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Ticari Marka 
HDMI, HDMI Logosu, ve High-Definition Multimedia Interface  
HDMI LTD. tarafından ruhsatlandırılan ticari markalar ya da tescilli 
ticari makralardır. 

Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir. 
"Dolby" ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır. 
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Bu ürün uluslararası güvenlik standartlarına uyacak şekilde üretilmiştir.  
Lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatle okuyunuz. 

 

1. GÜVENLİK UYARISI 

ANA KAYNAK : AC 100~240V 50/60Hz 
 
YERLEŞİM : Şimşek, yağmur ve güneşten korumak için ürünü kapalı mekanlarda 
muhafaza ediniz. 
 
AŞIRI YÜKLEME : Bir prize, uzatma kablosuna veya adaptöre, elektrik kaçağına veya 
yangına sebebiyet verecek şekilde, aşırı yükleme yapmayınız. 
 
AKIŞKANLAR: Ürün hiçbir şekilde herhangi bir sıvıya maruz kalmamalıdır. Ayrıca 
ürünün üzerine sıvı dolu bir eşya konmamalıdır.  
 
TEMİZLEME: Ürünü temizlemeden önce prizden çekiniz. Temizlik için çözücü içermeyen 
hafif nemli kumaş kullanınız. 
 
HAVALANDIRMA: Ürünün üst tarafındaki ızgaralar, ürünün içine gerekli hava akışını 
sağlayabilecek şekilde açık bırakılmalıdır. Ürünü direk güneş ışığından ve ısıtıcılardan 
uzak tutunuz. Alıcıyı duvardan en az 30mm. uzağa yerleştiriniz. Ürünü yumuşak mobilya 
veya halı üzerine koymayınız. Ürünün üzerine elektronik aletler koymayınız. 
 
BAĞLANTILAR : Desteklenmeyen hiçbir bağlantı ve aksesuar kullanmayınız. Bu tür 
bağlantılar tehlikeli olabilir veya ürüne zarar verebilir. 
 

SERVİS: Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Bu durumda ürün garanti 

kapsamından çıkacaktır. Tüm tamir işlerini yetkili servislere yaptırınız. 
 

YILDIRIM: Eğer alıcınızı yıldırım düşmesi muhtemel bir yere yerleştirirseniz alıcınızın 

ana kaynak bağlantısı ve modem telefon hattı için koruyucu aletler kullanmanız gerekir.  
Yağışlı havalarda TV seti, Hi-Fi, vb. gibi alıcıya bağlanan diğer cihazları korumak için 

üreticinin talimatları da takip edilmelidir. 

 

Priz cihazın yakınında ve kolayca erişilebilir olmalıdır. 

 

1.1. AKSESUARLAR   

Kutuyu açtığınızda aşağıdaki aksesuarların olup olmadığı kontrol ediniz. 

Cihaz, paketleme malzemeleri ve piller kesinlikle ev atıkları ile beraber atılmamalıdır. 
 

Lütfen yaşadığınız yerdeki kurallar hakkında yeterli bilgi edininiz ve aletle ilgili atıklarınızı 

uygun yerlere bu kurallara göre atınız. 
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Uzaktan Kumanda Piller Kullanım Kılavuzu 

Hızlı Başlangıç Kılavuzu IEC Kablosu 

RCA Kablosu 

 
 

HDMI Kablosu 



2. DONANIM AÇIKLAMALARI 
2.1. ÖN PANEL   2.2. ARKA PANEL 
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1) POWER: Bu buton cihazı açıp kapatmak (standby) için kullanılmaktadır. 
 
2) CH: Bu buton kanal değiştirmek için kullanılmaktadır. 
 
3) VOL: Bu buton ses seviyesini manuel olarak arttırıp azaltmak için 
kullanılmaktadır. 
 
4) MENU : Bu buton menüyü açmak için kullanılmaktadır. 
 
5) OK : Bu buton alıcıya menuden herhangi bir bilgi girmek ve onaylamak için 
kullanılmaktadır.  
 
6) INFRARED SENSOR: Bu sensor uzaktan kumandadan gelen infrared sinyalleri 
almaktadır.Sensörün görüş alanını kapatmayınız.  
 
7) EKRAN: Bu bölüm cihaz açıkken mevcut kanalın numarasını göstermektedir. 
Alıcı stand by konumunda iken ekran, saati göstermektedir. 
 
8) SMART CARD YUVASI 
Smart kart için hazırlanmış yuvadır. 
Bazı TV ve radyo kanalları ücretsiz olarak kullanılabilse de, birçok TV ve radyo 
kanalı üyelik gerektiren ve herhangi bir koşullu erişim elemanı kullanılarak istifade 
edilebilinen yapıdadır.Bu koşullu erişim elemanı da takıp çıkarılabilen bir smart 
karttır. 
 
