė medžiaga
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„Bluetooth“ žadintuvo
apžvalga
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MAITINIMAS/
• „Bluetooth“ įjungtas / išjungtas



GARSUMAS - / +
• Valandos ir minučių nustatymas
• 12 arba 24 valandų formato nustatymas
• Pagarsinti / patylinti



•

Leisti / Pristabdyti



SNAUDIMO REŽIMAS / RYŠKUMAS
• Perjungia žadintuvą į snaudimo režimą
• Ekrano ryškumo reguliavimas



Ekrano skydelis
• Rodo dabartinę būeną



LAIKO/ zZ NUSTATYMAS
• Laiko nustatymas
• Miego režimo laikmačio nustatymas



1 ŽADINTUVAS/ 2 ŽADINTUVAS
• Nustatykite žadintuvą
• Žadintuvo laikmačio įjungimas /
išjungimas





USB įkrovimo prievadas
Maitinimo adapterio jungtis
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3 Darbo pradžia
Visada vadovaukitės pateiktomis šiame skyriuje
instrukcijomis.

Įjungimas į maitinimo šaltinį

Atsargiai
• B
 aterijose yra cheminių medžiagų, todėl šias reikia
tinkamai utilizuoti.

Vadovaudamiesi instrukcijomis įdėkite 2 AAA tipo  
1,5 V baterijas pagal atitinkamus + ir – polius į
baterijų skyrelį (nepridedama).
AAA
AAA

Atsargiai
• P
 rietaiso sugadinimo pavojus! Patikrinkite, ar
maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą
ant laikrodžio-radijo nugarėlės arba jo apatinės
pusės.
• Elektros smūgio pavojus! Išjungdami kintamosios
srovės adapterį, visada ištraukite kištuką iš lizdo.
Niekada netraukite laido.
• Sprogimo pavojus! Laikykite bateriją atokiau
nuo šilumos, saulės spindulių ir ugnies. Niekada
neišmeskite baterijos į ugnį.
• Baterija gali sprogti, jei yra pakeista neteisingai.
Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba
lygiavertėmis baterijomis.

Įjunkite maitinimo adapterį į sienos kištukinį lizdą.

Replace batteries
theindikatoriui,
Low battery
Užsidegus
senkančioswhen
baterijos
baterijas
pakeiskite
indicator
is on

Laikrodžio nustatymas
1
Baterijos įdėjimas
Kaip maitinimo šaltinį galite naudoti tik kintamąją
elektros srovę.  AAA baterijos pakanka tik
laikrodžio ir žadintuvo nustatymų atsarginei kopijai
padaryti. Išjungus iš maitinimo lizdo, ekrano foninis
apšvietimas išsijungia.

2
3

Norėdami įjungti laikrodžio nustatymą,
prietaisui veikiant budėjimo režimu,
palaikykite ilgiau nei 2 sekundes nuspaudę
LAIKO NUSTATYMAS. Ekrane pradės
mirksėti 24 valandų laiko formatas.
Norėdami pasirinkti 24 valandų (numatytasis)
arba 12 valandų laikrodžio rodymo formatą,
pakartotinai paspauskite mygtuką - arba +.
Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO
NUSTATYMAS ir valandų skaitmenys ekrane
pradės mirksėti.
LT
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Norėdami nustatyti valandą, paspauskite
mygtuką - arba + (norėdami greitai nustatyti,
paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus)
Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO
NUSTATYMAS ir minučių skaitmenys ekrane
pradės mirksėti
Norėdami nustatyti minutes, paspauskite
mygtuką - arba + (norėdami greitai nustatyti,
paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus)
Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO
NUSTATYMAS ir bus rodomas nustatytas
laikas.

Įjungimas
Norėdami įjungti „Bluetooth“ žadintuvą,
Paspauskite MAITINIMO mygtuką.

Perjungimas į budėjimo režimą
Norėdami perjungti į budėjimo režimą, dar kartą
paspauskite MAITINIMO mygtuką.
Laikrodis (jei nustatytas) bus rodomas

Ekrano ryškumo reguliavimas
Norėdami pasirinkti skirtingą ryškumo lygį, kelis
kartus paspauskite RYŠKUMAS.
• Didelis
• Vidutinis
• Mažas

6
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4 Ž
 adintuvo laikmačio
nustatymas

Žadintuvo laikmačio įjungimas /
išjungimas

Žadintuvo nustatymas

•

•

Galite nustatyti skirtingu laiku du žadintuvus.
Pastaba
• P
 atikrinkite, ar teisingai nustatėte laikrodį.
• Galite nustatyti žadintuvą tik budėjimo režime.

