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Güvenli Kullanım Uyarı ve Tavsiyeleri
Güç Kaynağı
• Cihazınızı sadece kutusundan çıkan kendi adaptörü
ile çalıştırınız; başka cihazların adaptörünü kullanmayınız.
• Cihazınızı adaptörün üzerinde belirtilen elektrik hattından başka bir şebekeye bağlamayınız.
• Cihazınızın kullanımı sırasında elektrik adaptörü
ısınabilir. Bu bir arıza değildir.
• Kullanım sırasında AC adaptörünün üzerinin herhangi bir nesneyle kapatılmadığından emin olunuz.
Adaptörün çevresinde 15cm’lik (en az) açıklık
bırakınız.
• AC adaptörünün değer bilgileri ve güvenlik uyarıları
adaptör üzerinde verilmiştir.
UYARI: Cihaz uzun süre kullanılmadığında, güç
bağlantısını kesin.
Cihazınızı doğrudan gün ışığından, tozdan ve fiziksel
darbelerden koruyunuz. Cihazınızın yakınında herhangi bir ısı kaynağı olmamalıdır.
Cihaz düz, sert ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
Cihazı alt kısımdaki havalandırma deliklerini tıkayabilecek halı gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin.
Cihazı yerleştirmek için yüksek nemli bir oda, örneğin
mutfak, ortaya çıkan yoğunlaşma arızaya neden olabileceği veya sete zarar verebileceği için seçilmemelidir.
Setin altındaki ısıtma veya diğer termal radyasyon da
arızaya neden olabilir veya sete zarar verebilir
Cihazın çalışması esnasında ortaya çıkan sıcak hava,
yeterli hava sirkülasyonu ile dağıtılmalıdır. Cihazınızı
hava sirkülasyonunu engelleyecek kapalı bir kabine
veya ısı yayan bir cihazın yakınına koymayınız, üzerini
örtmeyiniz.
Lütfen cihazın su veya nem ile temasından sakının.
Banyo, yüzme havuzları yakınında çalıştırmayın. Nem
ve su teması cihazda arızaya yol açar.
İyi bir hava sirkülasyonu sağlamaya özen gösterin.
Cihazda ısı birikmesini önlemek için cihazı yeterli
havalandırmanın olduğu bir yere yerleştirin.
Eğer cihazınızın içine herhangi bir katı cisim kaçarsa
veya sıvı dökülürse cihazınızın güç bağlantısını kesin
ve tekrar çalıştırmadan önce yetkili personel tarafından
kontrol edilmesini bekleyin.
Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalı
ve cihazın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
yerleştirilmemelidir.
Güç kablosu/fiş cihazın güç bağlantısını kesmek için
kullanılır. Güç kablosu/fiş kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
Bütün elektrik ve kurulum bağlantılarını tamamlamadan cihazınızı prize takmayınız. Çalışır konumdayken
cihazınızın yerini değiştirmeyiniz. Arka panelden çıkarmak istediğiniz bir bağlantı olursa öncelikle cihazınızın
fişini prizden çekiniz. Cihazınızı temizlemeden önce
fişini prizden çekiniz. Daha sonra kuru veya az nemli

bir bezle siliniz. Kesinlikle deterjan ve benzeri temizlik
malzemeleri kullanmayınız.
Cihazınız uluslararası güvenlik standartlarını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bağlantı yaparken kullanım
kılavuzundaki uyarıları dikkatle okuyunuz ve prosedürü
uygulayınız.
Kumanda içindeki piller tükendiğinde ikisini birden
değiştiriniz. Boş pillerinizi kumandanızın içinde
bekletmeyiniz.
Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okumadan ürünü
kullanmayınız.
Kullanım Kılavuzunda belirtilen hizmet ve özelliklerinin
tamamı TV Platformu’na henüz eklenmemiş olabileceği
gibi, Servis Sağlayıcı’nın bu hizmet ve özelliklerden
bazılarını sonradan TV Platformu’ndan çıkarma, yeni
hizmet ve özellikler ekleme, henüz eklenmemiş özellik
ve hizmetleri dilediği zamanda ekleme, eklemekten
vazgeçme veya değiştirme hakları saklıdır.
Kullanım Kılavuzu kısmen veya tamamen önceden
ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirilebilir.
Kullanıcı arayüzünde herhangi bir zamanda değişiklik,
revizyon ve yenilemeler yapılabilir. Yapılan değişiklik,
revizyon veya yenileme sebebiyle kullanıcı arayüzü
ile Kullanım Kılavuzu arasında uyumsuzluk meydana gelmesinden Servis Sağlayıcı sorumlu değildir.
Kullanıcı her durumda yardım istemesi halinde çağrı
merkezi tarafından yönlendirilecektir.
Kullanım Kılavuzuna aykırı ve yanlış kullanım
dolayısıyla oluşabilecek veya kullanıcıya ait altyapıda
veya televizyondaki bozukluk veya hata sebebiyle
ortaya çıkabilecek zararlardan Servis Sağlayıcı
sorumlu değildir.

