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Kablo TV alıcısı size kablo şebekesi üzerinden bir çok kanalı izleme olanağı verir. Bu 

kullanım kılavuzu , kurulum ve cihazın özelliklerini kullanabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız 

bilgileri kapsamaktadır. Bu kılavuzda yer alan bilgilerin, cihaz özelliklerinin, tasarımı ve 

performansının teknolojik ve mühendislik alanlarında olabilecek değişimler sebebiyle servis 

sağlayan operatör  tarafından, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilmesi hakkı saklıdır.

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD

Yerleşik Conax Modül

Otomatik PAL/NTSC Çevirme

1000  TV ve Radyo Kanalı hafızası

32 Farklı Favori grubu belirleyebilme olanağı

Değişik Favori Kanal Düzenleme Seçenekleri ( Kanalları Listede Taşıyabilme, Atlatma, 

Kilitleme )

Çoklu OSD Dil Desteği 

7 Günlük Elektronik Program Rehberi desteği

USB Aygıta Kayıt yapabilme ve Timeshifting özelliği

MP3 Müzik Dosyalarını Çalabilme, Resim Albümleriniz için slayt show olanağı

Grafik OSD Ekranda Canlı Yayın İzleyebilme

Kanallar İçin Yaş Sınırlaması olanağı

Kolay Kullanımlı OSD Menü

8 Timer  programı yapabilme olanağı.

Altyazı desteği DVB EN300743 ve EBU

VBI ve OSD üzerinden Teletext desteği  DVB ETS300472,  

Son Kanal Hafızası

Otomatik Kanal Listesi ve Güncelleme Özelliği

FAT16/FAT32/FAT12 ve NTFS disk format desteği

JPEG/BMP/ Muzik/ Video/ Kayıt Dosyalarını tarayıcıda görüntüler ve destekler

Hızlı İleri/Hızlı Geri 2/4/8/16/24,Yavaş İleri/Yavaş Geri 1/2, 1/4, 1/8,  Ayraç Oluşturma / 

Ayraça Atlama 

Ethernet Bağlantısı

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i  

Oyunlar





HDMI Kablo RF IEC KabloScart - Scart Kablo

HC-1
2

 D
igital H

D C
able S

TB



İzlenmiş son 10 kanalı liste olarak görüntüler ve ve 
Kanal Listesi açıkken Teledünya ve Favori Kanallar 
Listeleri arasında geçiş sağlar.

PR+,PR-

SUB

VOL+,VOL-

İzlenmekte olan kanalın Önceki/Sonraki program bilgilerini 
görüntüler, menü modunda imleçi sol ve sağ yönde hareket 
ettirmek için, Kanal Listesi açıkken sayfa düzeninde (+/-10 kanal) 
ilerlemek için.

İzleme modunda kanal değiştirmek için, 

Bir kanalı izlerken sonraki/önceki kanallara ilişkin bilgi çubuğunun 
ve EGP bilgisinin görüntülenmesi için, menü modunda imleçi yukarı 
ve aşağı yönde hareket ettirmek için, OK Kanal Listesi açıkken
listedeyukarı/aşağı hareket için.

 Altyazı desteği seçeneklerini görüntüler

İzleme modunda ses seviyesini ayarlamak için, 



DİJİTAL SES AMPLIFIER BAĞLANTISI

GÜÇ AÇMA/KAPAMA

SKART KABLO İLE TV 'YE BAĞLANTI

MODEM veya ETHERNET SWITCH BAĞLANTISI

TV 'Yİ HDMI GİRİŞE BAĞLAYIN

RF IN: RF SİNYAL KABLO BAĞLANTISI
LOOP OUT: KABLO MODEM VEYA ANALOG TV BAĞLANTISI



DİJİTAL SES ÇEVİRİCİSİ 
VEYA AMPLIFIER

HOPARLÖR

SPDIF

veya



Kurulum sırasında OK tuşu bir seçimi onaylar,         tuşlarıyla listelenen menü alt bileşenlerini 

bir sütun boyunca görebilirsiniz.OK ile bunlardan her hangi birine girilebilir.       

     tuşlarıyla ana menü içindeki alt-menü seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Her hangi bir alt 

menü seçeneğine gelince OK tuşlayıp beyaz imleçi istediğiniz fonksiyonu gerçekleştirmek 

üzere hareket ettirebilirsiniz. MENU veya EXIT tuşlarıyla menü katmanlarında geri gidip ana 

menüden çıkabilirsiniz. 

Kablo TV Alıcınızın tüm bağlantılarının doğru ve uygun yapıldığından emin olun. Cihaz 

fabrikadan her hangi bir kanal yüklenmemiş olarak çıkar. Dolayısıyla başlatıldığında , yüklü 

kanal olmadığını belirten bir mesaj görüntülenir bu durumda Ana Menüden, MENU veya EXIT 

tuşlayarak çıkamazsınız. Sistem kanal olmadığını “Kanal Yok” diye bildirecek.  Kanal 

olmadığında bazı Alt-Menü seçenekleri de etkin olmayacaktır gri olarak görüntülenecektir. 



Kanal Yüklü olmadığında “TV Kanal Listesi”, “Radyo Kanal Listesi”, “Tümünü Sil” 
gibi  alt menü seçenekleri etkinleşmez.

Menü yapısı aşağıdaki gibidir;

Otomatik Arama
Manuel Arama

Timer Ayarı

Conax CA Posta Kutusu
Yerel Network Ayarları

Hava Durumu

RSS Okuyucusu

Tetris

USB

USB 'yi Güvenle Çıkarın

1.  “TV Kanal Listesi” düzenlenmesi için bu menü seçeneği 

üzerinde OK tuşlayın. 

2.     tuşları ile listede düzenlemek istediğiniz programı 

seçin. Listede yukarı ve aşağı yönde hareket sırasında 

imleçin üzerinde olduğu kanal PIG ( küçük ekran) ekranında 

izlenebilir.

A- “Teledünya Kanal Listesi” ve Favori Listeleri 'nde yapılabilecek Kanal 
Düzenleme fonksiyonları.

1- FAV (FAV tuşu) : Favori kanal listelerinizi bu menü adımında 
oluşturabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki FAV tuşuna basın. 
Fav Listesi 1.Fav Listesi 32 arasında istediğiniz bir grup ismini seçin. 
Favori Listenizde olmasını istediğiniz kanalları, imleçi, yukarı ve 
aşağı hareket tuşlarını        kullanarak  taşıyıp OK ile seçebilirsiniz. 
Seçilen kanal favori ikonu ile işaretlenecek. İşaretlemeyi iptal etmek 
isterseniz kanal üzerinde tekrar OK tuşlayın. Favori Listenizde 
olmasını istediğiniz tüm kanalları bu şekilde işaretleyin ve EXIT tuşu 
ile çıkın. Bir başka Favori listesi oluşturmak için aynı yöntemi 
kullanabilirsiniz. Bir veya daha fazla Favori Listesi oluşturulduktan 
sonra kanal düzenleme menüsünde            tuşlarıyla “Teledünya 
Kanal Listesi” ve  favori listeleri arasında düzenleme yapmak 
istediğiniz listeyi seçebilirsiniz..  



2- Kilitle (KIRMIZI renk tuşu) : “Teledünya Kanal 

Listesi” ve  Favori Listesi 'nde bazı kanalları 

ki l i t leyerek izlenmesini şifre gir işine zorunlu 

kılabilirsiniz.      tuşlarıyla “Teledünya Kanal 

Listesi” ve  favori listeleri arasında kanal kilitleme 

yapılacak liste seçilebilir.  KIRMIZI renk tuşuna 

basarak kilitleme fonksiyonunu aktif edin. Seçilen 

Listede kilitlenmesini istediğiniz kanalları, imleçi 

yukarı ve aşağı hareket tuşlarını           kullanarak  

taşıyıp OK ile seçebilirsiniz. Seçilen kanal Kilit 

3- Atla (YEŞİL renk tuşu) : “Teledünya Channel List” 

ve/veya  Favori Kanal Listesinde  izleme modunda PR+ 

ve PR- tuşlarıyla kanal değiştirirken bazı kanalların 

görüntülenmeden otomatik olarak atlanmasını tercih 

edebilirsizi.              tuşlarıyla “Teledünya Kanal Listesi” 

ve/veya  favori listeleri arasında kanal atlama işlemi 

yapılacak liste seçilebilir.  YEŞİL renk tuşuna basarak 

Atlama fonksiyonunu aktif edin. Seçilen Listede 

atlanmasını istediğiniz kanalları, imleçi yukarı ve aşağı 

hareket tuşlarını           kullanarak  taşıyıp OK ile 

seçebilirsiniz. Seçilen kanal, listede kanal değiştirirken 

Atla 'nacağını ifade eden bir ikon ile işaretlenecek. 

İşaretlemeyi iptal etmek isterseniz kanal üzerinde tekrar 

OK tuşlayın. Listede Atlanmasını istediğiniz tüm 

kanalları bu şekilde işaretleyin ve EXIT tuşu ile çıkın..

