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Contact 
Philips

SOURCE STANDBY

3 sec STANDBY ECO POWER

BT

Bir parçaya atlamak için basın.
Çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri almak için basın 
ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için 
serbest bırakın.
MP3/WMA parçaları için bir albüm veya klasör seçin.

Oynatmayı durdurur veya programı siler.

Çalmayı başlatır veya duraklatır.

Bir tekrar çalma modu veya karışık çalma modu seçer.

Parçaların çalma sırasını programlar.

ID3 bilgilerini gösterir.

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Sesi kısar veya tekrar açar.

Bir ses efekti seçin: [JAZZ] (caz); [POP] (pop); [FLAT] 
(düz); [ROCK] (rock) ve [CLASSIC] (klasik).

Living Sound efektlerini açar veya kapatır.

Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

sayı tuşları(0-9) Doğrudan bir parçayı seçer.

Sorularınız mı 
var? Philips’e 

Ulaşın

Sorularınız mı 
var? Philips’e 

Ulaşın

Kullanım kılavuzu

3 sec

1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek 
için uzaktan kumandada   düğmesini basılı tutun.

2 Saat formatını seçmek için  /  düğmesine 
basın.

3 Onaylamak için PROG/CLOCK SET düğmesine 
basın.

4 Saati ve dakikayı ayarlamak için yukarıdaki adımları 
tekrarlayın.

DOCK

iPod with video

iPod nano (7th generation)
iPod touch (5th generation)
iPhone 6 Plus, iPhone 6

iPad mini 3 
iPad mini with Retina dispaly, iPad mini

iPad Air 2, iPad Air,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

iPad (4th generation)

Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
1 Bir alarm kaynağı seçmek için SRC düğmesine 

arka arkaya basın.

2 Onaylamak için SLEEP/TIMER düğmesine basın.

3 Saati ayarlamak için  /  düğmesine basın.

4 Onaylamak için SLEEP/TIMER düğmesine basın.

5 Dakikayı ve sesi ayarlamak için yukarıdaki adımları 
tekrarlayın.

3 sec
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Güvenlik

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
 • Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
 • Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
 • Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
 • Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her 

zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

• Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
• Cihazın üzerine tehlikeye neden olabilecek herhangi bir cisim 

yerleştirmeyin (örn. sıvı dolu cisimler, yanan mumlar).
• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı 

olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma 
hazır bir durumda kalmalıdır.

• Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan 
olduğundan emin olun.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar 
kullanın.

Ürününüze özen gösterin
• Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
• Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
• Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, disk bölmesindeki 

diskleri çıkarın.
• Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.
Çevremizi koruyun

  
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek 
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. 

 
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket 
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili 
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, 
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

  
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller 
kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını 
önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması 
hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Uyumluluk 
 Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.
AT Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümü 
kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

 
Not

 • Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

İşitme güvenliği

 
Uyarı

 • İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre 
boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Normal bir ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına 

neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa 
bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek 
desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel 
aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

• Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha 
yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli 
dinlemenin ardından ‘normal’ gibi gelen ses seviyesi gerçekte 
yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak 
için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce 
güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
• Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın. 
• Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana 

kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.
Makul süreler boyunca dinleyin:
• Normalde ‘güvenli’ olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz 

kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
• Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman 

dinlemeye ara verin.
Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya 

dikkat edin.
• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı 

veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt 
kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken vb. kulaklık 
kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok 
bölgede yasaktır.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça 
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç 
malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton 
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu 
köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri 
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın 
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

  
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak 
üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç 
teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır. 

 
Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation’ın 
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları 
ya da tescilli ticari markalarıdır.

 
“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için 
üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad 
ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple 
performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına 
gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile 
uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya 
iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini 
unutmayın.
iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır. 
tescilli ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.’in ticari markasıdır

  
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli 
ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. 

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü 200 W

Frekans Tepkisi 100 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Sinyal Gürültü Oranı >70 dB

MP3 LINK Girişi <600 mV RMS

Disk
Disk Çapı 12 cm

Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

Radyo
Ayarlama Aralığı FM: 87.5 - 108 MHz

Şebeke ayarı 50 KHz

Hassaslık
- Mono, 26 dB S/N 
Oranı
- Stereo, 46 dB S/N 
Oranı

 
 
<22 dBf
 
<51 dBf

Arama Seçiciliği <30 dBf

Toplam Harmonik 
Bozukluk

<%3

Sinyal Gürültü Oranı >70 dBA

Hoparlörler
Hoparlör Empedansı 6 ohm + 3 x 6 ohm

Hoparlör Sürücüsü 5,25" woofer + 3 x 2,75" tam 
aralık

Hassaslık >82 dB/m/W

Genel bilgiler
AC gücü 220 - 240 V, 50/60 Hz

Beklemede Güç 
Tüketimi

< 0,5 W

USB Girişi Sürüm 2.0/1.1

USB Yükü ≤500 mA

Boyutlar 
- Ana Ünite 
 (G x Y x D)

 
 
300 x 994 x 300 mm

Ağırlık
- Paketle Birlikte
- Ana Ünite

 
13,2 kg
10,2 kg
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Uyku zamanlayıcısı süresini seçmek için basın. [OFF] 
görüntülendiğinde uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.

Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.
philips.com/support adresini ziyaret edin.

3 sec

MHz

PROGMHz

MHz

MHz PROG

MHz PROG

MHz

FM radyo istasyonlarını otomatik 
olarak kaydetme
1 Otomatik program modunu 

etkinleştirmek için   
düğmesini basılı tutun.

2 Önceden ayarlanmış istasyonları 
seçmek için PRESET/ALBUM 

 /  düğmelerine basın.

FM radyo istasyonlarını manuel 
olarak kaydetme 

1 Bir radyo istasyonunu 
ayarlamak için  /  
düğmesine basın.

2 Program modunu 
etkinleştirmek için   
düğmesine basın.

3 Bir ön ayar numarası seçmek 
için  /  düğmesine, 
ardından onaylamak için   
düğmesine basın.

RDS istasyonu bilgilerini 
görüntülemek için basın.

Mono ve stereo yayın arasında geçiş 
yapar.

DOCK

DTM5096 1 BT kaynağını seçmek için   düğmesine basın.
2 Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
3 Bluetooth’u etkinleştirin ve eşleştirilebilir Bluetooth 

cihazlarını arayın.
4 Eşlemeyi ve bağlantıyı başlatmak için “PHILIPS 

DTM5096” seçeneğini belirleyin.
5 Bağlantı başarıyla tamamladıktan sonra Bluetooth 

göstergesi sürekli mavi yanar, sistem iki kez sesli uyarı 
verir.

6 Bluetooth özellikli cihazınızda müzik çalın.

DTM5096_12_UM_TR.indd   2 3/27/2015   2:01:50 PM


