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1  Важлива 
інформація

Безпека

Попередження
•	 	Ніколи	не	знімайте	корпус	цього	Bluetooth-
будильника.

•	 	Ніколи	не	змащуйте	жодну	з	деталей	
Bluetooth-будильника.

•	 	Ніколи	не	ставте	Bluetooth-будильник	на	
інше	електрообладнання.	

•	 	Тримайте	цей	радіогодинник	подалі	від	
потрапляння	прямих	сонячних	променів,	
відкритого	вогню	або	тепла.

•	 	Переконайтеся,	що	ви	завжди	маєте	легкий	
доступ	до	шнура	живлення,	вилки	або	
адаптера,	щоб	вимкнути	Bluetooth-будильник	
від	живлення.

•	 Прочитайте	ці	інструкції.
•	 Прислухайтеся	до	всіх	попереджень.
•	 Дотримуйтесь	усіх	інструкцій.
•	 Не	блокуйте	вентиляційні	отвори,	

встановлюйте	відповідно	до	інструкцій	
виробника.	

•	 Не	встановлюйте	поблизу	будь-
яких	джерел	тепла,	як-от	радіаторів,	
обігрівачів,	печей	або	інших	приладів	
(зокрема	підсилювачі),	які	генерують	
тепло.

•	 Захищайте	шнур	живлення,	не	
наступайте	на	нього	і	не	згинайте	його,	
особливо	штекери,	розетки	і	місця,	де	
вони	виходять	з	Bluetooth-будильника.

•	 Від'єднуйте	цей	Bluetooth-будильник	
під	час	грози	або	якщо	він	довго	не	
використовується.	

•	 Усі	роботи	з	обслуговування	має	

виконувати	кваліфікований	технічний	
персонал.	Bluetooth-будильник	
необхідно	обслуговувати,	якщо	його	
пошкоджено	будь-яким	способом,	
наприклад,	пошкодився	шнур	
живлення	або	вилка,	пролито	рідину	
або	всередину	Bluetooth-будильника	
потрапили	предмети;	пристрій	
потрапив	під	дощ	або	дію	вологи,	
він	не	працює	нормально	або	його	
впустили.

•	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	щодо	використання	
акумулятора	–	Щоб	запобігти	витоку	
електроліту,	що	може	призвести	
до	тілесних	ушкоджень,	псування	
майна	або	пошкодження	Bluetooth-
будильника:
•	 Встановіть	акумулятори	правильно,	

враховуючи	значення	полярності	
+	і	−,	як	це	вказано	на	Bluetooth-
будильнику.

•	 Виймайте	акумулятор,	якщо	
Bluetooth-будильник	не	
використовується	тривалий	час.

•	 Оберігайте	акумулятор	від	
надмірного	нагрівання,	як-от	
сонячного	проміння,	вогню	тощо.

•	 На	Bluetooth-будильник	не	повинні	
потрапляти	краплі	або	бризки.

•	 Не	ставте	на	Bluetooth-будильнику	будь-
яке	джерело	небезпеки	(наприклад,	
предмети,	заповнені	рідиною,	або	
запалені	свічки).

•	 Якщо	для	вимикання	пристрою	
використовується	штекер	адаптера	для	
безпосереднього	підключення,	слід	
стежити	за	його	справністю.

Зауваження
•	 	Рейтингова	етикетка	розташована	в	нижній	
частині	виробу.
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2  Ваш 
Bluetooth-
будильник із 
бездротовим 
заряджанням 
телефона

Вітаємо	з	придбанням	і	ласкаво	просимо	
до	Philips!	Щоб	сповна	скористатися	
підтримкою	Philips,	зареєструйте	виріб	за	
адресою	www.philips.com/welcome.

