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Cihaza USB’den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz.

Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri
Kapasitede USB Disk Kullanýnýz
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GENEL ÖZELLÝKLER

USB ile yazýlým güncelleme

USB ile MP3 dosyalarýný oynatabilme

USB ile Resim oynatabilme

USB ile Kayýt edebilme

Toplam 5000 kanal kayýt edebilme

Video dosyalarýný izleyebilme

Problem çýkarmayan güçlü elektronik devreler

Çok düzensiz elektrik deðiþimlerinden bile etkilenmeyen mükemmel besleme

devresi

Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalýþabilme

Kolay ve kullanýþlý menü dizayný

Çoklu dil desteði

Altyazý desteði (bunun için yayýncý kuruluþun uydudan gelen sinyalle beraber

alt yazý desteði de vermesi gerekir.)

Teletext desteði (TV’nizde teletext özelliði olmasa bile)

Ses dili desteði (bunun için yayýncý kuruluþun uydudan gelen sinyalle beraber

ses desteði de vermesi gerekir.)

DiSEqC 1.0, 1.2 ve USALS(DiSEqC 1.3) uyumlu

Gerçek renkli OSD

Kanal bilgilerini gösteren EPG Elektronik Program Rehberi

Kanal Listesi düzenleme

Uydu/TP düzenleme

16 Adet Menü dil seçeneði

Kolay uydu kurulum arabirimi

Elektrik kesintilerinde hafýzanýn korunmasý

Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi

Uydu ve kanal tarafýndan destekleniyorsa çok dilde yayýn alabilme

8 Adet Favori listesi düzenleyebilme
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A R K A  P A N E L

Ö N  P A N E L

1-STANDBY ( Açma/Kapatma): Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr.
2- : Kanal deðiþtirmek ve menü içersinde hareket etmek için kullanýlýr.
3-MODÜL YUVASI: CAM modül giriþ yuvasý.

1- LNB IN (LNB Giriþi): Dijital yayýnlar için LNB Giriþidir.
2- TV SCART: Scart tipli TV baðlantý çýkýþýdýr.
3- A/C ( AC güç Kablosu) : 90~250V arasýndaki deðerlerde çalýþan elektrik kablosudur.
4- Harici bir cihaza görüntü çýkýþýdýr.
5- Audio L/R (Ses Çýkýþý) : Harici Bir cihaza Stereo ses çýkýþýdýr.
6- USB: Yazýlým, Kanal Listesi Yükleyebilmek, Kayýt Yapmak, Mp3 Dinlemek ve Resim
Ýzlemek için USB aygýt giriþidir.
7- HDMI : Yüksek Çözünülürlüklü Televizyonlar için ses ve video çýkýþýdýr.
8- Y / Pb / Pr: Conpanent video çýkýþýdýr.
9- S / PDIF: Dijital optik ses çýkýþýdýr.
10- RS 232: Uydu alýcýsýna Yazýlým ve Kanal Listesi yükleyebilmek için PC baðlantýsý içindir.
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T2AL 250V
Internal F1 :

Consumption :25W MAX

OPTICAL
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VIDEO
USB

HDMI

LNB IN
13/18V

300mA MAX.

TV SCART

50/60Hz ,
AC 220-240V~

Max.25W

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD DO NOT OPEN

AVIS:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

RS-232C
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U Z A K T A N  K U M A N D A
KUMANDA SAYFASI
1-  Uydu alýcýsýný açýp kapatmak için kullanýlýr.
2-  Sesiz moduna almak için kullanýlýr.
3- ....  Kanal deðiþtirmek veya frekans deðeri
girmek için kullanýlýr.
4-   Sleep Cihazýn otomatik olarak kapanmasý için
bir zaman aralýðý seçmenizi saðlar.
5-   Kanallar arasýnda geçiþ yapmanýzý ve kanal
listesi ekranda iken ayarlý olan uydular arasýnda geçiþ
yapmanýzý saðlar.
6-  TV ve RADYO modlarý arasýndaki geçiþ
yapmanýzý saðlar. Bu tuþ ile bulunduðunuz menüde
yapacaðýnýz iþleme göre hýzlý iþlem yapmanýzý saðlar.
7-  Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi saðlar.
8-  TV ve Uydu modlarý arasýnda geçiþi saðlar.
Bu tuþ ile bulunduðunuz menüde yapacaðýnýz iþleme
göre hýzlý iþlem yapmanýzý saðlar.
9-  Alt yazý lisanýný seçmenizi saðlar.
10-  Ana Menüyü görüntülemek ve bir önceki
menüye dönmek için kullanýlýr.
11-  Kanallar arasýnda geçiþi saðlar.
12-  Ses seviyesini ayarlanmasýný saðlar.
13-  Favori gurubunu ekrana getirmenizi saðlar.
14-  En son izlediðiniz iki kanal arasýnda hýzlý
geçiþ yapmanýzý saðlar.
15-  Bu tuþ ile kanal listesinde bulunan kanallar
arasýnda belirteceðiniz kanal adýný bulmanýzý saðlar.
16-  TV’nizin teletext özelliði olmasa bile yayýncý
kuruluþ tarafýndan verilen teletext bilgilerini görüntüler.
17-  Ýzlediðiniz kanalýn lisan sesini ve Mono, Sol,
Sað, Stereo olarak seçebilirsiniz.
18-  Kanallar arasýnda geçiþi saðlar ve menü
içersindeyken yukarý ve aþaðý hareketini saðlar.
19-  Kanal listesini ekrana getirmeyi ve menü
içerisin de seçim yapmanýzý saðlar.
20-  Ses seviyesini ayarlanmasýný ve menü
içersindeyken sað ve sol hareketini saðlar.
21-  Menüden çýkmanýzý ve seyrettiðiniz kanala geri dönmenizi saðlar.
22-  Yayýncý kuruluþ tarafýndan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirmenizi saðlar.
23-  Zamanlayýcý Ayarlarý seçeneðini ekrana getirmenizi saðlar.
24-  Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz menüde ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
25-  Video çözünürlülüðünü ayarlamak için kullanýlýr.
26-  Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz menüde ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
27-  Ekrandaki görüntüyü dondurmak için kullanýlýr.
28-  USB Aygýtýnýzda kayýtlý olan Video dosyanýzý baþlatmak için kullanýlýr.
29-  USB Aygýtýnýza yayýnlarý kaydetmek ve kayýt zamanýný ayarlamak için kullanýlýr.
30- USB Aygýtýnýzda kayýtlý olan video dosyanýzý durdurmak ve kayýt iþlemini durdurmak
için kullanýlýr.
31-  USB Aygýtýnýzda kayýtlý olan bir sonraki video dosyanýzý izlemek için kullanýlýr.
32-  USB Aygýtýnýzda kayýtlý olan bir önceki video dosyanýzý izlemek için kullanýlýr.
33-  USB Aygýtýnýzdaki Video dosyalarýnýzý hýzlý geri almak için kýllanýlýr.
34-  USB Aygýtýnýzdaki Video dosyalarýnýzý hýzlý ileri almak için kullanýlýr.
35-  USB aygýt içersinde bulunan dosyalarý ekrana çýkarmanýzý saðlar.
36-  USB aygýt içersinde bulunan kayýtlý dosyalarý ekrana çýkarmanýzý saðlar.
37-  USB Aygýtýnýzdaki Video dosyalarýnýzý yavaþ ileri almak için kullanýlýr.
38-  USB Aygýtýnýzdaki Video dosyalarýnýzý yavaþ geri almak için kýllanýlýr.
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BÝLGÝ KUTUSU
* Kanal adý
* Kanal numarasý
* Frekans bilgisi (Ýnfo tuþuna ikinci kez basýldýðýnda ekrana
  gelir)
* Uydu Bilgisi
* Altyazý ve teletext bilgisi
* Saat ve Tarih bilgisi
* Program Bilgisi