Smart kart üzerindeki çip, smart kart yuvasına takılırken aşağı yönlü ve içeri 
doğru olmalıdır. Lütfen buna dikkat ediniz.  
 
 

1) CABLE IN: Koaksiyel kablo bağlantısı. 

2) CABLE OUT: Başka bir alıcının bağlanmasını sağlamak için bu bölüm kullanılır. 

Bu bölümü diğer alıcının CABLE IN bölümüne bağlayınız. 

3) Optical S/PDIF : Optik S/PDIF kablosu kullanarak ses sistemine bağlantı yapılır.  

(digital ses) 

4) HDMI: HDMI kablosu kullanılarak TV veya video oynatıcının HDMI girişine 

bağlanır. 

HDMI, bu alıcının yüksek çözünürlüklü görüntü sunabileceği tek arayüzdür. 

5) AUDIO L/R: RCA kablosu kullanılarak TV ya da video oynatıcıya bağlanır. 

6) TV : TV SCART kablosu kullanılarak TV’ye bağlanır. 

7) Video: RCA kablosu kullanılarak TV ya da video oynatıcısına bağlanır. 

8) ON / OFF: Güç anahtarı. 
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2.3 Uzaktan Kumanda 

1) POWER : Bekleme (standby) butonu alıcının bekleme moduna girmesini ve 

bekleme modundan çıkmasını sağlar. 

2) MUTE : Bu buton normal ses ve kapalı ses arasında geçiş sağlar. 

3) SLEEP : Uyku moduna geçiş zamanını ayarlar. 

4) V.FORMAT : Video çıkışı HD formatını değiştirir.  

(1080p/1080i/720p/576p/AUTO). 

5)      : Teletext butonu o anda izlenilen kanal için Teletext’i açar ve kapatır. 

 

6)       : TV ve Radio modları arasında geçiş sağlar. 

7) 0~9 : Bu butonlar herhangi bir kanalın numarasını doğrudan girerek 

seçmek için kullanılır. 

8)     : Önceden izlenmiş kanal listesini gösterir. 

9) LAST : Menüler veya ekran içinde bir seferde bir seviye geriye gitmekte ve 

her türlü değişikliği kaydetmekte kullanılır. 

10) MENU : Sistem ana menüsünü açar. Gizlemek için tekrar basınız. 

11) VOL+,VOL- : Sesi ayarlar. 

12) EXIT : Bütün açık olan menu veya bilgi modlarından çıkar ve TV izleme 

moduna geri döner. 

 13) CH+,CH- : Bir önceki veya bir sonraki kanala gitmeye yarar. 

14)       : Menü imlecini aşağı yukarı hareket ettirir. 

15) OK : Bu buton onaylamaya veya seçmeye yarar. Televizyon seyrederken, 

bu buton TV kanal listesini göstermekte kullanılabilir. 

16)       : Menü imlecini hareket ettirir, ve ayrıca bazı görünümlerde 

ayarları değiştirmeye yarar. 

17)      : Sayfayı birçok satır aşağı veya yukarı hareket ettirmek için 

kullanılır. Örneğin kurulum ve kullanma kılavuzunda veya kanal listelerinde 

yukarı ve aşağı hareket için kullanılır. 

18) GUIDE : Guide butonu TV 

rehberini gösterir. Rehberi 

kapatmak için tekrar basınız. 

19) FAV : Favori kanal listelerini 

gösterir. 

20) INFO : Info butonu geçerli 

program için (eğer varsa) kısa bir 

bilgi gösterir. 

21)    : Menüdeki herhangi bir 

listede seçim yapar. 

 22)KIRMIZI/YEŞİL Butonlar:  

Renk butonları teletext modunda 

değişik sayfa özelliklerine 

ulaşmaya yarar. 

Menüde gösterilen özellikleri seçer 

23) PAUSE : TV görüntüsünü 

dondurur. 

24) SARI/SES Butonları :  

Ek özellikler & Ses modu 

penceresini ve film müziğini açar. 

 

25) MAVİ/ALTYAZI Butonları :  

Ek özellikler & Altyazı dil listesini 

açar. Mevcut dillerden birini 

seçiniz. 

26) ZOOM: Yakınlaştırma alanını 

hareket ettirmek için yön tuşlarını 

kullanınız. Yakınlaştırma boyutu iki 

derece artırılabilir, x4 ve x16. 
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4. MENÜ YAPISI 
 

3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ 

Lütfen tüm bağlantıları tamamlamadan önce güç kablosunu prize 

takmayınız. 