Знайомство
За	допомогою	цього	Bluetooth-будильника	
ви	можете:
•	 відтворювати	аудіо	з	Bluetooth-

пристроїв
•	 переглядати	час
•	 встановити	два	будильники
•	 заряджати	свої	мобільні	пристрої	за	

допомогою	бездротового	зарядного	
пристрою	або	USB

Комплектація упаковки 
Перевірте	вміст	пакунка:	

•	 Bluetooth-будильник
•	 Мережевий	адаптер
•	 Друковані	матеріали

www.philips.com/welcome.
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Огляд годинника-
будильника з Bluetooth 

 POWER/ 
•	 Увімкнення/вимкнення	Bluetooth

	 − VOL +
•	 Встановлення	годин	і	хвилин
•	 Встановлення	формату	12	годин	

або	24	години
•	 Збільшення	та	зменшення	гучності

	
•	 Відтворення/пауза

	 SNOOZE / BRIGHTNESS
•	 Повтор	сигналу	будильника
•	 Налаштування	яскравості	дисплея	

	 Панель дисплея
•	 Показ	поточного	стану

	 SET TIME/ zZ
•	 Встановлення	часу
•	 Налаштування	таймера	сну

	 ALARM1 / ALARM2
•	 Налаштування	будильника
•	 Увімкнення/вимкнення	таймера	

будильника

	 USB-порт для заряджання

 Роз'єм адаптера живлення

 Зона бездротового заряджання
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3  Початок 
роботи

Завжди	дотримуйтесь	інструкцій	у	цьому	
розділі.	

Під'єднання до джерела 
живлення

Увага!
•	 	Ризик	пошкодження	виробу!	Переконайтеся,	
що	напруга	живлення	відповідає	напрузі,	
яку	вказано	на	задній	або	нижній	стороні	
радіогодинника.

•	 	Небезпека	ураження	електричним	струмом!	
Коли	ви	від'єднуєте	адаптер	змінного	струму,	
завжди	виймайте	його	з	розетки.	Ніколи	не	
тягніть	за	шнур.

•	 	Ризик	вибуху!	Оберігайте	акумулятор	від	
тепла,	сонячних	променів	або	вогню.	Ніколи	
не	кидайте	акумулятор	у	вогонь.

•	 	Небезпека	вибуху	при	неправильній	заміні	
акумулятора.	Замінюйте	тільки	на	такий	самий	
акумулятор	або	еквівалентний	тип.

Під'єднайте	адаптер	живлення	до	мережевої	
розетки.

Встановлення 
акумулятора
Як	джерело	живлення	можна	
використовувати	тільки	змінний	струм.	
Акумулятор	ААА	зберігає	резервну	копію	
тільки	налаштувань	годинника	і	будильника.	
При	вимкненні	живлення	підсвічування	
дисплея	вимикається.

Увага!
•	 	Акумулятори	містять	хімічні	речовини,	тому	
утилізуйте	їх	належним	чином.	

Відповідно	до	інструкцій	вставте	2	
акумулятори	AAA	х	1,5	В	у	правильній	
полярності	(+	/	−)	(не	входять	у	комплект).

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

ААА

Замініть	акумулятори,	коли	вмикається	
індикатор	низького	заряду
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Встановлення годинника

1 У	режимі	очікування	натисніть	і	
утримуйте	SET	TIME	понад	2	секунди,	
щоб	увімкнути	налаштування	
годинника.	На	дисплеї	буде	блимати	
формат	часу	24H	(години).

2 Натисніть	кнопку	−	або	+	кілька	разів,	
щоб	вибрати	24-годинний	(стандартно)	
або	12-годинний	формат	часу.

3 Натисніть	SET	TIME,	щоб	підтвердити,	
і	цифри	годин	на	дисплеї	почнуть	
блимати.

4 Натисніть	кнопку	−	або	+,	щоб	
налаштувати	годину	(натисніть	та	
утримуйте	кнопки	для	швидкого	
налаштування).

5 Натисніть	SET	TIME,	щоб	підтвердити,	
і	цифри	хвилин	на	дисплеї	почнуть	
блимати.

