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1 Önemli

Emniyet

Uyarı

•	 	Bluetooth	çalar	saatin	muhafazasını	asla	sökmeyin.	
•	 	Bluetooth	çalar	saatin	herhangi	bir	parçasını	asla	

yağlamayın.	
•	 	Bluetooth	çalar	saati	asla	diğer	elektronik	

ekipmanların	üstüne	koymayın.
•	 	Çalar	saati	direk	güneş	ışığından,	ateşten	ya	da	

ısıdan	uzak	tutun.	
•	 	Bluetooth	çalar	saatin	bağlantısını	kesmek	için	her	

zaman	güç	kablosuna,	fişe	veya	adaptöre	kolayca	
ulaşabildiğinizden	emin	olun.	

•	 Talimatları	okuyunuz.	
•	 Tüm	uyarıları	dikkate	alın.
•	 Tüm	talimatları	takip	edin.
•	 Havalandırma	deliklerini	tıkamayın,	üreticinin	

talimatları	doğrultusunda	kurulumu	yapın.	
•	 Radyatörler,	kalorifer	ızgaraları,	sobalar	veya	

ısı	üreten	diğer	cihazlar	(amplifikatörler	dahil)	
gibi	ısı	kaynaklarının	yanına	kurmayın.

•	 Güç	kablosunu,	özellikle	fişlerde,	prizlerde	
ve Bluetooth çalar saatten çıkış noktasında 
dolaşmadan	ya	da	sıkışmadan	koruyun.

•	 Şimşekli	fırtınalarda	veya	uzun	süre	
kullanılmayacağı zaman Bluetooth çalar saati 
prizden	sökün.	

•	 Tüm	servis	hizmetleri	için	kalifiye	servis	
personeline	başvurun.	Bluetooth	çalar	saat,	
güç	kaynağı	kablosu	veya	fişi	hasar	görmüşse,	
üzerine	herhangi	bir	şekilde	sıvı	dökülmüşse	
veya Bluetooth çalar saatin içine herhangi bir 
nesne	düşmüşse,	hasar	görmüşse,	Bluetooth	
çalar saati yağmura veya neme maruz 
kalmışsa,	normal	şekilde	çalışmıyor	veya	
düşmüşse	servis	yapılması	gerekir.

•	 Pil	kullanımı	DİKKAT	-	Bedensel	yaralanmaya,	
mülk hasarı veya Bluetooth çalar saatinin 
zarar	görmesine	neden	olabilecek	pil	
sızıntısını	önlemek	için.
•	 Bataryayı	doğru	olarak,	+	ve	-	‘yi	

Bluetooth çalar saatinde belirtildiği 
şekilde	takın.

•	 Bluetooth	çalar	saat	uzun	süre	
kullanılmayacağı	zaman	pili	çıkarın.

•	 Pil	güneş	ışığı,	ateş	veya	benzeri	
aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz 
bırakılmamalıdır.

•	 Bluetooth	çalar	saat,	sıvı	damlamasına	veya	
sıçramasına	maruz	kalmamalıdır.

•	 Bluetooth	çalar	saatin	üzerine	(örneğin,	
sıvılı	nesneler,	yanan	mumlar)	herhangi	bir	
tehlikeli	madde	koymayın.

•	 Doğrudan	Takılabilir	Adaptörün	fişi	bağlantı	
kesme durumunda kullanıldığı durumlarda 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanılmaya 
hazır	durumda	olmalıdır.

Uyarı

•	 	Sınıflandırma	Etiketi,	ürünün	alt	kısmında	bulunur.
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2  Kablosuz telefon 
şarjlı Bluetooth 
çalar saat

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips’e 
Hoş geldiniz!	Philips’in	sunduğu	faydalardan	
tamamen yararlanmak için ürününüzü  
www.philips.com/welcome	adresinden	kaydedin.	