 
1) ALICIYI ANTEN İLE BAĞLAMA 

Koaksiyel kabloyu alıcının arka tarafında işaretlenmiş olan “CABLE IN” 

terminaline bağlayınız. 

Tüm kablo konnektörleri el ile sıkıştırılmalıdır. Konnektörleri sıkıştırmak için 

hiçbir alet kullanmayınız.  

Kablo 75 Ω özdirençli koaksiyel sarımlı ve “F” tipi konnektör ile sonlandırılmış 

olmalıdır. 

2) ALICIYI TV’YE BAĞLAMA 

Alıcı ile TV’nizi bağlamak için HDMI, SCART veya RCA konnektörü TV’ye 

bağlayınız. 

3) HARİCİ AUDIO HI-FI SİSTEMİ BAĞLAMA 

Harici bir Audio Hi-Fi sistemi bağlamak için, alıcının arkasında sırasıyla sağ 

ve sol hoparlörlerin bağlanacağı “Audio L ve R” şeklinde işaretlenmiş iki tane 

RCA konnektörü vardır.  

Dijital ses çıkışlı Audio Hi-Fi sisteminde ise ses bağlantısı S/PDIF kullanılarak 

yapılmalıdır. 
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5.1.1. Kanal Listesini Düzenle 

5.1. KANALLARI DÜZENLE 

* Kırmızı: Kanalı siler  
* Yeşil:  Kanalı PIN kodu ile kilitler/açar  

 Kanal kilitlenince, programı izlemek istediğiniz her seferinde PIN kodunu 

girmeniz istenecektir.  
* Sarı: Kanal ismini değiştirir. 

*     butonu Sıralama özellikleri için bir menü açar. 

Sıralama : Kanallar alfabetik sırayla veya varsayılan şekilde sıralanır.  

 

Kanalları Düzenle menüsünden Kanal Listesini Düzenle’yi seçiniz. 
Kanalları düzenleyin; silin, kilitleyin veya kanal ismini değiştirin vb. 
TV ve Radio kanal listeleri arasında  
geçiş yapmak için  butonuna basınız. 

5. MENÜ İŞLEMLERİ 

Ana Menü 

<Ana Menü Fonksiyonları> 
1. KANAL DÜZENLEME –Bu menu kanal silme veya kilitleme, kanal ismi değiştirme 

ve favori grupları kullanarak favori kanalları düzenleme gibi özellikler içerir. 
2. AYARLAR - Bu menü Kurulum, Tercihler, Yazılım Güncelleme, Fabrika ayarları 

ve detaylı STB bilgisi gibi özellikler içerir. 
3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM - Bu menü Smart Card yuvaları için kullanım 

durumunu gösterir. 
4. OYUNLAR – İki adet atari oyunu mevcuttur. 
5. PROGRAM KILAVUZU - Program bilgisi sadece yayıncı tarafından sağlanmış ise 

görüntülenebilir.  

< Özel Durum için İpucu> 
PIN kodu istendiğinde, varsayılan kod “0000”dır. 

※ Kullanıcı özel bir durumda mevcut olmayan bir özelliği 
kullanmak istediğinde ekranda bu simge görünür. 
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5.2. AYARLAR 

Ana menüden Ayarlar menüsünü seçiniz. 
Yön tuşlarını kullanarak bir altmenü seçiniz. 
Bu menü Kurulum, Tercihler, Yazılım Güncelleme, Fabrika ayarları ve detaylı 
STB bilgisi gibi özellikler içerir. 

5.2.1. Kurulum 

Kurulum menüsü, sinyal almak ve kanal bilgisini yeniden ayarlamak için gerekli 
birçok parametreyi kurmanıza yardımcı olur. 

5.1.2. Favori 1-8 

Kanal Düzenle menüsünden Favori 1-8 menüsünü seçiniz. 
Kanal ekleyerek veya çıkartarak bir favori kanal listesini düzenleyin. 
Soldaki liste mevcut tüm kanalları gösterir. 
Sağdaki liste favori listesindeki kanalları gösterir.  
TV ve Radio kanal listeleri arasında geçiş yapmak için    butonuna basınız. 

[Bir favori listesine kanal ekleme] 
- Yön(▲/▼) butonlarını ve OK’u kullanarak sol taraftan bir favori listesi seçiniz.  
- Yön (▲/▼) ve Yeşil butonlarını kullanarak ortada bulunan kanallardan bir 
tanesinin üzerine geliniz. (diğer hücrelere geçmek için yön (◄/►) tuşlarını 
kullanın.)    
 ※ İpucu:  
- Bir kanalı birçok favori kanal listesi ekleme:   

     butonunu birçok favori listesini seçmek  için kullanınız ve onaylamak için 

OK butonuna basınız.  
[Bir favori listesinden bir kanal silme] 

- Silmek istediğiniz kanalın üzerine gelin ve Kırmızı butona basın. 