UYARI
Pili yutmayınız, Kimyasal Yanma tehlikesi
Bu ürün veya birlikte verilen aksesuarlar bir pul/
düğme tipi pil içerebilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa,
sadece 2 saat içerisinde vücudunuzun içinde ciddi
yanmalara ve ölüme neden olabilir.
Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
Eğer pil yuvası düzgün bir şekilde kapanmıyorsa,
ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
Eğer pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücudun
içinde kalmış olabileceğini düşünüyorsanız, derhal
tıbbi destek alınız.
DİKKAT
Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa
maruz bırakılmamalıdır.
Ürün Üzerindeki İşaretler
Aşağıdaki işaretler sınırlamalar ve önlemler ile güvenlik
talimatlarını göstermek için kullanılmaktadır. Buradaki
açıklamaların her biri, sadece ürünün ilgili işareti
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taşıması durumunda dikkate alınmalıdır. Bu bilgilere
güvenlik açısından dikkat ediniz.
Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları:
İşaretlenmiş alan(lar) kullanıcı tarafından
değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pil(ler)
içermektedir.

i

CLASS 1
LASER PRODUCT

Sınıf 1 Lazer Ürün: Bu
ürün, öngörülen çalışma
koşullarında makul ölçüde
güvenli olan Sınıf 1 lazer
kaynağı içermektedir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar
Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına
zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere
karşı koruyun.
Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında
oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
Piller
Kumandanızda iki adet 1.5V AAA pil kullanılmaktadır.
Pil değişimi sırasında +/- yön uyarılarına dikkat ediniz.
Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya
aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
Şarj edilebilir pil kullanmayın.
Pilin akmış olması halinde uzaktan kumandayı
kullanmayın. Pilden akan sıvıya temas etmeyin. Temas
halinde suyla yıkayın.
Sorumluluk Sınırlaması
Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara
uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında
kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz
üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve
üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların
kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ürün etiketi cihazın alt tarafında bulunur
Bu kullanım kılavuzundaki şekil ve resimler yalnızca referans olması amacıyla kullanılmıştır ve
gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün
tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
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Kumanda Tanıtımı
7.

Yön tuşları: Üst yön tuşuna başarak TV+ geniş
film, dizi ve belgesel arşivine ulaşabilirsiniz. Aşağı
yön tuşuyla tv rehberine, sol yön tuşu ile profil
bilgilerinize, sağ yön tuşuyla ise uygulamalar
menüsüne ulaşabilirsiniz.

8.

Bilgi: İzlediğiniz içerik hakkında bilgi almak için bu
tuşa basabilirsiniz.

9.

Ses Aç/Kapat: Ses açma kapatma tuşlarıyla
TV+ ses düzeyini kontrol edebilirsiniz. Eğer
kumandanızın TV kurulumunu yaptıysanız, bu
tuşlar televizyonunuzun ses düzeyini de kontrol
edebilir.

10. Sessiz: bu tuşa basarak TV+ ‘ın sesini
kapatabilirsiniz.
11. Renk tuşları: Renk tuşlarından kırmızı tuş ile
izlediğiniz yayını küçük ekrana alabilir, bu sırada
diğer kanalları açabilirsiniz. Yeşil tuş ile kanal
listesine ulaşabilir, sarı tuş ile dil seçeneğini, mavi
tuş ile altyazı seçeneğini değiştirebilirsiniz.
12. Numara tuşları: Kanal numarasını girerek
istediğiniz kanala gidebilirsiniz. Film, dizi izlerken
istediğiniz dakikaya gitmek için bu tuşları
kullanabilirsiniz.
13. Program İleri/ Geri: Bu tuşlara basarak canlı
yayında bir sonraki veya önceki kanala geçiş
yapabilirsiniz.
14. Kayıt: Bu tuşla izlediğiniz yayının kaydını
başlatabilirsiniz.
15. Çıkış: bulunduğunuz menüden tamamen çıkıp canlı
yayına dönmek için çıkış tuşunu kullanabilirsiniz.
16. OK: Bu tuşla yaptığınız seçimi onaylabilirsiniz.
17. Geri: Bulunduğunuz menüden veya ekrandan, bir
önceki menüye veya ekrana geri dönmek için geri
tuşunu kullanabilirsiniz.