EPG ( Elektronik Program Rehberi )
Seyrettiðiniz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diðer
yayýnlarla ilgili sonraki programlarý görmek için uzaktan
kumanda üzerindeki EPG tuþuna basýn. Eðer yayýnla
beraber EPG bilgisi geliyorsa EPG bilgisini ekranda
göreceksiniz.  tuþlarýný kullanarak kanallar
arasýnda geçiþ yapmanýzý saðlar ve  tuþlarýný kullanarak
seçilen kanalla ilgili EPG bilgisini görebilirsiniz.

Altyazý
Eðer yayýncý kuruluþ altyazý bilgisi gönderiyorsa bilgi
kutusunda sembolü belirecektir. Uzaktan kumanda
üzerindeki AUDIO tuþuna basarak yayýncýnýn sunduðu
altyazý bilgisinden istediðiniz lisanda olaný seçebilirsiniz.
Altyazýlarý görebilmeniz için Menü ayarlarý seçeneðinde
Altyazý görüntüleme seçeneðini standart moda almanýz
gerekmektedir.

Teletext
Eðer seçtiðiniz kanal teletext bilgisi gönderiyorsa bilgi
kutusunda sembolü belirecektir. Teletext bilgisini ekranda
görebilmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki TEXT
tuþuna basýnýz. Karþýnýza gelen teletext sayfasýnda birden
fazla sayfa bulunuyor ise teletext sayfasýnýn altýnda AUTO
1 2 3 olarak kaç sayfa bulunuyor ise sayfalar belirecektir
ve kumandanýzdaki  tuþlarý yardýmý ile sayfalar arasýnda
geçiþ yapabilirsiniz.  Teletext ekranýný Þeffaflaþtýrmak için
ise kumandanýzdan OK tuþu yardýmý ile kademeli olarak
þeffaflaþtýrabilirsiniz.

Ses Lisaný
Eðer istediðiniz programda çoklu dil seçenekleri var ise;
uzaktan kumandaki AUDIO tuþuna basarak izlediðiniz
programýn ses lisanýna ulaþabilirsiniz, uzaktan kumandanýz
üzerindeki sað sol tuþlarýný kullanarak ses dillerini deðiþtirebilir
ve Ses modu seçeneklerinden ise Stereo, Sol, Sað ve
Mono kanal olarak ayarlayabilirsiniz.

Kanal Listesi
Uydu Alýcýnýzda kayýtlý olan kanallarý görmek için uzaktan
kumandanýzýn OK tuþuna basarak ulaþabilirsiniz.
- P+ ve P- Tuþlarýný kullanarak uydular arasýnda geçiþ
yapabirsiniz.
-   Tuþlarýný kullanarak seçilmiþ olan uyduya ait kanallar
arasýndan seçim yapabilirsiniz.
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ANA MENÜ

Bu uydu alýcýsýnýn fonksiyonlarýnýn çoðu ana menüye girerek
kontrol edebilir. Ana menüye girmek için uzaktan
kumandanýzýn MENÜ tuþuna basýnýz. Ana menü ekranda
belirdikten sonra  ve  tuþlarý ile menü içersinde
istediðiniz fonksiyon baþlýðýný seçmek için kullanabilirsiniz.
Seçilen fonksiyonu onaylamak veya alt menülere girebilmek
için OK tuþuna basýnýz.  tuþlarý seçilen fonksiyonun içeriðini
deðiþtirmek için kullanýlýr.

