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Cihazı Kullanmaya Başlamadan Önce Lütfen Aşağıda Belirtilen Notları Dikkatle okuyunuz.    

 • Cihazınızı en verimli şekilde kullanabilmek için lütfen öncelikle kılavuzu dikkatle okuyunuz.  

 • Kılavuzda bulunan teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

 • Lütfen kullanmaya başlamadan önce cihazın bataryasını 3 saat şarj ediniz. 

 • Cihazınızı şarj etmek için kendi orjinal adaptöründen başka adaptör kullanmayınız. 

 • Herhangi bir teknik sorunuz olduğunda veya teknik bir sorunla karşılaştığınızda, lütfen cihazı satın 

aldığınız bayiye başvurunuz.   
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1. TUŞLAR VE GÖSTERGELER 

 

0-1 

EKRAN:Uydu bulucu ekran 

Göstergeler: 

 5V-T: DVB-T anteni için 5V güç varsa sarı LED yanacaktır yoksa yanmayacaktır. 

 12V-T::DVB-T anteni için 12V güç varsa sarı LED yanacaktır yoksa yanmayacaktır. 

 LOCK-T/C: DVB-T/DVB-C sinyale kilitlendiği zaman yeşil LED yanacaktır. 

 13V: DVB-S LNB için 13V güç varsa sarı LED yanacaktır yoksa yanmayacaktır. 

 18V:DVB-S LNB için 18V güç varsa sarı LED yanacaktır yoksa yanmayacaktır. 

 22K:DVB-S LNB için 22K güç varsa sarı LED yanacaktır yoksa yanmayacaktır. 

 LOCK-S:DVB-S sinyaline kilitlendiği zaman yeşil LED yanacaktır. 

 POWER:Bulucu çalışıyorsa kırmızı LED yanacaktır. 

 CHARGE:Şarj olduğu zaman kırmızı LED yanacaktır. Tam şarj olduğunda ise bu LED yeşile dönecektir. 

 ERROR: LNB/anten de kısa devre varsa sarı LED yanacaktır. 

Tuşlar: 

 TV/M: Video menüsü ve diğer menüler arasında geçiş 

 SPEC: Spektrum menüsüne giriş 

 ANALYSE: Konselasyon menüsüne giriş 

 DISEQC:DiSEqC 1.2 menüsüne giriş 

 SEARCH:Bulucuya giriş/ölçüm menüsü, kanal aramaya başlamak/ölçüm menüsü 

 MODUS:DVB-S, DVB-T ve DVB-C arasında geçiş 



PROFOSYONEL EKİPMAN ASF‐2050 COMBO KULLANMA KILAVUZU 

 

3 

 

 SAT:DVB-S için mevcut uyduları listeleme 

 AV:AV IN menüsü ve uydu bulucu menüsü arası geçiş 

 STORE: Enter to Store menu in playing video menu, save the current menu or save settings 

 LED:Ekran görüntüsünü açma/kapatma 

 MUTE:Ses açma/kapatma, derin ve alarm kilidi 

 TV/R:TV ve radyo arası geçiş 

 INFO:Bilgi menüsünü gösterme veya kapatma 

 MENU:Menüyü giriş/çıkış 

 EXIT:O anki menüden çıkış veya işlemden çıkış 

 F1:Lütfen menülerdeki yardım mesajlarını görün 

 F2:Lütfen menülerdeki yardım mesajlarını görün 

 F3:Lütfen menülerdeki yardım mesajlarını görün 

 F4:Lütfen menülerdeki yardım mesajlarını görün 

 0~9 SAYI TUŞLARI:Sayısal değerlerin girişi 

 ▲/▼: Kanallar arası zap veyamenüde gezinme 

 ◄/►: Sesi azaltıp arttırma veya menüde gezinme 

 OK:Kanal listesine giriş; başka bir menüdeonaylama veya işlem yapma 
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1-1-1 
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e. Ayrıca sayı 

rebilirsiniz (1-

A KILAVUZU 

Kapalı 

ştirme, veya [O

yla değiştirme 
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Gücü An

ara

ch Tipi Di

Di

ch Giriş  D

Öğeler 

ans F

.oranı S

rite P

ma modu A

H

ma [

PROFOSYO

nten gücünü 
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MBO KULLANMA

limatlar 

m yapabilirsini

ilirsiniz 

eyebilirsiniz (1

A KILAVUZU 

iz 

-3-4)  

 

 



PROFOSYONEL EKİPMAN ASF‐2050 COMBO KULLANMA KILAVUZU 

 

15 

 

1-3-4 



 

2.1.4

[◄/►

2.1.4

[▲/▼
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anabilirsiniz (1-

A KILAVUZU 

 

kullanarak

larak Hiçbiri se

olarak Hiçbiri s

SEqC1.2/USAL

-5-2) 

Hiçbiri/DiSEq

eçilidir. 

seçilidir 

LS arasında 

C1.0/ 

seçin 

 



 

2.1.