1.

Açma/Kapama: Bu tuşa bastığınızda, TV+ kutunuz
açılır veya bekleme (stand by) durumuna geçer.

2.

TV Giriş: Kumandanızın TV kurulumunu
yaptıktan sonra, bu tuş ile televizyonunuzun giriş
fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Kumanda
kurulumu ile ilgili bilgiye tvplus.com.tr’deki kumanda
kurulumu sayfasından ulaşabilirsiniz.

3.

Başa Sar: Bu tuş ile izlediğiniz programın başına
gidebilirsiniz.

4.

Geri Sar: İzlediğiniz yayını, bu tuşlara basarak
geri sarabilirsiniz.

5.

Durdur / Başlat: Bu tuşa basarak izlediğiniz içeriği
durdurabilir ve oynatabilirsiniz.

6.

Menü: Bu tuşa basarak TV+ ‘ın film, dizi,
uygulamalar, paketler, bana özel ve TV rehber
menülerine ulaşabilirsiniz.

18. İleri Sar: Eğer canlı yayını geri alıp izliyorsanız,
bu tuşa basarak izlediğiniz yayını, bu tuşa basarak
ileri sarabilirsiniz.
19. Sona Sar: Eğer canlı yayını geri alıp izliyorsanız, bu
tuş ile izlediğiniz programın sonuna gidebilirsiniz.
20. Durdur: Canlı yayını geri sarmışsanız, bu tuşa
basarak canlı yayına geri dönebilirsiniz. Film-dizi
izlerken ise bu tuş içeriği tekrardan başlatılır.
21. TV Açma/Kapama: Kumandanızın TV kurulumunu
yaptıktan sonra bu tuş ile televizyonunuzu açıp
kapatabilirsiniz.
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Ürün Detayları
Ön Panel Açıklaması

1.

Cihazı bekleme moduna alır/açar

USB

ETHERNET

DC IN
12 V

RESET

1.

Sıfırlama Tuşu: Cihazı baştan başlatır.

2.

Dijital Ses Çıkışı

3.

HDMI çıkışı

4.

USB girişi

5.

Ethernet bağlantısı

6.

Elektrik adaptörü girişi
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35040124

Arka Panel Açıklaması

Bağlantı Şekilleri
Cihazınızın elektrik bağlantısı

USB

ETHERNET

DC IN

35040124

Cihazınızın güç adaptörünü elektrik prizine takıp
diğer ucunu cihazınıza takarak çalıştırınız. Cihazın
ışıklarının yandığından emin olunuz.

12 V

RESET

belirtilen tuşa televizyonunuz kapanıncaya kadar basılı
tutunuz. Örneğin; Vestel için 0'a basılı tutunuz.
Televizyonunuz kapandıktan sonra tuşu bırakınız. TV+
tuşu iki kere yanıp sönecektir.
Kumandanız televizyonunuzun marka ve modeline göre ayarlanmış olacaktır. Bundan sonra televizyonunuzun açma, kapama ve giriş fonksiyonlarını
TV+ kumandanızdan kontrol edebilirsiniz.
Televizyonunuzu açıp kapatmak için TV Açma /
Kapama tuşunu ve giriş fonksiyonlarını kontrol etmek
için TV Giriş tuşlarını kullanabilirsiniz.
Not: Kolay kurulum marka listesi ile ilgili detaylı bilgiye https://
www.tvplus.com.tr/Kumanda-kurulumu-cihaz-kodlari.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

TV+ Hakkında

Cihazınızın televizyonunuza HDMI bağlantısı
HD video ve ses çıkışı için, TV'nizde HDMI girişi varsa
HDMI soketini kullanabilirsiniz. HDMI kablosunun
bir ucunu cihazınızın HDMI çıkışına diğer ucunu
da televizyonunuzun HDMI girişine takınız. HDMI
bağlantısından yüksek çözünürlüklü görüntü alınabilir.

TV+, Yüzlerce TV kanalını, en yeni filmleri, dizileri,
sevdiğiniz belgeselleri, spor programlarını keyfinizce
izleyebileceğiniz bir TV platformudur. TV+ kullanıcıları,
TV+’ı TV+ kutusundan, Android TV, Apple TV, telefon,
web ve tablet üzerinden izleyebilirler.
TV+ Özellikleri Nelerdir?
Her Yerden İzle: TV+ kullanıcıları, TV+’ı TV+
kutusundan, Smart TV, Android TV, Apple TV, telefon,
web ve tablet üzerinden izleyebilirler. TV ekranında
başka bir yayın devam ederken tablet ve telefondan
da başka bir yayın izlenebilir.
Durdur / Geri-Al İzle : Bu seçenek sayesinde TV+
kullanıcıları canlı yayını istedikleri zaman durdurup,
24 saat geri sarabilirler.

