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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
De¤erli Mü�terimiz,
Modern tesislerde üretilmi� ve titiz kalite kontrol i�lemlerinden geçirilmi� olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle
okumanızı ve bir ba�vuru kayna¤ı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu ürün, çevreye sayg›l› modern tesislerde      do¤aya zarar vermeden üretilmifltir.



Dikkat

Bu ürünü sat›n ald›¤›n›z için te�ekkürler.
Ürünü emniyetli bir �ekilde kurabilmek ve
en iyi �ekilde kullanabilmek için lütfen bu
kitapç›¤› dikkatlice okuyunuz. Kitapç›¤›
ilerdeki ihtiyaçlar›n›z için ürünün yan›nda
bulundurunuz. Bu kitapç›ktaki bilgiler haber
vermeksizin de¤i�tirilebilinir.

Copyright ©2007

Kanunlar›n onaylad›¤› s›n›rlar haricinde
üreticinin izni olmadan hiçbir �ekilde
kopyalanamaz, kullan›lamaz veya tercüme
edilemez.

Garanti

Ürün e¤er bu kitapç›kta anlat›ld›¤›ndan
farkl› bir �ekilde kullan›l›rsa garanti kapsam›
d›�›ndad›r.

Trademarks

Dolby Laboratories lisans› alt›nda
üretilmi�tir.

‘Dolby’ ve çift-D sembolleri Dolby
Laboratories’in tescilli markalar›d›r.

Bu ürünün telif haklar› U.S patentleri ve
di¤er patentler taraf›ndan korunmaktad›r.

Bu telif haklar›n›n kullan›m› Macrovision
Copration taraf›ndan onaylanmal›d›r.

Bu ürün Macrovision’un onay› olmad›¤›
sürece, evde s›n›rl› görüntüleme amaçl›
kullan›labilir.

Emniyet Uyar›s›

Bu ürün uluslararas› emniyet standartlar›na
uyacak bir �ekilde üretilmi�tir. Ürünü
kullanmadan önce lüften a�a¤›daki
güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri

1. Giri� Gerilimi

90-250V AC 50/60HZ

- Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim
ile çal›�t›r›n›z. E¤er evinizdeki gerilimin
türünden emin de¤ilseniz lütfen yerel enerji
sa¤lay›c›n›zla ba¤lant› kurunuz.

- Üründe herhangi bir ba¤lant› veya bak›m
yapmadan önce lütfen elektrik �ebeke
ba¤lant›s›n› kesiniz.

2. A�›r› Yükleme

- Elektrik prizini a�›r› yüklemeyin, uzatma
kablosu veya bir adaptör kullanmak,
elektrik ark› veya çarp›lmalara neden
olabilir.

3. S›v›lar

- Bu ürün herhangi bir s›v› ile
›slat›lmamal›d›r. Buna ekolarak, içi s›v› dolu
hiçbir nesne ürünün üzerine konmamal›d›r.

4. Temizleme

- Temizlemeden önce ürünün fi�ini prizden
çekiniz.

- Ürünün tozunu almak için hafi f nemli bir
bez kullan›n›z.

5. Havalanma

- Ürüne yeterli havan›n girebilmesi için
üzerindeki delikler aç›k b›rak›lmal›d›r.

- Ürünü hal› veya benzeri yumu�ak
malzemelerin üzerine koymak suretiyle
çal›�t›rmay›n›z.

- Ürünün üzerine di¤er elektronik ürünler
koymay›n›z.

6. Ba¤lant›lar

- Ürüne desteklenmeyen �ekilde ba¤lant›lar
yapmay›n›z. Bu ürününüze zarar verecektir.

7. Ürünün LNB ba¤lant›s›

- Ürünün �ebeke ba¤lant›s›n›, bir LNB
ba¤lay›p sökmeden önce kesiniz. Aksi
taktirde LNB hasar görebilir

8. Televizyon Ba¤lant›s›

- Ürünün �ebeke ba¤lant›s›n›, Televizyona
ba¤lamadan önce kesiniz. Aksi taktirde
televizyona zarar verebilirsiniz.

9. Topraklama

- LNB kablosu sisteme iyice
topraklanmal›d›r.



