Bluetoothväckarklocka med
trådlös telefonladdare
PR702

Användarhandbok

Registrera din produkt och få support från
www.philips.com/support
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1 Viktigt

•

Säkerhet
varning
• A
 vlägsna aldrig höljet på Bluetooh-väckarklockan.
• Smörj aldrig någon del av Bluetooth-väckarklockan.
• Placera aldrig Bluetooth-väckarklockan ovanpå
någon annan elektrisk utrustning.
• Håll Bluetooth-väckarklockan borta från direkt
solljus, öppen eld eller hetta.
• Se till att du alltid lätt kommer åt nätsladden,
kontakten eller adaptern för att koppla ur
strömmen till Bluetooth-väckarklockan.

•
•
•
•

•

•

•

•
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Läs dessa instruktioner.
Observera alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Täck inte för några ventilationshål och
installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
Installera inte i närheten av några värmekällor
som radiatorer, elvärmare, spisar eller
andra apparater (inklusive förstärkare) som
producerar värme.
Skydda nätsladden från att någon trampar
på den eller att den blir klämd, speciellt vid
elkontakten eller en förlängningssladd och
vid Bluetooth-väckarklockan eluttag.
Koppla ur denna Bluetooth-väckarklocka
under åskväder eller när den inte används
under en längre tid.
All service skall utföras av kvalificerad
servicepersonal. Service krävs när Bluetoothväckarklockan har skadats på något sätt eller
när nätsladden eller kontakten har skadats,
vätska har spillts eller något föremål har trillat
in i väckarklockan eller att den på något sätt
har utsatts för fukt, inte fungerar normalt
eller har tappats.
SV

•
•
•

VAR FÖRSIKTIG vid användning av batterier
– för att förhindra batteriläckage som kan
leda till personskador, egendomsskador eller
skador på Bluetooth-väckarklockan.
• Sätt i batteriet åt rätt håll, + och - vilket
är markerat på Bluetooth-väckarklockan.
• Ta bort batteriet när Bluetoothväckarklockan inte används under en
länge tid.
• Batteriet får inte utsättas för överdriven
värme som solsken, eld eller liknande.
Bluetooth-väckarklockan får inte utsättas för
dropp eller stänk.
Placera inga farokällor nära klockradion (som
vätskefyllda föremål, tända stearinljus).
När kontakten till nätadaptern används
för att koppla bort enheten kan den
bortkopplade enheten fortfarande användas.
Anmärkning

• K
 lassificeringsskylten är placerad på botten av
apparaten.

2	Din Bluetoothväckarklocka
med trådlös
telefonladdare

Vad finns i lådan
Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

Gratulationer till ditt köp och välkommen till
Philips! För att helt kunna nyttja det stöd som
Philips erbjuder ska du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.

Inledning
Med den här Bluetooth-väckarklockan kan du:
• spela musik från Bluetooth-aktiverade
apparater
• läsa av tiden
• ställa in två larm
• ladda din mobiltelefon med den
trådlösa telefonladdaren eller via USBladdningsporten

•
•
•

Bluetooth-väckaklocka
Nätdel
Tryckt material
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Översikt över Bluetoothväckarklockan







POWER/
• Bluetooth på/av



- VOL +
• Ställ in timmar och minuter
• Ställ 12- eller 24-timmars visning
• Volym höj/sänk



•

Spela/paus



SNOOZE/LJUSSTYRKA
• Sätt larmet i pausläge (snooze)
• Justera ljusstyrka



Klockskärm
• Visar aktuell status



SET TIME/zZ
• Ställ in tid
• Ställ in insomningstimer



ALARM1/ALARM2
• Ställ in larm
• Aktivera eller avaktivera larmtimer





USB-laddningskontakt
Nätdelskontakt
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Trådlös laddningsyta










3 Kom igång
Följ alltid instruktionerna i tur och ordning i det
här kapitlet.

Varning
• B
 atteriet innehåller kemiska ämnen, så det måste
kasseras på rätt sätt i en batteriinsamling.

Sätt i de två 1,5 V AAA-batterierna (medföljer
inte) med rätt polaritet (+/-) enligt anvisningarna.

Anslut strömmen

AAA
AAA

Varning
• R
 isk för skador på produkten! Kontrollera att
spänningen motsvarar den som står tryckt på
undersidan av klockradion.
• Risk för elektriska stötar! Dra alltid i kontakten när
du drar ut kontakten från väggurtaget. Dra aldrig i
sladden.
• Explosionsrisk! Håll batteriet borta från värme,
solsken eller eld. Släng aldrig batteriet i en öppen
eld.
• Varning för explosion om batteriet sätts in fel. Byt
bara ut med samma eller motsvarande typ.