ETHERNET

DC IN

Kaydet İzle: Kaydet- izle özelliğiyle TV+ kullanıcıları
TV programlarını kaydedip, 30 güne kadar izleyebilirler.
Bu özelliği durdur / geri al- izle seçeneğimizle beraber
kullanıp, 24 saat önceki yayınları da kaydedebilirsiniz.

35040124

USB

12 V

RESET

Seç İzle / Kirala İzle: TV+’ın geniş film, dizi ve belgesel
arşivinden istediğinizi dilediğinizce izleyebilirsiniz.
Cihazınızın ethernet bağlantısı
Cihazınızı ethernet kablosu ile modeminize bağlayabilirsiniz.

ETHERNET

DC IN

Uygulamalar: TV+ ‘ın geniş uygulama marketindeki
uygulamaların tadını keyfinizce çıkarabilirsiniz.

35040124

USB

Kotandan Düşmez: TV+ Ev kullanıcılarının TV+
kutusundan yaptığı kullanımlar kotalarından düşmez.
TV+ Ev kullanıcısı olan Turkcell’lilere ise 5 gb mobilden
izlemeleri için hediye verilmektedir. TV+ kutusundaki
Uygulamalar alanından yapılan kullanımlar kotadan
düşmektedir.

12 V

RESET

Kumanda Kurulumu
Televizyonunuz açıkken kumanda üzerindeki kırmızı
ve mavi tuşların ikisine birden basılı tutunuz. TV+ tuşu
iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.
Kumandanızı televizyonunuza doğru tutarak, Kolay
kurulum listesinde televizyonunuzun markası için
Türkçe - 6 -

Ana Menü
TV+ kumandanızın Menü ( ) tuşuna basarak, TV+’ın geniş film, dizi, belgesel arşivine, TV+ çocuk film ve
dizilerine, Tv rehberine, profilinize, uygulamalar, arama ve paketler bölüme kolayca ulaşabilirsiniz.
Profilim

Hesap bilgilerinizi bu menü başlığı altında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca İzleme Listem,
Paketlerim, Kayıtlarım ve Ayarlar menülerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bana Özel

Menü ekranından Bana Özel seçeneğini seçtiğinizde açılan bu ekranda, sizin için seçtiğimiz
TV+ ‘a yeni eklenen, en çok izlenen film ve dizileri kolayca bulabilirsiniz. İzlerken yarım
bıraktığınız film ve dizilere de buradan kolayca ulaşabilirsiniz.

Film ve Dizi

TV+ ‘ın geniş film, dizi ve belgesel kütüphanesine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Paketler

Güncel TV+ paketlerini bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

TV+Çocuk

Animasyonlara, çocuk dizi ve filmlere bu menüden ulaşabilirsiniz. Güvenilir içeriğe sahip
TV+ Çocuk ile çocuğunuz eğlenceli ve keyifli vakit geçirecektir.

Rehber

Kanalların günlük yayın akışlarını görüntüleyip, programlar hakkında detaylı bilgi alabilir ve
hatırlatma ekleyebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz programı kaydedebilirsiniz.

Uygulamalar

TV+ ‘ın uygulamalar ekranında size sunduğumuz eğlence dünyasını görebilirsiniz. TV+
kutumuza sürekli yeni uygulamaları eklemeye devam ediyoruz.

Arama

TV+ geniş film, dizi, belgesel ve çocuk kütüphanesinden ve tv programlarından bu alanda
arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için ekran klavyesini kullanabilirsiniz.