B- Sadece Favori Listesi'de uygulanabilecek Kanal Düzenleme fonksiyonları:

Teledünya TV /Radyo Kanal Listeleri kanal Sıralama, kanal Silme ve kanal Taşıma 

fonksiyonlarına kapalıdır. Fakat Favori Listeleri için, yukarıda detaylı anlatılan düzenleme 

fonksiyonlarının yanı sıra kanal Sıralama, kanal Silme ve kanal Taşıma fonksiyonları 

kullanılabilmektedir.

ikonu ile işaretlenecek. İşaretlemeyi iptal etmek isterseniz kanal üzerinde tekrar OK 

tuşlayın. Şifre girilerek erişilmesini istediğiniz tüm kanalları bu şekilde işaretleyin ve 

EXIT tuşu ile çıkın. Seçilen bu kanallar izleme modunda şifre girilmeden izlenemez. 

Varsayılan şifre “0000”dır. 



1- Taşı: (SARI renk tuşu) 

Kanal sıralamasını yeniden oluşturmak istediğiniz 
Favori Listesini          tuşları ile seçin.  SARI  renk 
tuşu ile kanal Taşıma fonksiyonunu aktif edin. 
Listede yeri değişecek olan kanalı veya aynı 
lokasyona yerleştirilmek istenen birden fazla 
kanalı         tuşlarını kullanarak listede imleçi kanal 
üzerine getirip OK tuşlayarak seçin. Seçilen her 
kanalın yanında taşınacağını ifade eden bir ikon 
görünür. Aynı lokasyona birlikte taşınacak kanal 
veya kanallar seçildikten sonra, imleçi listede 
taşıma yapmak istediğiniz yere getirin ve SARI 
renk tuşuna tekrar basarak taşıma işlemini bitirin. 
Seçilen kanallar imleçin üzerinde olduğu kanalın 
üzerindeki liste pozisyonuna taşınır. Kanallar 
taşındıkları yeni lokasyonda kendi aralarındaki 
sırası, listede taşıma işlemi öncesindeki sıra 
düzeninde olacaktır. ( OK ile işaretlenme sırasının 
önemi yoktur.) Yeniden bir veya birden çok kanalı 
taşımak isterseniz tekrar SARI tuşa basarak 
devam edi l i r ve yukarda anlat ı lan iş lemler 
uygulanır. 

2- Sil: (MAVİ renk tuşu)

Kanal Silme işlemi yapmak istediğiniz Favori 
Listesini          tuşları ile seçin.  MAVİ  renk tuşu ile 
kanal Silme fonksiyonunu aktif edin. Listede 
Silinecek olan kanalı veya  kanalları          tuşlarını 
kullanarak ve listede imleçi kanal üzerine getirip 
OK tuşlayarak seçin. Seçilen her kanalın yanında 
Silineceğini ifade eden bir ikon görünür. Silme 
işleminden vazgeçmek istediğiniz kanalın üzerinde 
t e k r a r  O K  t u ş l a y ı n  v e  s i l m e  i k o n u n u n  
kaybolduğunu gözleyin. Silme işlemini bitirmek için 
EXIT tuşuna bastığınızda  "Kaydetmek istiyor 
musunuz?" mesajı ile son kez onay istenir. “Evet”  
seçeneğini seçip (  seçi l i düğme “kırmızı” 
renkligörünür.!)  OK tuşlarsanız silme işleminiz 
kaydedilir, veya “Hayır” seçerek OK tuşlayarak  
silme işlemini gerçekleşmeden iptal edersiniz. 

1.2 Radyo Kanal Listesi

1.1 TV Kanal Listesi, paragrafında anlatılanların tamamı Radyo Kanal Listesi için de 
aynı şekilde uygulanır. Bu yüzden tekrar anlatılmayacaktır.

KİLİT



1.3 Tümünü Sil 

Bu menü adımı, Tüm Teledünya TV ve Radyo 
Kanal Listelerini ve  Favori Listelerini siler.
İmleç Tümünü Sil alt-menü adımı üzerine taşınır 
ve OK tuşlanır . "Uyarı! Kanal lar Si l inecek 
Onaylıyor musunuz?"  mesajı ile onay istenir. 
“Evet”  seçeneğini seçip ( kırmızı renkli düğme 
seçili düğmeyi ifade eder.!)  OK tuşlarsanız silme 
işlemi kaydedilip çıkılır, veya “Hayır” seçip OK 
tuşlayarak  silme işlemini gerçekleşmeden iptal 
edilip çıkılır. 

“Otomatik Arama” menü adımı üzerinde OK 
tuşlarsanız tüm “Teledünya TV ve Radyo Kanalları 
otomatik olarak bulunur ve listelenir. Herhangi bir 
parametre g i r iş i veya ayara gerek yoktur. 
Aramanın sonlandığı “Arama Bitti” mesajı ile 
bildirilir. Çıkmak için OK ile onaylayın.

2.1 Otomatik Arama

2.2 Manuel Arama 

1. Frekans: Sayı tuşları ile kHz olarak değer girilir.
2. Sembol Hızı: Sayı tuşları ile KS/s olarak değer 
girilir.
3. QAM:          tuşları ile bir değer belirlenir
4. Sadece FTA: Tüm FTA ve Şifreli kanalların 
bulunması için          tuşlarıyla Hayır seçilir.            
5. Arama:  OK ile girilen frekans ve değerler için 
arama başlatılır. 
6. Aramanın sonlandığı “Arama Bitti” mesajı ile 
bildirilir. Çıkmak için OK ile onaylayın.



1. OK tuşlayarak veya          hareket tuşları ile 
i lerleyerek Sistem Ayarı ana menü adımına 
erişirsiniz. 
2. İmleçi Yukarı veya Aşağı yönde          tuşları ile 
ilerleterek Sistem Ayarı alt menü adımlarına 
erişebilirsiniz.

1.          ve OK ile dil seçimi menüsüne girin. 
D i l : OSD l isan seçimid i r.      tuş lar ı i le 
değiştirilebilir.
İlk Ses: Çoklu dil seçeneği olan kanallarda tercih 
edilecek ilk dil seçeneğini belirtir.
İkinci Ses: Çoklu dil seçeneği olan kanallarda tercih 
edilecek ikinci dil seçeneğini belirtir.
Teleteks: Tercih edilecek Teleteks dil seçeneğini 
belirtir.
2. MENU veya  EXIT ile kaydedip çıkabilirsiniz. 
3. Türkçe seçenekleri yukarıdakilerin tümü için 
cihazların fabrika çıkışında varsayılan dildir.

     Tuşları ile imleçi Sistem Ayarı ana menüsünün 
alt menü adımlarından “TV Sistemi” 'ne ilerletin. Bu 
menü adımında seçenekler tuşlandıkça etkisini 
hemen göreceksiniz.
1. Video Çözünürlük:  480i, 480p, 576i, 576p, 
720p_50, 720p_60, 1080i_50 ve 1080i_60. ( Video 
Çıkış: RGB olarak seçilmişse, “PAL M”, “PAL N” ve 
“Kaynaktan Kontrol” diğer seçeneklerdir.
2. Görüntü Oranı: 4:3LB (LetterBox), 4:3PS 
(PanScan), 16:9LB (LetterBox), 16:9FULL ve Oto 
olarak seçilebilir. 

3. Video Çıkış: YUV veya RGB olarak seçilebilir. YUV tercih edilmesi gereken 
seçenektir. Fakat Scart kullanıldığı zaman Altyazı görüntülenmez. RGB seçim 
durumunda, Scart çıkış kullanıldığında  altyazı görüntülenebilir, fakat LCD ve 
Plazma TV kullanımı durumunda RGB çıkış YUV çıkışa oranla daha düşük ekran 
çözünürlüğü anlamına gelecektir. Cihaz Ana İşlemcisinin özelliğinden dolayı söz 
konusu olan bu durumdan dolayı seçimin LCD ve Plazma TV'lerde kesinlikle YUV 
olarak bırakılması önerilir.
4.Digital Ses Çıkışı: LPCM Çıkış, programda destekleniyorsa Dolby ses çıkışı 
alınabilecek olan seçenektir.  BS Çıkış, ses sinyalinin, harici bir başka sayısal 
amplifikatörü veya konvertör ile işleneceği durumlarda çevrim içi geçişle bu aygıtlara 
by-pass edilebileceğinden tercih edilen  seçenektir. 



1. Parlaklık: 0-100 arasında bir değer girebilirsiniz. 
2. Kontrast: 0-100 arasında bir değer girebilirsiniz. 
3. Renk Doyumu: 0-100 arasında bir değer 
girebilirsiniz. 
KIRMIZI renk tuşu i le başlangıç değerlerine 
dönebilirsiniz.

