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1 Viktig

Sikkerhet

advarsel

•	 	Ta	aldri	dekselet	av	Bluetooth-vekkerklokken.
•	 	Påfør	aldri	smøremiddel	på	noen	del	av	Bluetooth-

vekkerklokken.
•	 	Plasser	aldri	Bluetooth-vekkerklokken	oppå	annet	

elektrisk	utstyr.	
•	 	Hold	klokkeradioen	unna	direkte	sollys,	åpen	

flamme	eller	varme.
•	 	Sørg	for	at	du	alltid	har	lett	tilgang	til	strømkabelen,	

kontakten eller adapteren for å koble Bluetooth-
vekkerklokken	fra	strømmen.

•	 Les	disse	instruksjonene.
•	 Ta	hensyn	til	alle	advarslene.
•	 Følg	alle	instruksjoner.
•	 Ikke	blokker	ventiler,	og	installer	i	

overensstemmelse med produsentens 
instruksjoner.	

•	 Ikke	installer	i	nærheten	av	varmekilder,	
som	radiatorer,	varmeregistre,	ovner	eller	
andre apparater (inkludert forsterkere) som 
produserer	varme.

•	 Beskytt	strømkabelen	mot	å	bli	tråkket	
på	eller	klemt,	spesielt	ved	kontakter	og	
stikkontakter samt der disse kommer ut fra 
Bluetooth-vekkerklokken.

•	 Trekk	ut	kontakten	for	Bluetooth-
vekkerklokken	under	tordenvær	eller	når	
den	ikke	er	i	bruk	over	lang	tid.	

•	 Henvis	all	service	til	kvalifisert	
servicepersonell.	Service	er	nødvendig	når	
Bluetooth-vekkerklokken på noen måte er 
skadet,	for	eksempel	på	strømkabel	eller	
kontakt,	det	er	sølt	væske	på	Bluetooth-
vekkerklokken eller gjenstander har falt 

oppå	den,	den	har	blitt	utsatt	for	regn	eller	
fuktighet,	den	virker	ikke	normalt	eller	har	
falt	i	gulvet.

•	 FORSIKTIGHET	ved	bruk	av	batteri	--	For	
å	forhindre	batterilekkasje,	som	kan	føre	
til	personskade,	skade	på	eiendom	eller	på	
Bluetooth-vekkerklokken.
•	 Installer	batteriet	riktig,	med	+	og	-	som	

markert	på	Bluetooth-vekkerklokken.
•	 Fjern	batteriet	når	Bluetooth-

vekkerklokken ikke er i bruk over lang 
tid.

•	 Batteriet	må	ikke	utsettes	for	overdreven	
varme,	slik	som	solskinn,	ild	eller	lignende.

•	 Bluetooth-vekkerklokken	må	ikke	utsettes	
for	drypp	eller	sprut.

•	 Ikke	plasser	kilder	til	fare	oppå	Bluetooth-
vekkerklokken	(f.eks.	væskefylte	gjenstander,	
tente	stearinlys).

•	 Hvis	kontakten	på	Direct	Plug-in-adapteren	
brukes	som	frakoblingsenhet,	må	denne	være	
klar til bruk

merk

•	 	Vurderingsmerket	er	plassert	på	undersiden	av	
produktet.
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2   Din Bluetooth-
vekkerklokke 
med trådløs 
telefonlader

Gratulerer	med	kjøpet,	og	velkommen	til	Philips!	
For	at	du	skal	få	fullt	utbytte	av	kundestøtten	som	
Philips	tilbyr,	ber	vi	deg	registrere	produktet	ditt	
på	www.philips.com/welcome.	

Introduksjon

Med denne Bluetooth-vekkerklokken kan du:

•	 spille av lyd fra enheter med aktivert Bluetooth
•	 se	tiden
•	 stille	inn	to	alarmer
•	 lade	mobilenhetene	dine	med	den	trådløse	

telefonladeren eller USB

Hva finnes i esken 

Kontroller og identifiser innholdet i pakken: 

•	 Bluetooth-vekkerklokke
•	 Strømadapter
•	 Trykt	materiale

www.philips.com/welcome.
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Oversikt over Bluetooth-
vekkerklokken 

 STRØM/ 
•	 Bluetooth	på/av

	 - VOL +
•	 Still	inn	time	og	minutter
•	 Still	inn	12	timer	eller	24	timer
•	 Volum	opp/ned