Profilim
Hesap Bilgileri: Bu menü altında TV+ hesabınıza ait isim soyisim, telefon, e-posta ve sözleşme bilgilerine
ulaşabilirsiniz. Ayrıca pin kodu ve ebeveyn ayarlarını yapabilirsiniz. Sözleşme bilgilerini görüntülerken metnin
tamamına pr+/- tuşlarıyla erişebilirsiniz. Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumandanızın Geri tuşuna basın.
İzleme Listem: Daha sonra izlemek istediğiniz dizi, film veya programlar için bir izleme listesi oluşturmanıza
olanak tanır. İzleme listem'e film, dizi ve belgesel ekleyerek kişiselleştirilmiş bir liste oluşturabilirsiniz. Satın
aldıklarım ve Hatırlatmalar listelerine de bu menüden ulaşabilirsiniz.
Paketlerim: Bu sekmede paket bilgilerinizi görüntüleyebilir ve paket değişimi yapabilirsiniz.
Kayıtlarım: Kaydedilen ve kaydedilecek olan dizi, film ve içeriklere bu menü altındandan ulaşabilir ve
yönetebilirsiniz. Ayrıca bu alanda kayıt alanınız görüntülenir. Kaydedilen içerikler 30 gün sonra silinir.
Ayarlar: Bu sekmede dilediğiniz ayarı değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz. Değiştirmek istenilen seçeneği
vurgulayarak OK tuşuna basın. Bir önceki ayara dönmek için kumandanızın Geri tuşuna basın.
Ekran Ayarları
Görüntü Formatı: Seçilen TV tipine göre Geniş Ekran ve Normal seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz.
Dijital Video Çıkışı: 720p, 1080i, 1080p ve Orijinal seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz.
Bilgilendirme Mesajları: Kumandanızın OK tuşuna basarak Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
Ses Ayarları
Optik Çıkış: Stereo-Downmix, DD-Passthrough ve Auto seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz.
HDMI Çıkışı: Stereo-Downmix, DD-Passthrough ve Auto seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz.
Uyku Ayarları
Kapanma Süresi: Cihazınızı kullanmadığınız da belli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız
buradan istenilen süreyi ayarlayabilirsiniz. Kapalı, 2 saat, 4 saat, 6 saat ve 12 saat olarak ayarlayabilirsiniz.
İzleme Ayarları
Varsayılan Ses Dili: İçerikleri orijinal seslendirmesiyle izlemek istiyorsanız bu ayarı açık veya kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan Alt Yazı: İçerikleri alt yazısı ile izlemek istiyorsanız bu ayarı Göster veya Gösterme olarak
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ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Ayarları
Kayıtları Erken Başlat: Programladığınız bir kaydın, belirlediğiniz başlangıç süresinden belli bir süre önce
başlamasını istiyorsanız buradan gerekli ayarı yapabilirsiniz. Kapalı, 10 dakika, 20 dakika ve 30 dakika
seçenekleri mevcuttur.
Kayıtları Geç Bitir: Programladığınız bir kaydın, belirlediğiniz bitiş süresinden belli bir süre sonra bitmesini
istiyorsanız buradan gerekli ayarı yapabilirsiniz. Kapalı, 10 dakika, 20 dakika ve 30 dakika seçenekleri
mevcuttur.
Cihaz Yönetimi: Cihaz adını değiştirilebilir, diğer aktif cihazları görüntüleyebilir ve seçtiğiniz cihazları
silebilirsiniz.
Sistem Bilgisi: Yazılım ve bağlantı bilgileri görüntülenir.
Bana Özel
Menü ekranından Bana Özel seçeneğini seçtiğinizde açılan bu ekranda, sizin için seçtiğimiz TV+ ‘a yeni eklenen,
en çok izlenen film ve dizileri kolayca bulabilirsiniz. İzlerken yarım bıraktığınız film ve dizilere de buradan
kolayca ulaşabilirsiniz. Bu alanda bilgi çubuğunda gördüğünüz film ve dizilere tıklayarak kolayca izleyemeye
başlayabilirsiniz. Ayrıca bu alana kumandanızın üst yön tuşuna ( ) basarak kolayca ulaşabilirsiniz.
Film ve Dizi
TV+ geniş film, dizi ve belgesel kütüphanesine ana menü ekranında Film ve Dizi seçeneğini seçerek
ulaşabilirsiniz.
Film, dizi, belgesel ve TV+ Salon sekmeleri mevcuttur. İstediğiniz film,dizi veya içeriği OK ( ) tuşuna basarak
seçiniz. Seçtiğiniz içeriği Listem'e Ekle seçeneğiyle listenize ekleyebilir veya İzle seçeneğini kullanarak
izleyebilirsiniz. İzle seçeneğini vurgulayıp kumandanızın OK tuşuna bastığınızda ekrana gelen Başlangıçtan
Oynat ve Kaldığım Yerden Oynat seçeneklerinden birini tercih ederek izlemeye başlayabilirsiniz. Ekranda
oynatılan içeriğin detaylarını görüntülemek için OK tuşuna basın. Dil seçimi için kumandanızın Sarı ( ) (dil)
renk tuşuna basarak istenilen seçim yapılabilir. Altyazı seçimi için ise kumandanızın Mavi ( ) (altyazı) renk
tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz.
Film, dizi ve belgelleri izlerken Play / Pause ( ) tuşuyla yayını durdurabilir, Geri / İleri Sar (
,
) tuşlarını
kullanarak filmi geri / ileri sarabilirsiniz. Eğer gitmek istediğiniz dakikayı biliyorsanız numara tuşlarından dakikayı
tuşlayarak gidebilirsiniz.
Filmi baştan başlatmak için Stop (

) tuşunu kullanabilirsiniz.