[Diğer özellikler] 
- Sırala: Listeyi alfabetik sırayla veya varsayılan şekilde sıralar. 

- Taşı: Seçilen kanalın yerini değiştirir. 

- Grubu yeniden adlandır: Favori kanal listesini ekranda açılan klavyeyi 
kullanarak yeniden adlandırmak için kullanılır. 
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5.2.2.1. Dil Ayarları 
Tercihler 
menüsünde Dil Ayarları 
menüsünü seçiniz..  
Bu menü, Menü Dilini, Ses 
Dilini ve Altyazı Dilini 
ayarlamanızı sağlar.  
 

5.2.1.2. TP Düzenle 
Kurulum menüsünden TP 
Düzenle menüsünü seçin. 
Yön tuşlarını (▲/▼) 
kullanarak bir TP seçin ve 
OK’a basınız. 
Numara butonlarını 
kullanarak TP verisini 
düzenleyin. 
 
* OK: TP Düzenle 
* Kırmızı: Kanal ara 
* Yeşil: Yeni TP ekle 
* Mavi: TP Sil 
 

5.2.2. Tercihler 
 
Tercihler menüsü Dili, Zamanı, Zamanlayıcı Listesini, Ebeveyn Kontrolünü, A/V 
Kontrol ve OSD Ayarlarını yapmanızı sağlar. 
 

5.2.1.1. Kanal Arama 
Kurulum menüsünden Kanal Arama menüsünü seçiniz. 
Yön (▲/▼) (◄/►) tuşlarını kullanarak ve Kalite ve Sinyal gücünü kontrol ederek her 
altmenüdeki parametreleri ayarlayınız. 
Tüm parametreleri ayarladıktan sonra, aramayı başlatmak için Kırmızı butona basın. 

※Uyarı: Sinyal değeri ve Kalitesi %0 olduğunda anten bağlantısını ve parametreleri 
kontrol ediniz. 

Mod 

 

 

Frekans 

: Otomatik – Tüm TP’ler aranacak. (tavsiye edilir) 

 Elle – Belirli bir TP aranacak.  

: Doğrusal olarak belirli bir TP aralığı aranacak. 

: TP frekansını seç. 

Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. 
Bulunmuş TV kanalları solda, Radio kanalları sağda gösterilir. 
İşlem çubuğu %100’e ulaşınca arama işlemi tamamlanmıştır.  
Kaydetmek ve çıkmak için OK’a basınız. 
 
※İpucu: Çıkış butonu herhangi bir zamanda aramayı sonlandırır ve o zamana kadar 
bulunmuş kanal bilgisini kaydeder. 
 

: Menu için bir dil seçin. 

: Birinci ses için bir dil seçin. Eğer belli bir olayda birden fazla 

ses dili seçeneği varsa, bu dil varsayılan olarak 
kullanılmalıdır.  

: İkinci ses için bir dil seçin.  

 
: Altyazıyı On/Off olarak seçin. 

: Birinci altyazı için bir dil seçin. Bu dil varsayılan altyazı dili 

olacaktır. 
: İkinci altyazı için bir dil seçin. 

 

: Ağır işitme modunu On/Off olarak ayarlayın. 

Menu Dili 

Ses Dili 

 
 

İkinci Ses Dili 

 
Altyazı 

Altyazı Dili 

 
Secondary Subtitle 

Language 

Ağır işitme 
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Tüm alanlara uygun değerleri 
giriniz ve kaydetmek için 
Kırmızı butona basınız. 
 
Zamanlayıcı Listesinde 
reserve edilmiş programları 
kontrol etmek için MENU 
butonuna basınız.  
 
Geçerli rezervasyonun bir 
önceki ile çakıştığı durumlarda 
rezervasyon 
kaydedilmeyecektir. 

 

5.2.2.4. Zamanlayıcı Listesi 
Tercihler menüsünden Zamanlayıcı Listesi menüsünü seçiniz. 
Bu menü uyku ve uyanma zamanını ayarlamanıza yardımcı olur. Zamanlayıcıyı  
ayarlamak için OK butonuna basın. Uyanma özelliği için, TV’yi açık tutun veya 
TV’deki zamanlayıcıyı da ayarlayın. 
* Kırmızı: Bir zamanlayıcı ekle 
* Yeşil: Ayarlanmış bir zamanlayıcıyı sil 
* Sarı: Ayarlanmış tüm zamanlayıcıları sil 
 

: Uyku – alıcıyı standby moduna geçirir. 
Uyanma – alıcıyı açar. 

