




Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.



TV/AV







Daily motion



5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal 
Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa 
basıldığında Gizle (YEŞİL) ikonu etkinleşir. Artık gizlemek 
istediğiniz kanal üzerinde OK tuşlayarak seçim 
yapabilirsiniz. Bu kanalların izleme modunda gizlenebilme-
si için “Ebeveyn Kilidi” menüsünde “Gizli Kanallar” 
seçeneğini açmanız gerekmektedir. EXIT ile bu menüden 
çıkış yapıp değişiklikleri “Evet” ile onaylayın.





Kurulum menüsü iki farklı ekrandan oluşmaktadır.
Ekranının sol kısmında uydu listesi ve sağ kısmında ise 
seçili uyduya ait ayarların yapılabileceği bölüm 
bulunmaktadır.

1. Sol kısımdan PR+, PR- tuşları ile listede yukarı / aşağı 
hareket edilir. İstenilen uydu üzerinde OK tuşlanarak uydu 
seçilebilir.Seçimi iptal etmek için tekrar OK tuşuna 
basabilirsiniz.



2. KIRMIZI tuşa basarak Tek Uydu Arama başlatılır.

3. YEŞİL tuş ile listede işaretlenmiş olan uyduların

aranacağı Çoklu Uydu Arama başlatılabilir.

4. SARI tuş, seçili uydu ismini değiştirmek için

Düzenle seçeneğini ekrana getirir.

İsim: Nümerik tuşlar kullanılarak uyduya yeni isim 

verilbilir.

Boylam: Nümerik tuşlar ile uydunun boylam derecesini 

yazabilir ve Vol+ / Vol - tuşlarını kul-lanarak uydu boylamını 

doğu ve batı olarak değiştirebilirsiniz. Boylam derecesi 

1 den 180’ e kadar yazılabilir. Eğer bunun dışında 

bir giriş yapılmışsa, SARI tuşa basarak kaydetmek 

istediğinizde “Geçersiz Veri Girişi” mesajı alırsınız.

Ayarları tamamladıktan sonra, press Sarı tuşa basarak kaydedebilirsiniz ya da Mavi tuşa 

basarak değişiklikleri iptal edebilirsiniz.

5. Mavi tuşa basarak uydu listesine yeni uydu ekleye-

bileceğiniz ya da seçili olan uyduyu silebileceğiniz

Ekle/Sil penceresi açılır. Burada “Ekle” seçeneğini 

seçerek listeye yeni uydu ekleyebilirsiniz. Yeni uyduya 

isim verme ve uydu pozisyonu girişi yukarıda bahsedildiği 

gibi yapılır.

6. Mavi tuşa basıp “Sil” seçeneğini seçtiğinizde ise imlecin 

bulunduğu satırdaki uyduyu silmek için onay penceresi 

açılır. Evet seçerek işlemi onaylayabilirsiniz.



4. DiSEqC1.0: Uydunun bağlı olduğu DiSEqC portunu seçebilirsiniz.

5. DiSEqC1.1: DiSEqC1.1 kullanımı durumunda ayarlarını burada yapabilirsiniz.

6. Sadece FTA: Evet seçildiğinde sadece şifresiz kanalların araması yapılır.

7. Kanal Arama: Arama şeklini TV & Radyo, TV Kanalları veya Radyo Kanalları 
olarak belirleyebilirsiniz.

8. NIT Arama: Şebeke arama seçeneği olarak da bilinen bu seçenek TP Liste 
Arama ya da TP Arama seçeneklerinden biri seçildiğinde aktif olur. 

9.Arama Modu: Oto Arama, TP Liste Arama ve TP Arama olarak seçim yapa-
bilirsiniz. Seçili olan arama modelini KIRMIZI tuşa basarak başalatabilirsiniz.

- KIRMIZI tuşa basarak seçili olan arama yöntemi ile arama başlatılır.
- YEŞİL tuş ile uydu listesinde işaretlenmiş olan uyduların aranacağı “Çoklu Uydu 
Arama” işelmi başalatılır.

- SARI tuş ile seçili uyduya ait TP listesi açılır.

Ekranın sağ tarafında bulunan ayarları her uyduya göre 
farklı olarak ayarlayabilirsiniz. 
1. Motor Tipi: Sabit Anten, DiSEqC1.2 ve USALS 
seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz. Eğer DiSEqC1.2 
ya da USALS seçilmiş ise, motor ayarlarını MAVİ tuşa 
basarak gerçekleştirebilirsiniz.
2. LNB Frek.: Kullanılan LNB’ye göre lokal osilatör 
frekansları ayarlanabilir.
3. Transponder: OK tuşuna basarak tranponder 
listesini görebilir ya da Vol+ / Vol- tuşlarıyla geçerli transponderi değiştirebilirsiniz.

1. Düzenle: TP listesi açıldıktan sonra KIRMIZI 

tuşa basarak seçili transponder için “TP Düzenle” 

penceresi ekrana gelir.

Frekans, Sembol Hızı: Kumandadan Vol-/Vol+ 

tuşlarına basılarak teker teker arttırılıp azaltılabilir 

ya da direk nümerik tuşlar kullanılarak bir değer 

girilebilir. Frekans değeri 3000 ile 13500 arasında, 

Sembol Hızı değeri de 1000 ile 45000 arasında 

girilebilir. Eğer bunların dışında bir değer 

girilmişse geçerli olmayacaktır.

Polarizsyon: Vol + / Vol - tuşlarına basarak polar-

izasyon Yatay (H) ve Dikey (V) olarak seçilebilir.