Bulunulan ayarlardan geriye dönmek için kumandanızın Geri ( ) tuşuna basın. İzlenen içerikten çıkmak
isterseniz kumandanızın Geri tuşuna basın ve onay ekranında Evet seçeneğini vurgulayarak OK tuşuna basın.
Paketiniz dahilindeki Seç-İzle filmlerini ücretsiz olarak izleyebilir ve istenilen filmi Kirala-İzle ve Satın-Al İzle
seçenekleri ile ek ücret ödeyerek satın alıp izleyebilirsiniz.
Satın alınan içerik üyelik boyunca dilenildiği kadar izlenebilir. Kiraladığınız filmi ise kiralanan günden itibaren 1
ay boyunca istediğiniz zaman izlemeye başlayabilir, filmi izlemeye başladıktan sonra da 48 saat içinde tekrar
izleyebilirsiniz. Filmi durdurup, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Paketler
Bu alanda, sahip olduğunuz ve size sunduğumuz TV+ paketlerini görebilirsiniz. TV+ paketlerini alarak, daha
geniş kanal ve film/dizi seçeneklerine, daha yüksek kayıt alanına ulaşabilirsiniz.
TV+ Çocuk
TV+ ‘ın geniş ve güvenli çocuk film ve dizilerine bu alandan ulaşabilirsiniz. TV+ Çocuk ile çocuklarınız hem daha
keyifli hem de daha eğlenceli vakit geçirecektir. İstenilen çizgi filmi ya da programı vurgulayın ve OK ( )tuşuna
basın. İzle seçeneğiyle izlemeye başlayabilirsiniz. Ekranda oynatılan içeriğin detaylarını görüntülemek için OK
tuşuna basın. Dil seçimi için kumandanızın Sarı ( ) (dil) renk tuşuna basarak istenilen seçim yapılabilir. Altyazı
seçimi için ise kumandanızın Mavi ( ) (altyazı) renk tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz. Bulunulan ayarlardan
geriye dönmek için kumandanızın Geri ( ) tuşuna basın. İzlenen içerikten çıkmak isterseniz kumandanızın
Geri tuşuna basın ve onay ekranında Evet seçeneğini vurgulayarak OK tuşuna basın. İstenilen, çizgi film veya
programı Listem'e Ekle seçeneğiyle listenize ekleyebilirsiniz.
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Rehber
TV rehberi menüsünde yayın akışı görüntülenir. Kumandanızın Menü ( ) tuşuna basarak TV Rehberi
menüsünden yayın akışını görüntüleyebilirsiniz. Yayın akışında istenilen programı vurgulayarak kumandanızın
OK ( ) tuşuna basın. Canlı olarak televizyonda yayınlanmakta olan programı İzle seçeneğiyle izleyebilir veya
Programı Kaydet seçeneğiyle kaydetmeye başlayabilirsiniz. Kaydı durdurmak için yine aynı programı vurgulayın
ve OK tuşuna basarak Kaydı durdur seçeneğini seçin. İleriki bir zamanda yayınlanacak olan programlar için ise
Hatırlat seçeneğini kullanarak bir hatırlatma kaydı oluşturabilir veya Programı Kaydet seçeneği ile bu programı
kaydetmek üzere bir kayıt oluşturabilirsiniz. Hatırlatmayı kaldırmak için o programı seçin ve Hatırlatmayı Kaldır
seçeneğini vurgulayın. Kaydetmeyi iptal etmek için o programı seçin ve Kaydı İptal Et seçeneğini vurgulayın.
Uygulamalar
Kumandanızın Menü ( ) tuşuna basarak Uygulamalar menüsüne erişebilirsiniz. Ayrıca TV kanalını izlerken
kumandanızın Sağa Yön Tuşuna ( ) basıp Tüm Uygulamalar seçeneğini seçerek de ulaşabilirsiniz.
Uygulamalar menüsü içeriğinde cihazınızın internete erişim yeteneği sayesinde birçok uygulamaya erişebilir
ve bu uygulamaları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Öne çıkan uygulamalar, son kullanılanlar, video, haber ve
oyun kategorilerine buradan erişebilirsiniz.
(*)Bu alanda yaptığınız kullanımlar, kotalı bir internet paketi kullanıyorsanız kotanızdan düşer.