: Kanalı seçin. 
: Rezervasyon periyodu için Tek sefer/Günlük/Haftalık seçiniz. 
: OK butonuyla tarihi seçiniz. 
: Uyanma ve Uyku modu için başlangıç zamanını giriniz. 
 

Mod 
 
Kanal 
Periyod 
Tarih 
Başlama Zamanı 
 

5.2.2.2. Ebeveyn Kontrolü 
Tercihler menüsünden 
Ebeveyn Kontrolü’nü seçiniz. 
Bu menü yön tuşlarını 
(▲/▼)(◄/►) kullanarak yaş 
sınırını ayarlamanıza, PIN 
Kodunu değiştirmenize, menü 
ve kanalları kilitlemenize 
yardımcı olur. 
 
- kilitli menü veya kanal için; 
- ergenlik derecesi yaş limitinin 
üzerindeyse; 
PIN Kodu sorulacaktır.  
 

5.2.2.3. Zaman Ayarı 
Seçenekler menüsünde 
Zaman Ayarları menüsünü 
seçin. Tarihi ve zamanı 
ayarlayın. 
 

: Seyretmesine izin verdiğiniz yaş sınırını seçiniz. 

: Yeni bir PIN Kodu ayarla. 
: Herbir menüyü Kilitle / kilidi aç veya kanal kilit özelliğini 

etkinleştir/etkisiz kıl. Bir kanalı kilitlemek için, Kanal listesi 

düzenle menüsüne gidin. 

Yaş Sınırı 

PIN Kodu Değiştir 
Menü Erişim 

Kontrolü  

 

: Otomatik – Tarih ve Zaman yayın bilgisi ile ayarlanır. 

Elle – Zamanı elle ayarlayın.  
: Ayarlanmış tarih gösterilir. (sadece elle). 

: GMT ile zaman farkını ayarlayın.  

: Zaman (sadece elle). 
 

Mod 

 
Tarih 

GMT Zaman Farkı 

Zaman 
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5.2.3.1. Fabrika ayarları 
Ayarlar menüsünden fabrika 
ayarları menüsünü seçin. 
 
Bazı sistem ayarlarını 
değiştirdikten sonra 
problemlerle karşılaşırsanız 
yazılımı fabrika ayarlarına 
döndürebilirsiniz. 
 
Fabrika ayarlarına geri dönmek 
için , OK butonuna basın ve 
PIN Kodunu girin. 
(Varsayılan PIN Kodu “0000”) 
Bu işlem birkaç saniye 
sürebilir. 
 

5.2.3. Fabrika Reset 
 

OSD ayarlarından Tema 
menüsünü seçiniz. 
OK butonuna basın. Açılır bir 
pencere görünecektir. 
Temalar arasından bir renk 
seçin veya istediğiniz şekilde 
rengi ayarlayın. 

5.2.2.6. OSD Ayarları 
Tercihler menüsünden OSD Ayarları menüsünü seçiniz.  
Bu menü OSD ayarlarını kontrol etmenize yardımcı olur.. 

5.2.2.5. A/V Kontrolü 
Tercihler menüsünden A/V 
Kontrol menüsünü seçiniz. 
Bu menü Ses ve Video 
özelliklerini kontrol etmenize 
yardımcı olur.  

 

: RGB veya CVBS seçin. 

: RGB, YCbCr veya Auto seçin. 
: 4:3 veya 16:9 seçin. 

: Küçük ekran, Büyük ekran ya da Auto seçin. 

: 0 ile 200mSec aralığında bir değer seçin. 
: Auto,1080p,1080i, 720p, 576p seçin. 

: Dolby Digital On/Off seçin. 

: PCM için PCM Output seçin 
 Dolby Digital için Dolby Digital Output seçin. 

: HDCP On/Off seçin. 

: Parlaklık, kontrast ya da OSD şeffaflığı ayarlayın. 
: Adjust the Brightness, Color, Contrast or OSD Transparency. 

Video Çıkışı 

HDMI Çıkışı 
Ekran Oranı 

Ekran Boyutu 

Ses Gecikmesi 
HD Formatı 

Dolby Digital 

HDMI Çıkış Formatı 
 

HDCP 

Video Ayarlama 

: Şeffaflık için 10% ile 100% arasında bir değer seçin. 

: Bilgi kutusunun zaman aşımı için 1,5 ile 30 sn. arasında  

bir süre ya da her zaman seçeneğini seçin. 
: HD ya da SD tema tipini seçin. 