[▲/▼

Ö

Uydu

Moto

Tran

Aram

Aram

 

6Uydu>Oto 

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

u İs

gö

or Va

gi

sponder İs

ve

ma modu İs

ka

ma Ar

ba

PROFOSYO

Arama 

menüde gezine

stediğiniz uydu

örüntüleyebilir

arsayıalan ol

irmediğiniz tak

stediğiniz tran

erecektir. 

stediğiniz kana

anallar olarak 

rama kapsam

aşlayabilirsiniz

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

uyu[◄/►] tu

rsiniz. 

larak “ANTEN

kdirde ayar ya

nsponderi seçi

al modunu seç

seçebilirsiniz.

mını seç, Uyd

z(1-1-2) 
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1-6-1 

Tal

şlarıyla seçeb

N AYARI” m

apamazsınız.

in, LOCK ışıkl

çerek arama y

du /Transpond

MBO KULLANMA

imatlar 

ilir ya da [OK

menüsündedir.

arı yanacak v

yapın. [◄/►]t

der/Kör/NIT.

A KILAVUZU 

K] tuşuna bas

. “ANTEN A

ve TP’de sinya

tuşlarıyla Tüm

[OK] tuşuna 

sarak uydu lis

AYARI” menü

al varsa uyar

m Kanallar veya

basarak ara

 

stesini 

üsüne 

ı sesi 

a FTA 

maya 



 

2.1.

 

[▲/▼

Ö

Sate

Boyla

Yön 

Enlem

Yarım

Hesa

Azim

Eleva

7 Uydu>Açı 

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

llite [

am 0

Y

m 0

mküre Y

aplama [

h

muth S

asyon S

PROFOSYO

Hesaplama 

menüde gezin

◄/►] tuşlarıy

0~9 nümerik t

Yönü belirleyin

0~9 nümerik t

Yarımküreyi be

OK] tuşuna ba

hem görsel ola

Seçilen uydunu

Seçilen uydunu

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

yla uydu seçim

tuşlarını kullan

n. Yön tuşlar

tuşlarını kullan

elirleyin. Yön 

asarak azimut

arak gösterilir.

un azimuth de

un elevasyon o
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1-7-1 

Tal

mini yapın ya d

narak boylamı 

ıylaDoğu/Batı

narak enlemi g

tuşlarıylaGün

th, elevasyon v

eğerini gösterir

oranını göster

MBO KULLANMA

imatlar 

da [OK] tuşuyl

girin. 

ı olarak seçimi

irin. 

ney/Kuzey ola

ve polaritesini 

r 

ir 

A KILAVUZU 

la uydu listesin

i yapın. 

rak seçimi yap

hesaplayın. S

ni görüntüleyi

pın. 

Sonuçlar hem y

 

n 

yazılı 
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Polarite Seçilen uydunun polarite açısını gösterir 

 



 

2.1.8

Seçil

[OK]

[STO

[◄/►

 

8Uydu> TP K

i 5 transponde

Öğeler 

] 

ORE] 

►] 

PROFOSYO

Kontrol 

erin Güç ve Ka

Transponder 

Uydu listesini

Odak noktası

ONEL EKİPMAN 

alitesini göster

seç 

i görüntüle 

ını değiştir 
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1-8-1 

rir 

Ta

MBO KULLANMA

alimatlar 

A KILAVUZU 

 



 

2.2K

Bu m

 

[▲/▼

Ö

Ölçü

Spek

Oto a

Kaps

Freka

Siste

Kons

 

Karasal 

menu DVB-T fo

▼/◄/►] yön 

Öğeler 

m [O

ktrum [O

arama [O

sam [O

ans [O

em [O

selasyon [O

PROFOSYO

onksiyonları iç

tuşlarıyla men

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

OK] tuşuna ba

ONEL EKİPMAN 

indir.(2-1) 

nüde gezinebi

asarak ilgili me

asarak ilgili me

asarak ilgili me

asarak ilgili me

asarak ilgili me

asarak ilgili me

asarak ilgili me
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2-1 

lirsiniz. 