Teledünya şebekesinden yayınla birlikte doğru saat 
bilgisini alacaksınız. Aşağıdaki bilgiler referans 
olarak verilmiştir. 
1. GMT Kullanımı: Açık ve Kapalı olarak seçim 
yapılabilir. 
"Kapalı" saat ayarlarının manuel olarak girilebileceği 
durumu temsil eder ve menüde Tarih, Zaman girişi 
etkin olur. Eğer Açık seçilirse, saat ve zaman bilgisi, 
seçilen GMT Farkı dikkate alınarak yayın akışından 
alınan bilgiler doğrultusunda ortaya çıkar.

2. GMT Farkı: GMT Kullanımı “Açık” olarak belirlendiğinde sistem otomatik olarak 
servis sağlayıcı tarafından belirlenen  tarih ve zaman bilgisini alır. Bu durumda Tarih 
ve Zaman değerleri manuel giriş için aktif olmayacaktır. GMT Farkı doğru olarak 
girilmiş olmalıdır. Varsayılan GMT Farkı Türkiye için GMT+2 dir.
3. Yaz Saati: Varsayılan değer “Kapalı” dır. “Açık” seçilmesi durumunda GMT farkını 
tekrar gözden geçirin. 
3.Tarih, Zaman: GMT Kullanımı "Kapalı" seçilmesi durumunda etkinleşir. Bu durumda 
da GMT Farkı artık manuel olarak değiştirilemez. Tarih bilgisi yıl/ay/gün olarak girilir. 
Ayarlar tamamlandıktan sonra MENU veya EXIT tuşlarıyla ayarlar kaydedilip çıkılır. 
Eğer girilen değerlerden her hangi biri geçerli değilse "Geçersiz giriş! Düzeltmek için 
devam edecek misiniz?" mesajı “Evet” olarak seçilip OK tuşlanarak tekrar doğru 
değer girmek üzere menüye dönülür.
“Hayır” seçilmesi halinde değişiklik kaydedilmeden çıkılır. 

3.5 Timer Ayarı 

Cihazda yüklü kanal yoksa bu özellik kullanılamaz. 8 
Farklı Timer programı yapılabilir. Yukarı ve Aşağı 
yönde imleç ilerletilip timer programı örneğin “1 
Kapal ı ” üzer inde OK tuşlanarak ayar lanmaya 
baş lanı r. Timer Modu: Açık o larak seç i le rek 
aşağıdaki bilgiler ihtiyaca göre ayarlanır.

1. Timer mode: Varsayılan değer “Kapalı” dır. “Açık” 
konumuna getirin.
Ve Bir Kere için mi yoksa Günlük, Haftalık veya Aylık 
olarak  tekrar eden bir programlama mı yapmak 
istediğiniz belirleyin.



2. Timer Servisi: “Uyandırma” veya “Kayıt” uygulamalarından birini seçin. 
3. Kayıt veya Uyandırma “Tarih”, “Zaman” ve “Süre” Ayarı: Sayı tuşlarını kullanarak 
geçerli değerler girilir.
Süre: Kayıt süresini ifade eder. Belirtilen süre sonunda Kayıt biter ve cihaz otomatik 
olarak stadby konumuna geçer. MENU veya EXIT tuşları ile Kayıt veya Uyandırma 
programı tamamlanır, kaydedilir ve menüden çıkılır. Menüde giriş yapmadan önce 
Ebeveyn Kilidinde, Menü Kilidi: “Kapalı” olduğu kontrol edilmelidir. Varsayılan şifre 
“0000” dır.

3.6 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi menüsüne girmek için şifre girilmesi gerekir. 
Varsayılan şifre “0000” dır.

1. Menü Ki l id i : “Kapal ı ” seçi lmesi durumunda 
menülere girişte şifre sorulmaz. “Açık” seçilmesi 
durmunda Menülere şifre girilerek erişilir. 

2. Kanal Kilidi: “Açık” olarak seçilirse kilitlenmiş 
kanallara şifre girilerek erişilebilir. “Kapalı” seçilmesi 
durumunda bazı kanallar kilitlenmiş bile olsa izlemek 
için şifre girmeye gerek yoktur.

3. Yeni Şifre:(0-9) sayı tuşları ile yeni bir şifre 
belirlenebilir.

4. Şifre Onayı: Yeni belirlenen şifre tekrar girilir. Şifre 
Onayı için girilen değer “Yeni Şifre” ile aynı olmalıdır. 
D o ğ r u  g i r i ş  y a p ı l m a s ı  s o n u c u n d a  “ Ş i f r e  
Değiştirilmiştir!” mesajı görüntülenir.

3.7 OSD Ayarı 

1. OSD Süresi: Ekranda görüntülenen bilgi bandı, 
bilgi penceresi gibi OSD mesajların görüntüleme 
süresi saniye olarak seçilebilir. 2 sn. Görüntüleme 
varsayılan değerdir. 1sn...10sn. Arasında değer 
seçilebilir.

2. OSD Saydamlık: Ekranda görüntülenen kanal 
listesi, kanal bilgi bandı gibi pencerelerin şeffaflığını 
ayarlayabilirsiniz. Kapalı durum saydamlığın en az ( 
yani en mat) durumdur. Saydamlık arttıkça arka 
planda oynayan içerik o derece daha fazla fark 
edilebilir fakat OSD pencere içeriklerini okumak 
zorlaşabilir. 
Seçim Kapal ı , 10%, 20%, 30%, 40%. o larak 
yapılabilir. Varsayılan değer “Kapalı” dır. MENU veya 
EXIT tuşları ile ayar tamamlanır, kaydedilir ve 
menüden çıkılır.



3.8 Favori Listeleri 

Cihaz, 32 farklı favori listesi kullanıma açıktır. Bunlardan 
ku l land ık la r ın ız ı  bu  menü ad ımında  yen iden  
isimlendirebilirsiniz. Açılan pencerede bir ekran kılavyesi 
görülecektir. Bu pencere içerisinde SARI renk tuşu, Büyük 
Harf – Küçük Harf seçimi için kullanılır. KIRMIZI renk tuşu 
imleçin üzerindeki karakteri siler. Kılavye üzerinde hareket 
tuşlarını ilerleterek ve seçilen karakter üzerinde OK 
tuşlayarak istenilen karakterler ve isim yazılır. Kılavyedeki 
← tuşu ile imleç sola doğru karakterleri silerek ilerletilebilir. 
SP: Boşluk bırakmak için kullanılır. MAVİ tuş veya 
kılavyedeki OK ile değişikliği onaylayıp çıkabilirsiniz.

3.9 Diğer Ayarlar 

1. Kanal Gösterimi: Tümü olarak seçildiğinde hem FTA 
hem de şifreli kanallar filtre edilmeden gösterilir.
2. Kanal Geçişleri: Kanal geçişlerinde yeni kanal açılana 
kadar ki 1-2 saniyelik bekleme süresinde “Donarak 
Geçiş” olarak seçim yapılırsa son kanal donmuş olarak 
görüntülenir veya “Siyah Ekran” görünecek şekşlde 
seçim yapılabilir. HD kanallar arası geçişte siyah ekran 
görünmesi teknik olarak normaldir.

3. Standby 'da Saat: Cihaz standby konumundayken ön panel LED ekranda saat 
gösterilsin istiyorsanız “Açık” olarak seçim yapılır. “Kapalı” iken saat görünmez.
NOT: Standby 'da Saat: “Kapalı” olarak seçildiğinde Standby konumunda cihaz tamamen 
kapanır ve 1W civarında enerji tüketir. Fakat bu durumda, genel bir elektrik kesintisi olursa 
( veya arka panel anahtarı “Kapalı” ve sonra “Açık” konumuna açılırsa) , cihaz 
kendiliğinden “Standby” konumunda “Açık” çalışır konuma geçecektir. Bunu sebebi, 
cihazın, enerji kesintisinden önce tamamen kapalı mı yoksa standby konumunda mı 
olduğunu ayrıt etme olanağının olmamasındandır.
Uzun süre cihaz kullanılmayacaksa arka panel anahtarından kapatmak önerilir. 
4. Oto Standby: Cihaz uzaktan kumandası veya ön panelinden hiç bir komut almazsa, 
varsayılan değer 180 dakika sonra otomatik olarak standby konumuna geçer. Bu fonksiyon 
cihazın açık unutulduğu durumda otomatik olarak kapanmasını ve enerji sarfiyatını 
önlemesi açısından önemlidir. Süre 180dk., 150dk., 120dk., 90dk. Olarak seçilebilir veya 
kullanıma “kapatılabilir”.

1. OK tuşlayarak veya          hareket tuşları ile ilerleyerek 
Gereçler  ana menü adımına erişirsiniz. 
2. İmleçi Yukarı veya Aşağı yönde          tuşları ile 
ilerleterek Gereçler alt menü adımlarına erişebilirsiniz.

4. Gereçler 

4.1 Sistem Bilgisi 

Cihazla ilgili yazılım versiyon ve ürün kimlikleri görüntülenir.