Tanıtım

Bu Bluetooth çalar saat ile şunları yapabilirsiniz:

•	 Bluetooth	özellikli	cihazlardan	ses	çalabilir,
•	 Zamanı	görüntüleyebilir,
•	 İki	alarm	ayarlayabilir,
•	 Mobil	cihazlarınızı,	kablosuz	telefon	şarj	cihazı	

veya	USB	ile	şarj	edebilir,

Kutu içeriği 

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin: 

•	 Bluetooth	çalar	saat
•	 Güç	adaptörü
•	 Basılı	malzemeler

www.philips.com/welcome.
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Bluetooth çalar saate genel 
bakış

 POWER (GÜÇ)/
•	 Bluetooth	Aç/Kapat

	 - VOL + (- SES +)
•	 Saat	ve	dakika	ayarla
•	 12	saat	veya	24	saat	ayarlama
•	 Ses	yükseltme/alçaltma

	
•	 Oynat/Duraklat

	 	SNOOZE/BRIGHTNESS (Bekletme/
Parlaklık)
•	 Alarmı	ertele
•	 Ekran	parlaklığını	ayarla

	 Görüntü paneli
•	 Mevcut	durumu	gösterir

	 SET TIME/zZ
•	 Zaman	ayarı
•	 Uyku	zamanlayıcısını	ayarla

	 ALARM1/ALARM2
•	 Alarm	ayarı
•	 Alarm	zamanlayıcısını	aktif	etme	veya	

devre dışı bırakma

	 USB şarj noktası

 Güç adaptörü girişi 

 Kablosuz şarj alanı
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3 Başlangıç

Bu	bölümdeki	talimatları	her	zaman	sırasıyla	
uygulayın.	

Gücü bağlama

Dikkat

•	 	Ürün	hasarı	riski!	Güç	geriliminin,	saatli	radyonun	
arkasında veya altında yazılı olan gerilime karşılık 
geldiğinden	emin	olun.

•	 	Elektrik	çarpma	tehlikesi!	AC	adaptörü	prizden	
çekeceğinizde,	her	zaman	fişi	kullanarak	çekin.	Asla	
kablodan	çekmeyin.

•	 	Patlama	tehlikesi!	Pili	ısıdan,	güneş	ışığından	veya	
ateşten	uzak	tutunuz.	Pili	asla	ateşe	atmayın.

•	 	Pil	yanlış	takılması	durumunda	patlama	tehlikesi	
vardır.	Sadece	aynı	ya	da	eşdeğer	tip	ile	değiştiriniz.

Güç	adaptörünü	prize	takın.

Pili takma

Güç	kaynağı	olarak	yalnızca	AC	güç	kullanılabilir.	
AAA	pil	sadece	saat	ve	alarm	yedeklemesi	içindir.	
Güç	kesildiği	zaman	gösterge	ışığı	söner.

Dikkat

•	 	Pil	kimyasal	maddeler	içerdiğinden	uygun	şekilde	
atılmalıdır.

Verilen	uygun	kutup	(+/-)	direktiflerine	göre	1,5 V	
x	2	AAA	pil	(dahil	değildir)	yerleştirin.

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

Düşük	pil	simgesi	yandığı	zaman	pilleri	
değiştirin.

Saati ayarlama

1 Bekleme	modunda	saat	ayarını	aktifleştirmek	
için	2	saniyeden	fazla	SET	TIME	basılı	tutun.	
24 saat	formatı	yanıp	sönecektir.	

2 24	saat	(varsayılan)	veya	12	saat	formatını	
seçmek	için	-	ya	da	+	düğmesine	arka	
arkasına	basın.	

3 Onaylamak	için	SET	TIME	basın	ve	
göstergedeki	saat	haneleri	yanıp	sönecektir.
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4 Saati	ayarlamak	için	-	ya	da	+	düğmesine	(hızlı	
ayar	için	düğmelere	basılı	tutun)basın.	

