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1 Pomembno

Varnost

opozorilo

•	 	Nikoli	ne	odstranjujte	ohišja	vaše	Bluetooth	ure	z	
alarmom.

•	 	Ne	nanašajte	maziv	na	noben	del	vaše	Bluetooth	
ure z alarmom.

•	 	Vaše	Bluetooth	ure	z	alarmom	nikoli	ne	postavljajte	
na drugo elektronsko opremo. 

•	 	Ne	izpostavljajte	vaše	Bluetooth	ure	z	alarmom	
neposredni sončni svetlobi, odkritim plamenom ali 
vročini.

•	 	Zagotovite,	da	imate	vedno	prost	dostop	do	
napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da lahko 
Bluetooth uro z alarmom izklopite iz napajanja.

•	 Preberite	ta	navodila.
•	 Upoštevajte	opozorila.
•	 Sledite	vsem	navodilom.
•	 Ne	ovirajte	prezračevalnih	delov	in	namestite	

v skladu z navodili proizvajalca. 
•	 Ne	postavljajte	v	bližino	virov	toplote,	kot	so	

radiatorji, grelci, pečice in podobne naprave 
(vključno z ojačevalci), ki oddajajo toploto.

•	 Zaščitite	napajalni	kabel	pred	spotikanjem	ali	
stiskanjem, posebno pri vtičih, sprejemnikih in 
na mestu vhoda na Bluetooth uri z alarmom.

•	 Med	nevihtami	ali	daljšo	neuporabo	vašo	
Bluetooth uro z alarmom izklopite iz 
napajanja. 

•	 Za	vsakršno	servisiranje	se	obrnite	na	
serviserja. Servisiranje je potrebno, če je 
bila Bluetooth ura z alarmom kakor koli 
poškodovana,	kot	je	škoda	na	napajalnem	
kablu, nanjo polita tekočina, so v Bluetooth 
uro z alarmom padli predmeti, je bila 
Bluetooth alarm ura izpostavljena dežju ali 
vlagi, ne deluje, kot bi mogla, ali pa ja padla.

•	 OPOZORILO	glede	porabe	baterij	-	da	bi	
preprečili	puščanje	baterij,	ki	lahko	privede	
do	telesnih	poškodb,	škode	lastnine	ali	
poškoduje	Bluetooth	uro	z	alarmom:
•	 Pravilno	vdenite	baterijo	glede	na	+	in	

-,	kot	sta	označena	na	Bluetooth	uri	z	
alarmom.

•	 Odstranite	baterijo,	kadar	Bluetooth	ure	
z alarmom dlje časa ne boste uporabljali.

•	 Baterije	ne	izpostavljajte	pretirani	
vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali 
podobno.

•	 Bluetooth	ure	z	alarmom	ne	izpostavljajte	
kapljam ali curkom vode.

•	 Ne	postavljajte	nevarnih	predmetov	na	
Bluetooth uro z alarmom (npr. predmetov s 
tekočino ali gorečih sveč).

•	 Če	za	izklapljanje	uporabljate	vtič	adapterja	
za neposredni vklop, mora ta biti pri roki za 
uporabo.

opomba:

•	 	Oznaka	z	oceno	je	na	dnu	izdelka.
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2  Vaša Bluetooth 
ura z alarmom 
z brezžičnim 
polnilnikom za 
telefon

Čestitamo	vam	ob	vašem	nakupu,	dobrodošli	pri	
Philips!	Da	bi	vam	bila	naša	ponudba	pri	Philips	
resnično v korist, izdelek registrirajte na  
www.philips.com/welcome. 

Uvod

S	to	Bluetooth	alarm	uro	lahko:

•	 predvajate	zvočne	vsebine	z	naprav,	ki	so	
omogočene za Bluetooth

•	 pogledate,	koliko	je	ura
•	 nastavite	dva	alarma
•	 napolnite	vašo	mobilno	napravo	z	brezžičnim	

polnilnikom za telefon ali preko USB

Kaj je v paketu 

Preglejte	in	poiščite	naslednjo	vsebino	vašega	
paketa:	

•	 Bluetooth	ura	z	alarmom
•	 Napajalni	adapter
•	 Tiskan	material

www.philips.com/welcome.
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Pregled Bluetooth ure z 
alarmom 

