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1 Belangrijk
•

Veiligheid
Waarschuwing
• D
 e behuizing van het apparaat nooit verwijderen.
• Gebruik nooit olie op enig onderdeel van de
Bluetooth-wekker.
• Plaats de Bluetooth-wekker nooit op andere
elektrische apparatuur.
• Stel de wekkerradio niet bloot aan direct zonlicht,
open vuur of warmtebronnen.
• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het
netsnoer, de stekker of de adapter om de
Bluetooth-wekker los te koppelen van de stroom.

•
•
•
•

•

•

•

•
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Lees deze aanwijzingen.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies op.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet, en
installeer het apparaat volgens de instructies
van de fabrikant.
Installeer het apparaat niet in de buurt
van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteroosters, kachels of andere apparaten
(inclusief versterkers) die warmte afgeven.
Voorkom dat over het snoer kan worden
gelopen en dat het snoer niet bekneld
kan raken, met name bij de stekkers,
stopcontacten en het punt waar het snoer
uit de Bluetooth-wekker komt.
Koppel de Bluetooth-wekker los tijdens
onweer of wanneer het apparaat lange tijd
niet wordt gebruikt.
Laat onderhoud over aan gekwalificeerd
servicepersoneel. Onderhoud is vereist
wanneer de Bluetooth-wekker op enigerlei
wijze is beschadigd, als b.v. het netsnoer of de
stekker defect is, vloeistof op het apparaat
NL

•
•

•

is gemorst, voorwerpen in het apparaat
zijn gevallen, als de Bluetooth-wekker is
blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal
functioneert of is gevallen.
VOORZICHTIG met de batterij -- Voorkom
dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden
tot letsel, materiële schade of schade aan de
Bluetooth-wekker.
• Installeer de batterijen correct, volgens
+ en - aangegeven op de Bluetoothwekker.
• Verwijder de batterijen wanneer de
Bluetooth-wekker lange tijd niet wordt
gebruikt.
• De batterijen niet blootstellen aan
extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
De Bluetooth-wekker mag niet worden
blootgesteld aan vocht of water.
Plaats geen mogelijk schadelijke voorwerpen
op de Bluetooth-wekker (bijv. een met
vloeistof gevulde vaas, brandende kaarsen,
enz.).
Wanneer de stekker van de Direct Plugin Adapter wordt gebruikt als ontkoppelaar,
moet deze gemakkelijk bereikbaar blijven
Opmerking

• H
 et typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van
het toestel.

2	Uw Bluetoothwekker met
draadloze
telefoonoplader
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome..

Inleiding
Met deze Bluetooth-wekker kunt u:
• audio afspelen van Bluetooth-apparaten
• de tijd aflezen
• twee alarmen instellen
• mobiele apparaten opladen met de draadloze
telefoonlader of USB

Verpakkingsinhoud
Controleer en identificeer de inhoud van de
verpakking:

•
•
•

Bluetooth-wekker
Oplader
Bijgevoegde informatie
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Overzicht van de Bluetoothwekker
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VOEDING/
• Bluetooth aan/uit



- VOL +
• Stel uren en minuten in
• Stel 12 uur of 24 uur formaat in
• Volume hoger/lager



•

Afspelen / Pauze



SLUIMER/HELDERHEID
• Zet alarm in sluimerstand
• Pas de helderheid van het display aan



Displaypaneel
• Huidige status



TIJD INSTELLEN/ zZ
• Tijd instellen
• Slaaptimer instellen



ALARM1/ ALARM2
• Stel alarm in
• Alarmtimer inschakelen of uitschakelen





USB-oplaadpoort
Aansluiting voedingsadapter
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Bereik voor draadloos opladen
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3 Ingebruikname

Opgelet
• D
 e batterij bevat chemische stoffen en moet
daarom op de juiste manier worden weggegooid.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op volgorde.

Sluit de stroom aan

Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen. Let
op de polariteit (+ / -). Gebruik 2 AAA-batterijen  
van 1,5V (niet meegeleverd).
AAA
AAA

Opgelet
• R
 isico op productschade! Controleer of de
netspanning overeenkomt met de spanning die op
de achterkant of onderkant van het apparaat is
aangegeven.
• Gevaar van elektrische schok! Trek altijd de stekker
uit het stopcontact wanneer u de netadapter
loskoppelt.Trek nooit aan het snoer.
• Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van
hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit in open
vuur.
• Er bestaat ontploffingsgevaar als een verkeerde
batterijen worden gebruikt.Vervang alleen door
dezelfde of gelijksoortige type batterijen.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.