5 Onaylamak	için	SET	TIME	basın	ve	
göstergedeki	dakika	haneleri	yanıp	sönecektir.

6 Dakikayı	ayarlamak	için	-	ya	da	+	düğmesine	
(hızlı	ayar	için	düğmelere	basılı	tutun)basın.

7 Onaylamak	için	SET	TIME	basın	ve	ayarlanan	
zaman	gösterilecektir.

Açma

Bluetooth	çalar	saati	açmak	için	POWER	güç	
düğmesine	basın.

Bekleme moduna geçme
Bekleme	moduna	geçmek	için	POWER	güç	
düğmesine	tekrar	basın.	

	 Saat	(eğer	ayarlanmışsa)	gösterilecektir.	

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için 
BRIGHTNESS	parlaklık	düğmesine	arka	arkasına	
basın.	

•	 Yüksek	
•	 Orta
•	 Düşük
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4  Alarm 
zamanlayıcısını 
ayarlama

Alarmı ayarlama

Değişik	zamanlarda	çalması	için	iki	tane	alarm	
ayarlayabilirsiniz.	

Not

•	 	Saati	doğru	şekilde	ayarladığınızdan	emin	olun.	
•	 	Alarmı	sadece	bekleme	modunda	ayarlayabilirsiniz.

1 Bekleme	modunda,	alarm	ayar	modunu	
aktifleştirmek	için	ALARM1	veya	ALARM2	
‘ye	2	saniyeden	fazla	basın	saat	haneleri	zil	
simgesi ( 	)	ve	alarm	simgesi	(	  veya 	)	
göstergede	yanıp	sönecektir.

2	 Saati	ayarlamak	için	-	veya	+	düğmesine	basın.	
Onaylamak	için	ALARM1	veya	ALARM2	‘ye	
basın	ve	gösterge	üzerindeki	dakika	haneleri	
yanıp	sönecektir.

3 Dakikayı	ayarlamak	için	-	veya	+	düğmesine	
basın.	Onaylamak	için	ALARM1	veya	
ALARM2	‘ye	basın.

4 Alarm	kaynağını	seçmek	için	ALARM1	veya	
ALARM2	‘ye	arka	arkasına	basın:

•	 Zil	(	 	)	açık
•	 Bluetooth	müzik	(	 	)	açık
•	 Alarmı	iptal	et

İpucu

•	 	Alarm	sesi	yüksekliği	ayarlanamaz,	ama	sizi	nazikçe	
uyandırmak	için	yavaş	yavaş	artacaktır.

•	 	Eğer	alarm	Bluetooth	müziğe	ayarlanmamış	ve	
herhangi	bir	Bluetooth	cihazı	tespit	edilememişse,	
alarm	varsayılan	zilde	çalacaktır.	

Alarmı etkinleştirme/devre dışı 
bırakma

•	 Bekleme	modunda,	mevcut	alarm	ayarını	
görüntülemek	için	ALARM1	veya	ALARM2	
‘ye	basın.

•	 Alarm	zamanlayıcısını	aktifleştirmek	ya	da	
devre	dışı	bırakmak	için	ALARM1	veya	
ALARM2	‘ye	tekrar	basın.

  Eğer alarm zamanlayıcısı açık ise ya da 
kapalı ise 	gözükecektir.	

•	 Alarmı	durdurmak	için	karşılık	gelen	
ALARM1	veya	ALARM2	düğmesine	
basın.	

•	 Çalan	alarmı	durdurmak	için	karşılık	gelen	
ALARM1/ALARM2	düğmesine	basın.	Alarm	
sonraki	günlerde	kendi	tekrar	çalacaktır.	

Alarmı erteleme

Alarm	başladığı	zaman	SNOOZE	‘a	basın.	
 Alarm ertelenir ve dokuz dakika sonra 
yeniden	çalmaya	başlar.
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5  Uyku 
zamanlayıcısını 
ayarlama

Bluetooth	çalar	saat	önceden	ayarlanmış	bir	
sürenin ardından otomatik olarak bekleme 
moduna	geçebilir.