	
•	 Spill	av/pause

	 SLUMRE/LYSSTYRKE
•	 Slumre	alarmen
•	 Juster	lysstyrken	på	displayet

	 Displaypanel
•	 Vis	gjeldende	status

	 STILL INN TID/Zz
•	 Still	inn	tid
•	 Still	inn	søvntid

	 ALARM1/ALARM2
•	 Still	inn	alarm
•	 Aktiver	eller	deaktiver	alarmtid

	 USB ladeport

 Strømadapter jack

 Trådløst ladeområde
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3 Komme i gang

Følg	alltid	instruksjonene	i	dette	kapittelet	i	riktig	
rekkefølge 

Koble til strøm

Forsiktig
•	 	Fare	for	skade	på	produktet!	Pass	på	at	

strømspenningen korresponderer med spenningen 
som står trykt på bak- eller undersiden av 
klokkeradioen.

•	 	Fare	for	elektrisk	støt!	Når	du	kobler	fra	
vekselstrømadapteren,	trekk	alltid	kontakten	ut	av	
støpselet.	Trekk	aldri	i	ledningen.

•	 	Fare	for	eksplosjon!	Hold	batteriet	unna	varme,	
solskinn	eller	ild.	Kast	aldri	batteriet	inn	i	ild.

•	 	Fare	for	eksplosjon	hvis	batteriet	skiftes	feil.	Skift	
kun	ut	batteriet	med	samme	eller	tilsvarende	type.

Koble	strømadapteren	til	vegguttaket.

Installere batteri

Du	kan	kun	bruke	vekselstrøm	som	strømtilførsel.	
AAA-batteriet kan bare støtte klokken og 
alarminnstillingene.	Når	strømmen	er	frakoblet	vil	
bakgrunnslyset	på	displayet	være	av.

Forsiktig
•	 	Batteriet	inneholder	kjemiske	substanser,	og	må	

avhendes	på	riktig	måte.

Sett	inn	1,5	V	x	2	AAA-batterier	(følger	ikke	med)	
i	overensstemmelse	med	instruksjonene,	med	
riktig	polaritet	(+/-).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Skift ut batteriene når indikatoren for lavt 
batteri er på

Still inn klokken

1 I	standby-modus,	trykk	på	og	hold	SET	
TIME	i	mer	enn	2	sekunder	for	å	aktivere	
klokkeinnstillinger.	Tidsformatet	24H	blinker	
på	displayet.

2 Trykk	på	-	eller	+	gjentatte	ganger	for	å	velge	
24 timers (standard) eller 12 timers format 
for	klokkedisplay.

3 Trykk	på	SET	TIME	for	å	bekrefte,	og	
timetallene	på	skjermen	blinker.
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4 Trykk	på	-	eller	+	for	å	justere	timen	(trykk	
og	hold	inne	knappene	for	hurtiginnstilling).

5 Trykk	på	SET	TIME	for	å	bekrefte,	og	
minutttallene	på	skjermen	blinker.

6 Trykk	på	-	eller	+	for	å	justere	minuttene	
(trykk og hold inne knappene for 
hurtiginnstilling).

7 Trykk	på	SET	TIME	for	å	bekrefte,	og	den	
innstilte	tiden	vises.

Slå på 

Trykk	på	POWER-knappen	for	å	slå	på	Bluetooth-
vekkerklokken.

Skift til standbymodus
Trykk	på	POWER-knappen	igjen	for	å	skifte	til	
standbymodus.

	 Klokken	(hvis	innstilt)	vises.	

Juster lysstyrken på displayet

Trykk	gjentatte	ganger	på	BRIGHTNESS	for	å	
velge	forskjellige	nivåer	av	lysstyrke.

•	 Høy
•	 Middels
•	 Lav
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4 Still inn alarmtid

Still inn alarm

Du	kan	stille	inn	to	alarmer	som	ringer	på	
forskjellig	tidspunkt.	

Merk

•	 	Sørg	for	aat	du	har	stilt	klokken	riktig.
•	 	Du	kan	kun	stille	inn	alarmen	i	standbymodus.	

1 I	standbymodus,	trykk	på	og	hold	inne	
ALARM1	eller	ALARM2	i	mer	enn	2	sekunder	
for	å	aktivere	alarminnstillingsmodus,	ikonet	
for klokketallenes alarmlyd (  ) og alarm 
(  eller 	)	blinker	på	displayet.

2	 Trykk	på	-	eller	+	for	å	justere	timen.	Trykk	
på	ALARM1	eller	ALARM2	for	å	bekrefte,	og	
minuttene	på	skjermen	blinker.