: Menu rengini değiştirin. 5 ayarlanmış tema rengi ya da 

kullanıcı tarafından ayarlanabilen renk seçenekleri mevcuttur. 
: Çoklu rehber ya da tekli rehberi seçin 

 

: Akan bilgi, akan figure ya da hiçbiri seçeneklerinden birini 
seçin. 

 

OSD Şeffaflık 

Bilgi Kutusu  

Zaman Aşımı 
Tema Modu 

Tema 

 
Rehber Modunu 

Ayarla 

Ekran Koruyucu 
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5.2.4. Bilgi 
 

5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM 

5.4. OYUNLAR 

5.5. PROGRAM KILAVUZU 

 
Seçilmiş olay üstündeki yeşil 
tuşa basınız,  mod ve 
periyodu ayarlayınız .  
Kaydet butonu üzerindeki OK 
butonu ile rezervasyon bir kez 
kaydedildiğinde, rezervasyon 
yapılmıştır ve olay planlanan 
zamanda çalıştırılacaktır. 
Rezervasyonları zamanlayıcı 
listesinden kontrol   
edebilirsiniz. 
*Geçerli rezervasyonun bir 
öncekiyle çakıştığı 
durumlarda rezervasyon 
kaydedilmeyecektir. 

 

Smart kart ayarlarını girerseniz 
smart kart ve ayarlarını kontrol 
edebileceğiniz yeni bir menu açılır, 
örneğin aboneliğinizle ilgili bilgi 
görme,yaş seviyesi ve smart kart 
kodunu değiştirme. 

 

5.2.4.1. Ürün Bilgisi 
Bu menüden Model adını, 
yazılımın güncel versiyonunu 
son güncellemenin tarihini ve 
yükleyicisini kontrol 
edebilirsiniz.  
 

5.2.4.2. HDMI Bilgisi 
Bu menüden HDMI ekran 
çözünürlüğünü ve ses 
formatını kontrol edebilirsiniz. 

İki adet oyun bulunmaktadır. 
- Sokoban 
- Tetris 

 

Program bilgisini kontrol etmek 
için     tuşuna basın. 
Program bilgisi yayın kuruluşunun 
bu bilgiyi sağlaması durumunda 
görüntülenebilir.  
Programların başlama ve bitiş 
zamanları ve olay başlıkları gibi 
detaylı açıklamalar görülmektedir. 
Kanal değiştirmek için (▲/▼) 
tuşlarını kullanın. 
Zaman dilimini değiştirmek için 
(◀/▶) tuşlarını kullanın. 

 
 TV ve radyo rehberleri arasında geçiş yapmak için     tuşunu kullanın 
*Kırmızı: Mevcut kanalın tekli kanal rehberine geçiş yapar  
*Yeşil:Açılış zamanı ayarı ya da kapanış zamanı ayarı arasında geçiş 
yapar. 
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Sol taraf tek kanal  
kılavuzudur. 
Zamanı değiştirmek için, 
(▲/▼)yön  tuşlarını kullanınız. 
Kanal değiştirmak için, (◀/▶)yön  
tuşlarını kullanınız. 
 
*Kırmızı: Çoklu kanal kılavuzuna 
döner 
*Yeşil: Uyku veya Uyanma için 
seçilmiş olayları rezerv eder 
*Sarı: Önceki günün zaman 
çizelgesini gösterir 

1. Kanal No. ve ismi 
2. Bilgi simgeleri  
: Bu simgeler size geçerli kanal bilgisini verir. Her simge durum veya aşağıdakilerin 
uygunluğunu belirtir; 
1) Karışık Kanal 
2) Kilitli Kanal 
3) Teletext 

 
3. Şu anki saat 
4. Olay adı 
5. Olay bilgisi 
6. Olay ilerleyişi 
* TIP 
Diğer kanalların bilgisini (▲/▼)yön  tuşlarını kullanarak görebilirsiniz. 

 Geçerli kanalın gelecek program çizelgesini kontrol etmek için, (◄/►)yön tuşlarını 
kullanınız! 
7. HD Format türü 
8. Sinyal ve Kalite gücü 
9. Anten bilgisi 
 
 

4) Altyazı 
5) Dolby Digital 
6) İkincil ses 
7) HD kanal   
 

Bu menu izlemek istediğiniz 
kanalları kolayca seçmek için size 
yardımcı olur. 
Canlı kanalda OK tuşuna basın, 
kanal listesi görünecektir. 
 
Liste bilgi sağlar örneğin kanal 
numarası, 
kanal adı,ve programın karışık 
veya kilitli olup olmadığı bilgileri 
gibi. 