•	 Bluetooth	oynatma	modunda,	uyku	
zamanlayıcısı	zamanını	(dakika	olarak)	seçmek	
için arka arkasına SLEEP	‘e	basın.	

Uyku zamanlayıcısını devre dışı etmek için:

Uyku zamanlayıcısı ayar modunda [OFF] 
gözükene	kadar	arka	arkasına	SLEEP	‘e	basın.	
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6 Bluetooth 

Bluetooth cihazdan oynatma

Bluetooth	modunu	seçmek	için	POWER	‘a	arka	
arkasına	basın.	

 	Görüntü	panelinde	yanıp	sönecektir.
Bluetooth	cihazınızın	Bluetooth	fonksiyonunu	
etkinleştirin.	

Eşleştirme	için	cihazınızda	görüntülenen	"PHILIPS	
PR702"	seçin.

 Eğer bağlantı başarılı ise Bluetooth çalar saat 
iki kere bipler ve 	simgesi	gözükür.	

Şimdi Bluetooth cihazınızda müzik çalmaya 
başlayabilirsiniz.	

Ses	seviyesini	ayarlamak	için	-/+	basın.	

Bluetooth sıfırlama
Tüm	eşleştirme	bilgilerini	silmek	için	POWER	
düğmesini	5	saniyeden	uzun	süre	basılı	tutun. 
Ve	göstergede	 	yanıp	sönecektir.	

	 Bluetooth	çalar	saat,	sıfırlama	işleminden	
sonra otomatik olarak Bluetooth moduna 
girer.
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7 Şarj etme 

Qi Kablosuz Şarjı Kullanma

Bu	ünite,	telefonunuzu	Bluetooth	çalar	saatin	
kablosuz	şarj	simgesinin	üzerine	yerleştirdiğinizde,	
kablosuz	şarj	uyumlu	telefonları	kablosuz	olarak	
şarj	edecektir.	Gösterge	üzerinde	şarj	etme	
simgesi ( 	)	şarj	esnasında	yanacaktır.	

USB şarj girişi

Bu ürün ayrıca kablosuz şarjı desteklemeyen 
cihazlar	için	USB	şarj	bağlantı	noktasına	sahiptir.
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8  Ürün bilgisi

Not

•	 	Ürün	bilgisi	önceden	bildirim	yapılmaksızın	
değiştirilebilir.	

Hoparlör	çıkışı 2	W	RMS	X	2

Kablosuz şarj gücü 10	W

USB şarj çıkışı 5	V			1,0	A

Toplam harmonik 
bozulma

< 2 %

SNR > 50 dB

Güç kaynağı
(Güç	adaptörü)

Marka	adı:	PHILIPS

Model:
BQ30A-0902500-G;

Giriş:	 	100-240	V~,	
50/60	Hz,	Maks.	
800	mA	;

Çıkış: 9 V 	2500	mA;

Pil 2	AAA	pil,	saat	ve	alarm	
saatini yedeklemek gücü 
(dahil	değildir)	içindir.	

Bekleme Güç Tüketimi ≤	1	W	

Ürün	boyutları
-		Ana	ünite

(G	x	Y	x	D) 
135 x 65 x 135 mm

Ürün	ağırlığı	 0,45	Kg

Not

•	  DC	Voltaj	anlamına	gelir.
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9 Sorun giderme

Uyarı

•	 	Bu	cihazın	muhafazasını	asla	sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz 
onarmaya	çalışmayın.	

Bu	cihazı	kullanırken	sorunla	karşılaşırsanız,	servis	
talep	etmeden	önce	aşağıdaki	noktaları	kontrol	
ediniz.	Eğer	sorun	çözülmezse,	Philips	Web	 
(www.philips.com/support)	sayfasına	gidin.	Philips	
ile	irtibata	geçtiğinizde,	cihazın	yakınınızda,	model	
ve	seri	numarasının	bulunduğundan	emin	olun.	