1

2

3
4

Norėdami įjungti žadintuvo nustatymo
režimą, prietaisui veikiant budėjimo režimu,
nuspauskite ir palaikykite 1 ŽADINTUVAS
arba 2 ŽADINTUVAS ilgiau nei 2 sekundes,
laikrodžio skaitmenų „Buzz“ piktograma,
( ) ir žadintuvo piktograma ( arba
)
pradės mirksėti ekrane.
Norėdami nustatyti valandą, paspauskite
mygtuką - arba +. Norėdami patvirtinti,
paspauskite 1 ŽADINTUVAS arba 2
ŽADINTUVAS ir ekrane pradės mirksėti
minučių skaitmenys.
Norėdami nustatyti minutes, paspauskite
mygtuką - arba +. Norėdami patvirtinti,
paspauskite 1 ŽADINTUVAS ARBA 2
ŽADINTUVAS.

•

Norėdami peržiūrėti dabartinius žadintuvo
parametrus, prietaisui veikiant laukimo
režimu, paspauskite 1 ŽADINTUVAS arba
2 ŽADINTUVAS.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo
laikmatį, dar kartą paspauskite
1 ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS.
arba pasirodo
, kai žadintuvo
laikmatis yra įjungtas, ir dingsta, kai jis
išjungtas.
• Norėdami sustabdyti žadintuvą,
paspauskite atitinkamą 1 ŽADINTUVAS
arba 2 ŽADINTUVAS mygtuką.
Norėdami sustabdyti žadintuvą, paspauskite
atitinkamą 1 ŽADINTUVAS arba
2 ŽADINTUVAS mygtuką. Žadintuvas
skambės vėlesnėmis dienomis.

Žadintuvo perjungimas į
snaudimo režimą
Žadintuvui nustojus skambėti, paspauskite
SNAUDIMO REŽIMAS.
Žadintuvas persijungia į snaudimo režimą
ir vėl suskambės po devynių minučių.

Pakartotinai paspauskite 1 ŽADINTUVAS
arba 2 ŽADINTUVAS, kad pasirinktumėte
norimą žadintuvą:
•
•
•

Garsinis signalas ( ) įjungtas
„Bluetooth“ muzika ( ) įjungta
Žadintuvas atšauktas

Patarimas
• Ž
 adintuvo garso reguliuoti negalima, tačiau jis
palaipsniui garsės, kad švelniai pažadintų jus.
• Jei žadintuvas nustatytas kaip „Bluetooth“ muzika,
bet „Bluetooth“ įtaisas neaptinkamas, žadintuvas
pagal numatytus parametrus persijungia į zumerį
(garsinį signalą).
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5	Budėjimo
režimo laikmačio
nustatymas

Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, „Bluetooth“ žadintuvas
gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą.
• Norėdami pasirinkti budėjimo laikmačio
laikotarpį (minutėmis), prietaisui veikiant
„Bluetooth“ režimu kelis kartus paspauskite
SLEEP.
Norėdami išjungti budėjimo laikmatį, turite:
Miego režimo laikmačio nustatymo režime, kelis
kartus spauskite SLEEP, kol pasirodys [OFF].

8
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6 „Bluetooth“
Leidimas iš „Bluetooth“
įrenginio
Norėdami pasirinkti „Bluetooth“ režimą,
pakartotinai paspauskite MAITINIMAS.
ekrano skydelyje pradės mirksėti.
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo „Bluetooth“
įrenginyje.
Norėdami susieti, pasirinkite „PHILIPS PR702“,
kurį matysite savo prietaise.
Jei susieti pavyko, „Bluetooth“ žadintuvas
pyptelės du kartus ir piktograma nustos
mirksėti.
Dabar galite pradėti muzikos perklausą
„Bluetooth“ įrenginyje.
Norėdami nustatyti garsumo lygį, paspauskite
- / +.

