Kullanıcı Kılavuzu / User Guide
e-kılavuzun güncel halini www.kablowebtv.com sitemizden Türkçe veya İngilizce olarak bulabilirsiniz
You can find the up to date e-guide in Turkish or English from www.kablowebtv.com

Değerli Müşterimiz,
Kablo TV ailesine hoşgeldiniz.
Zevkinize hitap edeceğine inandığımız Belgesel, Sinema, Spor ve Haber yayınlarını, almış olduğunuz
İnteraktif Kablo TV alıcısı ile Kablo TV markasıyla hizmetinize sunuyoruz.
- İzlemekte olduğunuz yayını istediğiniz zaman durdurabileceğiniz ve kaldığınız yerden devam
edebileceğiniz “Durdur-İzle” özelliği,
- Tuşlayarak yazmak yerine, kumandaya konuşarak yazdırabileceğiniz “Sesle-Yazdır” özelliği,
- TV’nizin açma/kapama, ses artırma/azaltma gibi temel işlevlerini (kutu içerisindeki kumanda
ile ) yönetebileceğiniz “Tek Kumanda” özelliği, (Desteklenen TV modelleri için geçerlidir)
- Çocuklar veya kolay kullanımı tercih edenler için, TV servislerini kolayca kullanabilmelerine
imkan sağlayacak olan “Kolay Kumanda”, (İsteğe bağlıdır, ayrıca temin edilmelidir.)
Sizlere sunulan yeniliklerin başlıcalarıdır.
Sunmakta olduğumuz Televizyon, İnternet ve Telefon servislerimizden memnun kalacağınızı ve iyi
bir kullanıcı deneyimi yaşayacağınızı umuyoruz.
Servislerimizle ilgili her türlü sorun, görüş, önerinizi iletmeniz ve yaşadığınız herhangi bir soruna en
kısa süre içerisinde çözüm üretebilmemiz için, 126 numaralı çağrı merkezimizle size 7 gün 24 saat
hizmet vermekten mutluluk duyacağız.