1. KANAL LÝSTESÝ

1.1 TV Kanal Listesi
1.1.1. Fav. Ekle: Bu seçenekte kanal listenizdeki
seçeceðiniz kanallarý Genel favori listesine eklemek için
kullanabilirsiniz.
1.1.2.  Kilitle: Bu seçenekte kanal listenizdeki
kanallarý kilitlemek için kullanabilirsiniz. Kanal listenizdeki
kanallarý kilitlemek için kumandanýzýn kýrmýzý tuþa basýnýz
ve yukarý aþaðý tuþlarýný kullanarak kilitlemek istediðiniz
kanal üzerine gelerek kumandanýzýn OK tuþa basýnýz.
Ekrana gelen “Þifre Giriniz “ penceresi gelecektir þifreyi
0000 girerek seçmiþ olduðunuz kanalý kilitleyebilirsiniz.
1.1.3.  Atlatma: Seçilen kanallarý gizler ve atlar.
Atlatýlan kanallar kanal listesinde gözükmez. Kanal listesinde
bulunan kanalý veya kanallarý gizlemek için kumandanýzýn üzerinde bulunan yeþil tuþa basýnýz ve
gizlemek istediðiniz kanalý kumandanýzýn üzerinde bulunan
yukarý aþaðý tuþlarýný kullanarak gizlemek istediðiniz kanalýn
üzerine gelerek OK tuþuna basarak iþlemi
gerçekleþtirebilirsiniz.
1.1.4.  Taþý: Uydu alýcýnýzýn kanal listesinde bulunan
kanallarýn yerlerini deðiþtirmek için kullanabilirsiniz. Kanal
listesinde bulunan kanallarýn yerlerini deðiþtirmek için
uzaktan kumandanýzýn sarý tuþuna basarak taþýma iþlemini
seçebilirsiniz. Taþýmak istediðiniz kanalý seçmek için uzaktan
kumandanýzýn yukarý aþaðý tuþlarýný kullanarak taþýmak
istediðiniz kanalýn üzerine gelerek kumandanýzda bulunan
OK tuþuna basarak seçebilirsiniz. Seçmiþ olduðunuz kanalý
taþýmak uzaktan kumandanýzýn  tuþlarýný
kullanarak yerini belirleyebilirsiniz.
1.1.5.  Düzenle: Bu seçenekte kanal listesini
düzenlemek için kullanabilirsiniz.
1.1.5.1-Sýralama: Bu seçenekte uydu alýcýnýzýn kanal listesini Kanal (A-Z) ve Kanal (Z-A), Þifresiz/Þifreli,
Kilitle olarak sýralama seçenekleri mevcuttur.
Kanal (A-Z): Bu seçenekte kanal listenizi A’dan Z’ye alfabetik
olarak sýralayabilirsiniz.
Kanal (Z-A): Bu seçenekte kanal listenizi Z’den A’ya
sýralayabilirsiniz.
Þifresiz/Þifreli: Bu seçenekte kanal listenizi Þifresiz kanallar
ilk sýralara Þifreli kanallar ise sona almak için kullanabilirsiniz.
Kilitle: Bu seçenekte kilitli kanallar kanal listenizdeki
kanallarýn sonuna almak için kullanabilirsiniz.
1.1.5.2-Düzenle: Bu seçenekte kanal listesinde bulunan
kanallarýn isimlerini deðiþtirebilirsiniz. Kumandanýzda
bulunan yeþil tuþa bastýktan sonra  ve  tuþlarýný
kullanarak ismini deðiþtirmek istediðiniz kanalý seçtikten
sonra OK tuþuna basarak ekrana çýkan klavyeden seçmiþ
olduðunuz kanalýn ismini deðiþtirebilirsiniz.
1.1.5.3- Sil: Bu seçenekte kanal listenizdeki kanallarý Silmek
için kullanabilirsiniz. Kumandanýzda bulunan mavi tuþa bastýktan sonra  ve  tuþlarýný
kullanarak silmek istediðiniz kanalý belirledikten sonra OK tuþuna basarak silmek istediðiniz kanalý
seçebilirsiniz.
1.2 Radyo Kanal Listesi:
1.2.1.  Fav. Ekle: Bu seçenekte kanal listenizdeki seçeceðiniz kanallarý Genel favori listesine eklemek
için kullanabilirsiniz.
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1.2.2.  Kilitle: Bu seçenekte kanal listenizdeki kanallarý kilitlemek için kullanabilirsiniz. Kanal
listenizdeki kanallarý kilitlemek için kumandanýzýn kýrmýzý
tuþa basýnýz ve yukarý aþaðý tuþlarýný kullanarak kilitlemek
istediðiniz kanal üzerine gelerek kumandanýzýn OK tuþa
basýnýz. Ekrana gelen “Þifre Giriniz “ penceresi gelecektir
þifreyi 0000 girerek seçmiþ olduðunuz kanalý kilitleyebilirsiniz.
1.2.3.  Atlatma: Seçilen kanallarý gizler ve atlar.
Atlatýlan kanallar kanal listesinde gözükmez. Kanal listesinde
bulunan kanalý veya kanallarý gizlemek için kumandanýzýn
üzerinde bulunan yeþil tuþa basýnýz ve gizlemek istediðiniz
kanalý kumandanýzýn üzerinde bulunan yukarý aþaðý tuþlarýný
kullanarak gizlemek istediðiniz kanalýn üzerine gelerek
OK tuþuna basarak iþlemi gerçekleþtirebilirsiniz.
1.2.4.  Taþý: Uydu alýcýnýzýn kanal listesinde bulunan
kanallarýn yerlerini deðiþtirmek için kullanabilirsiniz. Kanal
listesinde bulunan kanallarýn yerlerini deðiþtirmek için
uzaktan kumandanýzýn sarý tuþuna basarak taþýma iþlemini
seçebilirsiniz. Taþýmak istediðiniz kanalý seçmek için uzaktan
kumandanýzýn yukarý aþaðý tuþlarýný kullanarak taþýmak
istediðiniz kanalýn üzerine gelerek kumandanýzda bulunan
OK tuþuna basarak seçebilirsiniz. Seçmiþ olduðunuz kanalý
taþýmak uzaktan kumandanýzýn   tuþlarýný
kullanarak yerini belirleyebilirsiniz.
1.2.5.  Düzenle: Bu seçenekte kanal listesini
düzenlemek için kullanabilirsiniz.
1.2.5.1-Sýralama: Bu seçenekte uydu alýcýnýzýn kanal
listesini Kanal (A-Z) ve Kanal (Z-A), Þifresiz/Þifreli, Kilitle
olarak sýralama seçenekleri mevcuttur.
Kanal (A-Z): Bu seçenekte kanal listenizi A’dan Z’ye alfabetik
olarak sýralayabilirsiniz.
Kanal (Z-A): Bu seçenekte kanal listenizi Z’den A’ya
sýralayabilirsiniz.
Þifresiz/Þifreli: Bu seçenekte kanal listenizi Þifresiz kanallar ilk sýralara Þifreli kanallar ise sona almak
için kullanabilirsiniz.
Kilitle: Bu seçenekte kilitli kanallar kanal listenizdeki kanallarýn sonuna almak için kullanabilirsiniz.