10. Yerle�tirme

- Y›ld›r›m ya¤mur ve güne�ten korumak
için ürünü iç mekanlarda kullan›n.

- Ürünü radyatör veya ›s› üreten herhangi
bir aparata yak›n koymay›n.

- Ürünü TV veya Video kaydedici gibi
elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen
aparatlardan en az 10cm uza¤a
yerle�tiriniz.

- Havaland›rmalar› hiçbir �ekilde
kapatmay›n›z ve ürünü yatak, kanepe,
kilim ve benzeri yüzeylere koymay›n›z.

- E¤er ürünü raf veya benzeri bir yere
yerle�tirecekseniz yeterli derecede
havaland›rman›n oldu¤undan emin olun.

- Ürünü dü�ebilece¤i güvensiz bir yere
koymay›n.

- Ürünün dü�mesi çocuk ve eri�kinleri
yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar
verebilir.

11. Y›ld›r›m, F›rt›na veya
Kullanm›yorken

- E¤er ürün uzunca bir süre
kullan›lmayacaksa �ebeke ve antan
ba¤lant›s›n› kesiniz. Bu, y›ld›r›m ve eletrik
�ebekesindeki dalgalanmalar›n sebep
olaca¤› zarar› engelleyecektir.

12. Alakas›z Nesneler

- Ürünün deliklerine ürünle alakas› olmayan
herhangi bir�ey sokmay›n›z. Yüksek voltaj
noktalar›na dokunabilir veya ürüne zarar
verebilirsiniz.

13. Parça De¤i�imi

- Bir parça de¤i�imi gerekli oldu¤u zaman
servis çal›�an›n›n üretici taraf›ndan
öngörülmü� parçay› kulland›¤›ndan emin
olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük
bir hasar olu�abilir.

Uyar›

1. Elektrik kablosu ve fi�inin hasar
görmemesi için;

- Elektrik kablosunda iste¤e göre de¤i�iklik

yapmay›n›z.

- Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya
k›v›rmay›n›z.

- Elektrik ba¤lant›s›n› kesmek için lütfen
fi�ten tutarak çekiniz.

- Is›t›c› araçlar› kablodaki plastik kaplaman›n
erimemesi için kablodan mümkün oldu¤u
kadar uzak tutunuz.

2. Elektrik Çarpmas›ndan korunmak için;

- Ürünün içini açmay›n›z.

- Ürünün içine metal veya yan›c› maddeler
sokmay›n›z.

- Elektrik fi�ine ›slak ellerle dokunmay›n›z.

- Herhangi bir elektrik k›v›lc›m›
gördü¤ünüzde fi �i hemen prizden çekiniz.

3. Ürüne Zarar gelmemesi için;

- Ürün ar›zal›yken kullanmay›n›z. Aksi
taktirde daha ciddi hasarlar olu�abilir. Bu
gibi durumlarda lütfen sat›c›n›zla ba¤lant›ya
geçiniz.

- Ürünün smartkart veya modül yuvas›na
yabanc› maddeler sokmay›n›z. Bu ürünün
ömrünün k›salmas›na sebep olabilir.
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Ürünü Kullanmadan Önce1
Paket ‹çeri¤i

Paketi açt›¤›n›zda, a�a¤›da gösterilen gerekli parçalar›n hepsinin tamam oldu¤undan
emin olun. E¤er bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmü�se, lütfen sat›c›n›zla
ba¤lant›ya geçin.

Not: Ürünün resmi paketten ç›kan üründen farkl› olabilir.

Ön Panel

STANDBY Tu�u

Al›c›y› bekleme konumuna geçirir/ç›kar›r.

MENU Tu�u

Menü’ye girmenizi sa¤lar.

SELECT Tu�u

Menüde bulundu¤unuz konumu seçer.

STANBY LED‹

Bekleme konumundayken k›rm›z› olarak yanar.

B-MAIL LED‹

Mesaj al›nd›¤›nda ye�il olarak yanar.

RCU LED‹

Kumandada herhangi bir tu�a bas›ld›¤›nda
k›rm›z› olarak yanar.