 NAPAJANJE/
•	 Bluetooth	vklop/izklop

 - VOL +
•	 Prilagodite	ure	in	minute
•	 Nastavite	12	urni	ali	24	urni	format
•	 Jakost	zvoka

 
•	 Predvajaj/ustavi

 DREMEŽ/JAKOST SVETLOBE
•	 Dremež	alarma
•	 Prilagoditev	svetlobe	zaslona

 Plošča zaslona
•	 Prikaz	trenutnega	stanja

 NASTAVITEV ČASA/zZ
•	 Nastavitev	časa
•	 Nastavitev	časomera	spanja

 ALARM1/ALARM2
•	 Nastavi	alarm
•	 Omogočanje	ali	onemogočanje	časomera	

alarma

 USB vtičnica za polnjenje

 Vtičnica napajalnega adapterja

 Področje za brezžično napajanje
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3 Začetek

Vedno sledite navodilom v tem poglavju. 

Priklop napajanja

Opozorilo

•	 	Tveganje	poškodbe	izdelka!	Zagotovite,	da	napetost	
baterije ustreza napetosti, ki je navedena na zadnji 
ali spodnji strani radio ure.

•	 	Tveganje	električnega	udara!	Ob	izklapljanju	
adapterja iz izmeničnega toka vedno potegnite vtič 
iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

•	 	Tveganje	eksplozije!	Baterije	ne	izpostavljajte	vročini,	
sončni svetlobi ali ognju. Baterije nikoli ne zavrzite v 
ogenj.

•	 	Nepravilna	menjava	baterije	lahko	privede	do	
eksplozije.	Menjajte	samo	z	baterijami	iste	ali	
podobne vrste.

Povežite adapter s stensko vtičnico.

Namestitev baterije

Za	napajanje	lahko	uporabljate	samo	izmenični	
tok. AAAA je zmožna shraniti samo uro in 
nastavitve alarma. Kadar je napajanje izklopljeno, 
je osvetlitev ozadja zaslona ugasnjena.

Opozorilo

•	 	baterija	vsebuje	kemične	snovi,	zato	jo	morate	
pravilno odstraniti.

Glede	na	navodila	o	pravilni	polarnosti	(+/-)	 
vstavite razdelek 1,5 V x 2 AAA baterij (niso 
priložene).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Kadar	vidite,	da	je	indikator	šibke	baterije	
vklopljen, baterijo zamenjajte

Nastavitev ure

1 V stanju čakanja več kot dvakrat pritisnite in 
dve	sekundi	držite	SET	TIME	(nastavi	čas),	
da	omogočite	nastavitev	ure.	Časovni	format	
24 H na zaslonu bo utripal.

2 Večkrat	pritisnite	gumb	-	ali	+	za	izbiro	
24 urnega (po privzetem) ali 12 urnega 
formata.

3 Pritisnite	SET	TIME	(nastavi	čas)	za	potrditev	
in	številki	ure	na	zaslonu	bosta	utripali.	
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4 Pritisnite	gumb	-	ali	+	za	nastavitev	ure	
(pritisnite in držite gumbe za hitro nastavitev). 

5 Pritisnite	SET	TIME	(nastavi	čas)	za	potrditev	
in	številki	minut	na	zaslonu	bosta	utripali.

6 Pritisnite	gumb	-	ali	+	za	nastavitev	minut	
(pritisnite in držite gumbe za hitro nastavitev).

7 Pritisnite	SET	TIME	(nastavi	čas)	za	potrditev	
in prikaže se nastavljen čas.

Vklop

Za	vklop	Bluetooth	ure	z	alarmom	pritisnite	gumb	
POWER	(vklop).

Preklop v način čakanja
Za	preklop	v	način	čakanja	ponovno	pritisnite	
gumb	POWER	(vklop).

 Prikaže se ura (če je nastavljena). 

Prilagoditev svetlosti zaslona

Večkrat	pritisnite	BRIGHTNESS	(jakost	svetlobe)	
za	nastavitev	različnih	jakosti	svetlobe:

•	 Močna
•	 Srednja
•	 Šibka
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4  Nastavitev 
časomera alarma

Nastavitev alarma

Nastavite lahko dva alarma, ki bosta zvonila ob 
različnih časih. 

Opomba

•	 	Prepričajte	se,	da	ste	uro	pravilno	nastavili.
•	 	Alarm	lahko	nastavite	samo	v	načinu	čakanja.	

