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i-KUTU
İnteraktif Kutu

Merhaba,
Bu kitapçıkta KabloTV ailesinin en genç ve yenilikler sunan üyesinin özelliklerini bulacaksınız.
Sizleri de KabloTV’nin yenilikler dünyasına ve kolaylıklarını yaşamaya davet ediyoruz.
Zevkinize hitap edeceğine inandığımız Belgesel, Sinema, Spor ve Haber yayınlarını ayrıca
yepyeni özellikleri, İnteraktif KabloTV alıcısı ile “KabloTV” markasıyla beğeninize sunuyoruz.
• “Seç İzle” özelliği ile sahip olduğunuz paket kapsamında yer alan KabloWebTV film arşivini
izleyebileceksiniz,
• İzlemekte olduğunuz yayını veya içerikleri “Durdur İzle” özelliğini kullanarak istediğiniz zaman
durdurabilecek ve kaldığınız yerden izlemeye devam edebileceksiniz,
• Tuşlayarak yazmak yerine, “Sesle Yazdır” ile kumandaya konuşarak ekrana yazdırabilecek ve
KabloWebTV arşivindeki içerikleri kolaylıkla bulabileceksiniz,
• “Sesle Kanal Değiştir” sayesinde kanal numaralarını ezberlemenize gerek kalmayacak, bir
sözünüzle kanal değiştirme isteğiniz yerine gelecektir,
• “Tek Kumanda” sizi kumanda karmaşasından kurtaracak ve TV’nizin açma/kapama, ses
artırma/azaltma gibi temel işlevlerini gelişmiş kumanda ile yapabileceksiniz,
(Tüm kumandalar bu özelliği sağlamaktadır, desteklenen TV modelleri için geçerlidir)
• ”Çocuk Kumandası” ile sadece çocuklar için hazırlanmış kanalların ve içeriklerin izlenmesini
sağlayacak ve çocuklarınız TV izlerken daha güvende hissedeceksiniz,
• “Kolay Kumanda” daha az özellik kullanmayı tercih eden kullanıcılar ve evimizin yaşlı üyeleri
için kolay TV servisi kullanmaya yardımcı olacaktır,
(Çocuk Kumandası ve Kolay Kumanda isteğe bağlıdır, ayrıca temin edilmelidir.)
Bunlar sizlere sunulan yeniliklerin başlıcalarıdır...
Sunmakta olduğumuz Televizyon, İnternet ve Telefon ailesinin yeni üyesini kullanmaktan
memnun kalacağınızı ve iyi bir kullanıcı deneyimi yaşayacağınızı umuyoruz.
Tüm servislerde olduğu gibi her türlü sorun, görüş, önerinizi iletmeniz ve yaşadığınız herhangi
bir soruna en kısa süre içerisinde çözüm üretebilmemiz için, 126 veya 0 850 804 4444 numaralı
çağrı merkezimizle size 7 gün 24 saat hizmet vermekten mutluluk duyacağız.
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İnteraktif KabloTV Alıcısı ve Kumandalar
Çocuk Kumandası (*)
• Çocuklar için tasarlanmıştır.
• Sadece çocuklar için oluşturulmuş 		
kanal grubunun izlenmesini sağlar.
• Temel işlevleri barındırmaktadır.
• TV’nin aç/kapat ve ses işlevlerini 		
kumanda edebilir. (**)
• KabloWebTV’de bulunan ve çocuklar
için gruplanmış filmlerin izlenmesini
sağlar.

Gelişmiş Kumanda
• İnteraktif KabloTV alıcısının tüm 		
kabiliyeti kullanılabilir.
• TV’lerin aç/kapat ve ses işlevlerini 		
kumanda edebilir. (**)

Kolay Kumanda (*)
• Basit kullanımı tercih edenler için		
tasarlanmıştır.
• Temel işlevleri barındırmaktadır.
• TV’nin aç/kapat ve ses işlevlerini 		
kumanda edebilir. (**)
• Tanımlanmış kanalların izlenmesini
sağlar.
• Sahip olduğunuz paket kapsamında 		
KabloWebTV’de bulunan filmlerin 		
izlenmesini sağlar.