NAV‹GASYON Tu�lar›

Menü içinde hareket etmenizi sa¤lar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Smartcard Yuvas›

D-Smart Smartkart› için yuva (English version
should be; A slot for D-Smart Smartcard)

Modül yuvas›

Ko�ullu eri�im modülü için yuva

4 51 2 3

8 97

Uzaktan Kumanda
Piller

Kullanma K›lavuzu
SCART Kablosu

6
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Arka panel

7
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9

12

7 8 9 10 11 12

Güç Kablosu
Elektrik prizine tak›l›r

MODEM Connector
Telefon hatt›na ba¤lan›r
ETHERNET Connector
Geni� bantl› internete (kablo
modem, ADSL) ba¤lan›r
TV SCART
TV Scart kablosuna ba¤lan›r.
VCR SCART
VCR Scart kablosuna ba¤lan›r.

TV veya VCR a ses sinyalleri
için ba¤lan›r.

AUDIO L/R

S/PDIF
RF anten sistemine ba¤lan›r.

TV veya VCR a görüntü sinyali
için ba¤lan›r.

V‹DEO

RF IN
RF anten sistemine ba¤lan›r.

Anten kablosu arac›l›¤›yla TV’na ba¤lan›r.
RF OUT

LNB OUT
Ba�ka bir uydu al›c›s›na ba¤lan›r.
LNB IN
Uydu anten kablosuna ba¤lan›r.

Ko�ullu eri�im

Baz› TV ve Radyo kanallar›n›n serbest
olarak yay›nlanmas›na kar�›n, birçok TV
ve Radyo kanal› ancak bir ko�ullu eri�im
komponenti arac›l›¤›yla abone olmak kayd›
�art›nda izlenebilmektedir.

1. Smartkart Yerle�tirilmesi

Smartcard görünü�te kredi kart›na benzer
ve abone oldu¤unuz yay›nlar› izlemenize/

dinlemenize olanak verir. Bu uydu
al›c›s›ndaki Smartcard yuvas› sadece NDS
Smart card› ile çal›�abilir.

1.   Ön paneldeki sa¤ kapa¤› aç›n.

2.   Smart kart› yatay, cipi (küçük kare
�eklinde alt›n rengi bölüm) a�a¤› bakacak
�ekilde tutun.

3.   Smartcard› yuvaya yerle�tirin.

Genel Arabirim (Cl) modülünün
tak›lmas›:

Uydu al›c›n›z Genel Arabirim deste¤ine de
sahiptir.

1.   Ön paneldeki sa¤ kapa¤› aç›n.

2.   Önce Smartcard› Cl modülüne
yerle�tirin, daha sonra Cl modülünü yuvaya
tak›n.
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Uzaktan Kumanda

YARDIM
Yard›m menüsüne geçi� yapar.

INTERAKTIF
interaktif menüye geçi� yapar.

REHBER
Displays the Programme Guide.

7

8

9
10

MOZA‹K
Kanal mozaikini görüntüler.

Yön Tu�lar›
Menüler içinde gezinmenizi sa¤lar.
Mute
Al›c›y› sessiz konuma geçirir.
D-SMART
D-Smart portal›na geçi� yapar.
Ses Tu�lar›
Ses seviyesini artt›r›p eksiltir.
‹nteraktif Renkli Tu�lar
Menüler içinde de¤i�ik fonksiyonlar üstlenir
Numerik Tu�lar

D-Smart merkezi taraf›ndan size gönderilen
mesajlar› görüntüler.

B-MAIL

11 MENÜ
Al›c› ayarlar› menüsüne geçi� yapar.

12 Standby
Al›c›y› bekleme konumuna geçirip, bekleme
konumunda geri ç›kar›r

13 FAVOR‹
Favori kanallara geçi� yapar.

14 INFO
Program banner›n› veya bulundu¤unuz
menudeki yard›m bilgisini görüntüler.

15 OK
Menülerde üzerinden bulundu¤unuz noktay›
onaylar.

16

+
Program özeti ve bunun gibi ek bilgileri
görüntüler.

17

Kanal Tu�lar›
Kanal Tu�lar›

18

GER‹
Bir önceki ekrana döner.

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

8

9

10



Kurulum2

5

Bu bölüm uydu al›c›s›n›n nas›l kurulaca¤›n›
anlatmaktad›r, iste¤inize göre a�a¤›daki
ba¤lant› �ekillerinden birini seçin. Uydu
al›c›n›z› di¤er bir elektronik sisteme
ba¤lamadan önce lütfen uydu al›c›n›z ve
sistemin elektrik �ebekesinden ayr›
oldu¤una emin olun.

