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Bu kurulum kartında sadece kullanıcı tarafından yapılabilecek basit kurulum ve 
temel fonksiyonlar kısaca anlatılmaktadır. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi için 
kullanım kılavuzunu incelemenizi öneririz.
F Konnektörün RG6 uydu kablosuna bağlanması

İlk kurulumu ve kanalların aranması
 Bu cihaz Uydu (DVB-S) kanallarını arayan otomatik ayar fonksiyonu ile 
donatılmıştır.
Aramayı başlatıp kanalları kaydettikten sonra Program Tablosunda tercihinize 
göre favori listelerine kopyalayabilir ve sıralayabilirsiniz.
DVB-S uydu kanalları için 6000, kanal hafızası mevcuttur; bunlara uydudan 
aldığınız kanalları atayabilirsiniz.

Dil, ülke seçimi ve dijital kanalların ayarlanması
1 Cihazı bekleme modundayken açmak için »POWER«, düğmesine basın.

 –  Cihaz ilk kez açıldığında »Kurulum Rehberi« menüsü görünür.

Yardım: 
7  »Kurulum Rehberi« menüsü ekranda görünmezse, Kullanım kılavuzunda an-

latılan cihazı fabrika ayarlarına döndürme hakkındaki talimatları izleyin.

2 Dili »B«, »A«, »D« veya »C« düğmesiyle seçin ve »OK« düğmesiyle onayla-
yın.

3 Ülkeyi seçmek için »B«, »A«, »D« veya »C« düğmesine basıp »OK« düğme-
siyle onaylayın.

 –  »Operator Seçimi« menüsü görüntülenir.

4 »Operator Seçimi« menüsünden »B«, »A«, »D« veya »C« düğmesiyle opera-
tor seçimini yapıp »OK« düğmesiyle onaylayın. 

 –  »Digitürk Eutelsat« Digitürk üyeliğiniz varsa Digitürk kurulumu yapılır, seçili 
uydu EUTELSAT 7 ° Doğu ayarları hazırdır.

 –  »Digitürk Türksat« Digitürk üyeliğiniz varsa Digitürk kurulumu yapılır, seçili 
uydu TURKSAT 42 ° Doğu ayarları hazırdır.

 –  »Standart Mod« Standart uydu kurulumu yapılır, seçili uydu TURKSAT 42 ° 
Doğu ayarları hazırdır.

Bağlantı ve hazırlık 
1 Cihazın arka tarafındaki »LNB IN« soketine uydu antenden gelen RG6 

koaksiyel uydu kablosunun F konnektörünü bağlayın. 

2 F Konnektörü bağlarken ilk önce konnektörün ortasındaki ince ve sivri kablo 
ucunu »LNB IN« ince deliğine yerleştirerek yavaşça itin daha sonra vidalı 
konnektörü sağa doğru çevirerek sıkın.  

3 Bu işlemi yaparken F konnektörün kısa devre olmamasına dikkat edin aksi 
takdirde cihazınız zarar görebilir. 

5 »Kolay kurulum« öğesini »OK« düğmesiyle onaylayın.

 –  Diğer menü seçenekleri görüntülenir, seçili uydu 42 ° Doğu ayarları hazır-
dır.

6 Aramaya başlamak için »●« (yeşil) düğmesine basın.
 –  »Arama Sonuçları« menüsü görünür ve TV+Radyo kanallarının aranmasına 

başlanır.
 –  Arama işlemi, alınan kanallarının sayısına bağlı olarak değişebilir.
 –  »PROGRAM TABLOSU« görüntülendiğinde arama işlemi sona ermiş demektir.

Not:
7  Arama işlemi, bitmeden önce »MENU« düğmesiyle sona erdirilebilir.

Program Tablosu
1 »MENU« düğmesiyle menüyü açın.

2 »D« veya »C« düğmesiyle »KAYNAK AYARI« menüsünü seçin ve »OK« düğ-
mesiyle onaylayın.

 –  »KAYNAK AYARI« menüsü görüntülenir.

3 »C« düğmesiyle »Program Tablosu« öğesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
 –  »Program Tablosu« menüsü görüntülenir.

Not:
7  Program Tablosunda bir kanal isminin yanında  işareti varsa kanalı izle-

mek için bir CI modülü ve akıllı kart gerekir.
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Cihazın HDMI kablosu ile bağlantısı
1 Cihazın arkasındaki »HDMI« soketine televizyondan gelen HDMI kablosu-

nu bağlayın.

Not:
7  Televizyonunuz HDCP özelliğini desteklemiyorsa HDMI çıkışından görün-

tü alamazsınız.