6 Натисніть	кнопку	−	або	+,	щоб	
налаштувати	хвилини	(натисніть	та	
утримуйте	кнопки	для	швидкого	
налаштування).

7 Натисніть	кнопку	SET	TIME,	щоб	
підтвердити,	і	буде	показано	
встановлений	час.

Увімкнення 
Натисніть	кнопку	POWER,	щоб	увімкнути	
Bluetooth-будильник.

Перейдіть у режим очікування.
Натисніть	кнопку	POWER	ще	раз,	щоб	
перейти	в	режим	очікування.

	 Буде	показано	годинник	(якщо	
налаштовано).	

Налаштування яскравості 
дисплея 
Натисніть	кнопку	BRIGHTNESS	кілька	разів,	
щоб	вибрати	різні	рівні	яскравості.
•	 Високий
•	 Середній
•	 Низький
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4  Налаштування 
таймера 
будильника

Налаштування 
будильника
Ви	можете	встановити	два	будильники	на	
різний	час.	

Примітка
•	 	Переконайтеся,	що	час	встановлено	правильно.
•	 	Ви	можете	налаштувати	будильник	тільки	в	
режимі	очікування.	

1 У	режимі	очікування	натисніть	і	
утримуйте	кнопку	ALARM1	або	ALARM2	
понад	2	секунди,	щоб	активувати	
режим	налаштування	будильника,	на	
дисплеї	будуть	блимати	значок	сирени	
з	цифрами	годинника	(	 	)	і	значок	
будильника	(	 	або	 	).

2	 Натисніть	кнопку	−	або	+,	щоб	
налаштувати	годину.	Натисніть	ALARM1	
або	ALARM2,	щоб	підтвердити,	і	цифри	
хвилин	на	дисплеї	почнуть	блимати.

3 Натисніть	кнопку	−	або	+,	щоб	
налаштувати	хвилини.	Натисніть	кнопку	
ALARM1	або	ALARM2,	щоб	підтвердити.

4 Натисніть	кнопку	ALARM1	або	ALARM2	
кілька	разів,	щоб	вибрати	джерело	
сигналу	для	будильника:

•	 Сирену	(	 	)	увімкнено
•	 Музику	Bluetooth	(	 	)	увімкнено
•	 Скасування	будильника

Порада
•	 	Гучність	сигналу	неможливо	відрегулювати,	
але	вона	буде	поступово	збільшуватися,	щоб	
м'яко	розбудити	вас.

•	 	Якщо	сигнал	будильника	встановлено	на	
музику	Bluetooth,	але	пристрій	Bluetooth	
не	виявлено,	стандартним	сигналом	буде	
сирена.

Вмикання/вимкнення 
таймера будильника
•	 У	режимі	очікування	натисніть	ALARM1	

або	ALARM2,	щоб	переглянути	поточні	
налаштування	будильника.

•	 Натисніть	кнопку	ALARM1	або	ALARM2	
ще	раз,	щоб	увімкнути	або	вимкнути	
таймер	будильника.
	 З'являється	 	або	 ,	якщо	таймер	
будильника	увімкнено,	і	зникає,	
якщо	його	вимкнено.	

•	 Щоб	зупинити	сигнал	будильника,	
натисніть	відповідні	кнопки	ALARM1	
або	ALARM2.

•	 Щоб	зупинити	звуковий	сигнал,	
натисніть	відповідну	кнопку	ALARM1/
ALARM2.	Сигнал	будильника	
повторюється	в	наступні	дні.

Повтор сигналу 
будильника
Коли	будильник	увімкнеться,	натисніть	
кнопку	SNOOZE.	

	 Будильник	«дрімає»	і	повторно	
дзвонить	через	дев'ять	хвилин.
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5  Налаштування 
таймера сну

Після	закінчення	заданого	періоду	
Bluetooth-будильник	автоматично	
перемикається	в	режим	очікування.
•	 У	режимі	відтворення	Bluetooth,	

натисніть	кілька	разів	кнопку	SLEEP,	
щоб	вибрати	період	таймера	сну		
(у	хвилинах).