Anten/TV/VCR Ba¤lanmas›

Scart Kablosu ile

1. LNB ‹N giri�ine anteni ba¤lay›n.

2. SCART kablosunu a�a¤›daki figürdeki
gibi ba¤lay›n.

Not: Televizyonunuzu do¤rudan al›c›n›z›n
Video/Audio ç›k›�›na

ba¤lad›¤›n›z taktirde,
daha canl› bir görüntü
alarak televizyon
izlemekten daha çok

keyif al›rs›n›z

RCA Kablosu ile
1. LNB IN giri�ine anteni ba¤lay›n.
2. RCA kablosunu a�a¤›daki figürdeki gibi ba¤lay›n.
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RF (koaksiyel) Kablo ile
1. LNB IN giri�ine anteni ba¤lay›n.
2. RF kablosunu a�a¤›daki figürdeki gibi ba¤lay›n.

Not: Varsay›lan Kanal 21.

Ses Sistemi Ba¤lant›s›
1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF ba¤lant›s›n› Dolby Digital decodere ba¤lan›r.
2. Video ba¤lant›s›n› TV’nin V‹DEO ‹N konnektörüne ba¤lay›n.
3. AUDIO L/R ba¤lant›s›n›, ses sisteminin AUDIO IN L/R giri�ine RCA kablosu ile ba¤lay›n.



Bir sonraki ad›m S‹NYAL AYARLARI
ekran›d›r, istenilen sinyali seçin ve OK tu�u
ile devam edin.

Bir sonraki ad›mda seçti¤iniz sinyalin
seviyesi ve kalitesi görünecektir.
Sisteminizde herhangi bir ayar sorunu olup

olmad›¤›n› bu ekrandan anlayabilirsiniz.

Sinyale kilitlenildi¤i zaman al›c› bu ekran›
kendisi geçecektir.

Tebrikler. Al›c›n›z› art›k kullanabilirsiniz.

Al›c›n›n Çal›�t›r›lmas›
1. Al›c›n›n elektrik kablosunu prize tak›n.
2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY dü¤mesine bas›n.

Turksat 2A/D-Smart Kurulumu

E¤er al›c› ilk defa çal›�t›r›l›yorsa Ki�isel
Ayarlar seçene¤i kar�›n›za ç›kacakt›r.

Ayarlar›n›z› ki�isel zevkinize göre seçin ve
daha sonra Kaydet ile kabul edin..

Kabul ettikten sonra Kurulum Kontrolü

ekran› kar�›n›za gelecektir. E¤er Turksat
1C/2A uydusuna bakan tekbir çanak varsa
OK tu�una basarak devam edin. Birden
çok çanak varsa kurulum için + tu�una
bas›n.

Al›c›n›za ba¤l› olan çanak antenlerin LNB
ayarlar›n› LNB ayarlar› menüsünden
yapabilirsiniz.

7
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Basit Kullan›m3
Program› Görüntüleme

Kanallar› KANAL+/KANAL- veya Numeric(0-9) tu�larla de¤i�tirebilirsiniz. Ayr›ca Kanal
Listesi veya Program Ak›�›n› da kullanabilirsiniz. Ses seviyesini de SES+ /SES- tu�lar›yla
ayarlayabilirsiniz.

Program Ak›�› ve Özet

Program bilgisi, her kanal de¤i�tirdi¤iniz zaman sizin ayarlayabilece¤iniz bir süre boyunca
görüntülenir. Ayr›ca bir program› izlerken INFO tu�una basarak istedi¤iniz zaman
program ak›�›n› görüntüleyebilirsiniz, izledi¤iniz program›n özetini + tu�una bir defa
basarak görüntüleyebilirsiniz.

Altbant görüntülenme süresini Menü-Ayarlar-Ki�isel Ayarlar-Altbant Süresi ile
ayarlayabilirsiniz.