Replacede
batteries
thede
Low
Vervang
batterijenwhen
wanneer
Lowbattery
battery-indicator
indicator is on brandt

De klok instellen
1

Houd vanuit de stand-bymodus de knop SET
TIME minimaal 2 seconden ingedrukt om de
klokinstelling te activeren. Het tijdformaat
24H op het display knippert.

2

Druk herhaaldelijk op - of + om het 24 uur
(standaard) of 12 uur formaat te selecteren.

3

Druk op SET TIME om te bevestigen. De
uuraanduiding op het display gaat knipperen.

Installeer de batterijen
Gebruik uitsluitend wisselstroom als voeding. De
AAA-batterijen dienen alleen voor back-up voor
klok- en alarminstellingen.Wanneer de stroom
wordt uitgeschakeld, wordt ook de verlichting van
het display uitgeschakeld.
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4

Druk op - of + om het uur in te stellen (houd
ingedrukt om de uren snel te veranderen).

5

Druk op SET TIME om te bevestigen.
De minuutaanduiding op het display gaat
knipperen

6

Druk op - of + om de minuten in te stellen
(houd ingedrukt om de minuten snel te
veranderen).

7

Druk op SET TIME om te bevestigen.
De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Inschakelen
Druk op de POWER-knop om de Bluetoothwekker in te schakelen.

Schakel naar de standbymodus
Druk nogmaals op de POWER-knop om naar de
stand-bymodus te schakelen.
De klok (indien ingesteld) wordt
weergegeven

Pas de helderheid van het
display aan
Druk herhaaldelijk op BRIGHTNESS om
verschillende helderheidsniveaus te selecteren.
• Hoog
• Medium
• Laag
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4	Stel de
alarmtimer in

Alarmtimer inschakelen/
uitschakelen
•
•

Stel alarm in
U kunt twee alarmen op verschillende tijdstippen
instellen.
Opmerking
• C
 ontroleer of u de klok correct hebt ingesteld.
• U kunt het alarm alleen in de standby-modus zetten.

1

Houd in de stand-bymodus ALARM1 of
ALARM2 minimaal 2 seconden ingedrukt
om de alarminstellingsmodus te activeren. De
pictogrammen voor zoemer ( ) en alarm
( of
) gaan knipperen.

2

Druk op - of + om het uur in te stellen. Druk
op ALARM1 of ALARM2 om te bevestigen.
De minutencijfers op het display gaan
knipperen.

3

Druk op - of + om de minuten in te stellen.
Druk op ALARM1 of ALARM2 om te
bevestigen.

4

Druk herhaaldelijk op ALARM1 of ALARM2
om de alarmbron te selecteren:
•
•
•

Zoemer ( ) aan
Bluetooth-muziek (
Annuleer alarm

•

Druk in de standby-modus op ALARM1 of
ALARM2 om de huidige alarminstellingen te
openen.
Druk opnieuw op ALARM1 of ALARM2 om
de alarmtimer in of uit te schakelen.
of
verschijnt als de alarmtimer
is ingeschakeld en verdwijnt als deze is
uitgeschakeld.
• Om het alarm te stoppen, drukt u op de
overeenkomstige ALARM1- of ALARM2knoppen.
Om het belsignaal te stoppen, drukt u op de
overeenkomstige ALARM1/ALARM2. Het
alarm herhaalt zich in de daaropvolgende
dagen.

Zet alarm in sluimerstand
Wanneer het alarm afgaat, drukt u op SNOOZE.
Het alarm sluimert en wordt negen
minuten later herhaald.

) aan

Tip
• H
 et alarmvolume is niet instelbaar, maar gaat
geleidelijk omhoog om u zachtjes wakker te maken.
• Als het alarm is ingesteld op Bluetooth-muziek en
er wordt geen Bluetooth-apparaat gedetecteerd,
laat het apparaat een zoemtoon horen.
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5	Slaaptimer
instellen

De Bluetooth-wekker kan na een vooraf
ingestelde periode automatisch naar de standbymodus schakelen.
• Druk in de Bluetooth-afspeelmodus op
SLEEP om de slaaptimerperiode (in minuten)
te selecteren.
De slaaptimer uitschakelen:
Druk in de timer-instelmodus herhaaldelijk op
SLEEP tot [OFF] verschijnt.