(e-kılavuzun güncel halini www.kablowebtv.com sitemizden Türkçe veya İngilizce olarak temin edebilirsiniz)
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Dear Customer,
Welcome to Cable TV Family.
With the Interactive Set-Top Box and Cable TV brands you have purchased, we provide
Documentary, Movie, Sports and News programs which we believe would appeal you.
- “Pause-Watch” feature, enabling you to pause the program you are watching at any time and
resume from the point it was paused,
- “Speech To Text” feature, enabling you to type in by speaking to the RCU instead of using the
keys,
- “Single RCU (Remote Controller)” feature, enabling you to manage the basic functions of your
TV such as turning on/off, turning the volume up/down (Applicable for the supported TV
models),
- “Easy Control” for children and those preferring easy use, enabling the easy use of TV services
(optional, should be purchased separately).
are the major innovations provided to you.
We hope that you will be pleased with the TV, Internet and Telephony services we provide and will
have a satisfying user experience.
We shall be glad to provide 7/24 services through our Call Center reachable on number 126 for you
to communicate any kind of problems, opinions, suggestions regarding to our services and for us to
provide solutions to the problems you experience.
(You can obtain up to date version of e-guide in Turkish or English from our website at www.kablowebtv.com.)
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Başlamadan Önce Bilmemiz ve Dikkat Etmemiz Gereken Konular
Daha iyi bir kullanım için;
 Servis aldığınız tüm cihazları; çarpma, düşme, sıvı teması, doğrudan güneş ışığı, çocukların standart
dışı kullanımı vb. durumlara karşı koruyunuz.
 Cihazı normal oda sıcaklığı olan yerde kullanınız. Aşırı sıcak/soğuk, nemli, tozlu vb. ortamlarda veya
başka bir elektronik cihazın doğrudan altında veya üstünde çalıştırmayınız.
 Cihazın havalandırma kanallarının açık kalmasına ve yanlarda yeterli boşluk olmasına dikkat ediniz.
 Cihazı, fişini çıkarmadan önce, kumanda veya ön paneldeki kapatma tuşu ile kapatmaya özen
gösteriniz.
 Cihaz ve kumandaların temizliği gerektiğinde nemli bez kullanınız. Kesinlikle kuru, ıslak, çizecek
şekilde sert malzeme veya kimyasal madde kullanmayınız.
 Cihazınızı orijinal kutusuna koymadan taşımayınız. Cihazın orjinal ambalajını saklayınız.
 Servis aldığınız hiçbir cihaza, hiçbir durumda müdahale edilmemesi gerekmektedir. Her türlü
sorununuzda 126 çağrı merkezini arayınız.
 Cihazınızda olumsuz bir durum tespit etmeniz halinde, cihazın fişini çekiniz ve Çağrı Merkezine bilgi
veriniz.
Sorumluluklarımızı unutmayalım, çevre ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunalım !
 Bitmiş pillerinizi kesinlikle çöpe atmayınız, pil toplama noktalarına bırakınız.
 Bu ürün sağlığa zararlı yasaklı maddeler içermez. Bununla birlikte ürünün ömrünü doldurması
durumunda ev atığı gibi muamele görmemeli, en yakın toplama noktasına teslim edilmelidir. Toplama
noktaları yerel yönetimlerden öğrenilebilir.
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Topics that need to be known and paid attention before you start
For the best user experience;
 Protect all the devices you get services for from physical impacts, falling, contact with liquids, direct
sun light, improper use by children etc.
 Use the device at normal room temperature. Do not operate the device in extremely hot/cold,
humid, dusty etc. environments or directly under or on another electronic device.
 The vents of the device must be open and there must be sufficient clearance at the sides of the
device.
 Before unplugging the device, make sure to turn it off using the on/off button on the remote control
or on the front panel.
 To clean the device and controls, use a damp cloth. Never use dry, wet, scratching hard material or
chemicals.
 Carry your device always in its original box. Keep the original packaging of the device.
 The devices from which you get services should under no circumstance be tampered with. In any
kind of problem, please call the call center on 126.
 If you detect a problem on your device, unplug your device and notify the Call Center.
Bearing our responsibilities in mind, let’s contribute to the protection of the environment and natural
sources!
 Do not throw your dead batteries into the household waste, drop them at the battery collection
points.
 This product does not contain prohibited substances harmful to health. Nevertheless, if the product
is at the end of use, it shouldn’t be handled as a household waste and should be delivered to the
closest collection point. Collection points can be learned from local administrations.
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Kutu ve Kumandalar
Kolay Kumanda (*)

Kolay Kumanda (*)

-

-

-

Çocuklar için tasarlanmıştır.
Temel işlevleri barındırmaktadır.
TV’nin aç/kapat ve ses işlevlerini kumanda
edebilir. (**)
Sadece çocuklar için oluşturulmuş kanal
grubunun izlenmesini sağlar.
KabloWebTV’de bulunan ve çocuklar için
gruplanmış filmlerin izlenmesini sağlar.

-

Basit
kullanımı
tercih
edenler
için
tasarlanmıştır.
Temel işlevleri barındırmaktadır.
TV’nin aç/kapat ve ses işlevlerini kumanda
edebilir. (**)
Tanımlanmış kanalların izlenmesini sağlar.
KabloWebTV’de bulunan ve isteğe göre
gruplanmış filmlerin izlenmesini sağlar.

Gelişmiş Kumanda

Interaktif Kablo TV Alıcısı

-

-

-

İnteraktif Kablo TV alıcısı’nın tüm kabiliyeti
kullanılabilir.
TV’lerin aç/kapat ve ses işlevlerini kumanda
edebilir. (**)
Tuşlayarak yazmak yerine, “Sesle-Yazdır”
özelliği sayesinde konuşarak yazmayı sağlar.
Aydınlatma özelliği sayesinde karanlıkta
kullanım kolaylığı sağlar.
Pillerin zayıflaması durumunda uyarı almanızı
sağlar.
Bir önceki kanala tek tuşla geri dönmenizi
sağlar.