Anslut nätdelen till vägguttaget.

Replace
batteries
the Low
battery
Byt
ut batterierna
närwhen
indikatorn
för låg
batterinivå
lyser
indicator is
on

Inställning av klockan
1
Sätt i batteriet
Du kan bara använda växelström som
strömförsörjning. AAA-batteriet kan
bara användas för att säkra klock- och
larminställningarna. När strömmen bryts slocknar
skärmens bakgrundsbelysning.

2
3

I viloläget trycker du och håller inne SET
TIME i mer än 2 sekunder för att aktivera
klockinställningarna. Tidsformatet 24-timmar
kommer att blinka på skärmen.
Tryck på - eller + knappen upprepade
gånger för att välja 24-timmars (standard)
eller 12-timmars tidsvisning.
Tryck på SET TIME för att bekräfta,
timvisningen kommer att blinka på skärmen.
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4
5
6
7

Tryck på - eller + knappen för att justera
timma (tryck och håll inne knappen för
snabbstegning).
Tryck på SET TIME för att bekräfta,
minutvisningen kommer att blinka på
skärmen.
Tryck på - eller + knappen för att justera
minut (tryck och håll inne knappen för
snabbstegning).
Tryck på SET TIME för att bekräfta och den
inställda tiden kommer att visas.

Slå på
Tryck på POWER-knappen för att sätta på
Bluetooth-väckarklockan.

Återgå till standby-läge
Tryck på POWER-knappen igen för att växla till
standby-läge.
Klockan (om den är inställd) visas.

Justera ljusstyrkan automatiskt
Tryck på BRIGHTNESS upprepade gånger för att
välja ljusstyrka.
• Hög
• Medel
• Låg

6
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4 Ställ in larmtimer

Aktivera/avaktivera larmtimer
•
•

Ställ in larm
Du kan ställa in två olika larm för att ringa vid två
olika tidpunkter.

•

Obs!
• K
 ontrollera att du har ställt in klockan riktigt.
• Du kan bara ställa in larmet i standby-läget.

1

2

3
4

I standby-läget trycker du och håller
inne ALARM1 eller ALARM2 under
mer än 2 sekunder för att aktivera
larminställningsläget, ikonen för klockans
summer ( ) och larmikonen ( eller
på skärmen kommer att blinka.

Tryck på ALARM1 eller ALARM2 i standbyläge för att se de aktuella larminställningarna.
Tryck på ALARM1 eller ALARM2 igen för
att aktivera eller avaktivera larmtimern.
eller
visas om larmtimern är på
och släcks om den är av.
• Stoppa larmet genom att trycka på
ALARM1- eller ALARM2-knapparna.
Stoppa ringlarmet genom att trycka på
ALARM1- eller ALARM2-knapparna. Larmen
återkommer automatiskt nästa dag.

Sätt larmet i pausläge (snooze)

)

Tryck på SNOOZE när larmet ljuder.
Larmet tar en paus och ringer igen om
nio minuter.

Tryck på - eller + knappen för att ändra
timma. Tryck på ALARM1 eller ALARM2
för att bekräfta, minutvisningen kommer att
blinka på skärmen.
Tryck på - eller + knappen för att ändra
minut. Tryck på ALARM1 eller ALARM2 för
att bekräfta.
Tryck på ALARM1 eller ALARM2 upprepade
gånger för att välja larmkälla:
•
•
•

Summer ( ) på
Bluetooth-musik (
Avbryt larm

) på

Tips
• L armvolymen är inte justerbar, men den ökar
gradvis för att väcka dig försiktigt.
• Om larmet är inställt för Bluetooth-musik men
ingen Bluetooth-enhet upptäcks kommer används
larmsummern.
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5	Ställ in
insomningstimer

Bluetooth-väckarklockan kan växla till standby-läge
automatiskt efter en förinställd period.
• I Bluetooth-musikläge trycker du på SLEEP
upprepade gånger för att välja längden av
insomningstiden (i minuter).
Avaktivering av insomningstimern:
I insomningstimerläge trycker du på SLEEP
upprepade gånger till [OFF] visas.

8
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6 Bluetooth
Spelning från en Bluetoothenhet
Tryck på POWER upprepade gånger för att välja
Bluetooth-läget.
on (på) blinkar på klockskärmen.
Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetoothenhet.
Välj "PHILIPS PR702" som visas på din enhet för
parkoppling.
När parkopplingen är klar ljuder Bluetoothväckarklockan två gånger och ikonen slutar
att blinka.
Nu kan du börja strömma musik till din Bluetoothväckarklocka.
Tryck på -/+ för att justera ljudnivån.