1.2.5.2-Düzenle: Bu seçenekte kanal listesinde bulunan
kanallarýn isimlerini deðiþtirebilirsiniz. Kumandanýzda
bulunan yeþil tuþa bastýktan sonra  ve  tuþlarýný
kullanarak ismini deðiþtirmek istediðiniz kanalý seçtikten
sonra OK tuþuna basarak ekrana çýkan klavyeden seçmiþ
olduðunuz kanalýn ismini deðiþtirebilirsiniz.
1.2.5.3- Sil: Bu seçenekte kanal listenizdeki kanallarý Silmek
için kullanabilirsiniz. Kumandanýzda bulunan mavi tuþa
bastýktan sonra  ve  tuþlarýný kullanarak silmek
istediðiniz kanalý belirledikten sonra OK tuþuna basarak
silmek istediðiniz kanalý seçebilirsiniz.

1.3 Tümünü Sil
Bu seçenek ile uydu alýcýnýzýn kanal listesindeki TV veya Radyo kanallarýnýn tümünü tek iþlemde
silebilirsiniz.

2. KURULUM

2.1 Anten Baðlantýsý
2.1.1 LNB: Bu seçenek ile uydu alýcýnýza baðýlý olan
sisteminize Sabit Anten veya Motor olarak seçim
yapabilirsiniz.

2.2 Uydu Listesi
Bu seçenek ile uydu listesinde bulunan uydularý seçerek
uydu arama listesine ekleyebilir veya uydularý yeniden
Düzenleyebilir, Ekleyebilir ve Silebilirsiniz.
Sabit Anten

2.3 Anten Ayarý
2.3.1. Uydu: Uydu listesini ekrana getirmek için kumandanýzdan OK tuþuna basýnýz. Anteni ayarlanmýþ
uyduyu listeden bularak seçiniz.
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2.3.2. LNB Tipi: Çalýþma frekanslarýna göre deðiþik LNB
tipleri mevcuttur. Sizde çanak antenle beraber kullandýðýnýz
LNB tipine göre frekansý kumandanýzýn   tuþlarý ile seçiniz.
2.3.3. Frekans: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait frekanslarý
görebilirsiniz. Seçmek istediðiniz frekansý uzaktan
kumandanýzýn   veya OK tuþlarýný kullanarak seçebilirsiniz.
2.3.4 Diseqc 1,0: Eðer Diseqc anahtar kullanarak uydu
alýcýsýna 1 den fazla 4 antene kadar çanak anten
baðladýysanýz.
2.3.5 22 K: Çanak anteninizde kullanmakta oluðunuz LNB
tipi Universal ise uydudaki dar bant yayýnlarý almak için
cihazýnýz gereken bütün iþlemleri otomatik olarak yapacaktýr.
Eðer çanak anteninizde kullanmakta olduðunuz LNB tipi
normal ise dar bant yayýnlarý izlemek için 22 K seçeneði seçeneðini kapalý konuma getirin. Geniþ bant
yayýnlarý izlemek için ise 22 K seçeneðini Açýk konuma
getiriniz.
2.3.6 Polarite
Bu seçenekte arama yapmak istediðiniz uydunun
belirleyeceðiniz polaritedeki kanallarý taratmanýzý saðlar.
V ve H olmak üzere polarite mevcuttur. V dikey polaritedir
H ise Yatay polaritedir.
2.3.7 LNB Gücü: Bu seçenekte LNB voltaj çýkýþýný kontrol
eder. Eðer LNB uydu alýcýsý dýþýnda harici bir güç kaynaðý
tarafýndan besleniyor ise LNB gücünü kapalý konuma getirin.
Eðer LNB direk olarak uydu alýcýsýndan besleniyor ise LNB
gücünü açýk konuma getirin.

Motor
2.4.1 LNB Tipi: Çalýþma frekanslarýna göre deðiþik LNB
tipleri mevcuttur. Sizde çanak antenle beraber kullandýðýnýz LNB tipine göre frekansý kumandanýzýn

 tuþlarý ile seçiniz.

2.4.2 Motor Kontrolü: Bu seçenekte Ayarlamak istediðiniz seçeneklerden DiSEqC 1.2 ve USALS
seçeneklerinden birini seçiniz.