Cihazın SCART kablosu ile bağlantısı
1 Cihazın arkasındaki »TV SCART« soketine televizyondan gelen SCART 

kablosunu bağlayın.

Uzaktan kumandaya pillerin takılması
1 Kapağını çıkartarak pil yuvasını açın.

2  Pilleri yerleştirin (2 x 1,5 V micro, örneğin R03 veya AAA). Pil kutuplarına 
dikkat edin (pil yuvasının tabanında işaretlidir). 

3 Pil yuvasını kapatın.

Çevre ile ilgili not
Pil veya cihaz ambalajı üzerinde bulunan bu sembol, bu ciha-
zla birlikte verilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi 
gerektiğini göstermektedir. Bazı piller üzerinde, bu sembol 

kimyasal bir sembolle birlikte kullanılabilir.  Pillerin içindeki civa oranı 
%0.0005’den fazlaysa civa için HG kimyasal sembolü, kurşun oranı 
%0.004’ten fazlaysa kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Ağır metal ihtiva 
etmeyenler de dahil olmak üzere, piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. 
Lütfen kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin. 
Bulunduğunuz bölgedeki yasal yönetmelikleri öğrenin.

Uydu alıcının çalıştırılması 
1 Cihazın adaptörünü prize takın. 
 – Cihazın ön panelinde »00:00« yazısı görüntülenir. 

00:00

2 Cihaz üzerindeki Açma/Kapama »9« düğmesine basın. 
 – Ekranda » « yazısı görüntülenir. 

3 TV’yi çalıştırın, uydu alıcıyı bağlamak için kullandığınız bağlantı yöntemiyle 
eşleşen AV giriş seçeneğini seçin.
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Kanalları silme
1 »Program Tablosu« menüsünde düzenle modunu seçmek için »●« (kırmızı) düğ-

mesine basın.

2 »C«, »D« ve »B«, »A« düğmesine basarak silinecek kanalı seçip »●« (sarı) 
düğmesiyle onaylayın.

Not:
7  Tüm kanalları silmek için »●« (mavi) düğmesine basın.

3 Silme işlemini onaylamak için »●« (yeşil);

 veya

 Silme işlemini iptal etmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

4 »Program Tablosu« çıkmak için »MENU« düğmesine basın.

Program tablosunda kanalları taşıma
1 »Program Tablosu« menüsünde düzenle modunu seçmek için »●« (kırmızı) düğme-

sine basın.

2 »C«, »D« ve »B«, »A« düğmesine basarak taşınacak kanalı seçip »●« 
(kırmızı) düğmesiyle onaylayın.

3 »C«, »D« ve »B«, »A« düğmesine basarak kanalı yeni konumuna taşıyıp 
»OK« düğmesiyle onaylayın.

Not:
7  Diğer kanalları taşımak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.

4 »Program Tablosu« çıkmak için »MENU« düğmesine basın.

Kaydetme
Programları kaydedebilirsiniz. Bu programlar için veri harici veri ortamına 
kaydedilir ve bu arşiv cihazınız aracılığıyla yönetilir.
Harici veri ortamında 1 dakikalık kayıt süresi için 44MB ila 110 MB'lık 
hafızaya ihtiyaç vardır. 
Kayıt sırasında arşivden başka bir kayıt izlenebilir.

Bir programın kaydedilmesi
1 »1…0« veya »P+«, »P–« düğmesiyle kanalı seçin ve » « düğmesine 

basın.
 –  Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süre-

si.

 –  Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur.

2 Kaydı sona erdirmek için »7« düğmesine basın.

3 Onaylamak için »●« (yeşil) düğmesine;

 veya

 kayıda devam etmek için »●« (kırmızı) düğmesine basın.

Notlar:
7  Kaydı bitirdiğiniz zaman, otomatik olarak harici veri ortam üzerine de-

polanır.
7  Harici veri ortamı kayıt esnasında çıkarılması durumunda kayıt otomatik 

olarak iptal edilir ve harici veri ortamına kaydedilemez.

USB Kayıt

Harici veri ortamının bağlanması
Notlar:
7  Harici Veri ortamını bağlamadan önce, cihazı bekleme (stand-by) modu-

na almanız tavsiye edilir. 
7  Harici veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, cihaz bekleme (stand-

by) moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.
7  Cihaz üzerinde »USB« ve »USB (HDD)« olmak üzere iki adet USB girişi 

bulunmaktadır.
 »USB (HDD)« girişine ilave güce ihtiyacı olan (örneğin harici sabit disk) 

USB aygıt bağlanır.
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1 Bellek çubuğunu cihazın önünde bulunan »USB« USB arayüzüne takın.

 veya

 harici sabit diski cihazın arkasında bulunan »USB (HDD)« USB arayüzüne 
takın.