„Bluetooth“ nustatymas iš naujo
Norėdami ištrinti visą susiejimo informaciją, ilgiau
nei 5 sekundes palaikykite paspaudę MAITINIMAS.
Ir

ekrano skydelyje pradės mirksėti.
Iš naujo nustačius „Bluetooth“ žadintuvą, jis
automatiškai persijungia į „Bluetooth“ režimą.

LT
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7 Įkrovimas
„Qi“ belaidis įkrovimas
Šis prietaisas belaidžiu būdu įkraus suderinamus
telefonus su belaidžiu įkrovimu, tam reikia pridėti
telefoną prie „Bluetooth“ žadintuvo belaidžio
įkrovimo piktogramos. Įkrovimo metu ekrane
rodoma įkrovimo piktograma (
).

USB įkrovimo prievadas
Šis gaminys taip pat turi USB įkrovimo prievadą,
skirtą įrenginiams, kurie nepalaiko belaidžio
įkrovimo.

10
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8	Informacija apie
gaminį
Pastaba
• Informacija apie gaminį gali keistis be išankstinio
įspėjimo.

Garso kolonėlių išvestis 2 W kvadratinio
vidurkio svertinė (RMS)
X2
Bevielio įkrovimo galia

10 W

USB įkrovimo išvestis

5 V   1,0 A

Visiškas harmoninis
iškraipymas

<2%

Signalo ir triukšmo
santykis (SNR)

> 50 dB

Elektros maitinimas
(maitinimo adapteris)

Prekės ženklo
pavadinimas: PHILIPS
Modelis:
BQ30A-0902500-G;
Įvestis: 100-240 V~,
50/60 Hz, maks.
800 mA;
Galingumas: 9 V
2500 mA;

Baterija

2 AAA tipo baterijos,
skirtos laikrodžiui ir
žadintuvo atsarginei
energijai tiekti
(nepridedama)

Suvartojamoji budėjimo ≤ 1 W
režimo galia
Gaminio matmenys
- Pagrindinis blokas

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

Gaminio svoris

0,45 kg

Pastaba
•

reiškia nuolatinės srovės (DC) įtampa.
LT
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9	Gedimų
šalinimas
Įspėjimas
• Niekada neišimkite šio prietaiso iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite
taisyti sistemos patys.
Jei naudojant šį prietaisą kyla problemų, prieš
kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą,
patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema liko,
apsilankykite „Philips“ tinklalapyje
(www.philips.com/support). Kreipdamiesi į
„Philips“, turėkite arti jūsų prietaisą ir modelio bei
serijos numerius.
Nėra maitinimo energijos
•
•

Įsitikinkite, ar taisyklingai įjungtas „Bluetooth“
žadintuvo laido kintamosios srovės kištukas.
Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia
elektros srovė.

Negaunamas joks atsakas iš „Bluetooth“
žadintuvo
•

Išjunkite ir vėl įjunkite kintamosios srovės
elektros laidą, tada vėl įjunkite „Bluetooth“
žadintuvą.

Žadintuvas neveikia
•

Tinkamai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

12
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10 Pastaba
Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai, kuriems aiškiai
nepritarė „MMD Hong Kong Holding Limited“,
gali panaikinti naudotojo teises naudoti įrangą.

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad
šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53
/ ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas.
Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje
www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka
Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos
galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam
taikoma Europos direktyva 2012/19/ES. Prašome
susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir
elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka.
Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite
gaminio kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį,
apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų
neigiamų padarinių.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms
baterijoms yra taikoma Europos direktyva
2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu
su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros
ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų
surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir
niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu
su įprastomis buitinėmis atliekomis.Tinkamai
utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas,
apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų
neigiamų padarinių.
Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas
Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas,
žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.
Aplinkosaugos informacija
Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes
pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų
grupes: kartonas (dėžė), popieriaus plaušiena
(apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišeliai,
apsauginis putplastis.)
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima
perdirbti ir pakartotinai naudoti,  jei sistemą išrinks
specializuota bendrovė. Laikykitės pakavimo
medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos
utilizavimo vietos taisyklių.

LT

13

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke
Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong
Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe
ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio
laiduotojas.