Yayınların yüksek çözünürlükte izlenmesini,
gelişmiş özelliklerin ve Internet tabanlı
hizmetlerin kullanılmasını sağlayan cihazdır.

(*) İsteğe bağlıdır. Paket içerisinde verilmemektedir. Müşteriler tarafından TÜRKSAT’tan bedeli karşılığı temin edilmelidir.
(**) Arçelik, LG, Philips, Samsung, Sony, Vestel marka televizyonların desteklenen yeni nesil modelleri için geçerlidir.
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Easy Control (*)

Easy Control (*)

-

-

-

Designed for Children.
Contains the basic functions.
Can control On/Off and volume functions of
your TV. (**)
Allows only the channel group created for
children to be watched.
Allows the movies grouped for the children to
be watched on KabloWebTV.

-

Designed for those preferring simple use.
Contains the basic functions.
Can control On/Off and volume functions of
your TV. (**)
Optionally, allows only the predefined channels
to be watched.
If desired, enables the movies available and
grouped on KabloWebTV to be watched.

Advanced Control

Interactive Set-Top Box

-

-

-

Provides full-fledged functionality for the
interactive set-top box.
Can control On/Off and volume functions of the
TVs (**).
Enables typing in by speaking using the “Speech
To Text” instead of by typing using the keys.
Thanks to the illumination feature, it provides
ease of use in the dark.
Allows you to receive a warning in case of low
battery.
Allows you to return to the previous channel by
one keystroke.

It is the device that enables watching the
programs at high resolution and using advanced
features and web-based services.

(*) Optional item. Not included in the package. Should be obtained by the customers from TURKSAT by fee.
(**) Applicable for the supported new generation TVs of Arçelik, LG, Philips, Samsung, Sony, Vestel.
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Gelişmiş Kumanda
Kumandanız, Interaktif Kablo TV Alıcınızın kabiliyetlerini en kolay şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
Markaları belirtilmiş yeni nesil TV’lerinizi, bu kumandayı kullanarak aç/kapa, ses artırma/azaltma özelliklerini
yönetebilir, böylece tek kumanda ile KabloTV ve KabloWebTV içeriklerini izlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.
Bu tuş, “Kablo TV Alıcı” olarak ifade edilen cihazınızın açma / uyku / derin uyku moduna alınmasını sağlar.
 Cihaz kapalıysa (uyku/derin uyku), bir basma ile açılır.
 Cihaz açıksa bir basma ile uyku moduna geçer.
 Cihaz açıksa uzun (2 saniye) basma ile derin uyku moduna geçer.
Uyku Modu : Günlük kullanımda cihazın daha hızlı açılmasını ve güç tasarrufu ile hazırda beklenmesini sağlayan
özelliktir. Cihaz açılırken ekran karşısında bekleme süresini saniyelere indirir.
Derin Uyku Modu : Kullanıma uzun süre (Örneğin bir kaç gün) ara verilecek olması durumunda, enerji tüketimini
en aza indirmeyi sağlayan özelliktir. Açılış süresi “uyku modu” na göre daha uzundur.
Televizyonunuzun temel işlevlerini kullanmanızı sağlar.
 Televizyonunuz kapalıysa iki basma ile açılır.
 Televizyonunuz açıksa iki basma ile kapanır.
 Televizyon açıkken kısa bir basma ile TV moduna geçerek;
o Ses artır/azalt tuşları kullanılabilir,
o Giriş seçimi (HDMI1, HDMI2 vb.) yapılabilir.
o Herhangi bir işlem yapılmazsa 5 saniye sonra otomatik olarak bu moddan çıkar.
 Televizyonunuzun yeni nesil akıllı televizyon olması ve bu özelliği desteklemesi gerekmektedir.
Tüm YAYIN AKIŞI’na ulaşmanızı sağlar. Programın başlangıç ve bitiş zamanını, ismini, kanal numarasını,
kanal ismini ve kanal listesini bu tuş ile görüntüleyeblirsiniz.
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Advanced RCU
Your remote control is designed so that you can easily use the capabilities of your set-top box.
Using this control unit, you can manage on/off, volume up/down features of your new generation TV of the
specified brands, thus enjoy watching both Cable TV and KabloWebTV contents with a single control unit.
This key enables turning the device called set-top box on and off and switching to the sleep mode.
 If turned off (sleep/deep sleep mode), set-top box is turned on by a short keystroke.
 If turned on, set-top box switches to sleep mode by a short keystroke.
 If turned on, set-top box switches to deep sleep mode by a long (2 sec) keystroke.
Sleep Mode: This is the feature enabling the device to power up more quickly in the daily use and be in standby to
save energy. During power up, the waiting time is reduced to couple of seconds.
Deep Sleep Mode: If the device shall not be used for a long period of time (e.g. couple of days), this feature
enables minimizing the energy consumption. Power up time is longer than in the “sleep mode”.
Allows you to use basic functions of your TV.
 If your TV is off, it is switched on by a long (2 seconds) press.
 If your TV is on, it is switched off by a long (2 seconds) press.
 When the TV is on, one can switch to TV mode by a short press;
o Volume up/down buttons can be used,
o Input can be selected (HDMI1, HDMI2 etc.).
o If no action is taken, TV leaves this mode automatically after 5 seconds.
 Your TV must be a new generation smart TV and support this feature.
Allows you to access the entire EPG information. With this button you can view the start and end time,
title of the program, channel number, channel name and channel list.
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I-Kablo TV Alıcısını kumanda etme
Kumanda cihazı tanımadığında kumanda ışığı kırmızı renkte hızlı şekilde yanıp sönecektir.
Bu sürede cihazınızı kumanda edemezsiniz.
Cihazın ilk kurulumundan sonra kumandanızın bir kez tanımlanması gerekmektedir. Tanımlama işlemi aşağıdaki
şekilde yapılır. Daha sonra I-Kablo TV cihazınız açıldığında 5 saniye içerisinde kumandanız ile eşleşir ve cihazınızı
kullanmaya başlarsınız.