DiSEqC 1,2
Tümünü Sil: Bu seçenekle önceden ayarlanmýþ motor ayarlarýný silebilirsiniz.
Motorlu Anten: Bu seçenekten Diseqc 1.2 motor ayarlarýný seyretmek istediðiniz uyduya çevirip
ayarlayabilirsiniz.
Uydu: Uydu listesini ekrana getirmek için kumandanýzdan
OK tuþuna basýnýz. Anteni ayarlanmýþ uyduyu listeden
bularak seçiniz.
Frekans: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait frekanslarý
görebilirsiniz. Seçmek istediðiniz frekansý uzaktan
kumandanýzýn  veya OK tuþlarýný kullanarak seçebilirsiniz.
Pozisyon No ve Kaydet: Ayarlamak istediðiniz uyduya
bir pozisyon numarasý verebilirsiniz.
X’e Git: Bu seçenekte Pozisyon No verdiðiniz uyduya Diseq
1.2 motorunuzun dönmesini saðlar.
Diseq 1.2 motorunuzun Batý yönüne dönmesini
kumandanýzda bulunan sol tuþ ile saðlayabilirsiniz.
Doðu: Bu seçenekten Diseq 1.2 motorunuzun Doðu yönüne
dönmesini kumandanýzda bulunan sað tuþ ile
saðlayabilirsiniz.
Kaydet: Bu seçenekten ayarlamak istediðiniz uydudan sinyal
gücü ve sinyal kalitesi geldikten sonra kaydedebilirsiniz.
Sýnýr Ayarlama: Bu menüden kullanmýþ olduðunuz motorun
doðu ve batý limitlerini ayarlayabilirsiniz.
2.4 Tekli Uydu Arama
Seçtiðiniz uydu ile ilgili ayarlarýný doðru bir þekilde yaptýktan
sonra ayarladýðýnýz uydudan alabileceðiniz kanallarý arama
yapabilirsiniz.
2.4.1. Uydu: Uydu listesini ekrana getirmek için
kumandanýzdan OK tuþuna basýnýz. Anteni ayarlanmýþ
uyduyu listeden bularak seçiniz.
2.4.2. Sadece Þifresiz: Bu seçenekte arama yapacaðýnýz
uydudaki kanallarýn sadece þifreli veya tüm kanallarý arama
yapabilirsiniz.
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—Sadece Þifreli – Evet: Eðer Evet seçerseniz, kanal arama
iþlemi sýrasýnda sadece þifresiz kanallar hafýzaya alýnýr.
—Sadece Þifreli – Hayýr: Eðer Hayýr seçeneðini seçerseniz
kanal arama iþlemi sýrasýnda bütün kanallar aranarak
hafýzaya alýnýr.
2.4.3. Kanal Aramasý: Eðer TV + Radyo seçerseniz, kanal
arama iþlemi sýrasýnda TV ve Radyo kanallarýný hafýzaya
alýnýr. Eðer sadece TV seçeneðini seçerseniz kanal arama
iþlemi sýrasýnda sadece TV kanallarýný aranarak hafýzaya
alýnýr. Eðer sadece Radyo seçeneðini seçerseniz kanal
arama iþlemi sýrasýnda sadece Radyo kanallarýný aranarak
hafýzaya alýnýr.
2.4.4.Network Aramasý: Þebeke Arama fonksiyonu açýk
olarak ayarlandýðý zaman uydu alýcýsý kanal arama sýrasýnda
aranan frekans üzerindeki þebeke bilgisini kontrol eder ve
þebeke bilgisinde tanýmlanan yeni uydu frekanslarýný hafýzaya
kaydederek bu yeni frekanslardaki yayýnlarý da hafýzaya
alýr.
2.4.5. Arama Modu: Bu seçenekte Otomatik Arama ve
Mevcut Arama olarak seçebilirsiniz.
2.4.6. Arama: Seçtiðiniz uydu ile ilgili ayarlarýný doðru bir
þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan alabileceðiniz
kanallarý aramak için Arama seçeneði üzerinde OK tuþuna
basarak kanal arama iþlemini baþlatabilirsiniz.

2.5 Çoklu Uydu Arama
Seçtiðiniz uydu listesindeki uydularý hepsini bir defada
arama yapabilirsiniz.
2.5.1. Uydu: Uydu listesini ekrana getirmek için
kumandanýzdan OK tuþuna basýnýz. Anteni ayarlanmýþ
uyduyu listeden bularak seçiniz.
Bu seçenekte arama yapacaðýnýz uydudaki kanallarýn
sadece þifreli veya tüm kanallarý arama yapabilirsiniz.
—Sadece Þifreli – Evet: Eðer Evet seçerseniz, kanal arama
iþlemi sýrasýnda sadece þifresiz kanallar hafýzaya alýnýr.
—Sadece Þifreli – Hayýr: Eðer Hayýr seçeneðini seçerseniz
kanal arama iþlemi sýrasýnda bütün kanallar aranarak
hafýzaya alýnýr.
2.5.3. Kanal Aramasý: Eðer TV + Radyo seçerseniz, kanal
arama iþlemi sýrasýnda TV ve Radyo kanallarýný hafýzaya
alýnýr. Eðer sadece TV seçeneðini seçerseniz kanal arama
iþlemi sýrasýnda sadece TV kanallarýný aranarak hafýzaya alýnýr. Eðer sadece Radyo seçeneðini
seçerseniz kanal arama iþlemi sýrasýnda sadece Radyo kanallarýný aranarak hafýzaya alýnýr.
2.5.4.Network Aramasý: Þebeke Arama fonksiyonu açýk olarak ayarlandýðý zaman uydu alýcýsý kanal
arama sýrasýnda aranan frekans üzerindeki þebeke bilgisini kontrol eder ve þebeke bilgisinde tanýmlanan
yeni uydu frekanslarýný hafýzaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayýnlarý da hafýzaya alýr.
2.5.5. Arama Modu: Bu seçenekte Otomatik Arama ve Mevcut Arama olarak seçebilirsiniz.
2.5.6. Arama: Seçtiðiniz uydu ile ilgili ayarlarýný doðru bir þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan
alabileceðiniz kanallarý aramak için Arama seçeneði üzerinde
OK tuþuna basarak kanal arama iþlemini baþlatabilirsiniz.
2.6 TP Arama
Ayarlamak istediðiniz frekansý uzaktan kumandanýzdaki
OK tuþu ile TP listesinde bulunan frekanslar arasýnda seçim
yapabilir veya bu uydulara ait frekanslarý Düzenle, Ekle,
Sil veya Arama yapabilirsiniz.

 Düzenle: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait frekanslarý
düzenleyebilirsiniz.

 Ekle: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait yeni bir frekansý
ekleyebilirsiniz.

 Sil: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait bir frekansý silebilirsiniz.
Arama: Seçmiþ olduðunuz uyduya ait bir frekansý ve

frekanslarý arama yapabilirsiniz.

3. Sistem Ayarlarý
3.1 Dil
3.1.1 Dil: Uydu alýcýsýnýn menü lisanýný deðiþtirmek için uzaktan kumandanýzýn  tuþlarýný kullanarak
seçebilirsiniz.
3.2.1 Ses Dili 1:  Uydu alýcýsýnýn ses lisaný önceliðini belirlemek için kullanýlýr. Eðer seyredilen yayýn
çok lisanda yayýn yapýyorsa ve ses lisaný olarak ayarlanan lisan bu lisanlar
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3.3.1 Ses Dili 2:  Ýlk seçilen lisanda yayýn yapmýyorsa ikinci
olarak ayarlanan lisan otomatik olarak seçilir.

3.4.1 Teleteks Dili:  Uydu alýcýsý teleteks lisanýný deðiþtirmek
için kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný kullanarak teleteks
dilini ayarlayabilirsiniz.