Återställ Bluetooth
Tryck och håll inne POWER-knappen
i mer än 5 sekunder för att ta bort all
parkopplingsinformation.
blinkar på klockskärmen.
Bluetooth-väckarklockan sätts automatiskt i
Bluetooth-läge efter återställning.
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7 Laddning
Användning av Qi trådlösa
laddningsyta
Den här enheten laddar trådlöst
laddningskompatibla telefoner genom att placera
telefonen ovanpå den trådlösa laddningsikonen på
Bluetooth-väckarklockan. Laddningsikonen (
)
på skärmen lyser under laddning.

USB-laddningskontakt
Den här produkten har också en USBladdningsport för enheter som inte stöder trådlös
laddning.
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8 Produktinformation
Obs!
• P
 roduktinformation är föremål för ändringar utan
föregående varning.

Högtalarutgång

2 W RMS X 2

Trådlös
laddningseffekt

10 W

USB-laddning

5 V 1,0 A

Total harmonisk
distorsion

<2%

SNR

> 50 dB

Strömförsörjning
(nätdel)

Varumärkesnamn:
PHILIPS
Modell:
BQ30A-0902500-G;
Indata:	100-240 V~,
50/60 Hz, Max.
800 mA ;
Utdata: 9 V

2 500 mA;

Batteri

2 AAA batterier
(medföljer inte) för
att säkra klock- och
larminställningar

Standbyströmförbrukning

≤1W

Produktdimensioner (BxHxD)
- Huvudenhet
135 x 65 x 135 mm
Vikt

0,45 kg
Obs!

•

betyder likström.
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9 Felsökning
Varning
• Avlägsna aldrig höljet på apparaten.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera
systemet själv.
Om du stöter på problem när du
använder enheten kontrollerar du följande
punkter innan du kontaktar service. Om
problemet fortfarande är olöst, gå till Philips
webbplats (www.philips.com/support). När du
kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten
och att modell- och serienumret är tillgängliga.
Ingen effekt
•
•

Kontrollera att Bluetooth-väckarklockans
nätkontakt är korrekt ansluten.
Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Ingen reaktion från Bluetooth-väckarklockan
•

Koppla bort och återanslut nätkontakten och
slå sedan på Bluetooth-väckarklockan igen.

Larmet fungerar inte
•

Ställ in klockan/larmet riktigt.

12
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10 Meddelande

Härmed garanterar MMD Hong Kong
Holding Limited att denna produkt
överensstämmer med tillämpbara krav och
andra föreskrifter i enlighet med direktiv
2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration
på www.philips.com/support.

Denna symbol betyder att produkten innehåller
batterier som är reglerade enligt EU-direktivet
2013/56/EU vilket säger att produkten inte kan
bortskaffas med vanliga hushållssopor.
Informera dig själv om det lokala
återvinningssystemet för elektriska och
elektroniska produkter och batterier. Följ
lokala regler och kassera aldrig produkten
och batterierna med vanligt hushållsavfall. Ett
korrekt bortskaffande av din gamla produkt och
batterierna hjälper till att förhindra miljöbelastning
och potentiella negativa konsekvenser för
människors hälsa.
Borttagning av engångsbatterierna

Miljöskydd

För borttagning av engångsbatterierna, se avsnittet
för batteriinstallation.
Miljöinformation

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts
på denna enhet och som inte uttryckligen
godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited
kan ogiltigförklara användarens rätt att använda
utrustningen.

Bortskaffande av din gamla produkt och batteri

Din produkt är designad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter, som
kan återvinnas och återanvändas.

All onödig förpackning har undvikits. Vi har
försökt att göra förpackning så att den enkelt
kan uppdelas i tre olika material: papp (låda),
pappersmassa (stötdämpning) och polyeten (påse,
skyddande skumplast)
Ditt system består av material som kan återvinnas
och återvinnas om de tas isär av ett specialiserat
företag. Tänk på de lokala reglerna för
bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta
batterier och gammal utrustning.

När denna symbol används på en produkt innebär
det att produkten omfattas av Europadirektiv
2012/19/EU. Informera dig själv om det
lokala återvinningssystemet för elektriska och
elektroniska produkter. Följ lokala regler och
kassera aldrig produkten med vanligt hushållsavfall.
Ett korrekt bortskaffande av din gamla produkt
hjälper till att förhindra miljöbelastning och
potentiella negativa konsekvenser för människors
hälsa.
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Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under
licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under
ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av
dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är
garanti för denna produkt.