Kumanda, cihazı görecek şekilde “Durdur/Oynat tuşu ile sıfır tuşuna” aynı anda basılı tutun.
5 saniye hızlı yanıp söner bu sürede mevcut hafıza silinir.
Akabinde daha yavaş yanıp sönme başladığında bastığınız tuşları bırakın.
Yanıp sönmeler durduktan ve kırmızı ışık söndükten 5 saniye sonra kumandanız kullanıma hazırdır.
Cihazınızı çift tıklama ile açabilir ve derin uyku moduna alabilirsiniz.
Tek tıklama ile uyku moduna alarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

+

Televizyonunuzu kumanda etme
 Televizyonunuzu kendi kumandası ile açın.
 Kablo TV kumandanızı televizyona tutun, kumanda ışığı iki kez yanıp sönerek kayıt moduna gelinceye kadar OK
ve kırmızı tuşuna aynı anda basılı tutun,
 Basılı tuşları bırakarak “OK” tusuna 1 kere basın,
 TV markanıza karşilik gelen rakami basılı tutun,
 TV kapandıgında tuşu bırakın,
 Kumandanız televizyonunuzu kontrol etmeye hazirdir.
 Televizyonunuz iki kez kısa basma ile açılır/kapanır.
 Televizyon açıkken kısa bir basma ile TV moduna geçilerek;
o Ses artır/azalt tuşları kullanılabilir,
o Giriş seçimi (HDMI1, HDMI2 vb.) yapılabilir.
 Kumanda, herhangi bir işlem yapılmazsa 5 saniye sonra otomatik olarak bu moddan çıkar.

+

Arçelik

1 LG

3

Philips

5 Samsung

6 Sony

8

Vestel

0
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Using I-STB Device
The red LED of the RCU will blink fast if it loses pairing with the STB.
During this blinking action you can’t command your device.
After initial setup of your device, the RCU should be paired with the I-STB device. You can do this pairing as outlined
below. After the pairing, RCU will be functional within 5 seconds and you will be able to command your device.