3.2 TV Sistemi
3.2.1 Video Çözünürlüðü: Yayýn yapan kanalýn video
formatýný 576P,720P,1080Ý olarak seçmek için uzaktan
kumandanýzýn üzerinde bulunan  tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz.
3.2.2 TV Görüntü Oraný: TV ekranýnýn þekline göre ekran
formatýný 4:3PS,4:3LB,16:9 veya Auto olarak ayarlayabilirsiniz.
3.2.3 Video Çýkýþý; Uydu alýcýnýzdan net görüntü alabilmeniz
için TV’nize uygun olan video çýkýþ seçeneðini Kumandanýz
üzerinde bulunan sað sol tuþlarýný kullanarak RGB ve YUV
olarak ayarlayabilirsiniz.
3.2.4 Görüntü Ayarlarý: Bu seçenekte sizin belirleyeceðiniz
Parlaklýk, Kontrast ve Renk ayarlarýný yapabilirsiniz.
3.2.5 HDMI Video Çýkýþý: Bu seçenekte RGB-Normal, RGB-
Expand, YCbCr 4:4:4,
YCbCr 4::2:2 veya Auto video çýkýþýný seçebilirsiniz.
3.2.6 Dijital Ses Çýkýþý: Bu seçenekte Dijital AC3,Dijital
Stereo veya Dijital Auto olarak kumandanýzýn sað ve sol
veya OK tuþlarýný kullanarak seçebilirsiniz.

3.3 Zaman Ayarlarý
3.3.1 GMT Kullanýmý: Açýk konumda zaman ve tarihi otomatik
uydudan günceller. Kapalý konumda iken ise manuel olarak
zaman ve tarihi ayarlayabilirsiniz.
3.3.2 GMT Dengeleme: GMT ile bulunduðunuz bölge
arasýndaki standart zaman farkýný girerek uydu alýcýsýn yerel
saatini doðru olarak ayarlamasýný saðlayabilirsiniz.
Kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný kullanarak 30 dakika
bloklar halinde zamaný ayarlayabilirsiniz.
3.3.3 Yaz Saati: Yaz saati uygulamasýný açýk veya kapalý
olarak seçebilirsiniz.
3.3.4 Tarih: GMT Kullanýmý açýk olduðunda bu seçenek
pasif duruma geçerek tarihi otomatik uydudan günceller.
GMT kullanýmý kapalý olduðunda manuel olarak tarihi
ayarlayabilirsiniz.
3.3.5 Zaman:  GMT Kullanýmý açýk olduðunda bu seçenek pasif duruma geçerek saati otomatik uydudan
günceller. GMT kullanýmý kapalý olduðunda manuel olarak zamaný ayarlayabilirsiniz.

3.4 Zamanlayýcý Ayarlarý

 Zamanlayýcý Modu: Bir kez, Her Gün, Haftalýk ve Kapalý olarak özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayýcý Servisi: Bu seçenekte USB Kayýt veya VCR olarak seçebilirsiniz.
Uyanma Kanalý: Kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak kanal listesini ekrana getirip kanalý seçebilirsiniz.
Uyanma Zamaný: Kanalýn açýlýþ zamanýný Gün / Ay / Yýl olarak seçebilirsiniz.
Tam Zaman: Kanalýn Saat ve Dakika olarak baþlangýç zamanýný ayarlayabilirsiniz.
Devam Süresi: Zamanlayýcý ayarýnýn süresini ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayýcýdan Sonra: Bu seçenekte uzaktan kumandanýzýn sað ve sol tuþlarýný kullanarak Açýk ve
Kapalý olarak seçebilirsiniz.
Ayarlarlar yapýldýktan sonra alt bölümünde bulunan Kaydet
ve Ýptal bölümünden zamanlayýcý modunu Kaydet
bölümünden baþlatabilir veya Ýptal bölümünden iþlemi iptal
edebilirsiniz.
3.5 Ebeveyn Kontrolü

3.5.1 Menü Kilitle: Bu seçenekte Açýk ve Kapalý seçenekleri
ile kurulum menüsünde yapacaðýnýz deðiþikler için þifre
isteyip, istememesi için ayarlayabilirsiniz.
3.5.2 Kanal Kilitleme: Bu seçenekte Açýk ve Kapalý seçenekleri
ile kilitlediðiniz kanallarýn kilitlerini aktif etmek ve pasif etmek
için kullanabilirsiniz.
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3.5.3 Yeni Þifre: Yeni Þifreyi ayarlamak için Yeni Þifre
fonksiyonu üzerinde kumandanýz üzerindeki sayý tuþlarý
yardýmý ile yeni þifreyi belirlemek için kullanabilirsiniz.
3.5.4 Þifre Onayla: Bu seçenekte Yeni Þifre seçeneðinde
belirlediðiniz yeni þifreden sonra aktif olur, belirttiðiniz þifreyi
tekrar yazmanýzý saðlayarak onaylamanýzý saðlamaktadýr.
3.6 Menü Ayarlarý:
3.6.1 Ýnfo bar Süresi: Kanal deðiþtirme sýrasýnda ekrana
gelen bilgi kutusunun ekranda kalma süresini kumandanýz
üzerindeki  tuþlarýný kullanarak 1 saniyeden 10 saniye
olarak ayarlayabilirsiniz.
3.6.2 Menü Þeffaflýðý: Bu seçenekte menü þeffaflýðýný Kapalý,
10%, 20%, 30% ve 40% seçenekleri arasýnda
ayarlayabilirsiniz.
3.6.3 EPG Önizleme: Bu seçenekten EPG tuþuna bastýðýnýzda TV ekranýn sað üst köþesinde bulunan
penceredeki görüntüyü Açýk seçtiðinizde bulundunuz kanalýn görüntüsünü izleyebilirsiniz. Kapalý olarak
seçtiðinizde ise bulunduðunuz kanalýn görüntüsünü izleyemesiniz.

3.7 Favori Düzenleme:  Bu seçenekte Sekiz adet Favori listesi bulunmaktadýr. Bu seçenekten Favori
gruplarýnýn isimlerini deðiþtirebilirsiniz.

3.8 Diðerleri
3.8.1 Uyarýcý Bip Sesi: Bu seçenekte Ýnfo tuþuna iki kez
bastýðýnýzda ekrana gelen sinyal test barýn sesini Açýk veya
Kapalý olarak ayarlayabilirsiniz.

