1. Kurulum
Tam ekranda iken【MENU】tuşuna
basın ve menüye girin. [

/

]

tuşlarına basarak Kurulum, Kanal
Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya
Merkezi
menülerine
geçiş
yapabilirsiniz.
Kurulum
menüsü
altından Anten Ayarları sekmesini
seçiniz.

Başlat sekmesine gelin ve sonra [

/

]

tuşlarını kullanarak Kör Tarama veya
Otomatik Taramayı seçin.

1.2 Motor Ayarları
Bu pencereden motor tipini değiştirin.

1.1 Anten Ayarları
Bu bölümde kullanmak istediğiniz
uyduyu seçin ve uygun LNB
parametresini ayarlayın.

1.3 Uydu Listesi
1
Bu
menüde
Sil/Ekle/Düzenle/Tara
uygulayabilirsiniz.
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[

/

]

tuşlarına

uydulara
işlemlerini

basarak

parametreleri
değiştirebilirsiniz.
Yapılan seçimleri kontrol etmek için
[ok] tuşuna basın. “LNB Power”
parametresinde “On” ve “Off” olmak
üzere iki seçenek vardır. “On” seçeneği
seçildiğinde uydu alıcısından antene
enerji gönderilecektir. “Off” seçilmesi
halinde ise enerji gönderilmeyecektir.
2 Bütün parametreleri ayarladıktan
sonra
bir
uydudaki
kanalları
bulabilmenin iki kısa yolu vardır.

2 İşlem yapmak istediğiniz uydunun
üzerine gelin ve [ok] tuşuna basın.
Örnek olarak; Tarama yapmak için
“Mavi” tuşa basın. Karşınıza Arama
Modunu seçebileceğiniz küçük bir
pencere açılacak. İstediğiniz modu
seçin ve [ok] tuşuna basın.
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1.4 TP Listesi
1 Farklı uydulardaki TP’lere bu menü
altında
Sil/Ekle/Düzenle/Tara
işlemlerini uygulayabilirsiniz.

2 Örnek olarak; TP eklemek için
“Yeşil”
tuşa
basın.
Yeni
TP
girebileceğiniz küçük bir pencere
açılacak. Parametreleri doğru bir
şekilde girin ve [ok] tuşuna basın.

2 Örnek olarak; Kanal silme moduna
girmek için [1] tuşuna basın. İstediğiniz
kanalları silmek için [ok] tuşu ile kanalları
seçin. Değişiklikleri onaylamak için [EXIT]
tuşuna basın.

3 FAV: FAV moduna girmek için [5]
tuşuna basın. Seçtiğiniz kanal üzerinde [ok]
tuşuna bastığınızda FAV gruplarını
seçebileceğiniz küçük pencere karşınıza
gelecek [ok] tuşu ile Favori grubunu seçin.
Değişiklikleri onaylamak veya Ayarlara geri
dönmek için [EXIT] tuşuna basın.

2. Kanal Düzenleme
2.1 TV Kanalı
1 Bu menüde seçtiğiniz kanala Yeniden
Adlandır/Sil/Taşı/Atla/Kilitle
işlemlerini
uygulayabilirsiniz.
2.2 Radyo Kanalı
TV Kanalı menüsündeki ayarlar ile
aynıdır.
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2.3 Kanalları Sil
Tüm TV ve Radyo kanallarını silmek
için [ok] tuşuna basın. Küçük
pencerede silme işlemini onaylayın.

3. Sistem Ayarları
Zaman, Zamanlayıcı, Dil, TV vs.
Ayarlarını
bu
menü
altından
yapabilirsiniz.

3.1 Zaman Ayarları
1 Bu menüde otomatik modu
kullanabilir veya manuel modu
kullanarak doğru zaman bölgesini
ayarlayarak saat bilgisini kanal
yayınından alabilirsiniz.
2 Yerel modu seçerek zamanı kendiniz
ayarlayabilirsiniz.
Kaydetmek
ve
Çıkmak için [MENU]/[EXIT] tuşlarını
kullanın.
3.2 Zamanlayıcı Ayarları
1 Aşağıdaki gibi zamanlayıcı eklemek
için [Yeşil] tuşu kullanın. Gerekli
ayarlamaları yaptıktan sonra işlemi
doğrulamak ve çıkış yapmak için
[EXIT]
tuşunu
kullanın.

2 Düzenleme: Seçilen zamanlayıcıları
düzenlemek için [Sarı] tuşa basın.
3 Sil: Seçilen herhangi bir zamanlayıcı
silmek için [Kırmızı] tuşa basın.
3.3 Dil
“Dil”
menüsünde
seçim
yapabileceğiniz 10’a yakın farklı dil
seçeneği bulunmaktadır.
3.4 AV Ayarları
AV
Ayarları
menüsünde
TV
ayarlarınızın
gerektirdiği
şekilde
ayarlamaları yapın.