4.2 Fabrika Ayarları

OK tuşlanarak cihazın fabrika ayarlarına geri 
döneceği, yapmış olduğunuz Favori Listelerinin, 
diğer liste düzenlemelerinin silineceği bir uyarı 
penceresi ile bildirilir. “Evet” ile ilerleyebilir veya 
“Hayır” ile işlem yapmadan menüden çıkabilirsiniz. 
Cihaz fabrika ayarlarına döndükten sonra otomatik 
olarak kanal araması yapar  tüm “Teledünya TV ve 
Radyo Kanalları otomatik olarak bulunur ve 
listelenir. 

Smart Kartı çip kontakları altta kalacak şekilde 
alıcınızın kart girişi slotuna yerleştirin.
B i r kaç san iye iç inde kar t c ihaz ta ra f ından 
tanınacaktır.
Smart Kart üzerinden, Abonelik, İçerik ,Ödeme 
Durumu hakkında serv is sağlayıcı taraf ından 
tanımlanan bazı bilgiler burada görüntülenebilir.

4,3 Conax CA

4.4 Posta Kutusu  

Servis Sağlayıcı tarafından aboneye iletilmek 
istenen mesajlar önce ekranda belli bir süre 
görüntülenir daha sonra Posta Kutusuna kaydedilip 
daha sonra tekrar okunabilir. Burada başta ödeme 
ve borç bilgileri olmak üzere aboneye kişisel 
mesajlar depolanır. 

4.5 Yerel Network Ayarları 

HDCP:  “Açık” ve “Kapalı”olarak seçilebilir, Açık olarak 
seçilirse
IP Adresi, Subnet Mask, Gateway, Birincil DNS  ve 
ikincil
DNS  parametreleri etkin değildir. Cihaz DHCP 
sunucudan bu değerleri otomatik olarak alır. “Kapalı” 
olarak seçilirse 0-9 sayı tuşlarıyla bu değerler manuel 
o la rak g i r i l eb i l i r. DHCP “Aç ık ”konumundayken 
istenildiğinde YEŞİL tuş “IP  Al” ile cihazın sunucudan 
tekrar IP alması sağlanabilir.

CA Slot



4.6 Hava Durumu

YEŞİL renk tuşu ile yeni bir şehir eklenebilir, 
SARI renk tuşu ile şehir silebilir, 
KIRMIZI renk tuşu ile bilgiyi güncelleyebilirsiniz. 
Toplam beş şehir için hava durumu bilgisi güncel 
olarak alınabilir.

4.7 RSS Okuyucu

RSS Kanal Listesi ekranın sol tarafındadır. 
Seçilen RSS Kanalı için RSS Haber Listesi ekranın 
sağ tarafında listelenir.
İstenilen RSS Kanal üzerinde OK tuşlayın. 
KIRMIZI Güncelle renk tuşu i le RSS Kanalları 
güncelleyebilirsiniz.
YEŞİL renk tuşu ile yeni RSS kanal ekleyebilir,
SARI renk tuşu ile RSS Kanalı silebilir, 
MAVİ renk tuşu i le RSS Kana l düzen lemes i 
yapabilirsiniz. Kumanda üzerindeki 0-9 sayı  tuşlarını 
ardışıl tuşlayarak  Kanal Adı, Kanal URL bilgisi 
düzenlemesi yapı labi l i r. Bu pencere içer is inde 
KIRMIZI CAPS renk tuşu, Büyük Harf – Küçük Harf 
seçimi için kullanılır. YEŞİL Sil renk tuşu imleçin 
üzerindeki karakteri siler. SARI OK tuşu ile değişikliği 
onaylayıp çıkabilirsiniz veya MAVİ İptal renk tuşu ile 
kaydetmeden menüden çıkabilirsiniz.

Sayısal Tuşları kullanarak harf karakterlerinin yazılma kuralı:

1 .,*?!@1 
2 ABC2 
3 DEF3 
4 GHI4 
5 JKL5 
6 MNO6 
7 PQRS7 
8 TUV8 
9 WXYZ9 
0 [boşluk]_-0 



1. Oyun ana menü adımında OK tuşlayın.

2.        i le bir oyun seçin ve OK tuşlayarak başlatın.

3. EXIT veya MENU tuşu ile oyundan ve bu menü adımından 

çıkabilirsiniz

6.USB

6.1 Medya Oynatıcı

Cihaza herhangi bir USB Aygıt takılı değilse bu menü adımı etkin olmayacak ve Gri olarak 
görünecektir. USB Aygıt takılır. [uda 1], [uda 2], ...olarak disk üzerindeki “Bölümler” 
görüntülenir. Bir bölüm üzerinde OK tuşlanırsa o bölüm için ROOT Directory görüntülenir. 
Her bir klasör ( alt directory) üzerinde OK ile klasör içine girebilirsiniz. Burada, Resim, Müzik, 
Video veya Kayıt dosyalarının listelendiği görüntülenir. “I” Medya ( yani kumandada INFO) 
tuşu veya “0” sayı tuşu ile hangi tip dosyaların görüntüleneceğini ve oynatılacağını “INFO” 
veya “0” tuşuna ardışıl olarak basıp seçim yapabilirsiniz. Seçimi yapılan medya tipi Sarı 
renkle pence üzerindeki başlık bölümünde ayrıt edilebilir. Liste penceresinin altında geçerli 
dosya konumu belirtilmektedir.

Renk tuşlarının kullanımı: 
1.YEŞİL tuş: YEŞİL renk tuşu ile seçilen dosya favori 
olarak belirlenir, ve bu dosya Oynatma Listesine eklenir. 
2.SARI tuş: Tüm Resim ve Müzik dosyaları Favori olarak 
işaretlenir ve Oynatma Listesine eklenir. 
3.KIRMIZI tuş: Oynatma Listesini görüntüler.
4.MAVİ tuş: MAVİ tuş ile Düzenleme penceresi açılır.

Fonksiyon Tuşlarının kullanımı: 

“INFO” veya “0” sayı tuşu ile Müzik, Resim, Video ve Kayıt dosya listelerine ( Medya Dosyası 
Tipi Seçimi) geçiş yapabilirsiniz.

“1” sayı tuşu ile dosya sıralama seçeneklerini gösteren pencere açılır.
İsim, Zaman ( Kayıt Tarihi), Boyut ve Favori kriterlerine göre dosyalar sıralanabilir.
“2” sayı tuşu ile çalma veya görüntüleme düzeni seçilir. Bir kere, Sırayla Sürekli, Rastgele (R) 
Sürekli olmak üzere üç mod vardır. 
“3” sayı tuşu ile resimler çoklu mozaik ekran biçiminde görüntülenebilir.

USB Aygıtlar pek çok uygulamada tatmin edici 
performans sergileyebilmesine rağman, Alıcınızda 
yüksek veri hızında görüntüyü depolarken veya kayıt 
ed i len i çer iğ in seyr i s ı ras ında kes in t i le re ve 
donmalara neden olabilmektedir. Bu yüzden USB 
Bellek seçimi yaparken USB HDD tercih edilmesine, 
yüksek hızlı olmasına ve kapasitesinin Video Kayıtları 
alabilecek büyüklükte olmasına özen gösterin. Kayıt 
e d i l e n i ç e r i k l e r S m a r t K a r t k u l l a n ı l m a k s ı z ı n 
seyredilemez veya bir başka medya oynatıcısında 
izlenemez. USB Aygıtın, USB menü adımında bulunan 
“USB 'yi Güvenle Çıkarın” OK ile tuşlandıktan sonra 
yuvasından çıkarılması  tavsiye edilir.
NOT: Cihaz Fabrika Çıkış şifresi “0000” dır.



Düzenleme Penceresi: 

MAVİ renk tuşu ile etkileşir.

KIRMIZI renk tuşu: Dosyaya yeniden isim vermek 
için kullanılır. Kumandanın 0-9 sayı tuşlarıyla seçilen 
dosyaya isim verilebilir. İsim değişikliği yapılan 
pencerede, Kırmızı renk tuşu ile büyük harf- küçük 
harf seçimi, Yeşil renk tuşuyla imleç üzerindeki 
karakterin silinmesi işlemi yapılıp SARI tuş ile 
onaylayıp, MAVİ tuş ile iptal edilerek çıkılabilir.

Müzik Listesinde;
“1” ile dosya sıralama ekranı açılır.
“2” ile tekrar moduna girilir ve tekrar seçimi yapılır. 
Müzik Listesi, Sadece Bir Dosya, Sürekli ve Dosya 
Sırasında, Sürekli ve Rastgele olarak içeriğinin 
çalınması düzenlenebilir. 
Renk tuşlarının işlevi yukarıda anlatılanla aynıdır.

YEŞİL renk tuşu: Başka klasör içine veya ROOT directory'e kopyalanacak dosya 
üzer ine im leç taş ın ı r YEŞİL tuş i le kopya lama ekranı aç ı l ı r, dosyay ı 
kopyalayacağınız klasör ( directory) içine imleç taşınır ve YEŞİL tuşa tekrar 
basılarak kopyalama işlemi başlatılır.