2. Ekle (YEŞİL) tuşu, var olan transponder listesine
yeni bir transponderın eklenmesi içindir. Yukarıdaki
koşullarda yeni TP bilgisi girilir. Sonuç “Evet” ile
kaydedilir veya “Hayır” ile işlem iptal edilir.

3. Sil (SARI) tuşu, bir transponderı silmek içindir.
“Silmek için emin misiniz?” uyarısı ile onay alınarak
silme işlemi gerçekleştirilir.

4. Ara (MAVİ) tuşu, bir TP yi aramak için kullanılır. Arama
Modu, Sadece FTA, Kanal Arama, NIT Arama
seçenekleri, diğer tarama seçenekleri için daha önce 
açıkladığımız bilgiler doğrultusunda belirlenerek arama 
işlemi “Tamam” veya “OK” tuşlanarak yapılır.

Anten Tipi DiSEqC1.2 ya da USALS olarak seçilip MAVİ 
tuşa basıldığında Tümünü Sil, Motor Ayarı ve Limit Ayarı 
seçenekleri ekrana gelir.

1. Tümünü Sil: Daha önceden ayarlanmış olan tüm 
uydu pozisyonlarını siler.

2. Motor Ayarı: Motor ayarlarını yapmak için yeni bir 
pencere açar.

3. Limit Ayarları: DiSEqC motor için limit ayarları 
ekranını açar.



Motor Ayarı

Uydu: Pozisyonu ayarlayacağınız uyduyu seçin. Bir yöne 
doğru (doğu-batı doğrultusunda) sıra ile uyduları 
ayarlamanız tavsiye edilir.
Transponder: Bu uydu için iyi düzeyde ve parametreleri 
itibariyle diğer uydularda olmadığını düşündüğünüz bir 
transponder seçin.
X’e Git: Kayıtlı uydulara pozisyon numarası ile ya da 
motorun referans noktasına gidilebilir.
Motor Hareket:Pozisyonu ayarlanacak uydu ve bu 
uydudaki bir frekans seçildikten sonra motor Batı veya 
Doğu yönde Vol+ ve Vol- tuşları kullanılarak hareket 
ettirilir. Seçili frekansta sinyal algılandığında motor 
otomatik olarak durur. Bu pozisyonun doğru olup 
olmadığını anlamak için KIRMIZI tuşa basılarak geçerli 
frekansta “Arama” yapılabilir. Bu arama sonucunda 
bulunan kanallar ekranda listelenir ama hafızaya 
alınmaz. Eğer bulunan kanallar gerçekten istenilen 
uyduya ait ise OK tuşuna basılarak pozisyon listesinden 
istenilen bir yere kaydedilir.

Limit Ayarları

DiSEqC motorlarda donanım limitleri dışında yazılımsal 
olarak limitler ekleyebilirsiniz. Bu sayede çanak antenin 
eğer varsa çarpabileceği konumlara dönememesini 
sağlayabilirsiniz.
Limitleri Kaldır: Limitleri Kaldır seçeneğini seçip OK 
tuşuna basarak önceden ayarlanmış limitleri kaldırıp 
motorun donanım limitlerine kadar dönmesini sağlaya-
bilirsiniz.
Doğu/Batı Limiti: Limitini belirlemek istediğiniz konumu 
seçin. Motoru, belirlediğiniz pozisyonda dönebileceği en 
son 
pozisyona kadar çevirin ve OK tuşuna basarak pozisyonu 
limit olarak ayarlayın. Bu sayede motor, belirlediğiniz 
pozisyonların dışına hareket etmeyecektir.





3.5 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi menüsüne girebilmek için önce şifreyi 
doğru girmeniz gerekmektedir. Fabrika çıkışında 
varsayılan şifre “0000” olarak ayarlıdır.

1. Menü Kilidi: “Açık” Bu özellik kullanılıyor anlamındadır 
ve menülere giriş yapılmak istendiğinde şifre sorulur. 
“Kapalı” olduğunda ise menü girişlerinde şifre sorulmaz.
2. Kanal Kilidi: “Açık” seçildiğinde, TV veya Radyo Kanal 
Listesinde “Kilit” KIRMIZI renk tuşu ile işaretlenerek 
kilitlenen kanalların izlenebilmesi için şifre sorulur.
3. Gizli Kanallar: “Açık” seçildiğinde, TV veya Radyo 
Kanal Listesinde “Gizle” YEŞİL renk tuşu ile işaretlenerek 
gizlenen kanalların hiçbir listede gösterilmemesini sağlar. 
Bu kanalları tekrar listelerde görebilmek için bu seçeneği 
“Kapalı” konumuna getirmelisiniz.
4. Yeni Şifre: Fabrika çıkışında kullanılmakta olan şifreyi 
değiştirebilirsiniz. Bu adımda “****” alanına yeni bir şifre 
yazın ama bu şifreyi daha sonra mutlaka hatırlamanız 
gerektiğini unutmayın.
5. Şifre Onayla: Yeni girilen şifreyi tekrar girmeniz 
istenecek. Şifre uyuşmuyorsa tekrar girmeniz gerekecek.





DHCP



5.1

5.2 Dailymotion

Kırmızı tuşa basarak gerekli ayarlar yapılabilir.Kullanım şekli İNDİRME seçeneği 
dışında YouTube da olduğu gibidir.



5.7

5.3

5.4

5.5

5.6



5.8

5.9





i iInfo