3.5 Kilit Kontrolü
“Kilit Kontrolü” menüsüne girebilmek
için [ok] tuşuna basın ve karşınıza
gelecek olan pencereye varsayılan
olarak ayarlanan “0000” kodunu girin.
Doğru kod girildiğinde aşağıdaki gibi
ekran gelir.
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Menü Kilidi “On” olduğu durumda Ana
Menü/Sistem Ayarları menüsüne vs.
girilmek istenildiğinde şifre sorulacaktır.
Kanal Kilidi “On” olduğu durumda
kullanıcının kilitlediği kanallar açılmak
istendiğinde şifre sorulacaktır. “Off”
durumunda kanal kilidi yoksayılacaktır.
OSD Ayarları
Şeffaflık/OSD Zaman Aşımı/Kanal
Değişimi
ayarlarını
bu
menüden
yapabilirsiniz.
1 Şeffaflık: Değer seçmek için [

/

güncellemeye başlamak için [ok] tuşuna basın.
2 Dump: Yazılım dosyanızı uydu alıcınızda
daha sonradan kullanmak istiyorsanız “Dump”
modunu seçerek yazılımı USB belleğer
kopyalayabilirsiniz.

5.

Medya Merkezi
Medya merkezi USB cihaz takıldıktan

sonra

kullanılabilir

hale

gelir.

Medya
Merkezi
menüsüne
gelindiğinde
resimdeki gibi bir menü görülür.

]

tuşlarına basın ve kaydedip OSD Ayarları
menüsüne dönmek için [EXIT]/[MENU]
tuşuna basın.
2 OSD Zaman Aşımı: Kanal değiştirme
esnasında ekranın alt tarafında bilgi çubuğu
görünür. Bu bilgi çubuğunun ekranda kalma
süresi bu parametre ile ayarlanır.
3 Kanal Değişimi: İki türlü kanal değişim
tipi vardır. İsteğinize göre seçminizi yapın.
Renk Ayarları
Bu menüde Parlaklı ,Zıtlık vs.
ayarlarını yapabilirsiniz.

4. Araçlar
4.1 Sistem Bilgisi
Bu menü altında cihazınızın yazılım ve
donanımı ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
Çıkmak için [EXIT] tuşuna basın.
4.2 Fabrika Ayarları
Fabrika Ayarları’na dönmek için [ok]
tuşuna basın. Şifre girmek için karşınıza
gelen ekrana “0000” şifresini girin. Şifre
doğru bir şekilde girildiyse sistem
varsayılana dönecek ve bütün kanalları
silecektir. Bu fonksiyonu kullanırken lütfen
dikkatli olun.
4.3 Yazılım Güncelleme
“Yazılım
Güncelleme”
menüsünde
aşağıdaki modlar bulunur:
1 USB ile Güncelleme ： ”.bin” uzantılı
yazılım dosyasının doğru yolunu seçin ve

5.1 Medya Oynatıcı
Bu menüden Video/Müzik/Resim vb.
medya dosyalarına ulaşabilirsiniz. Seçimi
onaylamak için [ok] tuşuna basın. Çıkış
yapmak veya menüye geri dönmek için
[EXIT]/[MENU] tuşlarını kullanın.
1 Dosya Modu: Bu modda Müzik, Video ve
Resim gibi bütün medya formatlarını
oynatabilirsiniz.
2 Video Modu: Menüden “Video” seçeneğini
seçin. Ekranda kullanılabilir video dosyaları
karşınıza gelecektir. Cihazınızın desteklediği
dosya formatları şu şekildedir.
.MP4/.AVI/.MKV/.FLV/.MPG/.VOB/.TS vs.
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3 Müzik Modu: Müzik menüsüne girmek için
Müzik sekmesi üzerinde [ok] tuşuna basın.

4 Resim Modu：”Resim” menüsüne girerek
resimlere tek tek veya otomatik slayt olarak
göz atabilirsiniz.
5.2 PVR Yönetimi
When you press [menu] key to enter media
center menu, there will display the PVR
Management.
1 Move the highlight to “PVR Management”
and press [ok] key. It will display “PVR
Management” as below:

2 Zaman Kaydırması：Zaman Kaydırmasını
“Aç/Kapat” yapabilmek için [Sol/Sağ]
tuşlarına basın. Zaman Kaydırması açık
olduğunda kullanıcı TV seyrederken Zaman
Kaydırma fonksiyonunu kullanabilir.
1 PVR parametlerini ayarlamak için
“TS Dosya Boyutu” ve “Kayıt Süresi”
ayarlarını kullanın.
5.3 Kayıt Dosyaları
Kayıt Dosyalar menüsünde kaydettiğiniz
dosyaları görüntüleyebilir ve oynatabilirsiniz.
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