6.2. KANAL LİSTESİ 

Belirli bir kanalı seyretmek için bu kanalı (▲/▼)yön  tuşları ile seçiniz ve OK’a basınız.  
Eğer OK tuşuna tekrar basarsanız liste kaybolur.  
TV ve Radio listeleri arasında geçiş için ,    tuşunu kullanınız.. 
 
* Kırmızı: Alfabetik sıraya göre kanal düzenleme 
* Sarı: Sadece bağımsız veya karışık kanalları düzenler. 
* Yeşil:Kanal isimlerinin ilk harfiyle eşleştirme yaparak kanal bulma. 
* Mavi: kanalları yayın şebekesine gore düzenler. 
*    : Kanal bilgisi gösterme. 
 
 

6. EKSTRA İŞLEMLER 

6.1. BİLGİ KUTUSU 

Kanal değiştiğinde,bilgi kutusu görünür ve 3 saniye sonra kaybolur. 
(Gösterim süresini değiştirmek için, 5.2.2.6. OSD ayarlarına bakınız ).  
Bilgi kutusunu açmak için     ’ya basınız. Exit veya     tuşunu kullanarak kutu 
kapatılabilir. 
 

*Mavi: Bir sonraki günün zaman 
çizelgesini gösterir. 

 



Önceki izlediğiniz kanalları 
geri çağırabilirsiniz.  
Son 10 kanalı görmek için  
    tuşunu 
kullanabilirsiniz. 
(▲/▼) yön tuşlarını ve OK 
tuşunu kullanarak izlemek 
istediğiniz kanalı seçiniz.  
 
    tuşu, izlediğiniz bir 
önceki kanal ile izlemekte 
olduğunuz kanal arasında 
geçiş yapar. 

Canlı kanalda            
butonuna basınız, Ses listesi 
görünecektir.   
 
İstenen ses türünü (◄/►)yön 
tuşlarını kullanarak seçiniz. 
 
İstenilen ses dilini listeden 
(▲/▼)yön tuşlarını kullanarak 
seçin ve OK tuşunu  
kullarak kaydedin.  
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6.3. SES DİLİ 

Uyku zamanlayıcısını kurmak 
için yayındaki kanalda 
SLEEP  tuşuna basınız. 
Uyku zamanını seçmek için 
(◀/▶)yön  tuşlarını 
kullanınız ve OK tuşuna 
basınız. 
 

 

6.4. UYKU MODU 

6.5. YAKINLAŞTIRMA (ZOOM) ÖZELLİĞİ 

6.7. GEÇMİŞ & BİR ÖNCEKİ KANAL 

6.6. CANLI KANAL LİSTESİ 

Belirli bir numarada 
başlayan kanalları 
düzenlemek için numarayı 
girin ve sonrasında, açılan 
penceredeki kanal 
listesinde  tüm bu kanallar 
görüntülenecektir. 
İstediğiniz kanalı seçmek 
için (►) tuşunu 
kullandıktan sonra 
(▲/▼)yön  tuşlarını 
kullanınız.  
 

 

     Tuşunu kullanarak ekranda yaklaştırma yapabilirsiniz. Yakınlaştırma 
parçasını hareket ettirmek için, (◄/►,▲/▼)yön  tuşlarını 
kullanın.Yakınlaştırma ölçüsü iki adım olarak arttırılır, x4 ve x16. 
 

6.8. ALTYAZI & TELETEXT 

1) Altyazı 
Altyazı dilini seçmek için uzaktan kumandadaki      tuşunu (Mavi tuş) kullanabilirsiniz. 

  Eğer altyazı mevcut ise      sembolü bilgi kutusunda işaretli olacaktır. 
 
2) Teletext  

Uzaktan kumanda üzerindeki    butonunu kullanarak teletexti kullanabilirsiniz. 
Eğer altyazı mevcutsa ,     bu sembol bilgi kutusunda belirecektir.  
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8. TEKNİK ÖZELLİKLER 

Tür 

Giriş Voltajı 

Güç Tüketimi 

 

1. Güç Kaynağı 

: SMPS 

: 100~240VAC 50/60 Hz 

: Max 20 W 

 

2. Tuner 

Giriş Frekansı 

Giriş Sinyal Seviyesi 

Giriş Empedansı 

Konnektor Türü 

Kanal Seçme  

IF Band Genişliği 
 

: 47 ~ 1 GHz 

: -15 dBmV ~ +25 dBmV 

: 75 Ω Dengelenmemiş 

: ‘F’ Dişi Tipi 

: PLL Frekans sentezleyici 

: 8MHz 
 

 3. Audio/Video Çıkışı 

Conax Koşullu Erişim Sistemi 

4. Gömülü Descrambler 

HDMI 

TV SCART 
RCA Jak 

Optik S/PDIF 
 

: HDMI Konnektör Tipi A 

: RGB, CVBS, Ses L/R 

: CVBS, Ses L/R 
: Dijital Ses 

 

Kayıp veya Zayıf sinyal 

 

 

Kart problemi – kartı kontrol edin 

 

Kart takılı değil. 