SARI renk tuşu: Silinmesi istenen dosya üzerine imleç taşınır SARI renk tuşuna 
basılır dosya yanında silineceğini ifade eden bir ikon eklenir. Tekrar SARI tuşa 
basılırsa işaret kalkar dosya silinmesi iptal edilir. İşaretli dosyalar OK ile silinmek 
üzere uyarı mesajı görünür. : " Simek istiyor musunuz ?"  EVET ile silme işlemini 
tamamlar veya HAYIR ile iptal edip çıkabilirsiniz. Veya EXIT ile silme işlemini iptal 
edip çıkabilirsiniz.

MAVİ renk tuşu: MAVİ tuş ile yeni bir Klasör yaratabilirsiniz. Kumandanın 0-9 sayı 
tuşlarıyla yaratılan Klasöre isim verilebilir. İsim değişikliği yapılan pencerede, 
Kırmızı renk tuşu ile büyük harf- küçük harf seçimi, Yeşil renk tuşuyla imleç 
üzerindeki karakterin silinmesi işlemi yapılıp Sarı tuş ile onaylayıp, Mavi tuş ile iptal 
edilerek çıkılabilir.

Video Listesinde; 
“1” ile dosya sıralama ekranı açılır. 
Renk tuşlarının işlevi yukarıda anlatılanla aynıdır.



Kayıt Listesinde; 

KIRMIZI renk tuşu: Kumandanın 0-9 sayı tuşlarıyla 
yaratı lan kayıt dosyasına isim veri lebi l i r. İs im 
değişikliği yapılan pencerede, Kırmızı renk tuşu ile 
büyük harf- küçük harf seçimi, Yeşil renk tuşuyla imleç 
üzerindeki karakterin silinmesi işlemi yapılıp SARI tuş 
ile onaylayıp, MAVİ tuş ile iptal edilerek çıkılabilir.
YEŞİL renk tuşu: Seçilen Kayıt Dosyasını kilitler ve 
ancak şifre sorgusu ile oynatır.
SARI renk tuşu: Seçilen Kayıt Dosyasını siler.

6.2 Kayıt Hafızası Bilgisi 

SARI renk tuşu: Disk Formatlanması için kullanılır. 
NTFS veya FAT olarak format tipi seçilebilir.

MAVİ renk tuşu: Eğer kullandığınız USB HDD birden 
fazla BÖLÜME ( partition) sahipse         tuşlarıyla bu 
bölümler seçilebilir. Seçilen bölüm USB HDD Bellek 
Bilgi Çubuğunda Mavi renkle görüntülenir. DVR Ayarı 
her bölüm için ayrı yapılabilir. Örneğin [uda 1] 
Timeshift için etkin kılınabilir fakat [uda 2]  için 
sadece Kayıt izni verilebilir. Kayıt, Timeshift ve Kayıt 
& TMS( Timeshift) olmak üzere 3 seçenek vardır.

6.3 DVR Biçimlendirme 

1.Timeshift: Bu fonksiyon “Açık” seçilirse. İzleme 
modunda Timeshift daima çalışır durumda olacak. 
Yani bir kanalı açtığınız andan i t ibaren kanal 
değiştirene kadar geçen sürede her bu kanalı açıldığı 
andaki görüntüsünden itibaren geçici kaydedilecek. 
Her ne zaman yeni bir kanala geçtiğinizde, yeni kanal 
iç in de aynı iş lem otomatik olarak yapı lacak. 
Dolayısıyla Medya Player ile ilgili ileri geri ve play 
tuşlarıyla izlemekte olduğunuz kanalı geriye dönüp 
baştan tekrar tekrar iz leyebi l i rs in iz. Bu kanal 
değiştirdiğinizde yeni kanal için de böyle olacaktır.

Timeshift açık olması, bellek ve cihaz arasında sürekli bir haberleşme ve kayıt süreci 
anlamı taşıdığından kanal değişim hızı ve Uzaktan Kumandanın tepki süresi “Kapalı” 
olması durumuna göre bir miktar yavaş olacaktır. Cihazı hızlı kullanmak isteğinde 
iseniz Timeshift: Kapalı seçimini yapın.

2. Kayıt & Timeshift: “Açık” olarak seçilirse, kayıt sırasında da Timeshift yapabilirsiniz. 
Yani kayıt yaparken diğer taraftan kaydedilen içeriğin başlangıcına dönerek veya 
arada bir konumdan tekrar tekrar izlemeyi sürdürebilirsiniz.
3. İlerleme Adımı: 30 sn., 1 dk., 5 dk., 10 dk. 
ve 30 dk. Olarak seçilebilir. Kayıt Oynatılırken, seçilecek adım süresi kadar hızlı            
tuşlarıyla ileri geri seçilen adımlar büyüklüğünde hizla ilerleyebilirsiniz.

6.4 USB 'yi Güvenle Çıkarın

Bu adım üzerinde OK tuşlandıktan sonra USB Aygıt güvenle çıkarılabilir.



7, Uzaktan Kumanda Kısayol Tuşları

INFO tuşuna basıldığında Kanal Bilgi Bandı ekrana gelir. 
Bilgi bandı ekrandayken tekrar INFO tuşuna basıldığında 
izlenmekte olan kanal için EPG içerik detay bilgisi 
görüntülenir         tuşları ile takip eden 24 saatlik aralık 
için içerik detayı görüntülenebilir.
SARI renk tuşu ile EPG detay bilgi yazısını büyütmek ve 
küçültmek mümkündür.



FIND tuşuna (Kırmızı Tuş) basıldığı zaman, listedeki bir 
kanalı çabuk bulmak amacıyla bir pencere açılır. 
Ekran kılavyesi üzerindeki karakterlere basarak aradığınız 
kanal ismini veya ilk bir kaç harfini girip o kanalı bulup 
EXIT ile kılavyeyi kapatıp imleçi Kanal listesinde bulmak 
istediğiniz kanal üzerine taşıyıp OK ile açabilirsiniz. Kırmızı 
renk tuşları ile ekran kılavyesinde karakter silme, sarı renk 
tuşu ile Büyük Harf – Küçük Harf seçimi, Mavi renk tuşu 
OK ile onay ve çıkış işlemleri yapılabilir.

7.4 Sayı Tuşları 0-9:

(0 -9) Sayı tuşlarıyla bir kanal sıra numarası girilerek o kanal doğrudan görüntülenebilir. 
Geçersiz bir sıra numarası yazıldığında. “Kanal Yok!” mesajı alınacaktır. Girilen kanal 
numarası ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.

İzleme modunda TV ve Radyo kanal listeleri ( çalışma modları) arasında geçiş yapar.

Teledünya Kanal listesinde veya Favori Listesinde Kanal değiştirmek için kullanılır.

7.6 PR+ ve PR-  

7.7 VOL+ ve VOL-

Ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.

İzmele modunda MUTE          tuşuna basıldığında ses tamamen kesilir. Tekrar 
MUTU veya  VOL+ tuşuna basılırsa ses aynı düzeyde tekrar gelir.

İzleme modunda resmi duraklatır. Ses devam eder. PAUSE tekrar tuşlanırsa resim 
oynamaya devam eder.

1. TV İzleme veya Radyo Dinleme modunda OK 
tuşlanarak kanal listesi açılır. İmleçin üzerinde olduğu 
kanal üzerinde OK tuşlanarak seçilen program 
görüntülenir. MENU ve EXIT tuşlarıyla veya tekrar OK 
tuşlayarak liste ekrandan kaldırılabilir.
2.        tuşları ile sıralamada ileride ve geride bulunan 
kanalların EPG program akışını gösteren Bilgi  
Çubuğunu görüntüleyebilir ve OK ile bilgi çubuğu 
ekranda görünen kanalı  izleyebilirsiniz.
3. OK tuşu menu işlemlerinde seçimi veya yapılan girişi 
onaylamak için kullanılır.



7.11 AUDIO

1. Audio tuşuna basarak (Mavi tuş) Ses bilgi 
penceresi görüntülenir. 
2.         tuşları ile Sol , Sağ Kanal , Mono veya 
Stereo seçimi yapılır.
3. Değişiklik sadece izlenmekte olduğunuz kanal 
için geçerlidir tüm kanallar için değil!. 
4. Ses seviyesi Normal, Düşük ve Yüksek olaral 
seçilebilir.
5. MENU ve EXIT ile pencere kapatılabilir.

← PR  tuşuna basarak izlemiş olduğunuz bir önceki kanala dönebilirsiniz.

