
Bu TV'de DVB-T ve DVB-C alımının yanı sıra dahili bir uydu DVB-S/DVB-S2 alıcısı bulunmaktadır. Uydu çanak anteni  bağladığınızda dijital 

uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Harici bir uydu alıcısına gerek yoktur.  LNB (Parazit Düşürme Bloğu) dönüştürücüsü bir uydudan gelen 

sinyalleri yakalar ve çanak anten üzerindeki çubuğun sonunda bulunmaktadır. TV sinyalleri, 4 farklı LNB'den alabilir.

Uydu kanalı kurulumuA.

Doğru şekilde kurulmuş ve bağlanmış bir uydu çanak anteni ile TV'nize uydu kanalları kurabilirsiniz. Uydu çanak anteninizin düzgün biçimde 

ayarlandığından emin olun. 4 farklı uydudan (4 LNB) yayınlanan kanalları kurabilirsiniz. Uydu kanallarını kurmak için 1 - 12 arasındaki 

adımları uygulayın.

Kurulum1-

Uydu aramak ve uydu kanallarını kurmak için kumandanızdan             

tuşuna basıp               Ayarlar'ı seçin ve OK tuşuna basın. Uydu arayın'ı

seçin ve OK tuşuna basın.

Başlat'ı seçin.2-

Kanalları yeniden yükle'yi seçin3-

Yeniden kur'u seçin4-

Daha fazla uydu'yu seçin5-

Başlat'ı seçin6-

Televizyon, Uydu (LNB) aramaya başlar.7-

Uydu (LNB) arama işlemi bittikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Kur'u seçin.8-

Televizyon kanalları bulunmaya başlar. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.9-
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Bulunan kanalları kaydetmek için Devam'ı seçin.10-

Tercih ettiğiniz sıralamayı seçin.  Eğer tercih ettiğiniz bir sıralama 

yoksa Sıralı olmayan listeyi seçin.

11-

Kanallar sıralanır ve kaydedilir.12-

Favori Kanal Listesi HazırlamaB.

Yalnızca izlemek istediğiniz kanallardan oluşan bir favori kanal listesi  

oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar 

arasında CH+ veya CH- tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori 

kanallarınızı görürsünüz.

Favoriler'i seçiniz. Favoriler bölümünde henüz bir kanal yok ise kanal 

eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.  Evet 'i seçiniz. 

3-

Kumandanızdan Yön tuşlarını kullanarak favori olarak ayarlamak 

istediğiniz bir kanalı seçin ve seçili kanalı favori kanal yapmak için 

kumandanızdaki OK tuşuna basın. OK tuşuna bastığınızda logo sağ

üst köşesinde bir yıldız sembolü oluşur.  Favori listesindeki kanalların

sırası kanalları eklediğiniz sıraya göre oluşur. Favori listesi için kanal 

seçim işlemi bittikten sonra kumandanızdaki kırmızı seçim tuşuna 

basınız.

4-

Favori Kanal Listesine kanal eklemek ve listeden kanal çıkarmakC.

Favoriler listesinde  iken kumandanızın OPTIONS             tuşuna basın, Favori ekle 

/ kaldır'ı seçin ve OK tuşuna basın. 

1-

Bir TV kanalı izlerken kumandanızdan                LIST  tuşuna basarak 

kanal listelerini açınız.

1-

Televizyonda menü çubuğunda uydu          simgesini seçiniz.2-

Eklenecek veya kaldırılacak kanalı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve seçili kanalı

kaldırmak veya eklemek için OK tuşuna  basın. Favori listesi için kanal seçim işlemi 

bittikten sonra kumandanızdaki kırmızı seçim tuşuna basınız.

2-

Sağ üst köşede bir yıldız sembolü oluşacak ve kanal, 

favori listesine eklenmiş olacaktır. Favori bir kanalın 

seçim işaretini kaldırmak için kanal listesinde kanalı

seçin ve kumandanızdaki sarı seçim tuşuna basınız. 

Kanal favori listesinden kaldırılmış olacaktır.

Frekans girerek kanal eklemeF.

Televizyonunuzda elle frekans girilerek kanal ekleme yapılabilmektedir.

Bu kılavuzun A bölümünde yer alan 1.ve 2. adımları takip edin.  Elle kurulumu 

seçin.

Yeni kanal ile ilgili ayarları girin ve Arama'yı seçiniz. Kanal bulunduktan sonra 

Bitti'ye basın.

Favori Kanal Listesinde kanalları sıralamakD.

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden 

sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz.Favori kanal listesinde yeniden 

konumlandırmak istediğiniz kanalı seçin ve kumandanızdaki Yeşil seçim tuşuna 

basınız.

Diğer kanal listelerinde favori ekleme veya çıkarmaE.

Tümü, TV veya Radyo listesinde kanalları favori olarak işaretleyebilirsiniz.Bu 

listelerde iken favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçin ve kumandanızın 

sarı seçim tuşuna basınız. 

Kumandanızdaki yön tuşlarını kullanarak kanalı

istediğiniz yere konumlandırın ve OK tuşuna 

basın. 
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