 

- Kabloyu düzgünce bağlayınız. 

- Sinyal gücünü [Ana Menü  Ayarlar  

Kurulum  Kanal Arama  Sinyal Ölçer] 

menülerini kullanarak kontrol edin. 

 

- Smart Kartı kontrol edin. 

 

- Smart Kartı sarı çip aşağı yüze gelecek 

şekilde takın. 

 

Ekranda Görünen Hata Mesajları 

7. SORUN GİDERME 

FND ön panelde görünmüyor veya 

alıcıya güç gelmiyor 

 

 

 

Ekranda görüntü yok.  

 

 

 

 

 

Ses yok 

 

 

 

Uzaktan kumanda çalışmıyor 

 

 

 

Problem                        Çözüm 

Alıcı ile İlgili 

- Güç kablosunun prize düzgünce takılmış 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

- Alıcının bekleme modunda olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

- Video çıkışının TV ile bağlantısını kontrol 

ediniz. 

- TV’nizde doğru kanalı veya video çıkışını 

seçtiğinizi kontrol ediniz. 

 

- Ses kablosunu düzgünce takınız 

- TV’nin ses düzeyini kontrol ediniz. 

- “MUTE” butonuna basınız. 

 

- Uzaktan kumandayı doğrudan alıcıya 

tutunuz. 

- Pilleri kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 
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DİĞER BİLGİLER 
 
 
1. İthalatçı Firma Bilgiler: 

  
 Pozitek Elektronik ve Bilişim Sis. San. Iç ve Dış Tic. A.Ş. 
 İvedik OSB Güleryüz Koop. 30. Cad. 529. Sk., No:10  
 Yenimahalle, Ankara 
  
 Tel: +90 (312) 394 50 90 
 Fax: +90 (312) 394 50 35  
  
 www.pozitek.com       info@pozitek.com 
  
 
 2. İmalatçı Firma Bilgileri: 
  
 Opentech Inc. 
 13F, SJ-Technoville 60-19 
 Gasang-Dong, Geumcheon-Gu, Seoul 
 Korea 153-801 
 
 Tel: +82 2 3397 0603 
 Fax: +82 2 3397 0685 
 

3. Bakım Onarım Hizmeti Veren Firma Bilgileri: 
 

 Pozitek Elektronik ve Bilişim Sis. San. Iç ve Dış Tic. A.Ş. 
 İvedik OSB Güleryüz Koop. 30. Cad. 529. Sk., No:10  
 Yenimahalle, Ankara 
  
 Tel: +90 (312) 394 50 90 
 Fax: +90 (312) 394 50 35  
 

4. Kullanım Ömrü: 
  
 Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. 
 

5. Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler 
 

 Cihazı uzun sure kullanmayacaksanız bağlantısını kesiniz. 
 

6. Periyodik Bakım: 
 
Cihaz, periyodik bakım gerektirmemektedir. 

 

GARANTİ BELGESİ 
 
BELGE NO VE İZİN TARİHİ: 76021  – 23.11.2009 
 
Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama 
Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 
 
İTHALATÇI FİRMA    
ÜNVAN  : POZİTEK ELEKT. VE BİLİŞİM SİS. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 
ADRES  : İvedik OSB. Güleryüz Koop. 30.Cad.529.Sk.No:10  ANKARA 
TELEFON  : 0 (312) 394 50 90 
FAX  : 0 (312) 394 50 35 
 
MALIN 
CİNSİ  : SET TOP BOX (Karasal Alıcı) 
MARKASI  : POZİTEK 
MODELİ  : OHC1600C 
TESLİM TARİHİ : 
SERİ NO.  : 
 
SATICI FİRMANIN 
ÜNVANI  : 
ADRESİ  : 
TELEFON-FAX : 
FATURA TARİHİ / NO: 
 
TARİH-İMZA-KAŞE : 
 
Bu belge satış faturasının bir kopyası ile birlikte geçerlidir. 
 
 

  

GARANTI ŞARTLARI 
 

1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 

iş günüdür. Bu süre malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim 
tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır. 

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
 Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; 

aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen 
garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların 
maldan yararlanmamayı sürekli kılması, 

 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
 Firmanın servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı, 

imalatcısı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi 
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iade veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 
 

 
 