Seçti¤iniz program›n özetini görüntülemek için + tu�una bir kere bas›n›z

Altyaz› ve Seslendirmeler

E¤er izled¤iniz programda varsa, program bilgisinde altyaz› sembolü görüntülenecektir.
E¤er görüntülenmiyorsa, sar› tu�a basarak altyaz› ve seslendirmelerin olup olmad›¤›n›
kontrol edebilirsiniz.       ve       tu�lar›yla, altyaz› ve seslendirmeleri de¤i�tirebilirsiniz.

Program Rehberi4
Program Rehberi

Program ak›�›na REHBER tu�uyla veya
MENU-TV REHBER‹-REHBER ile
ula�abilirsiniz.

Program Rehberi, bütün kanallar›n
program bilgisini tarih ve zamana göre
verir navigasyon tu�lar›yla. Program
Ak›�›n›n içinde gezinebilirsiniz. Navigasyon
tu�lar›yla bir programa gidildi¤inde. E¤er
OK tu�una bir kere bas›l›rsa Program Özeti ekran› görüntülenir. Program› hat›rlatmak
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için OK tu�una veya ye�il tu�a bir kere
daha basmak yeterlidir. Ayr›ca + tu�una
basarak ta program bilgisini
görüntüleyebilirsiniz.

Kanal Listesi

D-Smart/TVRehberi/Kanal Listesi ile
DSmarta özel kanallar› ve kendi ekledi¤iniz
di¤er kanallar› listeleye bilirsiniz, izlemek
istedi¤iniz kanal› seçip OK tu�una
bast›¤›n›zda ön-izleme penceresinde kanal
görüntülenir. Bir sefer daha OK tu�una
basarsan›z seçti¤iniz kanal› tam ekran
olarak izleyebilirsiniz.

Favori Kanallar

You can view the program guide of the
favorite channels you have selected in
Fav Channels.

Radyo Kanallar›

Radyo Kanal Listesiyle dijital radyolar›
dinleyebilirsiniz.

Program Türü

D-Smart/TV Rehberi/Program Türü ile,
programlar› tarz›na göre s›n›flay›p
seçebilirsiniz,         tu�lar›yla program
türünü seçip OK tu�una bas›n.

Program seçildi¤i zaman program bilgisi
ekran› belirecektir.

Program Hat›rlatma

Hat›rlatmas›n› istedi¤iniz kanallar›
listeleyebilirsiniz.
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Ayarlar5
Kanallar› Düzenle

Kanal Ekle opsiyonu ile D-Smart yay›nlar›
haricinde istedi¤iniz kanal› ekleyebilirsiniz.

1. Kanal› arayaca¤›n›z uyduyu seçin. Bu
seçim LNB Ayar› menüsünde kurdu¤unuz
uydular aras›nda olabilir.

2. Kanal› arayaca¤›n›z transponderi seçin
veya liste d›�›nda bir frekansta arama
yapacaksan›z Kullan›c› Tan›ml› seçin.

3. Kullan›c› tan›ml› �eçtiyseniz taratmak
istedi¤iniz transponderin frekans›n› girin.

4. Taratmak istedi¤iniz transponderin
polarizasyonunu seçin.

5. Taratmak istedi¤iniz transponderin
sembol oran›n› girin.

6. Taratmak istedi¤iniz transponderin FEC
oran›n› girin.

7. E¤er sadece seçti¤iniz transponderi
taratacaksan›z TP Tara, tüm uyduyu
taratacaksan›z

Uydu Tara seçene¤ini seçin.

Daha sonra bulunan kanallar ekran›
gelecektir. Burada isterseniz be¤endi¤iniz
kanallar› birer birer, isterseniz bulunan
kanallar›n hepsini ekleyebilirsiniz.

Kanallar› Ta�›/Sil opsiyonu ile D-Smart
kanallar› hariç ekledi¤iniz kanallar›n yerini
de¤i�tirebilir veya silebilirsiniz. Silmek veya
ta�›mak istedi¤iniz kanal›n üzerine gelin
ve OK tu�una bas›n.

Tüm Kanallar› Sil opsiyonu ile D-Smart
kanallar› hariç ekledi¤iniz kanallar›n tümünü
silebilirsiniz.

Ki�isel Ayarlar

Ki�isel Ayarlar ile zevkinize göre a�a¤›daki
ayarlan seçebilirsiniz.

- EPG Lisan›: Menü lisan›n› belirler.