Press and hold “Pause/Play” and “0” keys at the same time while the RCU is directly visible by your I-STB.
Red light will blink fast for 5 seconds. During this period internal memory will be erasen.
When blinking gets slower release the buttons.
Within 5 seconds after blinking stops and red light is off your RCU will be available to use.
You can turn on and switch to “Deep Standby” by double click,
“Standby” by single pressing the I-STB buttons respectively.

+

Commanding the TV
 Turn off your TV with its own RCU.
 Direct your Cable TV (I-STB) RCU to your TV, press and hold OK and red buttons at the same time, till RCU light
blinks twice and enters recording mode,
 Release the buttons and press OK once,
 Press and hold the number enlisted across your TV brand down below,
 Release the button when the TV is turned off,
 RCU is now ready to command your TV as well.
 Your TV will be on/off by double pressing fast.
 Switching to the TV mode with short press when the TV is on, you can use;
o Volume Up/Down,
o Source Selection (HDMI1, HDMI2 etc.).
 If no action is taken for 5 seconds, the RCU will get our of this mode automatically.

+

Arçelik

1 LG

3

Philips

5 Samsung

6 Sony

8

Vestel

0
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KOLAY KUMANDA (İsteğe bağlıdır. Paket içerisinde verilmemektedir. TÜRKSAT’tan bedeli karşılığı temin edilmelidir.)
I-Kablo TV Alıcısını kumanda etme
Kumandanız herhangi bir tanımlama işlemine gerek kalmadan İnteraktif Kablo TV alıcınızla çalışacaktır.

Televizyonunuzu kumanda etme
Televizyonunuzu kendi kumandası ile açın.
Kolay kumandanızı televizyona tutun,
Kumandanın TV ve I-STB tuşlarına aynı anda basın,
Kumandanın ışığı 2 kere yandiktan sonra iki tusu birakin,
1-2-3-4-5 rakamlarına karşılık gelen tuşları kullanarak;
TV markanız için belirtlien 5 heneli rakama karşılık gelecek tuşlamaları yapın.
 Kumandanın ışığı 2 kere yanıp sönecektir ve kumanda TV kontrolüne hazırdır.
 Beyaz renkli tuşlar TV fonksiyonlarını yerine getirecektir.
 TV’nizin fonksiyonları çalışmadığında sonraki kodları deneyin.







Arçelik
21131, 34632,
34145, 22463,

LG
23415, 23421,
22436, 11212,
14261, 41236,
23215, 22463,
14262, 31331,
14233, 21661,
21424, 31655,

Philips
31655, 11212,
21661, 13556,
36121, 31263,
25241, 24266,
22153, 23352,
24561,

Samsung
24366, 13621,
41265, 13526,
22311, 11212,
21661, 13315,
23421,

+

Sony
23352, 21656,
21144,

Vestel
31331, 15556,
11212, 22312,
14143,

Rakamların yazılmasında kullanılacak tuşlar
TV

1

I-STB

2

Ses +

3

+ (kanal) 4

Ses -

5

- (kanal)

6
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EASY RCU (Not included in the package. Should be demanded separately.)
I-STB control
Your RCU will work with your Interactive Cable TV receiver automatically.

Control Your TV
Turn on your TV with its own RCU.
Direct your “Easy RCU” to the TV,
Press the “TV” and “I-STB” buttons of the RCU at the same time,
Release both buttons when RCU light blinks twice,
Using the 1-2-3-4-5 buttons on the RCU;
Code the respective numbers for your TV given below.
 RCU light will blink twice after which your it will be ready to command your TV.
 White colored buttons will directly command TV functions.
 If TV functions doesn’t work. Try to next code.







+

Arçelik
21131, 34632,
34145, 22463,

LG
23415, 23421,
22436, 11212,
14261, 41236,
23215, 22463,
14262, 31331,
14233, 21661,
21424, 31655,

Philips
31655, 11212,
21661, 13556,
36121, 31263,
25241, 24266,
22153, 23352,
24561,

Samsung
24366, 13621,
41265, 13526,
22311, 11212,
21661, 13315,
23421,

Sony
23352, 21656,
21144,

Vestel
31331, 15556,
11212, 22312,
14143,

The buttons to be used to enter the TV codes are mapped as follows:
TV

1

I-STB

2

Ses +

3

+ (kanal) 4

Ses -

5

- (kanal)

6
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Mikrofon tuşuna basarak aramak istediğiniz kelime veya metni söylediğinizde cihazınız bunu sizin için
yazacak ve sizi yazma zahmetinden kurtaracaktır. Bu özelliği mikrofon işaretini gördüğünüz ekranlarda
kullanabilirsiniz.