8
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6 Bluetooth
Afspelen vanaf Bluetoothapparaat
Druk herhaaldelijk op POWER om de Bluetoothmodus te selecteren.
op het display gaat knipperen
Activeer de Bluetooth-functie op uw Bluetoothapparaat.
Selecteer "PHILIPS PR702" op uw apparaat om te
koppelen.
Als de verbinding tot stand is gebracht, piept
de Bluetooth-wekker twee keer en het
pictogram stopt met knipperen.
U kunt nu muziek afspelen op uw Bluetoothapparaat.
Druk op -/+ om het volumeniveau aan te
passen.

Bluetooth reset
Houd de POWER-knop minimaal 5 seconden
ingedrukt om alle koppelingsinformatie te wissen.
Pictogram op het display gaat knipperen.
De Bluetooth-wekker gaat automatisch naar
de Bluetooth-modus na een reset.
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7 Opladen
Draadloos opladen via Qi
Dit toestel kan compatibele telefoons draadloos
opladen door uw telefoon op het pictogram voor
draadloos opladen van de Bluetooth-wekker
te plaatsen. Het oplaadpictogram (
) op het
display brandt tijdens het opladen.

USB-oplaadpoort
Dit product heeft ook een USB-oplaadpoort
voor apparaten die draadloos opladen niet
ondersteunen.

10
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8	Productinformatie
Opmerking
• P
 roductinformatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Luidsprekeruitgang

2 W RMS X 2

Draadloos
laadvermogen

10 W

USB-laaduitgang

5 V   1,0 A

Totale harmonische
vervorming

< 2%

SNR

> 50 dB

Voeding
(oplader)

Merknaam: PHILIPS
Model:
BQ30A-0902500-G;
Voeding: 100-240 V~,
50/60 Hz, Max.
800 mA;
Output: 9 V

2500 mA;

Batterijen

2 AAA-batterijen voor
klok en back-upvoeding
voor wekker (niet
meegeleverd)

Stroomverbruik in
stand-by

≤ 1W

Productafmetingen
- Hoofdtoestel

(B x H x D)
135 x 65 x 135 mm

Productgewicht

0,45 kg

Opmerking
• 

netspanning.
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9	Problemen
oplossen
Waarschuwing
• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om
de garantie geldig te houden.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
dit apparaat, controleer dan de volgende punten
voordat u om service vraagt. Als het probleem
onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina
(www.philips.com/support). Zorg ervoor dat
het apparaat bij de hand houdt en dat het
modelnummer en serienummer beschikbaar zijn
wanneer u contact opneemt met Philips.
Geen voeding
•
•

Controleer of de stekker van de Bluetoothwekker goed is aangesloten.
Controleer of er stroom op het stopcontact
staat.

Geen reactie van de Bluetooth-wekker
•

Koppel de stekker los en sluit deze opnieuw
aan en schakel vervolgens de Bluetoothwekker opnieuw in.

Alarm werkt niet
•

Stel de klok/alarm correct in.
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10 Opmerking
Alle wijzigingen aan dit apparaat die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong
Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid
van de gebruiker om de apparatuur te gebruiker
doen vervallen.

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding
Limited dat dit product voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de
conformiteitsverklaring op
www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu
Verwijdering van uw oude product en batterijen

Uw product is ontworpen en vervaardigd met
hoogwaardige materialen en componenten, die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat het product batterijen
bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU
vallen en die niet bij het normale huishoudelijke
afval kunnen worden weggegooid.
Informeer uzelf over de plaatselijke regels
voor gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en batterijen.Volg de
plaatselijke regels en geef het product en de
batterijen nooit mee met het normale huisvuil.
Correcte verwijdering van oude producten en
batterijen helpt negatieve gevolgen voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Zie het hoofdstuk over het plaatsen van
de batterijen om de wegwerpbatterijen te
verwijderen.
Informatie over het milieu
Alle overbodige verpakking is weggelaten.Wij
hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk
in drie materialen te scheiden: karton (doos),
papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken,
beschermfolie.)
Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt als ze worden
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf.
Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor
het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege
batterijen en oude apparatuur.

Dit symbool op een product betekent dat het
product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/
EU. Informeer uzelf over het plaatselijke
gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en
elektronische producten.Volg de plaatselijke regels
en gooi het product nooit weg met huishoudelijk
afval. Correcte verwijdering van oude producten
helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
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Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde
handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden
onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en
wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD
Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde
ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de
garantiegever met betrekking tot dit product.