Dosya tarayıcı 
Dosya tarayıcı, harici veri ortamının gönderdiği video, ses ve resim verilerini 
gösterir.
Bir veri ortamı farklı dosya formatlarını içeriyorsa, filtre fonksiyonu 
kullandığınızda çalmak/oynatmak için ihtiyaç duymayacağınız verileri 
(Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) devreden çıkarabilirsiniz.

USB SÜRÜCÜSÜ           %3
Dolu (MB)                          475
Toplam (MB)                 19145

USB SÜRÜCÜSÜ           %3
Dolu (MB)                          475
Toplam (MB)                 19145

VİDEO DOSYASI
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Dosya tarayıcısı ana menüsü
1 Seçilmiş veri formatı.

2 Veri ortamı adı.

3 Veri ortamındaki toplam klasörler.

4 Seçili bir dosyanın ön izleme ekranı.

5 Harici veri ortamı bilgisi.

6 Menü kontrolleri.

USB Oynatma
Harici veri ortamının bağlanması
Harici Veri ortamını bağlamadan önce, cihaz bekleme (stand-by) moduna 
almanız tavsiye edilir. Cihaz bağlantısını yapın ve cihazı yeniden açık 
duruma getirin. 
Veri ortamının bağlantısını kesmeden önce, cihaz bekleme (stand-by) 
moduna getirilmelidir; aksi takdirde, dosyalar zarar görebilir.

Not:
7  Cihazın önünde bulunan USB arayüzü USB standartı gereği 500mA akı-

mı destekler. Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihaz-
larınızı cihazın sadece arkasında bulunan »USB (HDD)« USB arayüzüne 
bağlayabilirsiniz.

7  »USB (HDD)« USB arayüzüne bağlanılan harici sabit disk ile beraber güç 
kablosu kullanıldığı durumlarda cihaz kapatıldığında harici harddiskin de 
güç kablosu çekilmelidir.

7  USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının cihazdan 
çıkarılmaması gerekmektedir.

7  ITE (Bilgi Teknolojisi Donanımları) cihazları için EN 55022/EN 55024’te 
tanımlandığı üzere, iki yönlü veri aktarımı mümkün değildir.

7  USB üzerinden aktarım, kendi başına bir çalışma modu değildir. Bu, yal-
nızca ek bir fonksiyondur.

00:00

1 Cihazın üzerindeki »USB (HDD)« USB arayüzü ile harici cihazın üzerinde-
ki ilgili veri çıkışını (harici sabit disk, dijital kamera, kart okuyucu veya MP3 
oynatıcı) bir USB kablosu ile bağlayın.

 veya
 bellek çubuğunu cihazınızın »USB« USB arayüzüne takın.

Notlar:
7  Cihaz »USB« USB arayüzü USB standartı gereği 500mA akımı destekler. 

Harici sabit disk vb. gibi daha yüksek güç harcayan cihazlarınızı cihazın 
sadece arkasında bulunan »USB (HDD)« USB arayüzüne bağlayabilir-
siniz.

7  »USB (HDD)« USB arayüzüne bağlanılan harici sabit disk ile beraber 
güç kablosu kullanıldığı durumlarda cihaz kapatıldığında harici harddis-
kin de güç kablosu çekilmelidir.

7  USB Aygıtından herhangi bir dosya okunurken USB Aygıtının cihazdan çı-
karılmaması gerekmektedir.

 Zaman kaydırma – programları duraklatma
İzlediğiniz programı duraklatabilirsiniz. Bu kullanışlı bir özellikdir. Örneğin bir 
film seyrederken telefon çaldı filmi durdurup hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız 
yerden devam edebilirsiniz.
Son sahne freeze-frame görüntüsü ekranda görüntülenir ve zaman kaydırma 
harici veri ortamına kaydedilir.
Zaman kaydırma modunda harici veri ortamında bulunan boş hafıza kadar 
kayıt yapılabilir. Zaman kaydırma başlatıldığında boş alana göre kayıt süresi 
hesaplanarak ekranda görüntülenir.
1 Yayın sırasında »8!« düğmesine basın.
 –  Görüntü durdurulur ve gecikme süresi/kalan kayıt süresi görüntülenir.

2 Yayına kaldığı yerden devam etmek için »8!« düğmesine basın.

 –  Siz yayını izlerken, sistem de bunu kaydetmeye devam eder.

Not:
7  Aşağıdaki işlevler zaman kaydırma modunda kullanılabilir.
 –  Hızlı geri sarma, istenilen hız için »3« düğmesine bir kaç kez basın;
 –  Hızlı ileri sarma, istenilen hız için »4« düğmesine bir kaç kez basın;
 –  Duraklatmak için »8!« düğmesine basın.