Güç yok

•	 Bluetooth	çalar	saatin	AC	fişinin	doğru	
bağlandığından	emin	olun.

•	 AC	prizinde	güç	olduğundan	emin	olun.

Bluetooth çalar saatten yanıt yok

•	 AC	güç	fişini	çıkarın	ve	tekrar	takın,	ardından	
Bluetooth	çalar	saatini	tekrar	açın.

Alarm çalışmıyor

•	 Saati/alarmı	doğru	olarak	ayarlayın.	

www. philips.com/support
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10 Dikkat

MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	Şirketi	
tarafından	açıkça	onaylanmadan,	bu	cihaza	yapılan	
herhangi	değişiklik	ya	da	modifikasyon,	kullanıcının	
ekipmanı	çalıştırma	yetkisini	geçersiz	kılabilir.

Burada,	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
Şirketi,	bu	ürünün	2014/53/EUsayılı	Direktifin	
esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun 
olduğunu	beyan	eder.	Uygunluk	Beyanını	 
www.philips.com/support	adresinde	bulabilirsiniz.

Çevre koruma

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz	geri	dönüşümlü	ve	tekrar	kullanılabilinir	
yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile 
tasarlanmış	ve	üretilmiştir.

Ürün	üzerindeki	bu	sembol,	ürünün	2012/19/
EU	sayılı	Avrupa	Yönergesi	kapsamında	olduğu	
anlamına	gelir.	Elektrikli	ve	elektronik	ürünler	için	
yerel	ayrı	toplama	sistemi	hakkında	bilgi	edinin.	
Yerel	kurallara	uyun	ve	ürünü	asla	normal	evsel	
atıklarla	birlikte	atmayın.	Eski	ürünlerin	ve	pillerin	
doğru	şekilde	atılması,	çevre	ve	insan	sağlığı	için	
olumsuz	sonuçları	önlemeye	yardımcı	olur.	

Bu	sembol,	ürünün	normal	evsel	atıklarla	birlikte	
atılmayan	2013/56/EU	sayılı	Avrupa	Yönergesi	
kapsamında	olan	pilleri	içerdiği	anlamına	gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar 
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi 
edinin.	Yerel	kurallara	uyun	ve	ürünü	ve	pilleri	
asla	normal	evsel	atıklarla	birlikte	atmayın.	Eski	
ürünlerin	ve	pillerin	doğru	şekilde	atılması,	çevre	
ve	insan	sağlığı	için	olumsuz	sonuçları	önlemeye	
yardımcı	olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma 
bölümüne	bakın.

Çevresel bilgi

Tüm	gereksiz	paketleme	çıkarılmıştır.	Ambalajı	
üç	malzemeye	ayırmaya	çalıştık:	karton	(kutu),	
kağıt	hamuru	(tampon)	ve	polietilen	(çantalar,	
koruyucu	köpük	tabaka)	

Sisteminiz	uzman	bir	şirket	tarafından	sökülüp	
geri	dönüştürülebilen	ve	yeniden	kullanılabilen	
malzemelerden	oluşur.	Lütfen	ambalaj	
malzemelerinin,	bitmiş	pillerin	ve	eski	ekipmanların	
atılmasıyla	ilgili	yerel	düzenlemelere	uyun.

www.philips.com/support


Philips	ve	Philips	Shield	Amblemi,	Koninklijke	Philips	
N.V.	şirketinin	tescilli	ticari	markalarıdır	ve	lisans	altında	
kullanılmaktadır.	Bu	ürün,	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
Şirketi	veya	bağlı	şirketlerinden	biri	tarafından	üretilmiştir	ve	
sorumluluğu	altında	satılmaktadır,	MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited	Şirketi,	bu	ürünle	ilgili	olarak	garanti	veren	taraftır.	
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