Tal

enüye giriş yap

enüye giriş yap

enüye giriş yap

enüye giriş yap

enüye giriş yap

enüye giriş yap

enüye giriş yap

MBO KULLANMA

imatlar 

pabilirsiniz(2-1

pabilirsiniz(2-2

pabilirsiniz(2-3

pabilirsiniz(2-4

pabilirsiniz (2-

pabilirsiniz (2-

pabilirsiniz (2-

A KILAVUZU 

1-1) 

2-1) 

3-1) 

4-1) 

5-1) 

6-1) 

7-1) 

 



 

2.2.

Kana

Freka

Bant

Aram

 

1Karasal>Ö

Öğeler 

al NO. 

ans 

t Genişliği 

ma 

PROFOSYO

lçüm 

Kanal NO. 

listeyi görün

Frekans gö

Bant genişl

[OK] tuşuna

ONEL EKİPMAN 

seçimi. [◄/►

ntüleyebilirsin

rüntüleme 

iğini görüntüle

a basarak aram
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2-1-1 

T

►] tuşlarıyla k

iz. 

eme 

ma işlemine b

MBO KULLANMA

Talimatlar 

kanal seçimi ya

başlayabilirsiniz

A KILAVUZU 

apabilir ya da

z(2-1-2) 

a [OK] tuşuyla

 

a tüm 
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2-1-2 

MBO KULLANMAA KILAVUZU 

 



 

2.2.

[F1] 

2Karasal > S

tuşuna basara

PROFOSYO

Spektrum 

ak daha fazla 

ONEL EKİPMAN 

bilgi görüntüle
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2-2-1 

enebilir(2-2-2)

2-2-2 

 

MBO KULLANMA

). 

A KILAVUZU 
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Öğeler Talimatlar 

[F1] Spektrum absisini Tam, 200MHz ve 400MHZ, FULL olarak değiştirmek için bu düğmeyi 

kullanınız. Daha küçük aralık aralık frekansların daha net bir şekilde sinyal durumunu 

gösterecektir. 

[STORE] Bu tuşa basarak kaydedebilirsiniz 

 



 

2.2.

[▲/▼

Ö

Kana

Tran

Aram

Aram

 

3Karasal>Ot

▼] tuşlarına b

Öğeler 

al No. Ka

gö

sponder Tr

ma Modu İs

ka

ma Ar

iş

PROFOSYO

to arama 

basarak gezine

anal NO. seçim

örüntüleyebilir

ransponder bil

stediğiniz kana

anallar olarak 

rama kapsam

lemine başlay

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz 

mi. [◄/►] tuş

rsiniz. 

lgisi görüntüle

al modunu seç

seçebilirsiniz.

mını seç, Uyd

yabilirsiniz(2-1-
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2-3-1 

Tal

şlarıyla kanal 

eme 

çerek arama y

du /Transpond

-2) 

MBO KULLANMA

imatlar 

seçimi yapabil

yapın. [◄/►]t

der/Kör/NIT. 

A KILAVUZU 

lir ya da [OK] 

tuşlarıyla Tüm

[OK] tuşuna 

tuşuyla tüm l

m Kanallar veya

 basarak  a

 

listeyi 

a FTA 

arama 



 

2.2.4

Bu m

Ö

[OK]

[◄/►

 

4Karasal>Ka

menu her freka

Öğeler 

] Ka

►] O

PROFOSYO

apsam 

ansın sinyalini 

anal NO. yu g

Odaklanmanın 

ONEL EKİPMAN 

gösterir. 

östermek için 

konumunu de
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2-4-1 

Tal

bu tuşa basın

eğiştirme 

MBO KULLANMA

imatlar 

nız 

A KILAVUZU 

 



 

2.2.

[▲/▼

[OK]

5Karasal>Fr

▼] tuşlarına b

] tuşuna basar

PROFOSYO

rekans Tablo

basarak gezine

rak düzenleme

ONEL EKİPMAN 

osu 

ebilirsiniz 

e menüsüne g
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2-5-1 

irebilirsiniz (2-

2-5-2 

MBO KULLANMA

-5-2) 

A KILAVUZU 
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Öğeler Talimatlar 

[OK] Düzenleme menüsünden çıkış 

[◄/►]  “Frekans”, “T/T2” ve “Bant Genişliği” arasında değişim 

[▲/▼] Değeri değiştir 

 



 

2.2.