Щоб вимкнути таймер сну:
У	режимі	налаштування	таймера	сну	
натисніть	кнопку	SLEEP	кілька	разів,	доки	не	
з'явиться	[OFF].	



UK 9

6 Bluetooth 

Відтворення з пристрою 
Bluetooth
Натисніть	кілька	разів	кнопку	POWER,	щоб	
вибрати	режим	Bluetooth.
	 	на	панелі	дисплея	блимає.

Увімкніть	функцію	Bluetooth	на	своєму	
пристрої	Bluetooth.
Виберіть	«PHILIPS	PR702»,	що	показується	
на	вашому	пристрої	для	з'єднання	в	пару.
	 Якщо	з'єднання	вдале,	то	Bluetooth-
будильник	пищить	двічі,	а	 	значок	
перестає	блимати.	

Тепер	ви	можете	відтворювати	музику	на	
пристрої	Bluetooth.	
	 Натисніть	−/+,	щоб	відрегулювати	

рівень	звуку.

Скидання налаштувань Bluetooth
Натисніть	та	утримуйте	кнопку	POWER	
понад	5	секунд,	щоб	стерти	всю	інформацію	
про	з'єднання.	
На	панелі	дисплея	блимає	 .
	 Bluetooth-будильник	автоматично	
переходить	у	режим	Bluetooth	після	
скидання	налаштувань.
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7 Заряджання 

Використання пристрою 
бездротового заряджання 
Qi
Це	пристрій	заряджає	бездротово	сумісні	
телефони.	Помістіть	свій	телефон	зверху	на	
значок	бездротового	заряджання	Bluetooth-
будильника.	Під	час	заряджання	на	дисплеї	
світиться	відповідний	значок	(	 	).

USB-порт	для	заряджання
Цей	виріб	також	має	USB-порт	для	
заряджання	пристроїв,	які	не	підтримують	
бездротове	заряджання.
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8  Інформація 
про виріб

Примітка
•	 	Інформація	про	виріб	може	змінюватися	без	
попереднього	повідомлення.	

Вихід	динаміка	 2	Вт	RMS	X	2
Потужність	
бездротового	
заряджання

10	Вт

USB-вихід	для	
заряджання				

5	В	1,0	A

Повний	коефіцієнт	
гармонійних	
спотворень

<	2	%

Співвідношення	
сигнал-шум

>	50	дБ

Джерело	живлення	
	(адаптер	живлення)

Назва	бренду:	
PHILIPS
Модель:
BQ30A-0902500-G;
Вхід:		100–240	В~,	

50/60	Гц,	макс.	
800	мА	;

Вихід:	9	В	 	2500	мА;
Акумулятор 2	акумулятори	ААА	

для	годинника	й	
резервне	живлення	
будильника	(не	
входить	у	комплект)

Споживана	
потужність	у	режимі	
очікування	

≤	1	Вт	

Розміри	виробу			
-		Головний	блок

(Ш	х	В	х	Г)		
135	x	65	x	135	мм

Вага	виробу	 0,45	кг

Примітка
•	 	 	означає	постійний	струм.	
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9  Усунення 
несправностей

Попередження
•	 	Ніколи	не	знімайте	корпус	цього	пристрою.

Щоб	зберегти	гарантію,	ніколи	не	
намагайтеся	відремонтувати	систему	
самостійно.	
Якщо	у	вас	виникли	проблеми	під	час	
використання	цього	пристрою,	перш	ніж	
звернутися	в	сервіс,	перевірте	такі	пункти.	
Якщо	проблему	не	вдається	вирішити,	
перейдіть	на	веб-сторінку	компанії	Philips	
(www.philips.com/support).	У	разі	звернення	
у	Philips	переконайтеся,	що	пристрій,	номер	
моделі	та	серійний	номер	під	рукою.	