3	 Trykk	på	-	eller	+	for	å	justere	minuttene.	
Trykk	på	ALARM1	eller	ALARM2	for	å	
bekrefte.

4 Trykk	gjentatte	ganger	på	ALARM1	eller	
ALARM2	for	å	velge	alarmkilde:

•	 Ringelyd	(	  ) på
•	 Musikk	via	Bluetooth	(	  ) på
•	 Kanseller	alarm

Tips

•	 	Alarmvolumet	er	ikke	justerbart,	men	vil	øke	
gradvis	for	å	vekke	deg	varsomt.

•	 	Hvis	alarmen	er	stilt	inn	til	musikk	via	Bluetooth,	
men	ingen	Bluetooth-enhet	kan	finnes,	vil	alarmen	
gå	til	standard	ringelyd.

Aktiver/deaktiver alarmtid

•	 I	standbymodus,	trykk	på	ALARM1	eller	 
ALARM2	for	å	se	nåværende	alarminnstillinger.

•	 Trykk	på	ALARM1	eller	ALARM2	igjen	for	å	
aktivere	eller	deaktivere	alarmtid.

  eller 	vises	hvis	alarmtid	er	på,	og	
forsvinner	når	den	er	av.	

•	 Trykk	på	knappen	for	henholdsvis	
ALARM1	eller	ALARM2	for	å	stanse	
alarmen.

•	 Trykk	på	knappen	for	henholdsvis	ALARM1	
eller	ALARM2	for	å	stanse	den	ringende	
alarmen.		Alarmen	gjentas	de	påfølgende	
dagene.

Slumre alarmen

Når	alarmen	går,	trykk	på	SNOOZE.	
 Alarmen slumrer og ringer igjen etter ni 
minutter.
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5 Still inn søvntid

Bluetooth-vekkerklokken kan skifte automatisk til 
standbymodus	etter	en	forhåndsinnstilt	periode.

•	 I	Bluetooth-avspillingsmodus,	trykk	gjentatte	
ganger på SLEEP for å velge periode for 
søvntid	(i	minutter).

For å deaktivere søvntid:

I	innstillingsmodus	for	søvntid,	trygg	gjentatte	
ganger på SLEEP til [OFF]	vises.	
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6 Bluetooth 

Spill av fra Bluetooth-enhet

Trykk	gjentatte	ganger	på	POWER	for	å	velge	
Bluetooth-avspillingsmodus.

 	på	displaypanelet	blinker.
Aktiver	Bluetooth-funksjonen	i	Bluetooth-enheten.

Velg	"PHILIPS	PR702"	som	vises	på	enheten	for	
paring.

	 Hvis	sammenkoblingen	var	vellykket,	piper	
Bluetooth-vekkerklokken	to	ganger,	og	ikonet	
	slutter	å	blinke.	

Du	kan	nå	begynne	musikkavspillingen	på	
Bluetooth-enheten.	

Trykk	på	-/+	for	å	justere	volumet.

Tilbakestilling av Bluetooth
Trykk	og	hold	inne	POWER	i	mer	enn	5	sekunder	
for	å	slette	all	paringsinformasjon. 
Og 	på	displaypanelet	blinker.

 Bluetooth-vekkerklokken går automatisk 
i	Bluetooth-modus	etter	tilbakestilling.
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7 Lading

Bruke Qi trådløs lading

Denne	enheten	vil	trådløst	lade	telefoner	som	er	
kompatible	med	trådløs	lading,	ved	at	telefonen	
plasseres oppå ikonet for trådløs lading på 
Bluetooth-vekkerklokken.	Ladeikonet	(	  ) på 
displayet	er	på	under	lading.

USB ladeport

Dette	produktet	har	også	en	USB	ladeport	for	
enheter	som	ikke	støtter	trådløs	lading.
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8  Produktinformasjon

Merk

•	 	Produktinformasjon	er	underlagt	endringer	uten	
forvarsel.	

Høyttaler utgang 2	W	RMS	X	2

Trådløs	ladekraft 10	W

USB ladeutgang 5	V			1,0	A

Total	harmonisk	
forvrengning

< 2 %

Signal-/støy-forhold > 50 dB

Strømtilførsel 
(strømadapter)

Merkenavn:	PHILIPS

Modell:
BQ30A-0902500-G

Inngang:		100	–	240	V~,	 
50/60	Hz,	
Maks.	800	mA

Utgang:	9	V	  2500 mA;

Batteri 2 AAA batterier til 
klokke- og vekkerklokke 
backupstrøm	(følger	
ikke med)

Strømforbruk i standby ≤	1	W	

Produktets	dimensjoner		
-  Hovedenhet

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

Produktets	vekt	 0,45	Kg

Merk

•	 	 	betyr	svakstrømspenning.	
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9 Feilsøking

Advarsel

•	 	Ta	aldri	dekselet	av	enheten.