 

[▲/▼

Ante

 

 

6Karasal > A

▼] tuşlarına b

Öğeler 

en Gücü 

PROFOSYO

Ayar 

basarak gezine

[◄/►]tuşla

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz 

arıyla Açık vey
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2-6-1 

T

ya Kapalı olara

MBO KULLANMA

Talimatlar 

ak değişebilirsi

A KILAVUZU 

iniz 

 



 

2.2.

[▲/▼

Kana

Prog

 

7Karasal > K

▼] yön tuşları

Öğeler 

ala Göre Analiz

rama Göre An

PROFOSYO

Konselasyon

ıyla gezinebilir

z [O

naliz Eğ

ar

ONEL EKİPMAN 

n 

rsiniz. 

OK] tuşuna bas

ğer program b

ama yapabilirs
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2-7-1 

sarak frekansı

boş değilse Ko

siniz. 

MBO KULLANMA

Talimatlar

 seçebilirsiniz(

onselasyon m

A KILAVUZU 

(2-7-2) 

menüsünde [OOK] tuşuna ba

 

sarak 



 

[▲/▼

Ö

Kana

Freka

Sem

Siste

Aram

 

▼] tuşlarıyla g

Öğeler 

al NO. Sh

en

ans Fre

.oranı Se

em Bu

ma [O

PROFOSYO

gezinebilirsiniz

how and choo

nter Channel N

ekans görüntü

embol oranı gö

u sistemin DVB

OK] tuşuna bas

ONEL EKİPMAN 

z. 

se the Channe

No. list. 

üleme 

örüntüleme 

B-C olduğunu 

sarak “Karasal
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2-7-2 

Tali

el No. Press [

gösterir 

l>Konselasyon

MBO KULLANMA

matlar 

◄/►] to sele

n Analizi” men

A KILAVUZU 

ect Channel No

üsünü açabilir

o, or press [O

rsiniz(2-7-3) 

 

OK] to 



 

Ö

[▲/▼

[STO

[F1] 

Öğeler 

▼] B

ORE] B

T

PROFOSYO

Bu tuşlara bas

Bu tuşa basara

Tuşa basarak d

ONEL EKİPMAN 

arak kanal değ

ak o anki görü

daha fazla bilg
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2-7-3 

Tal

ğiştirebilirsiniz

üntüyü kayded

gi görüntüleye

MBO KULLANMA

limatlar 

z. 

debilirsiniz. 

bilirsiniz.(2-7-

A KILAVUZU 

4)  

 

 



PROFOSYONEL EKİPMAN ASF‐2050 COMBO KULLANMA KILAVUZU 

 

41 

 

2-7-4 



 

2.3 

Bu m

 

[▲/▼

Ölçü

Spek

Oto a

TILT

Freka

Kons

 

Kablo 

menü DVB-C fo

▼/◄/►] yön 

Öğeler 

m 

ktrum 

arama 

T 

ans 

selasyon 

PROFOSYO

onksiyonları iç

tuşlarıyla men

[OK] tuşun

[OK] tuşun

[OK] tuşun

[OK] tuşun

[OK] tuşun

[OK] tuşun

ONEL EKİPMAN 

çindir(3-1). 

nüde gezinebi

na basarak ilgi

na basarak ilgi

na basarak ilgi

na basarak ilgi

na basarak ilgi

na basarak ilgi

ASF‐2050 COM

 

42 

3-1 

lirsiniz. 

T

li menüye giriş

li menüye giriş

li menüye giriş

li menüye giriş

li menüye giriş

li menüye giriş

MBO KULLANMA

Talimatlar 

ş yapabilirsiniz

ş yapabilirsiniz

ş yapabilirsiniz

ş yapabilirsiniz

ş yapabilirsiniz

ş yapabilirsiniz

A KILAVUZU 

z(3-1-1) 

z(3-2-1) 

z(3-3-1) 

z(3-4-1) 

z(3-5-1) 

z(3-6-1) 

 



 

2.3.

 

[▲/▼

Kana

Freka

Bant

Aram

 

1Kablo > Ölç

▼] tuşlarına b

Öğeler 

al NO. 

ans 

t Genişliği 

ma 

PROFOSYO

çüm 

basarak gezine

Kanal NO. se

görüntüleyeb

Frekansı gör

Bant Genişliğ

[OK] tuşuna 

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz 

eçimi. [◄/►] t

bilirsiniz. 

rüntüleme 

ği görüntülem

basarak aram
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3-1-1 

Ta

tuşlarıyla kana

e 

maya başlayab

MBO KULLANMA

alimatlar 

al seçimi yapab

ilirsiniz(3-1-2)

A KILAVUZU 

bilir ya da [OK]

) 

] tuşuyla tüm l

 

listeyi 
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3-1-2 

MBO KULLANMAA KILAVUZU 

 



 

2.3.