- Seçenekler: Türkçe, ingilizce

- Hat›rlat›c› Geçi�i: Hat›rlatmak için
i�aretledi¤iniz bir programa otomatik olarak
geçmenizi sa¤lar.

- Seçenekler: Evet, Hay›r

- Hat›rlat›c› Süresi: Hat›rlatmak için
i�aretledi¤iniz bir program›n ba�lamadan
ne kadar süre önce hat›rlat›laca¤›m belirler.

- Altbant Süresi: Altbant›n ekranda
görünece¤i süreyi belirler.

- Favoriler: Favori kanal listesinin aç›k ya
da kapal› olmas›n› belirler.

- Altyaz›lar: E¤er yay›nlanan programda
altyaz› varsa altyaz›n›n aç›k veya kapal›
olmas›n› belirler.

Sistem Ayarlar›

Ses Ayarlar›

Ses Ayarlar› ile e¤er yay›nda varsa
varsay›lan birinci ve ikinci seslendirme
lisan›n› seçebilirsiniz. Ayr›ca e¤er yay›nda
Dolby Digital seslendirme mevcutsa yine
Ses Ayarlar› menüsünden seçebilirsiniz.



TV Kurulumu

UHF Ç›k›� Kanal›

E¤er al›c›n›z› televizyona RF ç›k›�› arac›l›¤›yla
ba¤l›yorsan›z, buradan UHF ç›k›� kanal›n›
seçebilirsiniz. E¤er seçti¤iniz kanal yanl›�sa
görüntüyü tamamen kaybedebilirsiniz,
(varsay›lan UHF ç›k›� kanal› 21)

SCART Ayarlar›

Scart ayarlar› ile televizyonunuzun
destekledi¤i SCART ba¤lant› türünü
seçebilirsiniz. Seçenekler Composite
CVBS.SVHSYC.RGB.

TV Ayarlar›

TV ayarlar› menüsünde görüntü oran›n›
4:3 veya 16:9 olarak, ayr›ca görüntü
standart›n› da PAL G, PAL I, PAL K olarak
seçebilirsiniz.

Sinyal Ayarlar›

Sinyal Ayarlar›nda Al›c›n›z›n D-Smart
yay›nlar›n› ve program bilgilerini alabilmesi
için gerekli olan sinyal seçeneklerinden
birini seçebilirsiniz.

1. Listedeki seçeneklerden birini seçiniz.

2. Kar�›n›za seçti¤iniz sinyalin sinyal

seviyesi ve sinyal kalitesini gösteren ekran
gelecektir.

3. Ortadaki kilit i�aretinin ye�il olmas›n›
gözlemleyin. E¤er i�aret k›rm›z› olarak
kal›yorsa GER‹ tu�uyla bir önceki ekrana
gidip di¤er bir seçene¤i deneyin.

4. Gerekli bütün parametreler al›nd›¤›nda
al›c› otomatik olarak anasayfaya
geçecektir.

LNB Ayar›

Cihaz›n›za ba¤l› olan çanaklar›n LNB
ayarlar›n› buradan yapabilirsiniz.

- LNB: Ayarlad›¤›n›z çana¤›n numaras›n›
belirler. Seçenekler 1,2,3,4.

- UYDU: Ayarlad›¤›n›z çana¤›n yönelmi�
oldu¤u uyduyu belirler.

- LNBTipi: Kulland›¤›n›z LNB nin tipini
belirler. Seçenekler tek bantl›, çift bantl›.
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- L.O. Alt Frekans›: LNBnin birincil L.O.
frekans›n› belirler.

- L.O. Üst Frekans›: LNBnin ikincil L.O
frekans›n› belirler.

- DiseqC Modu: LNBnin ba¤l› oldu¤u
DiseqC switch giri�ini belirler.

Sistem Bilgisi

Sistem Bilgisi ekran›nda cihaz›n›za ait
donan›msal ve yaz›l›msal bilgileri ayr›ca
Smartkart ve cihaz seri numaran›z›
görüntüleyebilirsiniz.