3 Zaman kaydırma işleminden çıkmak için »7« düğmesine basın.
 –  »Canlı Yayın« mesajı görünür.
 –  Zaman kaydırma sahneleri hafızadan silinir.
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Oynatma/Çalma - Temel fonksiyonlar 
1 Veri ortamını seçmek için » « düğmesine basın, »C«, »D« veya »B«, »A« 

düğmesiyle  »USB« öğesini seçip »OK« düğmesiyle onaylayın.
 –  Veri ortamı dosya tarayıcısı (“İçerikler”) ekranda gösterilir.
2 »C« veya »D« düğmesiyle formatı (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dos-

yası) seçin.
3 »OK« düğmesiyle dosya genel bakış öğesini seçin.
4 »C« veya »D« düğmesiyle istediğiniz veri ortamını seçin ve »OK« düğmesiy-

le onaylayın.
 –  Veri ortamı dizin listesi ekrana gelir. 
5 »C« veya »D« düğmesiyle istediğiniz dosyayı seçin ve »OK« düğmesiyle 

onaylayın.
 –  Alt dizin listesi ekrana gelir. 

Not:
7  »<« düğmesiyle ana klasöre geri dönün.

6 »C« veya »D« düğmesiyle şarkıyı ya da resmi seçip »8!« düğmesine 
basarak oynatma işlemini başlatın.
Notlar:
7  Film hakkındaki bilgileri »?« düğmesine basarak izleyebilirsiniz.
7  MP3 verilerini çalarken, albüm bilgileri, şarkı ve şarkıcı, menünün sol ta-

rafında görüntülenir.
7  Görüntü verilerini oynatırken, çözünürlük ve boyutla ilgili bilgiler »?« düğ-

mesine basarak izleyebilirsiniz.
7  Görüntü verilerini oynatırken, DivX Ayarları menüsüne »?« düğmesine iki 

kez basarak girebilirsiniz.
7  Dosya tarayıcı görüntü verilerini oynatırken kapanır. Tekrar dosya tarayı-

cıya geçmek için »7« düğmesine basın.
7 Oynatmayı duraklatmak için »8!« düğmesine basın.
8 Oynatmaya devam etmek için »8!« düğmesine basın.
9 Oynatmayı sona erdirmek için »7« düğmesine basın. 
 – Dosya tarayıcı görünür.

Favori listesi oluşturma
Favori kanallarınızı seçebilir ve bunları dört liste halinde kaydedebilirsiniz 
(FAV1 ile FAV4).

Not:
7  Favori listesi seçmek için »0 FAV« düğmesine basın.

1 »Program Tablosu« menüsünde, »●« (sarı) düğmesiyle liste yönetimi görünümü-
ne geçin.

2 »D« veya »C« düğmeleriyle kanalı seçin.
3 Kanalı »B« veya »A« düğmesiyle favori listesi 1 ila 4’ün içine itin ve »OK« 

düğmesiyle kaydedin.
 –  Favori listesindeki pozisyon »✔« ile işaretlenir.
 –  Aynı kanalı birden fazla favori listesine ekleyebilirsiniz.
 –   Her favori listesine en fazla 250 kanal eklenebilir.

Not:
7  Favori listesinden kanal silebilirsiniz. »C«, »D«, »B« veya »A« düğmesiy-

le kanalı seçin ve »OK« düğmesiyle silin. 
7  Favori kanal listesine kaydedilmiş bir kanal silindiğinde favori listesindeki 

kanal sıralaması güncellenir.
4 Ayar işlemini sonlandırmak için »MENU« düğmesine basın.

Favori listesinde kanalların sıralanması
Favori listelerine eklenen kanallar kişisel tercihe göre sıralanabilir.
1  »Program Tablosu« menüsünde düzenlenecek favori listesini »1« ila »4« düğme-

si ile seçin.
2 »C«, »D«, »B« veya »A« düğmesiyle yer değiştirilecek kanalı seçip »●« 

(kırmızı) düğmesine basın.
3 »C«, »D«, »B« veya »A« düğmesiyle kanalı yeni konumuna taşıyıp »OK« 

düğmesiyle onaylayın.
Notlar:
7  Aynı favori listesindeki diğer kanalları da sıralamak için 2 ila 3 adımlarını 

tekrarlayın.
7  Diğer favori listesindeki kanalları da sıralamak için 1 ila 3 arasındaki 

adımları tekrarlayın.
4 Seçili favori listesinden çıkıp tüm kanal listesini görüntülemek için »●« (mavi) 

düğmesine basın.