Interaktif Kablo TV Alıcısını kişiselleştirmek için gerekli E-Rehber, Kurulum, Ayarlar menülerine ulaşmak için
bu tuşu kullanabilirsiniz.

KabloWebTV hizmeti ile size sağlanan ve sürekli yenilenen film, dizi, belgesel vb. arşivi ile istediğiniz zaman
istediğiniz içeriği izleyebilirsiniz.

Altyazı ve çoklu dil desteği olan yayın ve içeriklerde, tek tuşla önünüze çıkacak olan menü sayesinde
kolaylıkla seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bu sayede yayın ve filmleri ister Türkçe, ister orijinal dilinde izleyebilir ya da altyazısını seçebilirsiniz.
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By pressing and holding the microphone button and speaking to the RCU’s front end, you can enter the text
you want to search without typing. You can use this feature on screens where microphone symbol is
displayed.

You can use this button to access E-Guide, Setup, Settings menus required for the customization of the
Interactive set-top box.

With KabloWebTV service, you can watch the content you want at any time by using available archive of
movies, series and documentaries etc which is updated regularly.

In live chanel and VOD contents that support subtitle and multi-language, you can make your selection
easily via the menu to be displayed by pushing a single button.
This allows you to watch the programs and movies in Turkish or in their original languages or select the
subtitle language.
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Ana Ekran
Ana ekranda platform üzerinde sağlanan özelliklere
doğrudan ulaşabilirsiniz. Canlı yayın, Seç İzle, Yayın
akışı görme, Ayarlar vb.
Canlı Yayın
Radyo
Seç izle
Medya
Ayarlar

: TV izleme
: Radyo Dinleme
: İçerik İzleme
: Harici İçeriklerin İzlenmesi *
: Kullanıcı Ve Cihaz Ayarları

*Bu özellik için, Türksat tarafından belirlenen
politikalar çerçevesinde düzenleme yapılabilir.

Canlı Yayın - Durdur İzle
Canlı Yayının izlendiği esnada, “Durdur İzle” özelliği
etkin ise ekranın alt kısmında kullanılabilir özellikler
gözükecektir.
Canlı yayında;
• Aktif yayın hakkında EPG bilgisi alınabilir.
• Yayın dili seçilebilir. (Çoklu dil desteği olması
durumunda)
“Durdur İzle”nin etkin olduğu kanallarda;
• Canlı Yayını durdurabilir,
• Durdurulan yayında, ileri geri gezinti yapılabilir.
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Main Screen
On the main screen you can access the features
provided on the platform directly. Live broadcast,
Select & Watch, Viewing Program Guide, Settings etc.

l

Live Broadcast
Radio
Select & Watch
Media
Settings

: Watching TV
: Listening to radio
: Watching contents
: Watching external content *
: User and Device Settings

* For this feature, arrangements pursuant to the
policies defined by Türksat can be made.

Live Broadcast - Pause-Watch
While watching live broadcasts, if the “Pause-Watch”
feature is active, the available features shall be
displayed on the bottom of the screen.
During live broadcasts
• EPG information about the active program can be
retrieved.
• Broadcast language can be selected. (if multilanguage support is available)
On channels where “Pause-Watch” feature is active;
• You can pause the live broadcast,
• Navigate forward and backward in the paused
broadcast.
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Radyo
İzlemek istediğiniz radyo kanalını kumandanızın yön
tuşları arasında bulunun merkez tuşa basarak
seçebilirsiniz.