CA Modülü

Al›c›n›zda D-Smart yay›nlar› d›�›nda di¤er
�ifreli yay›nlar› da izleyebilmek için Cl Modül
yuvas› bulunmaktad›r. Cl yuvas›na izlemek
istedi¤iniz �ifreli pakete ait modül ve kart
ikilisini yerle�tirerek izlemeyi
gerçekle�tirebilirsiniz.Takt›¤›n›z Cl
modülünün durumunu CA Modülü
ekran›ndan takip edebilirsiniz.

Fabrika Ayarlar›

Fabrika Ayarlar› ile al›c›n›z› hiç kurulmam›�
duruma geri döndürebilirsiniz. Ancak bütün
ayarlar›n›z kaybolaca¤›ndan dolay› gerek
görmedikçe fabrika ayarlar›na geri
döndürmeyiniz.

Favori Kanallar

Favori Kanallar ile favori kanal listenizi
düzenleyebilirsiniz. Favori kanal listesine
eklemek istedi¤iniz kanal›n üzerine gelin
ve OK tu�una bas›n, istedi¤iniz kanallar›
ekledikten sonra De¤i�iklikleri Uygula ya
gelip OK ile ç›k›n.

Engellenenler

Engellenenler ile sizden ba�kas›n›n
seçti¤iniz kanallar› izlemesini
engelleyebilirsiniz. PIN kodunuzu girdikten
sonra engellemek istedi¤iniz kanal›n
üzerine gelin ve OK tu�una bas›n.
Engellemek istedi¤iniz kanallar›n hepsini
seçtikten sonra De¤i�iklikleri Uygula ya
gelip OK ile ç›k›n.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi ile belirli ya� gruplar›n ait
programlar›n izlenmesini engelleyebilirsiniz.
Engelledi¤iniz programlar ancak PIN kodu
girmek �art›yla izlenebilir. Engellemek
istedi¤iniz ya� grubunun üzerine gelin ve
OK tu�una bas›n.

Anahtar Kodu

Anahtar Kodu ekran›nda engellenmi� veya
çocuk kilidi ile kilitlenmi� programlan
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izleyebilmek için girmeniz istenen �ifreyi
ayarlayabilirsiniz.

1. Eski �ifrenizi girin. (Varsay›lan 0000)

2. Yeni �ifrenizi girin.

3. Yeni �ifrenizi ikinci sefer girin.

E¤er ilk ve ikinci girdi¤iniz yeni �ifre ayn›ysa
�ifreniz de¤i�tirilmi� olacakt›r.

B-Mail6
D-Smart merkezi çe�itli konularda size
bilgilendirme mesajlar› gönderir. Bu
mesajlar› B-Mail ile görüntüleyebilirsiniz.

1.   Görüntülemek istedi¤iniz B-Mailin
üzerine gelin.

2.   OK tu�una bir defa bas›n.

3.   Okudu¤unuz mesaj› silmek için
kumandan›zdaki renkli tu�lardan k›rm›z›
tu�a bas›n.

Eri�im Bilgileri7
Daha ayr›nt›l› bilgi almak için ula�abilece¤iniz
mü�teri hizmetleri numaras›.

Yard›m8
Menü ve ‹zle-Öde için yard›m ba�l›klar›n›
bulabilirsiniz.
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Tüketici Hizmetleri9
De¤erli Mü�terimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz
bilinçli tüketicilere çok geni� kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye ba�ladı.
Do¤rudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine ba�vurabilir ve arzu etti¤iniz hizmeti
talep edebilirsiniz.

*Sabit telefonlardan  yapılan aramalarda �ehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile
yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde
bulunan formu doldurarak 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da  0216 423 23
53 nolu telefona faks çekerek de ula�abilirsiniz. Yazılı ba�vurular için adresimiz: Beko Hizmet
Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/‹STANBUL

      A�a¤ıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldı¤ınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukarıdaki telefon numaralarından Ça¤rı
Merkezimize ba�vurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartı’’nı sorunuz.
5. ‹�iniz bitti¤inde servis teknisyeninden ‘‘H‹ZMET F‹�‹’’ istemeyi unutmayınız. Alaca¤ınız
Hizmet Fi�i, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
sa¤layacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça süresi)

Yeni Numaralar:
444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)
Di¤er Numaralar:
(0216) 585 8 404

D-Smart Mü�teri Hizmetleri: 0 212 478 03 03
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