[F1] 

2Kablo> Spe

tuşuna basara

PROFOSYO

ektrum 

ak daha fazla 

ONEL EKİPMAN 

bilgi görüntüle
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3-2-1 

eyebilirsiniz (3

3-2-2 

 

MBO KULLANMA

3-2-2). 

A KILAVUZU 
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Öğeler Talimatlar 

[F1] Spektrum absisini Tam, 200MHz ve 400MHZ, FULL olarak değiştirmek için bu düğmeyi 

kullanınız. Daha küçük aralık aralık frekansların daha net bir şekilde sinyal durumunu 

gösterecektir. 

[STORE] Tuşuna basarak kaydedebilirsiniz. 

 

 



 

2.3.

 

[▲/▼

Ö

Kana

Tran

Aram

Aram

 

3Kablo>Oto

▼] tuşlarına b

Öğeler 

al No. Ka

gö

sponder Tr

ma Modu İs

ka

ma Ar

ba

PROFOSYO

o Arama 

basarak gezine

anal numaras

örüntüleyebilir

ransponder bil

stediğiniz kana

anallar olarak 

rama kapsam

aşlayın(3-1-2)

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz 

sını seçin. [◄

rsiniz. 

lgisini görüntü

al modunu seç

seçebilirsiniz.

mını seç, Uyd
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3-3-1 

Tal

/►] tuşlarıyla

üleme 

çerek arama y

du /Transpond

MBO KULLANMA

imatlar 

a seçebilir ya 

yapın. [◄/►]t

der/Kör/NIT. 

A KILAVUZU 

da [OK] tuşu

tuşlarıyla Tüm

[OK] tuşuna 

uyla kanal lis

m Kanallar veya

basarak ara

 

stesini 

a FTA 

maya 



 

2.3.4

Bu m

Ö

[OK]

[◄/►

 

4Kablo> TIL

menu her freka

Öğeler 

] Ka

►] O

PROFOSYO

LT 

ansın sinyalini 

anal numarası

Odaklanmanın 

ONEL EKİPMAN 

gösterir. 

ını göstermek 

konumunu de
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3-4-1 

Tal

için tuşa basın

eğiştirme 

MBO KULLANMA

imatlar 

n 

A KILAVUZU 

 



 

2.3.

[▲/▼

[OK]

5Kablo> Tra

▼] tuşlarına b

] tuşuna basar

PROFOSYO

ansponder Ta

basarak gezine

rak düzenleme

ONEL EKİPMAN 

ablosu 

ebilirsiniz 

e moduna gire
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3-5-1 

ebilirsiniz (3-5-

 

MBO KULLANMA

-2) 

A KILAVUZU 
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3-5-2 

Öğeler Talimatlar 

[OK] Düzenleme modundan çıkış 

[◄/►] “Frekans”, “Tip” ve “Sem.oranı” arasında geçiş 

[▲/▼] Değer değiştir 

 



 

2.3.

[▲/▼

Kana

Prog

 

6Kablo>Kon

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

ala Göre Analiz

rama Göre An

PROFOSYO

nselasyon 

menüde gezin

z [O

naliz Eğ

ar

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

OK] tuşuyla fre

ğer program b

ama yapabilirs
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3-6-1 

ekansı seçin(3-

boş değilse Ko

siniz. 

MBO KULLANMA

Talimatlar

-6-2) 

onselasyon m

A KILAVUZU 

menüsünde [OOK] tuşuna ba

 

sarak 



 

[▲/▼

Ö

Kana

Freka

Sem

Siste

Aram

 

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

al No. Ka

tu

ans Fre

. oranı Se

em Sis

ma [O

PROFOSYO

menüde gezin

anal numarasın

şuyla kanal lis

ekansı görünt

embol oranını 

stemini DVB-C

OK] tuşuna bas

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

nı gösterip seç

stesini görüntü

üleme 

görüntüleme

C olduğunu gö

sarak “Kablo>
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3-6-2 

Tali

çmede kullanı

üleyebilirsiniz.