1 V načinu čakanja pritisnite in več kot dve 
sekundi	držite	ALARM1	ali	ALARM2	za	
aktiviranje	načina	nastavitve	alarma.	Ikone	
zvonca	s	številkami	ure	in	(	  ) ikona alarma 
(   ali  ) na zaslonu bodo utripale.

2	 Pritisnite	gumb	-	ali	+	za	nastavitev	ure.	
Pritisnite	ALARM1	ali	ALARM2	za	potrditev	
in	številke	minut	na	zaslonu	bodo	utripale.

3 Pritisnite	gumb	-	ali	+	za	nastavitev	minut.	
Nato	pritisnite	ALARM1	ali	ALARM2	za	
potrditev.

4 Pritisnite	ALARM1	ali	ALARM2	večkrat	za	
nastavitev	vira	alarma:

•	 Zvonec	(	  ) je vklopljen
•	 Vklopljena	je	glasba	Bluetooth	(	  )
•	 Prekliči	alarm

Namig

•	 	Glasnost	alarma	ni	prilagodljiva,	bo	pa	počasi	
naraščala,	da	vas	nežno	zbudi.

•	 	Če	je	alarm	nastavljen	na	Bluetooth	glasbo,	vendar	
ne zazna naprave Bluetooth, bo alarm po privzetem 
preskočil na zvonec.

Omogočanje/onemogočanje 
časomera alarma

•	 V	načinu	čakanja	pritisnite	ALARM1	ali	
ALARM2	za	ogled	trenutne	nastavitve	
alarma.

•	 Ponovno	pritisnite	ALARM1	ali	ALARM2	za	
aktivacijo ali deaktivacijo časomera alarma.

 	Če	je	časomer	vklopljen,	se	prikaže	
, če je izklopljen, pa izgine. 

•	 Za	zaustavitev	alarma	pritisnite	gumb	
ALARM1	ali	ALARM2.

•	 Za	zaustavitev	alarma	pritisnite	odgovarjajoči	
gumb	ALARM1/ALARM2.	Alarm	se	bo	v	
naslednjih dneh ponovil.

Dremež alarma

Ko	se	alarm	vklopi,	pritisnite	SNOOZE	(dremež).	
 Alarm bo prekinjen in bo zazvonil 

ponovno po devetih minutah.
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5  Nastavitev 
časomera spanja

Bluetooth ura z alarmom se lahko preklopi v način 
čakanja takoj po nastavljenem intervalu.

•	 V	načinu	predvajanja	Bluetooth	večkrat	
pritisnite SLEEP (spanje), da nastavite interval 
časomera spanja (v minutah).

Za onemogočanje časomera spanja:

V načinu nastavitve časomera spanja, večkrat 
pritiskajte SLEEP, dokler se ne pojavi [OFF] 
(Izklop).	
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6 Bluetooth 

Predvajanje z naprave 
Bluetooth

Večkrat	pritisnite	POWER	(vklop)	za	izbiro	načina	
Bluetooth.

 	plošča	na	zaslonu	bo	utripala
Vklopite	funkcijo	Bluetooth	na	vaši	Bluetooth	
napravi.

Za	povezovanje	izberite	"PHILIPS	PR702",	ki	je	
prikazan	na	vaši	napravi.

	 Če	je	povezava	uspešna,	bo	Bluetooth	ura	
z alarmom dvakrat zapiskala in ikona  bo 
prenehala utripati. 

Sedaj	lahko	začnete	predvajati	glasbo	na	vaši	
napravi Bluetooth. 

Pritisnite	-/+	za	prilagoditev	ravni	zvoka.

Ponovna nastavitev Bluetooth
Pritisnite in več kot 5 sekund držite gumb 
POWER	(vklop)	za	izbris	podatkov	povezovanja. 
Utripal bo tudi  na zaslonu

 Ura z alarmom Bluetooth po vnovični 
nastavitvi samodejno preklopi v način 
Bluetooth.
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7 Napajanje 

Uporaba brezžičnega napajanja 
Qi

ta enota bo brezžično napajala telefone, ki 
so kompatibilni za brezžično napajanje tako, 
da telefon položite na vrh ikone za brezžično 
napajanje	na	Bluetooth	uri	z	alarmom.	Ikona	za	
napajanje (  ) je med napajanjem vklopljena.