Eğer Favori Listesi düzenlediyseniz, FAV tuşu ile bu 
listeler ekrana gelir. Toplam 32 farklı favori grubu 
yapılabilir.        ile birini seçip OK tuşlarsanız bu 
grup içindeki kanallar görüntülenir.
1 . FAV  t u ş u n a b a s ı n f a v o r i  k a n a l l a r ı n ı z ı  
belirlediğiniz Favori Listeleri ekrana gelir.
2.            ile bir grup seçin ve OK tuşlayın. Seçilen 
gruba ilişkin kanal listesi açılır.
3 .  F a v o r i  k a n a l l a r  i l e  b i r  g r u p  h e n ü z  
o luşturmadıysanız, FAV tuşuna bast ığ ınızda 
“Favori Kanal Yok!” Uyarısı alırsınız.

7.14   TXT (Teleteks- Sarı tuş)

TXT tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kanalın varsa teleteks ana sayfası 
açılacaktır. Bu servis verilmiyorsa “Teleteks Bilgileri Yok!” Uyarısını alacaksınız. 
EXIT ile sayfa kapatılabilir.           ile sayfa değiştirilebilir.

7.15     ZOOM

1. ZOOM tuşuna ardı ardına basıldığında Zoom x1, Zoom x2, Zoom x3, Zoom x4, 
Zoom x5, Zoom x6, Zoom x8, Zoom x12, Zoom x16. Oranlarında resim büyültülebilir. 
2. Resim üzerinde odaklanmak istediğiniz noktaya          ve         tuşlarıyla 
ilerleyebilirsiniz. Bulunduğunuz noktayı sağ alttaki temsili ekrandan takip edin.
3. EXIT veya MENU tuşları ile ZOOM uygulamasından çıkabilirsiniz.

7.16  ← 10 (İzlenen son 10 Kanal Listesi)

←  10  İzlenmiş son 10 kanalı liste olarak görüntüler ve ve Kanal Listesi açıkken 
Teledünya ve Favori Kanallar Listeleri arasında geçiş sağlar.

7.17 SUB (Alt yazı)

Altyazı desteği seçeneklerini görüntüler
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7.18 PICTURE ( Görüntü Ayarı )

Görüntü ayarları menüsüne kısa yol erişim tuşudur.
1. Parlaklık: 0-100 arasında bir değer girebilirsiniz. 
2. Kontrast: 0-100 arasında bir değer girebilirsiniz. 
3. Renk Doyumu: 0-100 arasında bir değer girebilirsiniz. 
KIRMIZI renk tuşu ile başlangıç değerlerine dönebilirsiniz.

7.19 Sol/ Sağ Hareket Tuşları     

Tuşları: İzlenmekte olan kanalın Önceki/Sonraki program bilgilerini görüntüler, menü modunda 
imleçi sol ve sağ yönde hareket ettirmek için, Kanal Listesi açıkken sayfa düzeninde (+/-10 
kanal) ilerlemek için kullanılır.

7.20 Yukarı/Aşağı Hareket Tuşları

izlerken sonraki/önceki kanallara ilişkin bilgi çubuğunun ve EGP bilgisinin görüntülenmesi için, 
menü modunda imleçi yukarı ve aşağı yönde hareket ettirmek için, OK Kanal Listesi açıkken 
listedeyukarı/aşağı hareket için kullanılır.
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A Digital CABLE Receiver is a convenient product that allows you to view a variety 

of programs provided through Cable Network. This user's guide covers the installation of 

the DSR and the necessary steps to implement various features. This also explains 

special features available only in this DSR in detail, which will allow you to make full 

use of these feature. 

Information confirmed in this document is subject to change. We reserves the right, 

without notice, to make change in product design or performances as progress in 

engineering or technology. 

Main Features

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD

Embedded Conax

Automatic PAL/NTSC conversion

1000 TV and Radio Channel Programmable 

32 different favorite groups selection

Multi-language OSD 

Fully support to 7 days Electronic Program Guide(EPG)

Recording to USB Device and TimeShifting feature

Playing MP3 Music files and Slide Show for your photo albums

Picture in Graphics(PIG) support

Parental control for channels

Easy to use Menu System

8 Timer Reservations, automatically switch to a specific channel

Subtitle support DVB EN300743 and EBU

Teletext support DVB ETS300472 by VBI and OSD

Automatic save for last channel

Support Logic Channel Number(LCN)

Supports FAT16/FAT32/FAT12 and NTFS Disk Formats

List JPEG/BMP/ Music/ Video/ Recorded files and supports

Fast Forward/Fast Backward 2/4/8/16/24,Slow Forward/Slow Backward 1/2, 

1/4, 1/8, Bookmark set / Bookmark jump

Ethernet Port

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i 

Games



For Your Safety

Be sure to turn the Receiver off and 

disconnect the AC power cord before 

cleaning the Receiver surface. If the 

surface is dirty, wipe clean with a cloth 

which has been dipped in a weak soap-and-

water solution and wrung out thoroughly, 

and then wipe again with a dry cloth.

Switch the receiver off whenever it remains 

out of service for an extended period.

Do not touch the receiver during thunder, 

since that might create electric-shock 

hazards.

Do not block ventilation holes of the 

Receiver so that air can circulate freely.

Do not expose the receiver un-der the 

sunlight. And keep it away from the heat 

source.

Keep the receiver away from flower vases, 

tubs, sinks, etc., in order to avoid damaging 

the equipment.

To avoid electric-shock hazards, do not 

open the cabinet, refer servicing to qualified 

personnel only. 

When the abnormal phenomenon occur, 

you should cut off the power immediately.



General Operation

Throughout this manual you will notice that the everyday operation of the receiver is 

based on a series of user friendly on screen display and menus. These menus will 

help you get the most from your receiver, guiding you through installation, channel 

organizing, viewing and many other functions.

All functions can be carried out using the buttons on the RCU, and some of the 

functions can also be carried out using the buttons on the front panel.

The receiver is easy to use, always at your command and adaptable for future 

advances.

Please be aware that new software may change the functionality of the receiver.

Should you experience any difficulties with the operation of your receiver, please 

consult the relevant section of this manual, including the Problem Shooting, or 

alternatively call your dealer or a customer service adviser. 

Remote Control Batteries Guide

Scart to Scart Cable HDMI Cable RF IEC Cable
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RCU

Key Function

Turns power ON/OFF

When watching a channel, mute the sound

Switches between TV and Radio mode

0~9

MENU

EXIT

OK, LIST

Enter number of the required menu item or
select a channel number to watch

Press this key one time to run menu onscreen

Return to the previous menu on the menu
screen or escape from the menu

Press once to pause the screen picture, press
once again to go to the normal mode

TV/RADIO

PR Switches back to previous channel

Displays the favorite group list

Show information of the current channel

Switch to teletext or subtitle mode

FAV

INFO

Executes the selected item in the menu screen
or enters the desired value in any input mode 

Used for moving to the current channel's Previous/Next 
event information or moving to the left or right item in the 
menu, returning to the previous menu on the menu or 
moving in page order  (+/-10 channels)  in the OK 
Channel List

Call up the EPG (Electronic Program Guide)

Display the Audio window.

Switch between TV and AV modes

EPG

L 
R

TV/AV

PAUSE

FIND Display the Find window

ZOOM Enter into the zoom in mode

SLEEP Enter into the sleep in mode

TXT

SHIFT

RECORD

Play and stop the program 

Press to fast forward or fast backward

Record the program

Timeshift  function key

,

 Press to slow forward or slow backward

PR+,PR-

SUB

Displays the  last watched 10 channels within the list

Open the Display Setting, adjust Brightness，
Contrast and Saturation

 Shows the Subtitle options to be selected

VOL+,VOL- Adjust the volume

When watching a channel, change channels 

Used for displaying the next/previus channels' bar and 
EPG information while watching the a channel or 
moving to the next higher or lower item in the menu, 
or moving to up or down channels in the OK Channel List.



Rear PanelRear Panel

Rear PanelFront Panel

POWER ON/OFF

CONNECT TO  TV SET DV-OUT INPUT

CONNECT TO TV 
 USING A SCART CABLE

CONNECT TO THE INTERNET

CONNECT TO A DIGITAL AMPLIFIER

RF IN: CONNECT TO CABLE SIGNAL RF
LOOP OUT: CONNECT TO TV ANTENNA OUTPUT



Connecting to Digital Amplifier

DIGITAL AUDIO
CONVERTOR OR

AMPLIFIER

SPEAKER

DIGITAL AUDIO

L R

Connecting to TV using SCART and HDMI support



Main Menu

This menu consists of 6  major main menus 

as follow.

 - Edit Channel

 - Installation

 - System Setup

 - Tools

 - Game 

 - USB

During the installation the OK key confirms a selection and LIST key shows Down 

List Box  if the column has       mark. You can also use the numeric keys on the RCU 

to enter numeric value.

Use the           key to move upwards and downwards from one line to another line 

and use             key to move from main menu to sub menu and move from left side to 

right side or versa.

Meantime, you want to escape the menu system, please press MENU or EXIT key 

on the RCU.

Make sure that you have properly installed and connected the cables of the receiver 

. If the receiver is the factory status or there is no program list, when power on, the 

Main Menu window will be displayed on the screen.