Немає живлення
•	 Перевірте,	чи	вилку	живлення	змінного	

струму	годинника-будильника	з	
Bluetooth	підключено	правильно.

•	 Перевірте	живлення	розетки.

Bluetooth-будильник не працює
•	 Від'єднайте	та	під'єднайте	штекер	

змінного	струму,	після	чого	увімкніть	
Bluetooth-будильник	знову.

Будильник не працює
•	 Налаштуйте	годинник/будильник	

належним	чином.

www. philips.com/support
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10 Примітка
Будь-які	зміни	або	модифікації	цього	
пристрою,	не	схвалені	компанією	MMD	
Hong	Kong	Holding	Limited,	можуть	
призвести	до	анулювання	повноважень	
користувача	на	роботу	з	обладнанням.

Цим	самим	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
заявляє,	що	цей	виріб	відповідає	основним	
вимогам	та	іншим	відповідним	положенням	
Директиви	2014/53/EU.	Ви	можете	знайти	
Заяву	про	відповідність	на	www.philips.com/
support.

Турбота про довкілля
Утилізація старого виробу й акумулятора

Цей	виріб	сконструйовано	і	виготовлено	
з	високоякісних	матеріалів	і	компонентів,	
що	підлягають	переробці	й	вторинному	
використанню.

Цей	символ	на	продукті	означає,	що	на	
виріб	поширюються	умови	Європейської	
директиви	2012/19/EU.	Дізнайтеся	про	
місцеву	систему	роздільного	збору	відходів	
для	електронних	і	електричних	виробів.	
Дотримуйтеся	місцевих	правил	і	ніколи	не	
викидайте	виріб	зі	звичайними	побутовими	
відходами.	Належна	утилізація	старих	
виробів	допоможе	запобігти	негативному	
впливу	на	навколишнє	середовище	та	
здоров’я	людей.	

Цей	символ	означає,	що	виріб	містить	
акумулятори,	на	які	поширюється	
Європейська	директива	2013/56/EU,	які	не	
можна	утилізовувати	разом	зі	звичайними	
побутовими	відходами.
Дізнайтеся	про	місцеву	систему	роздільного	
збору	відходів	для	електронних	і	
електричних	виробів,	а	також	акумуляторів.	
Дотримуйтеся	місцевих	правил	і	ніколи	не	
викидайте	виріб	і	акумулятори	зі	звичайними	
побутовими	відходами.	Належна	утилізація	
старих	виробів	та	акумуляторів	допоможе	
запобігти	негативному	впливу	на	
навколишнє	середовище	та	здоров’я	людей.
Витягнення одноразових акумуляторів
Щоб	витягнути	одноразові	акумулятори,	
див.	розділ	встановлення	акумуляторів.
Екологічна інформація
Усе	зайве	пакування	не	використовувалося.	
Ми	намагалися	зробити	упаковку,	яку	
легко	розділити	на	три	матеріали:	картон	
(коробка),	целюлоза	(захист	від	ударів)	і	
поліетилен	(мішки,	захисний	пінопластовий	
лист).	
Ваша	система	складається	з	матеріалів,	які	
можуть	бути	перероблені	спеціалізованими	
підприємствами	і	використані	вдруге.	Будь	
ласка,	дотримуйтеся	місцевих	правил	
утилізації	пакувальних	матеріалів,	старих	
акумуляторів	і	обладнання.

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


Philips	і	емблема	щита	Philips	є	зареєстрованими	
товарними	знаками	Koninklijke	Philips	N.	V.	і	
використовуються	за	ліцензією.	Цей	виріб	було	
виготовлено	і	продано	під	відповідальністю	компанії	
MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	або	однієї	з	її	філій,	
і	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	є	гарантом	щодо	
цього	виробу.	
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