USB vtičnica za polnjenje

Ta	izdelek	ima	tudi	napajalni	vhod	za	USB	za	
naprave, ki ne podpirajo brezžičnega napajanja.
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8  Podatki izdelka

Opomba

•	 	Podatki	tega	izdelka	se	lahko	spremenijo	brez	
predhodnega obvestila. 

Oddajanje zvočnika 2	W	RMS	X	2

Moč	brezžičnega	
napajanja

10 W

Oddajanje USB 
napajanja

5 V   1,0 A

Celotna distorzija 
harmonije

< 2 %

SNR > 50 dB

Vir napajanja 
(adapter napajanja)

Blagovna	znamka:	
PHILIPS

Model:
BQ30A-0902500-G;

Vnos:	 	100-240	V~,	
50/60	Hz,	Max.	
800	mA;

Iznos:	9	V	 	2500	mA;

Baterija 2 AAA bateriji za 
rezervno napajanje 
ure z alarmom (nista 
priloženi)

Poraba toka v stanju 
čakanja 

≤ 1 W 

Dimenzije izdelka  
-		Glavna	enota

(TxVxG) 
135 x 65 x 135 mm

Teža	izdelka	 0,45 Kg

Opomba

•	   pomeni napetost enosmernega toka. 
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9  Odpravljanje 
težav

Opozorilo

•	 	Nikoli	ne	odstranjujte	ohišja	te	radio	ure.

Za	ohranitev	veljavnosti	garancije,	nikoli	ne	
poskušajte	sami	popraviti	sistema.	

Če	naletite	na	težave	pri	uporabi	te	naprave,	
preden	zahtevate	popravilo	spodaj	navedeno:	
Če	težava	ni	odpravljena,	pojdite	na	spletno	
stran Philips Web (www.philips.com/support). 
Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli 
napravo	pri	roki,	ter	pripravljeno	številko	modela	
in	serijsko	številko.	

Ni napajanja

•	 Prepričajte	se,	da	je	napajalni	kabel	radio	ure	
za izmenični tok pravilno povezan.

•	 Prepričajte	se,	da	je	v	viru	napajanja	z	
izmeničnim tokom tok prisoten.

Bluetooth ura z alarmom se ne odziva

•	 Izklopite,	ter	ponovno	vklopite	napajalni	vtič	
za izmenični tok in ponovno vklopite radio 
uro.

Alarm ne deluje

•	 Pravilno	nastavite	uro/alarm.

www. philips.com/support
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10 Opomba

Spremembe ali prilagoditve te naprave, ki jih 
MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	izrecno	ne	
odobri, bodo izničile avtoriteto uporabnika za 
uporabljanje te naprave.

MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	izjavlja,	da	je	
naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi 
povezanimi	določbami	direktive	2014/53/EU.	Izjavo	
o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Vaš	izdelek	je	oblikovan	in	proizveden	iz	visoko	
kakovostnih materialov in komponent, katere je 
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta	simbol	na	izdelku	pomeni,	da	ga	pokriva	
evropska direktiva 2012/19/EU. Pozanimajte se 
o	vašem	lokalnem	sistemu	ločevanja	in	zbiranja	
električnih in elektronskih odpadkov. Sledite 
lokalnim navodilom in izdelka ne odstranjujte 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi smetmi. 
Pravilno odstranjevanje starih naprav pomaga pri 
preprečevanje negativnega vpliva na okolje in na 
zdravje ljudi. 

Ta	simbol	pomeni,	da	izdelek	vsebuje	baterije,	
katere pokriva evropska direktiva 2013/56/
EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne 
gospodinjske smeti.

Pozanimajte	se	o	vašem	lokalnem	sistemu	
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih 
odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom 
in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj 
z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno 
odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri 
preprečevanje negativnega vpliva na okolje in na 
zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo 
glejte	razdelek	o	nameščanju	baterij.

Informacije okolja

Opuščena	je	vsa	odvečna	embalaža.	Potrudili	smo	
se, da smo embalažo naredili lahko ločljivo na 
tri	različne	materiale:	karton	(zaboj),	papirnato	
mašilo	in	polietilen	(vrečke,	zaščitna	pena	in	
zaščitne	plošče).	

Vaša	naprava	sestoji	iz	materialov,	katere	je	
mogoče reciklirati in jih ponovno uporabiti, če 
jo razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, 
upoštevajte	lokalna	pravila	glede	odstranjevanja	in	
pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih 
naprav.

www.philips.com/support
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