3.8.2 Uyku Modu (Sleep):  Cihazýn otomatik olarak
kapanmasý için bir zaman aralýðý seçmenizi saðlar.

4. Araçlar
4.1 Sistem Bilgisi: Bu menüde uydu alýcýsýnýn donaným ve
yazýlýmý ile ilgili en son güncelleme bilgileri içerir.

4.2 Fabrika Ayarlarý: Kullanýcý tarafýndan yapýlan bütün
deðiþiklikler silinerek cihaz
Fabrika ayarlarýna geri dönecektir.
4.3 Ortak Arabirim: Bu menüden Þifreli yayýnlarý çözmek için kullanýlan CAM modüllere ve Smart kartlara
göre deðiþiklik gösterebilir. Eðer slota takýlý CAM ve Smart kartýnýzýn hakkýnda detaylý bilgi ve menülerin
kullanýmý ile ilgili lütfen CAM ve Smart kartýnýzýn kullanma kýlavuzunu okuyunuz.

4.4 Yazýlým Güncelleme
4.4.1 USB Aygýtý ile Güncelleme; USB aygýtýnýz ile yazýlým
versiyonunu güncelleyebilirsiniz.
4.4.2 Kanal Listesini Kaydet: Uydu alýcýnýzda bulunan kanal
listenizi USB aygýtýnýza kaydetmek için kullanabilirsiniz.
4.4.3 Kanal Listesini Yükle: USB aygýtýnýz ile kanal listesini
güncelleyebilirsiniz.
4.5 USB Bellek: Bu seçenekte Mp3 ve Resim dosyalarýnýz
onatabilirsiniz.
4.6 USB Belleði Güvenle Çýkar: Bu seçenekten USB aygýtýnýz
ve Uydu alýcýnýz zarar görmemesi için güvenli bir þekilde
USB aygýtýnýzý çýkarmanýzý saðlar.

5. Oyun

Uydu alýcýnýzda 256 renk 3 adet oyun bulunmaktadýr. Bu
oyunlarý uzaktan kumandanýzýn  ve  tuþlarýný
kullanarak oynayabilirsiniz.

6. Kayýt Ayarlarý
6.1 Kayýt Listesi
Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn içerisinde bulunan kayýt listenizi
ekrana getirmek için kullanabilirsiniz.

 Sil: Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn içerisinde bulunan
kayýtlý dosyalarýnýzý silebilirsiniz.

  Adlandýrma: Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn içerisinde
bulunan kayýtlý dosyalarýnýzý yeniden adlandýrabilirsiniz.

 Kilitle: Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn içerisinde bulunan kayýtlý dosyalarýnýzý kilitleyebilirsiniz.
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 Ýþaretle: Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn içerisinde bulunan
kayýtlý dosyalarýnýzý iþaretleyebilirsiniz.

6.2 Bellek Bilgisi
Bu seçenekte usb aygýtýnýzýn toplam bulutu ve boþ alan
bilgisini öðrenebilirsiniz.

 Kayýt Seçeneði: Bu seçenekte yapacaðýnýz kayýt tipini
ayarlayabilirsiniz.

6.3 HDD Formatý
  Biçimlendirme: Bu seçenekte USB aygýtýnýzý

biçimlendirebilirsiniz.
USB aygýtýnýz kullanmadan önce ilk olarak uydu alýcýnýzda
USB aygýtýnýzý formatlamanýz gerekmektedir.
USB aygýtýnýz FAT32 sisteminde olmalýdýr.

6.4 Kayýt Ayarlarý Bu seçenekte yapacaðýnýz kaydýn ayarlarýný yapabilirsiniz.
6.4.1 Zaman Kaydýrma: Kumandanýzýn sað sol tuþlarýný
kullanarak Açýk ve Kapalý olarak seçebilirsiniz.
6.4.2 Hýzlý Ýleri Geri Sarma: Bu seçenekten izlediðiniz kaydýn
ileri geri sarma süresini kumandanýzýn sað sol tuþlarýný
kullanarak 30sn,1dk,5dk,10dk ve 30dk olarak seçebilirsiniz.
6.4.3 Kanalý Þifreli Olarak Kaydet: Bu seçenekten kaydetmek
istediðiniz kanalý þifreli veya þifresiz olarak kaydetmek için
uzaktan kumandanýzýn sað ve sol tuþlarýný kullanarak Evet
veya Hayýr olarak seçebilirsiniz.
6.4.4 TS Dosya Boyutu: Bu seçenekte yapacaðýnýz TS
uzantýlý kaydýn Usb belleðinize 1GB,2GB 3GB veya 4GB
dosya boyutunu ayarlayabilirsiniz.
6.4.5 Altyazý Açýk: Kumandanýzýn sað sol tuþlarýný kullanarak
Evet ve Hayýr olarak seçebilirsiniz.
6.4.6 Kayýt Ýçin Zaman Kaydýrma: Kumandanýzýn sað sol
tuþlarýný kullanarak Açýk ve Kapalý olarak seçebilirsiniz.

KAYIT ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER

Program Kaydý Yapma; USB aygýtýnýzý baðladýktan sonra
kumanda üzerinde bulunan   Tuþuna bastýðýnýzda kayýt
iþlemi baþlatabilirsiniz. Uydu alýcýnýz kayýt yapar iken siz
ayný frekansta olan baþka bir kanalý izleyebilirsiniz. TS
formatýnda kayýt yapmaktadýr ve Tüm TS formatýndaki video
dosyalarýnýzý Uydu alýcýnýza baðladýðýnýz USB aygýtýnýzla
oynatabilirsiniz. Yapýlan kayýtlarda zaman kaydýrma
fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Yaptýðýnýz kayýtta geri
atlatma tuþuna basarak kaydý baþlattýðýnýz süreye hýzlý geçiþi
saylayabilir ve ileri atlatma tuþu ile o anki yayýna geçebilirsiniz.
Ýleri ve geri ilerletme tuþlarý ile kademeli olarak ileri geri
ilerletebilirsiniz. Eðer kayýt yaparak izlediðiniz programda (Pause) tuþu ile bekletme konumuna alarak
yayýný durdurup (stop) tuþu veya tekrar (Pause)tuþuna basýldýðýnda kaldýðýnýz yerden izlemeye devam
edebilirsiniz.
Kayýt Zamaný Ayarlama; Kayýt yaptýðýnýz programýn EPG
bilgisi gelmiyor ise yapacaðýnýz kayýtýn süresini ayarlamak
için zaman ayarý menüsünden ayarlayýp baþlatabilirsiniz.
Kayýt süresini uzatmak için (rec) tuþuna basarak Süre
 penceresinden yaptýðýnýz kaydýn süresini ayarlayabilirsiniz.