İnteraktif KabloTV Alıcısı
• Yeni Nesil Interaktif KabloTV alıcısı;
yayınların yüksek çözünürlükte izlenmesini,
gelişmiş özelliklerin ve internet tabanlı
servislerin kullanılmasını sağlar.

• Tuşlayarak yazmak yerine, “Sesle 		
Yazdır” özelliği sayesinde konuşarak
yazmayı sağlar.
• Aydınlatma özelliği sayesinde 		
karanlıkta kullanım kolaylığı sağlar.
• Pillerin zayıflaması durumunda uyarı
almanızı sağlar.

(*) İsteğe bağlıdır. Paket içerisinde sunulmamaktadır. Müşteriler tarafından TÜRKSAT’tan bedeli karşılığı temin edilmelidir.
(**) Arçelik, LG, Philips, Samsung, Sony, Vestel marka televizyonların desteklenen yeni nesil modelleri için geçerlidir.

2

Bluetooth Kumanda
Kumandanız, İnteraktif KabloTV alıcınızın kabiliyetlerini en kolay şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Markaları belirtilmiş yeni nesil TV’lerinizi,
bu kumandayı kullanarak aç/kapa, ses artırma/azaltma özelliklerini yönetebilir,
böylece tek kumanda ile KabloTV ve KabloWebTV içeriklerini izlemenin keyfini
çıkartabilirsiniz.
“Bluetooth Teknolojisi”
Bu sayede kumandanızı cihaza doğru tutmaya gerek kalmadan kolaylıkla kontrol
edebilirsiniz.
“Seç İzle”
Bu alana giriş yaptığınızda KabloTV tarafından sağlanan tüm film, dizi ve kaydedilmiş
TV programlarına ulaşabilirsiniz.
“Durdur İzle”
İzlemekte olduğunuz yayını veya içeriği kumandadaki tek tuş ile durdurabilir ve
yayının siz hazır oluncaya kadar sizi beklemesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde kayıt
durumuna göre ileri geri alabilirsiniz.
“TV”
TV’nizde iki tıklama ile açma kapama yapılabilmekte ve cihaz açıkken tek tıklama ile
ses tuşları TV için aktifleştirilip TV’nin ses özellikleri kullanılabilmekte ayrıca “HDMI
bağlantı” seçimi de yapılabilmektedir. Bu sayede iki kumanda kullanma zorluğu ve
zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. (Desteklenen modeller için kullanılabilir).
“i- Kutu” Tek Tıklama ile Uyku Modu: Günlük kullanımda cihazın daha hızlı
açılmasını ve güç tasarrufu ile hazırda beklemesini sağlayan özelliktir. Cihaz açılırken
ekran karşısında bekleme süresini saniyelere indirebilirsiniz.
“i- Kutu” Çift Tıklama ile Derin Uyku Modu: Kullanıma uzun süre (örneğin bir kaç
gün) ara verilecek olması durumunda, enerji tüketimini en aza indirmeyi sağlayan
özelliktir. Açılış süresi “uyku modu” na göre daha uzundur."
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Çocuk Kumandası
Çocuk kullanıcılar için tasarlanmıştır. Sadece çocuk
kanalları arasında gezinmeyi sağlamaktadır. Çocuğunuz
artık kendi kumandasıyla olacak ve çocuklar için olan
kanalları izleyebilecektir. Kumanda aynı zamanda TV ile
eşleştirilip TV’nizin açma kapama ve ses değiştirme gibi
temel özelliklerinin kullanılmasını sağlayacaktır.

Çocuğunuz TV
başındayken
daha güvende
hissedin...