österir 

Konselasyon A

MBO KULLANMA

matlar 

ılır. [◄/►]tuşl

Analizi” menüs

A KILAVUZU 

larıyla kanal s

sünü açın(3-6-

seçebilir ya da 

-3) 

 

[OK] 



 

Ö

[▲/▼

[STO

[F1] 

Öğeler 

▼] T

ORE] O

D

PROFOSYO

Tuşlarıyla kana

O anki sayfayı 

Daha fazla bilg

ONEL EKİPMAN 

al seçimi yapab

kayıt yapabili

gi görüntüleye
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3-6-3 

Tal

bilirsiniz 

rsiniz 

ebilirsiniz (3-6-

MBO KULLANMA

limatlar 

-4)  

A KILAVUZU 
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3-6-4 



 

2.4 

 

Uydu

Uydu

Uydu

 

Kayıt 

Öğeler

u > Spektrum 

u>Konselasyo

u>Uydu Buluc

PROFOSYO

r 

Analizi 

n Analizi 

cu 

ONEL EKİPMAN 

[OK] tuşuna

[OK] tuşuna

[OK] tuşuna
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4-1 

a basarak kayd

a basarak kayd

a basarak kayd

MBO KULLANMA

Ayarlar

dedin 

dedin 

dedin 

A KILAVUZU 

r 

 



 

2.5 S

 

[▲/▼

Dil S

Ekra

Fabr

Zama

Kilit A

Tuş T

Otom

Yazıl

 

Sistem Ayar

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

Seçimi 

n Ayarı 

ika Ayarı 

an Dilimi 

Alarmı 

Tonu 

matik Kapanm

ım Versiyonu 

PROFOSYO

ları 

menüde gezin

Cihazın

Türkçe 

Parlaklı

Fabrika

[◄/►]

[◄/►]

[◄/►]

a [◄/►]

Güncel 

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

n dil seçimi. [

ık, doygunluk,

a ayarlarına dö

 tuşlarıyla zam

 tuşlarıyla açık

 tuşlarıyla açık

 tuşlarıyla sür

yazılım versiy
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◄/►] yön tu

, kontrast ve k

önmek için kul

man diliminizi 

k veya kapalı a

k evya kapalı a

reyi ayarlayabi

yonunu göster

MBO KULLANMA

Talimatlar 

uşlarıyla seçim

keskinlik gibi a

lanabilirsiniz.

ayarlayın. Vars

ayarını yapın. 

ayarını yapın. 

lirsiniz. Varsay

ir 

A KILAVUZU 

m yapabilirsini

yarlarınızı düz

sayılan GMT 

Varsayılan Aç

Varsayılan Aç

yılan Kapalı 

z.Varsayılan o

zenleyebilirsini

ık 

ık 

 

olarak 

z. 



 

2.6 

[▲/▼

Yazıl

Uydu

Uydu

Kana

Kana

 

USB Servisi 

▼] tuşlarıyla m

Öğeler 

ım Güncellem

uları USBden A

uları USBye Ak

alları USBden A

alları USBye Ak

PROFOSYO

menüde gezin

e USB 

günce

Aktar [OK] 

cihaza

ktar [OK] 

aktara

Aktar [OK] 

cihazın

ktar [OK] 

aktara

ONEL EKİPMAN 

ebilirsiniz. 

bağlantınızı y

elleyebilirsiniz.

tuşuna basar

a aktarabilirsin

tuşuna bas

abilirsiniz. 

tuşuna basar

nıza aktarabilir

tuşuna bas

abilirsiniz. 
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yaptıktan son

rak daha önc

niz. 

sarak cihazın

rak daha önc

rsiniz. 

sarak cihazın

MBO KULLANMA

Talimatlar

nra [OK] tuş

ce kaydetmiş 

nızda buluna

ce kaydetmiş 

nızda buluna

A KILAVUZU 

una basarak 

olduğunuz u

an uyduları 

olduğunuz ka

an kanalları 

cihazın yazı

uyduları USBn

USB belleğ

analları USBn

USB belleğ

 

ılımını 

nizden 

ğinize 

nizden 

ğinize 



 

3. K

 

Ö

[▲/▼

[OK]

[F1] 

[STO

[F3] 

 

Kanal Listesi 

Öğeler 

▼]  T

] T

A

ORE] U

K

PROFOSYO

Tuşlarıyla kana

Tuşa basarak i

Alfabetik olara

Uydu seçimi 

Kanal düzenlem

ONEL EKİPMAN 

allar arası değ

stediğiniz kan

k kanalları sıra

me menüsü
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Tal

işim yapabilirs

alı açın (tam e

alama 

MBO KULLANMA

limatlar 

siniz. 

ekran modu)

A KILAVUZU 

 