During the normal TV/Radio mode, press MENU key on the RCU  to enter into the 

Main Menu window.



Some of the Sub-menu items such as “TV Channel List”, “Radio Channel List”, “Delete All”, 

Turn grey when there is no program 

1. Press OK key or       key to pop up the "Input 

Password" dialogue,  you can not enter into the 

menu unless the correct password is inputted. 

The default password is "0000".

2. Press           keys to move the cursor up or 

down.

Sub-menu Turn grey when there is no program

Edit Channel

Installation

System Setup

Tools

TV Channel List
Radio Channel List
Delete All

Language                     TV System
Local Time Setting     
Parental Lock              OSD Setting

Information                  Factory Setting

1. Edit Channel

1. Press                 keys to select satellite.

2. Press         keys to select the program that you 

want to play, and then press OK key to view it in 

the small window. If move the yellow cursor to 

select up or down, you will see a gray line which 

indicates the playing program in the small 

window.

1.1 TV Channel List

Game Tetris            Othello             Sudoku

USB

      
Storage Info             DVR Configuration

Conax Conditional Access  

Display Setting

Media Player

Network Local Setting

 Timer Setting Favorite Lists
                        Other

Weather Forecast           RSS Reader

Remove USB device safely

                        Auto Search                Mnaul Search

Mail Box

A. In Turksat channel list

The menu structure is as following;



3. Press FAV key to move the FAV button upward. 

Select the program and press OK key to pop up the 

favourite group list. In the list, select the group that 

you want to add into and press OK key,  and then 

you will find  the favourite mark is displayed at the 

right side of the selected program. 

Press FAV key again to exit from the fav mode, and 

you will find the FAV button return to the origin 

position.

4. Press red colour key to move the Lock button 

upward. Select the program and press OK key to 

mark this program with the Lock mark. You can 

cancel this mark by pressing OK key once more.

Press red colour key again to exit from the lock 

mode, and you will find the Lock button return to the 

origin position.

5. Press green colour key to move the Skip button 

upward. Select the program and press OK key to 

mark this program with the skip mark. You can 

cancel this mark by pressing OK key once more.

Press green colour  key again to exit from the skip 

mode, and you will find the Skip button return to the 

origin position.

B. In Favotite list 1-32

When you press FAV key to pop up favorite lists 

window and  select favorite list 1 to favorite 32, the 

TV Channel List window will changed as besides. 

Press yellow colour key to move the Move button 

upward. Select the program and press OK key to 

mark this program with the move mark. Press     

keys to move the cursor to the position where you 

want to locate and press OK key to confirm.

Press yellow colour key again to exit from the 

yellow mode, and you will find the yellow button 

return to the origin position.

 i . Move(yellow colour key)



2. Installation

1. Press OK key or         key to pop up the "Input 

Password" dialogue,  you can not enter into the menu 

unless the correct password is inputted. The default 

password is "0000".

2. Press            keys to move the cursor up or down.

1.2 Radio Channel List

The same operation as 1.1 TV Channel List, here we don't explain any more.

1.3 Delete All

Move cursor to the Delete All item, and press OK Key 

to pop up the dialogue "Warning! Do you really want to 

delete all channel?".Press EXIT key to pop up the 

dialogue "Are you sure to save?". Select Yes button 

and press OK key to save, or select NO button and 

press OK key to exit without saving.

In Delete window, press blue colour key to move 

the Delete button upward. Select the program and 

press OK key to mark this program with the 

deletion mark. You can cancel this mark by 

pressing OK key again.

Press EXIT key to pop up the dialogue "Are you 

sure to save?". Select Yes button and press OK key 

to save, or select NO button and press OK key to 

exit without saving.

ii. Delete (blue colour key)

Press green colour key to move the Lock button 

upward. Select the program and press OK key to 

mark this program with the Lock mark. You can 

cancel this mark by pressing OK key once more.

Press green colour key again to exit from the lock 

mode, and you will find the Lock button return to the 

origin position.

iii. Lock (green colour key)

2.1 Auto Search

Press OK key to start searching program quickly.



1. Press OK key to enter into the Language 

window. Press          keys to select the language 

in circle, while press         keys to move the 

cursor up or down in circle.

2. Press MENU key or EXIT key to save and exit.

3. The types of the language, pleaser refer to the 

configuration of the customer.

3. System Setup

1. Press OK key or       key to move the cursor to 

the right menu.

2. Press          keys to move the cursor up or 

down.

3.1 Language

Press PR+, PR- key to move the cursor up or down, 

while press           keys to change the setting and the 

setting will take effect immediately.

1. Video Resolution: Select among 480i, 576i, 

480p,576p, 720p, by Native TV, by Source,  1080p 

and 1080i.

2. Aspect Mode: Select among 4:3LetterBox, 

4:3PanScan, 16:9 and Auto.

3.2 TV System

3. Video Output: Select between RGB and YUV.

4.Digital Audio Out: Select  among LPCM Out, Auto and  BS Out.

2.2 Manual Search

1. Frequency:  Press number key to input certain 

value or press           key to select in circle.

2. Symbol Rate: Press number key to input certain 

value or press           key to select in circle.

3. QAM: Press           key to select in circle.

4. FTA Only: Select between Yes and No.

5. Search: Press OK key to start searching.



3.3 Display Setting

1. Brightness: Press           key to select from 0-100.

2. Contrast: Press           key to select from 0-100.

3. Saturation:  Press           key to select from 0-100.

Press red key to return to default value.

1. Summer Time: Select between ON and OFF. 

"OFF" delegates the normal time. If select ON,  

time will add one hour.

2. GMT Offset: When select "ON" in GMT Usage 

i tem, system wi l l get the date and t ime 

information from the screen automatically. Date 

and Time two items will turn grey.  Select the 

proper option in the GMT Offset item. The default 

setting is GMT ON.

3.4 Local Time Setting

3.Date, Time:  When select "OFF" in GMT Usage, Date and Time two items take 

effect, while GMT Usage turns grey. Use numeric keys to input the desired value.5. 

After setting, press MENU key or EXIT key to exit and save. If the value is invalid, 

system will inform "Invalid input! Continue to edit?". Press OK key at the Yes button 

to continue the modification, or press OK key at the No button to exit without saving.

3.5 Timer Setting

If there is no program, you can not enter into this 

window. There are 8 timers that can be set. Select 

Timer up or down, and press OK key to enter into the 

setting window.

1. Timer mode: The default mode is off. You can set 

the timer once, daily, weekly and monthly . 

2. Timer Service: Select between Wakeup or Record. 

3. Date, Time: Use numeric keys to input the valid date.

Duration: Set the gap time. After waking up, system will power off   automatically after the 

duration time. Press MENU or EXIT key to save and exit. Before entering into the Parental 

Lock window, you need input the correct password. The default password is 0000.



Before entering into the Parental Lock window, 

you need input the correct password. The 

default password is 0000.

1. Menu Lock: Press              keys to select 

between Off and On. If select "On" , you can not 

enter into the window before entering the 

password. 

2. Channel Lock: Press            keys to select 

between Off and On. The default value is Off.

3.6 Parental Lock

If  select "On", you can not view the locked channel set in Chanel List Edit window 

until you have inputted the correct password. 

3. New Password: User numeric key (0-9) to input the new password.

4. Confirm Password: Input the new password once again.  Confirm password 

must be the same as the New password. System will inform you "Change password 

successfully!" while they are the same, or inform you to input the password of 

Confirm password once again when they are not the same.

3.7 OSD Setting

1. OSD Timeout: Press            keys to select 

from 1 to 10 by  step1. The default values is 2.

2. OSD Transparency: Press            keys to 

select among Off, 10%, 20%, 30%, 40%. The 

default option is Off.

Press MENU or EXIT key to save and exit. 

There are 32 favorites group listed in this window.  

Press         keys to select one and press OK key to the 

Rename window. Since the same operation as the 

above the Add Satellite window, here we don't explain 

any more.

3.8 Favorite Lists



4. Tools

1. Press OK key or       key to pop up the "Input 

Password" dialogue,  you can not enter into the 

menu unless the correct password is inputted. 

The default password is 0000.

2. Press           keys to move the cursor up or 

down.

4.1 Information

Press OK key to the Information window.

4.2 Factory Setting

Press OK key to enter into the Factory Setting 

window. 

Select Yes button and press OK key to return to 

the factory setting. All searched channels and set 

information will be erased.

Select No button and press OK key to cancel this 

operation, or press MENU or EXIT key to cancel 

and exit.

3.9 Other

1. Channel Play Type: Select among All, Free, 

Scramble.

2. Channel Change: Select between Freeze and 

Black screen.

3. Clock In Standby: Select between Off and On.

4. Auto Standby: Select between On and Off.

Select Conditional Access item and press OK key, then you 

will enter into its sub-menu which consists four items of About 

CA Info, Change PIN, Change Signature PIN, Maturity Level.

CA Slot

Insert the smart card with the golden chip facing down.