KabloWebTV arşivi içerisinde bulunan ve sadece çocukların
izleyebilmesi için uygun işaretlenmiş olan içeriklerin
izlenmesini sağlayacak diğer içeriklerin açılmasını
engelleyecektir.

Kolay Kumanda
Ailenizin tüm üyeleri ve TV’nin temel
kullanmayı tercih edenler için tasarlanmıştır.

işlevlerini

Kumanda aynı zamanda TV ile eşleştirilip TV’nizin açma
kapama ve ses değiştirme gibi temel özelliklerinin
kullanılmasını sağlayacaktır.
KabloWebTV arşivi içerisinde bulunan içeriklerin
izlenmesini sağlayacaktır.
Ailenizin tüm üyeleri
artık TV keyfini daha
kolay yaşayacaklar...
(Bu kumandalar isteğe bağlıdır. Paket içerisinde
verilmemektedir. TÜRKSAT satış ofislerinden temin edilmelidir.)
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Sesle Yazdır
KabloWebTV arşivinden film/içerik aramak artık bir
sözünüze bakar. Mikrofon tuşuna basarak “yazma
alanlarında” konuşarak yazdırabilir, KabloWebTV
arşivindeki filmlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Böylelikle klavye ile yazma zorluğundan kurtulmuş
olursunuz.

İçerik arama artık bir sözünüze bakar...

Sesle Kanal Değiştir
Artık kanal numarası ezberlemek veya yayın kanalları
arasında kaybolmak sorun olmaktan çıkacak. Kanal
değiştirirken siz söyleyeceksiniz yeni nesil cihazınız
teknolojiyi sizin için kullanacak. Kanal değiştirmek hiç bu
kadar kolay olmamıştı.

Seslenin yeter...

Kişisel İçerik Paylaşımı
DLNA teknolojisi ya da internet bağlantınızla kişisel
içeriklerinizi; telefon, tablet veya bu teknolojileri
destekleyen
diğer
cihazlarınızda
izlediğiniz
görüntüleri, cihazınıza gönderebilecek ve bu içerikleri
sevdiklerinizle birlikte büyük ekrandan izleme keyfini
yaşayabileceksiniz.
Kişisel içeriklerinizi sevdiklerinizle
birlikte seyretmenin en kolay yolu.
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Android ve IOS için desteklenen uygulamaların
güncel
listesini
www.turksatkablo.com.tr
adresinden bulabilirsiniz.

Mini TV
Bugüne kadar gördüğünüz en gelişmiş ikinci ekran
deneyimini yaşayacaksınız. İzlemeye devam etmek
istediğiniz ana yayını kapatmaya gerek kalmadan
yayın üzerine Mini TV açarak istediğiniz TV kanalını
kolayca açabilecek, kanal değiştirebilecek, isterseniz
açtığınız yayınlar arasında ses değiştirebileceksiniz.

Diğer kanallarda neler olduğunu artık
kaçırmayacaksınız.

İçerik Detay
KabloWebTV arşivinde izlemek istediğiniz film/içerik
detaylarını görebilirsiniz.
• Hemen izle ile izlemeye başlayabilir,
• Fragman bölümünden kısa tanıtım izleyebilir,
• Puanlama ile değerlendirmenizi paylaşabilirsiniz.

İçerik İzleme
“Seç İzle” içeriklerini izlerken, “durdur izle” özelliği ile
izlemeyi durdurabilirsiniz.
Bu özelliği canlı yayınlarda da kullanabilir, izlediğiniz film/
dizi/ programın hiçbir saniyesini kaçırmazsınız.
Bu özelliğin desteklendiğini, ekranda bulunan akıllı
işaretten anlayabilirsiniz.
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Daha detaylı bilgi ve her türlü sorun, görüş, öneriniz için
126 ve 0 850 804 44 44 numaralı çağrı merkezimizle size 7 gün 24 saat hizmet
vermekten mutluluk duyacağız.