For	at	garantien	skal	forbli	gyldig	må	du	aldri	selv	
forsøke	å	reparere	systemet.	

Hvis det oppstår problemer ved bruk av denne 
enheten,	kontroller	følgende	punkter	før	du	ber	
om	service.	Hvis	problemet	forblir	uløst,	gå	til	
Philips	nettside	(www.philips.com/support).	Når	
du	kontakter	Philips,	sørg	for	at	enheten	er	i	
nærheten,	og	at	modellnummer	og	serienummer	
er	tilgjengelig.	

Ingen strøm

•	 Forsikre	deg	om	at	Bluetooth-vekkerklokkens	
vekselstrømkontakt	er	koblet	ordentlig	til.

•	 Forsikre	deg	om	at	det	er	strøm	i	
vekselstrømuttaket.

Ingen reaksjon fra Bluetooth-vekkerklokken

•	 Koble	fra	strømkontakten	og	koble	den	til	på	
nytt,	slå	deretter	på	Bluetooth-vekkerklokken	
igjen.

Alarmen virker ikke

•	 Still	inn	klokken/alarmen	riktig.

http://www.philips.com/support
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10 Merknad

Enhver	endring	eller	tilpasning	utført	på	denne	
enheten,	som	ikke	uttrykt	er	godkjent	av	MMD	
Hong	Kong	Holding	Limited,	kan	ugyldiggjøre	
brukerens	autoritet	til	å	benytte	utstyret.

MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	erklærer	
herved at dette produktet er i overensstemmelse 
med grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser	i	EU-direktiv	2014/53/EU.	Du	
finner	samsvarserklæringen	på	www.philips.com/
support.

Omsorg for miljøet

Avhending av gammelt produkt og batteri

Produktet	er	utformet	og	produsert	med	
materialer	og	komponenter	av	høy	kvalitet,	som	
kan	resirkuleres	og	brukes	på	nytt.

Dette	symbolet	på	et	produkt	betyr	at	produktet	
er	dekket	av	EU-direktiv	2012/19/EU.	Gjør	deg	
kjent	med	det	lokale,	separate	innsamlingssystemet	
for	elektriske	og	elektroniske	produkter.	Følg	
lokale	regler,	og	avhend	aldri	produktet	sammen	
med	vanlig	husholdningsavfall.	Riktig	avhending	
av gamle produkter hjelper til med å forhindre 
negative konsekvenser for miljøet og menneskers 
helse.	

Dette	symbolet	betyr	at	produktet	inneholder	
batterier	dekket	av	EU-direktiv	2013/56/
EU,	og	ikke	kan	avhendes	sammen	med	vanlig	
husholdningsavfall.

Gjør	deg	kjent	med	det	lokale,	separate	
innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske 
produkter	og	batterier.	Følg	lokale	regler,	og	
avhend aldri produktet eller batteriene sammen 
med	vanlig	husholdningsavfall.	Riktig	avhending	
av gamle produkter og batterier hjelper til med 
å forhindre negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers	helse.

Fjerning av utskiftbare batterier

For	fjerning	av	utskiftbare	batterier,	se	avsnittet	
om	installering	av	batterier.

Miljømessig informasjon

All	unødvendig	innpakning	er	utelatt.	Vi	har	forsøkt	
å gjøre innpakningen enkel å dele i tre materialer: 
papp	(eske),	papirmasse	(buffer)	og	polyetylen	
(poser,	beskyttelsesskum).	

Systemet består av materialer som kan resirkuleres 
og brukes på nytt hvis de demonteres av en 
spesialisert	bedrift.		Vi	ber	deg	følge	lokale	regler	
når	det	gjelder	avhending	av	pakningsmaterialer,	
utslitte	batterier	og	gammelt	utstyr.

www.philips.com/support
www.philips.com/support


Philips	og	Philips	Shield	Emblem	er	registrerte	varemerker	
under	Koninklijke	Philips	NV	og	brukes	på	lisens.	Dette	
produktet	er	utformet	og	solgt	under	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limiteds	eller	et	av	dets	tilknyttede	selskapers	ansvar,	
og	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	er	garantist	for	dette	
produktet.	
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