Push the smart card into the CA slot. Only a few millimetres 

of the card should be visible outside the slot.

4.3 Conax Conditional Access



4.4 Mail Box

In Tools menu, move cursor to  mailbox  item and press 

OK key to enter into mail list window. 

All E-mails from the operator are listed in this window. 

Press  PR+,PR- keys or          keys  to look up the E-

mails. Once OK key is pressed at the selected E-mail, 

system will pop up a window where you can know it in 

detail.

4.5 Network Local Setting

HDCP: Select between ON and OFF, when it On, the 

IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Primary and 

DNS Secondary item will turn gray, you can not edit 

them, you can press green key to get IP. 

When HDCP is off, you can press number 0-9 the input 

the address. 

4.7 RSS Reader

Press red key to update

Press green key to add channel

Press yellow key to delete channel

Press blue  key to edit channel 

RSS Channel list is on the left side of window

RSS News list is on the right side of window

Press          key to select channel you wanted

4.6 Weather Forecast

Press green key to add city

Press yellow key to delete city

Press red key to update

Numeric keys Press numeric key repeatedly, display in circle :

1 .,*?!@1 
2 ABC2 
3 DEF3 
4 GHI4 
5 JKL5 
6 MNO6 
7 PQRS7 
8 TUV8 
9 WXYZ9 
0 [boşluk]_-0 



5. Game

1. Press OK key or       key to  enter into the game.

2. Press         keys to move the cursor up or down.

3. Select the game that you want to play and press  

OK key to enter into the window.

6. USB

Color key operation: 

1.Green key:  Press green key to add the favorite symbol on your selected files, and put 

the file selected by scroll bar to play list .

2.Yellow Key: Press yellow key to mark  all the image and music with favorite symbol.

3.Red Key: Show the Play List.

4.Blue Key: Press blue key to enter the edit window.

Function key: 

Press number key  0 to switch among music, image, 

video and record list. 

In image list

Press number key 1 to display the Sort window.

Press number key 2 to display the Setup window.

Press number key 3 to enter multi view mode.

6.1 Media Player

This menu will be disabled when no USB device is 

plugged. Media Play List will not be saved when 

USB plug out or standby or power off. 

Move scroll bar when press up/down key, page up 

or down by page key. Go into sub-directory when 

press ok key in the file directory, play the selected 

file when scroll bar is on the file, automatic return 

USB menu after play is over. 

Although USB Devices can successfully be used for 

many different applications, same USB devices  may 

cause interruption and freezing on the picture while 

you are recoding some contents or playing some 

records. Please consider buying USB HDD units with 

high quality by means of performing high speed data 

handling besides having sufficient memory size. 



Red key: Press red key to enter the rename window, 

you can rename the file by press number 0-9 on RCU.

Green key: Press green key to enter the copy window, 

press             key to select the place you want to copy 

to, and press green key to begin copying.

Yellow key: Press yellow key to add the delete symbol 

on your selected file, press yellow key again 

the symbol will disappeared. Press OK key on the file with delete symbol, it will pop 

up a dialogue: " Are you sure to delete ?" Select YES to delete and select NO  to quit 

without delete the file. and press EXIT key to quit without delete the file.

Blue key: Press blue key to enter the New Folder window, you can press number 0-

9 to edit.

In music list

Press number key 1 to display the Sort window.

Press number key 2 to select the repeat mode.

The function of colour key is the same as Color key 

operation

In video list

Press number key 1 to display the Sort window.

The function of colour is the same as Color key 

operation

In record  list

Red key: Press red key to enter the rename window, 

you can rename the file by press number 0-9 on RCU

Green key: Press green key to lock the file you selected

Yellow key: Press yellow key to delete the file you 

selected.

In edit window:

Yellow key: Press yellow key to format the disk

Blue key: Press blue key to pop up DVR Set window.

6.2 Storage Information



6.3 DVR Configuration

1.Time shift: Select between Off and On.

2. Timeshift to Record: Select between On and Off.

3. Jump: Select among 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min 

and 30 min.

6.4 Remove USB Device Safely



Press INFO key to pop up the Info bar.

Press INFO key again to pop up the program guide 

of the current program. 

7. Hot  Key

7.1 Info

Press EPG key to enter into the  EPG window.

1. Press                      keys to select up or down, 

left or right.

2. Press red colour key to pop up the Time Bar 

window. Press             keys to select up or down, 

while press            keys to select left or right in the 

time bar.

       : Press OK key at this button to return to the 

EPG window.

7.2 EPG

       : Press OK key at this button to move the 

cursor to the current time line.

        : Press  OK key to push the time forward or 

backward by half an hour.

         : Press OK  key to push the time forward or 

backward by half an hour.

          : Press OK key to push the time forward or 

backward by a day. 

4. Press green colour key to enter into the Timer window.  You can add the current 

program to the Timer. If 8 timers  are already yet, system will inform you "Timer is 

full!'.

3. Detail Information: In the EPG window, press                keys to select the 

channel and program, and press OK key to know the detail information of the 

current program.



Use the numeric keys (0-9) to input the number of the desired channel. If the 

inputted number is beyond the valid channel number, system will "No such a 

channel" and press OK key to close this message.

7.4 Number

In normal mode, press TV/RADIO key to switch between TV mode and Radio mode.
7.5 TV/RADIO

Press PR+, PR- keys to change the channel up or down in the Teledünya Channel 

List or in the Favorit Lists. 

7.6 PR+ and PR-  

7.7 VOL+ and VOL-

Press FIND key on to pop up the Find window. 

Use numeric keys to enter into the character and 

use the colour keys to realized the corresponding 

operation.

Press         key to turn off the volume. You can press        key once again to restore 

the volume, or press            keys to increase  the volume.

7.8 Mute

During the viewing, you can press PAUSE key to stop the picture while the volume 

continues. You can play the picture by pressing PAUSE key once again.

7.9 Pause

1. During the viewing or listening, press OK key to 

pop up the TV program list or the Radio program list.

2. Press         keys to select the channel up or down, 

and then press OK key to play this channel  in full-

screen.

3. Press MENU or EXIT key to close this window.

7.10 OK

7.3 Find

Press keys to change the volume. Press keys to decrease the volume, while press 

keys to increase the volume.



1. Press     keys to enter into the Audio window.

2. Press              keys to select among Left, Right, 

Stereo and Mono.

3. Changing the audio mode is only connected with 

the current  channel, not all the channels.

4. Select level among Normal, High and Low.

5. Press MENU or EXIT key to close this window.

7.11 Audio

Press         key to switch the current  channel to the previous channel.

7.12 Recall

1. Press FAV key to pop up the favourite group 

window. 

2. Press           keys to select the Favorite list. 

Press OK  key at the selected list to view the 

channels in the favorite list, select the program 

and press OK key to view the program in full-

screen. Press MENU or EXIT key to exit.

3. If there is no favorite channel,  system will 

inform " No FAV Channel!" when you press FAV 

key.

7.13 FAV

1. Press ZOOM key to switch among Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4, Zoom*5, 

Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12, Zoom*16.

2. In zoom mode, press PR+, PR-                keys to move the cursor up, left, right, 

down.

3. Press MENU or  EXIT key to exit 

7.15 Zoom

Press TXT key to open the teletext on the screen. If there is no teletext, system will 

inform "No Teletext Data". Press EXIT key to exit.

7.14 Teletext

7.16   ← 10 (Last 10 watched channels list)

← 10  Displays the  last watched 10 channels within the list. And start watching by 
confirming OK key.



7.17 SUB (Subtitle)

Shows the Subtitle options to be selected

7.18 PICTURE

Opens the Display Setting screen
1. Brightness: Press key to select from 0-100. 
2. Contrast: Press key to select from 0-100. 
3. Saturation: Press key to select from 0-100. 
Press red key to return to default value. 

7.19 Left/ Right Navigation

he current channel's Previous/Next event information or moving to the left or right 
item in the menu, returning to the previous menu on the menu or moving in page 
order  (+/-10 channels)  in the OK Channel List

7.20 Up/Down Navigation

the next/previus channels' bar and EPG information while watching the a channel or 
moving to the next higher or lower item in the menu, or moving to up or down 
channels in the OK Channel List.



Problem Possible causes What to do

The display on the front 
panel does not light up.

No sound or picture, but the 
front panel shows red light. 

Main cable is not connected. 

The receiver is in standby mode. 

Check that the main cable is plugged into 
the power socket. Or check the power 
switch if turned to ON.

Press the standby button. 

No sound and picture.
The connecting between the cable and 
the set top box is not well or the single 
is weak. 

Make sure the connecting between the 
cable and the Receiver well. Adjust the 
strength of single. 

Bad picture / blocking error. Change the batteries. 

The RCU is not working. 

Battery exhausted. 

Aim RCU at the , or check that nothing 
blocks the front panel receiver 

Note : If you have tried all of the actions suggested above, without solving the 

problem, please contact your dealer or service provider.

RCU is incorrectly aimed.
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