Kayýtlarýnýzý Hýzlý Oynatabilme; Kayýtlarýnýzý ileri ve geri hýzlý
bir þekilde oynatabilirsiniz. Kumanda üzerindeki (<< ve >>)
tuþlarýný kullanarak video kayýtlarýnýzý 5 kademeli olarak ileri
ve geri hýzlý bir þekilde oynatabilirs iniz. Kumanda üzerindeki
(play) tuþuna basarak kayýt süresi barý üzerinde  tuþlarý
ile 25~30 sn olarak ileri geri ilerletebilirsiniz.
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EPG Üzerinden Kayýt
 Zamanlayýcý; EPG menüsü üzerinde kaydetmek

istediðiniz servisi  veya  ( EPG menüsüne
göre )  tuþlarýný kullanarak seçin.
Ekrana çýkan pencereden kaydetmek istediðiniz programýn
baþlangýç ve bitiþ ayarlarýný yapabilirsiniz.
Zamanlayýcý Modu: Bir kez, Her Gün, Haftalýk ve Kapalý
olarak özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayýcý Servisi: Bu seçenekte Kanal veya Kayýt olarak
seçebilirsiniz.
Uyanma Kanalý: Kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak
kanal listesini ekrana getirip kanalý seçebilirsiniz.
Uyanma Zamaný: Kanalýn açýlýþ zamanýný Gün / Ay / Yýl
olarak seçebilirsiniz.
Tam Zaman: Kanalýn Saat ve Dakika olarak baþlangýç
zamanýný ayarlayabilirsiniz.
Devam Süresi: Zamanlayýcý ayarýnýn süresini
ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayýcýdan Sonra: Bu seçenekte uzaktan
kumandanýzýn  tuþlarýný kullanarak Açýk ve Kapalý olarak
seçebilirsiniz.
Ayarlarlar yapýldýktan sonra alt bölümünde bulunan Kaydet
ve Ýptal bölümünden zamanlayýcý modunu Kaydet
bölümünden baþlatabilir veya Ýptal bölümünden iþlemi
iptal edebilirsiniz.
Media Player
USB Aygýtýnýzda kayýtlý olan Mp3, Resim ve Video
dosyalarýnýzý oynatmak için kullanabilirsiniz.
Mp3 Oynatýcý
Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan Mp3 dosyalarý oynatmak için uydu alýcýnýzýn uzaktan kumandanýzýn
üzerinde bulunan USB tuþundan USB aygýtýnýzda kayýtlý dosyalarý görüntüleyebilirsiniz. Ekrana gelen
Media Player penceresinde bulunan mp3 dosyalarýnýzý gürüntüleyebilrsiniz.

 tuþ Çalma Listesi Türü Seçiniz: Bu tuþu kullanarak ekrana gelen pencereden Müzik veya Resim
Listesi oluþturmak için uzaktan kumandanýzýn  ve OK tuþlarýný kullanarak oluþturabilirsiniz.

 tuþu Çalma listesine ekle: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan mp3 dosyalarýnýzý çalma
listesine ekleyebilirsiniz.
(0) tuþu Tüm Müzikleri Ekle: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan mp3 dosyalarýnýz hepsini
tek bir tuþ ile çalma listesine ekleyebilirsiniz.

 tuþ Tekrar Modu: Bu tuþ ile istediðiniz mp3 dosyalarýnýzý tekrar olarak oynatabilirsiniz. Eðer mp3
dosyalarýnýz bir klasör içinde ise bu klasörde bulunan tüm
mp3 dosyalarýnýzý  tuþu kullanarak tüm mp3 tekrar
tekrar dinleyebilirsiniz.

 tuþ Sýralama: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda
bulunan kayýtlý dosyalarý Varsayýlan, A ~Z, Z ~A,Resim
veya Müzik olarak sýralayabilirsiniz.
Resim Gösterme
Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan Resim dosyalarý oynatmak
için uydu alýcýnýzýn uzaktan kumandanýzýn üzerinde bulunan
USB tuþundan USB aygýtýnýzda kayýtlý dosyalarý
görüntüleyebilirsiniz. Ekrana gelen Media Player
penceresinde bulunan Resim dosyalarýnýzý
gürüntüleyebilrsiniz.

 tuþ Çalma Listesi Türü Seçiniz: Bu tuþu kullanarak
ekrana gelen pencereden Müzik veya Resim Listesi
oluþturmak için uzaktan kumandanýzýn  ve OK tuþlarýný kullanarak oluþturabilirsiniz.

 tuþu Çalma listesine ekle: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan Resim dosyalarýnýzý
çalma listesine ekleyebilirsiniz.

 tuþ Sýralama: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda bulunan kayýtlý dosyalarý Varsayýlan, A ~Z, Z
~A,Resim veya Müzik olarak sýralayabilirsiniz.
(1) Tüm Resimleri Ýlave Et: Bu tuþu kullanarak Usb aygýtýnýzda
bulunan tüm Resim dosyalarýnýz Çalma Listenize eklemenizi
saðlar.
Video Oynatýcý
Usb aygýtýnýzda kayýtlý olan Video dosyalarý oynatmak için
uydu alýcýnýzýn uzaktan kumandanýzýn üzerinde bulunan
USB tuþundan USB aygýtýnýzda kayýtlý dosyalarý
görüntüleyebilirsiniz.
Ekrana gelen Media Player penceresinde bulunan Video
dosyalarýnýzý gürüntüleyebilrsiniz.

 tuþ Tekrar Modu: Bu tuþ ile istediðiniz video
dosyalarýnýzý tekrar olarak oynatabilirsiniz.
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