Arama
Arama menüsü altında belli kriterlere göre program, film ve dizi arama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Kumandanızın Menü tuşuna basın ve Arama menüsünü vurgulayarak OK tuşuna basın. İsteğe bağlı arama
yapılacak olan kelimeyi yazarak arama işlemini yapabilirsiniz.
TV+ Özellikleri Nasıl Kullanılır?
Durdur / Geri Al Özelliği
Durdur / Oynat Özelliği: Eğer izlediğiniz yayını durdurmak istiyorsanız,
bu tuşa basarak yayını başlatabilirsiniz.
Geri / İleri Sar Özelliği: TV+ kumandanızın Geri / İleri Sar (
yayını 24 saate kadar geri alıp izleyebilirsiniz.

,

tuşuna basarak durdurabilir, tekrar
) tuşlarını kullanarak izlediğiniz canlı

Eğer geri sarmak istediğiniz saat ve dakikayı biliyorsanız,
tuşuna 6 kez bastığınızda gelen pop-up tan
gitmek istediğiniz saat ve dakikayı 24 saatlik saat dilimine göre yazıp gidebilirsiniz.
Programları geri sararken

,

Eğer canlı yayına dönmek isterseniz

tuşları ile seçtiğiniz programın başına ve sonuna gidebilirsiniz.
tuşunu kullanarak kolayca canlı yayına dönebilirsiniz.

Kaydet İzle: TV+ kutunuzda yayın kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğinize yayına gidip
ekranınızda çıkan kaydetme seçeneklerinden birini seçerek kayıt başlatabilirsiniz.

tuşuyla

Ayrıca, üzerinden 24 saat geçmemiş yayınları geri sarıp kaydedebilirsiniz.
TV+ ‘ta bir programı kaydederken o programı izlemek zorunda değilsiniz.
Kaydettiğiniz programlara Menü> Profilim> Kayıtlarım alanından ulaşabilirsiniz. Kayıtlarım alanında, kalan
kayıt alanınızı görebilir, kaydettiğiniz programların yönetimini yapabilirsiniz.
Kayıtlarınızı seçtiğiniz dakikadan belirli bir süre erken / geç başlatmak isterseniz Menü>Profilim>Ayarlar>Kayıt
ayarları alanını kullanabilirsiniz.
Kanal Listesi: TV+ kumandanızın
tuşuyla kanal listesini açabilirsiniz. Kanallar arasında yön tuşlarıyla
gezinebilirsiniz. Kanal listesini hızlı ilerletmek için sağ ve sol yön tuşlarını ( , ) kullanabilirsiniz.
Geri ( ) tuşuna basarak kanal kategorileri arasında gezebilir, bir kere daha
menüsüne geçiş yapabilirsiniz.
Favori kanal ekleme:
Çocuk kilidi:

tuşuna basarak favori kanallar

tuş ile favori kanal seçebilirsiniz.

tuş ile bir kanalı kilitleyebilirsiniz. Kanalı kilitlediğinizde kanal PIN girmeden izlenemez hale gelir.
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TV+ Kısayolları

Ethernet Kablosu

TV+’ın her yön tuşu bir kısa yoldur.

Kolay Kullanma Kılavuzu

TV+ üst yön tuşuyla TV+ geniş film, dizi ve belgesel
arşivini içeren Bana Özel ekranına ulaşılır.

AC Adaptör

TV+ Alt yön tuşuyla
bilirsiniz.

100’den fazla kanala ulaşa-

TV+ sol yön tuşuyla
kayıtlarınıza, izleme listenize,
profil bilgilerinize ve ayarlarınıza ulaşabileceğiniz
Profilim alanına ulaşılır.
TV+ sağ yön tuşuyla
TV+ eğlenceli bir dünya sunan
Uygulamalar ekranına ulaşabilirsiniz.
Nasıl Üye Olurum
TV+ üyeliği için başvuru ve üyelik paketleri ile ilgili
bilgileri www.tvplus.com.tr adresinden veya 0850
808 0 808 numaralı Müşteri Hizmetleri hattından bilgi
alabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Protokoller
IP-TV, TCP/UDP, HTTP

İmalatçının Adı
Model Tanımlayıcısı

M
 OSO POWER SUPPLY
TECHNOLOGY CO., LTD
M
 SA-C1000IC12.0-12WDE ZYL6576-V2

Giriş Gerilimi
Giriş AC Frekansı

100-240 V
50-60 Hz

Çıkış Gerilimi
Çıkış Akımı
Çıkış Gücü
Ortalama Aktif
Verimlilik		
Düşük Güçte (%10)
Verimlilik		
Yüksüz Durumda
Güç Tüketimi

12,0 V
1,0 A
12,0 W
% 83,0
% 73,3
0,10 W

Lisans Bildirimi

Codecler
H.265/HEVC, VP9, H.264/AVC MVC, MPEG2,
AVS1-P2, AVS1-P16, AVS+, Dolby with BP3, Dolby
Digital AC3, MPEG1, MP3, AAC LC, AAC-HE (seviye
4), E-AC3
Arayüzler

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia
Interface terimleri ve HDMI logosu, HDMI Licensing
Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.

Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi
teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan
bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya
dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

HDMI 1.4
IR Receiver
S/PDIF (Optik)
1xUSB2.0 Host
10/100BaseT Ethernet RJ45
Ön panel LED göstergeleri
Fiziksel Özellikler
Çalışma sıcaklığı: +0°C - +40°C
Saklama sıcaklığı: -20°C - +60°C
Çalışma Nem oranı: 0%-95%, RH, yoğunlaşmayan
Saklama Nem oranı: 5%-95%, RH, yoğunlaşmayan
Maksimum Güç Tüketimi
Max 6W
Kutu İçerikleri
TV+ Uydu Alıcı

İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil
olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak
için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini
kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya
WMDRM korumalı içerikleri okumak PlayReady
teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı
üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa,
içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady
korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını
talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korunmayan
içerikler veya başka içerik erişimi teknolojileri ile
korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri,
içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi
yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul
etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim
sağlayamazsınız.

Güç Adaptörü 12V DC 1A, Voltage 100-240 V AC,
50/60 Hz

Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Dolby,
Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories
Licensing Corporation firmasının ticari markalarıdır.

Uzaktan Kumanda

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

2 Adet Pil (AAA)

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev
atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir.

HDMI Kablosu
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Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri
dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim
edilmelidir.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için
"tekerlekli konteynır şekil" altında "Pb" işareti yer alır.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak,
ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan
sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü,
doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü
satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Cihazı kullanmadığınız durumda fişi prizden çekin.
Bekleme modunda tutmayın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Ambalaj Bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
İş bu belgede; VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş, telsiz ekipmanı tipi SET TOP BOX'ın
2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan
eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet
adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri
dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini
kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine
katkıda bulunmuş olursunuz.
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TR: İşbu belgede; VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş., telsiz ekipmanı tipi SET TOP BOX ’ın 2014/53/AB
sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk
beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:
doc.vosshub.com

HU: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja,
hogy a SET TOP BOX típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
declares that the radio equipment type SET TOP BOX
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text
of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SET
TOP BOX è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il
testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.
com

BG: С настоящото VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение SET
TOP BOX е в съответствие с Директива 2014/53/
ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да се намери на следния интернет
адрес: doc.vosshub.com
CS: Tímto VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
prohlašuje, že typ rádiového zařízení SET TOP BOX
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: doc.vosshub.com
DA: Hermed erklærer VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen SET TOP BOX er
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes
på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas SET TOP BOX
atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties
deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
doc.vosshub.com
LV: Ar šo VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
deklarē, ka radioiekārta SET TOP BOX atbilst Direktīvai
2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir
pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
MT: B’dan, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju SET TOP BOX
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu
tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa disponibbli
f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş., dass der Funkanlagentyp SET TOP BOX der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text
der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur SET TOP
BOX conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige
tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.
vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Komünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SET
TOP BOX πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
SET TOP BOX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico
SET TOP BOX es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad
está disponible en la dirección Internet siguiente:
doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Komünikasyon
Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo
de equipamento de rádio SET TOP BOX está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto
integral da declaração de conformidade está disponível
no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Komünikasyon
Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp
SET TOP BOX vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav
järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş., declară că tipul de echipamente radio SET TOP
BOX este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
integral al declarației UE de conformitate este disponibil
la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa,
että radiolaitetyyppi SET TOP BOX on direktiivin 2014/53/
EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SET TOP BOX je
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş., déclare que l’équipement radioélectrique
du type SET TOP BOX est conforme à la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible à l’adresse internet suivante:
doc.vosshub.com

SL: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje,
da je tip radijske opreme SET TOP BOX skladen z
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
doc.vosshub.com

HR: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime
izjavljuje da je radijska oprema tipa SET TOP BOX u
skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave
o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Komünikasyon Sanayi ve
Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning SET
TOP BOX överensstämmer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande webbadress:
doc.vosshub.com
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ÜRETICI FIRMA:
VESTEL KOMÜNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S.
Ege Serbest Bölgesi Akçay Caddesi Ayfer Sokak No:144/1
Gaziemir-Izmir / TURKIYE
Telefon (pbx) : 90 (232) 251 72 90 Faks : 90 (232) 251 73 13
Gaziemir V.D. : 837 001 0241

Cihazınızın T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