Yayın Akışı
Liste Görünümü
Yayın akışını (Program Rehberi), liste görünümü
olarak görüntüleyebilirsiniz.
Geçmiş içerikleri seçerek izlemeye başlayabilir veya
henüz başlamamış canlı yayın programları için
hatırlatıcı koyabilirsiniz.
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Radio
You can select the radio channel you wish to listen
by pressing the central button located between the
arrow keys.

Program Guide
List View
You can display the Program Guide as a list.
You can select and start watching the old contents
or you can set reminders for the live broadcasts that
have not started yet.
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Yayın Akışı
Tablo Görünümü
Yayın akışını (Program Rehberi) tablo görünümü
olarak da görüntüleyebilirsiniz.
Geçmiş içerikleri seçerek izlemeye başlayabilir veya
henüz başlamamış canlı yayın programları için
hatırlatıcı koyabilirsiniz.

Seç İzle
Öne Çıkanlar
Sizin için Seçtiklerimiz
Son izlediğiniz veya tercih ettiğiniz içerikler
doğrultusunda benzer filmler/içerikler öneride
bulunulur.
Kolayca ilginizi çekebilecek içeriklere ulaşabilirsiniz.
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Program Guide
Table View
You can display the Program Guide as a table view
as well.
You can select and start watching the old contents
or you can set reminders for the live broadcasts that
have not started yet.

Select & Watch
Featured
Selected for You
In accordance with the contents recently watched
or preferred by you, similar movies/contents are
suggested.
You can easily access contents that might be of
interest for you.
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Kategoriler
Öne Çıkanlar
Sizin için Seçtiklerimiz
Son izlediğiniz veya tercih ettiğiniz içerikler
doğrultusunda
kategorilere
göre
benzer
filmler/içerikler öneride bulunulur.

İçerik Arama
KabloWebTV arşivinde içeriklere, içerik adını veya
içerik adı içerisinde geçen birkaç kelimeyi
yazarak/sesle yazdırarak kolayca ulaşabilirsiniz.
Benzer kelime içeren içerikler de sıralanacaktır.
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Categories
Featured
Selected for You
In accordance with the contents recently watched
or preferred by you, similar movies/contents by
categories are suggested.

Content Search
You can reach the contents available in
KabloWebTV archive, easily by typing the content
title or using speech to text function to write the
words in the content title.
Also contents containing similar words would be
listed.
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İçerik Detay
KabloWebTV arşivinde izlemek istediğiniz film/içerik
detaylarını görebilirsiniz.
•
•
•

Hemen izle ile izlemeye başlayabilir,
Framgan bölümünden kısa tanıtım izleyebilir,
Puanlama ile değerlendirmenizi paylaşabilirsiniz.

İçerik İzleme
“Seç İzle” içeriklerini izlerken, durdur/devam et
özelliğini kullanabilirsiniz.
Durdur/devam et özelliğini destekleyen canlı
yayınlarda
da
kullanabilir,
izlediğiniz
film/dizi/programın hiçbir saniyesini kaçırmazsınız.
Bu özelliğin desteklendiğini, ekranda bulunan akıllı
işaretten anlayabilirsiniz.
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Content Details
In the KabloWebTV archive you can view the details
of the movies/contents you want to watch.
•
•
•

You can start watching with Watch Now feature.
A short introduction from the trailer can be
viewed,
By providing a rating, you can share your view.

Watching contents
When watching “Select & Watch” contents, you can
use Pause & Play feature.
You can use Pause/Play feature also in live
broadcasts supporting this feature, in this way you
wouldn’t
miss
a
second
of
the
movies/series/programs you watch.
You will see a smart symbol icon in the screens
supporting this feature.
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Ayarlar
Bu ekranda abone cihazı ile ilgili;
-

-

Abonelik ve cihaz ile ilgili bilgileri görebilir,
PIN değiştirme, kanal kilitleme, ebeveyn
kontrolü yapabilir,
Canlı yayınlarda otomatik kaydetme özeliğini
açarak
izlediğiniz
kanalların
otomatik
kaydedilmesini sağlayabilir,
Cihazın uyku moduna geçme süresini
belirleyebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Televizyon, İnternet ve Telefon servislerimizden memnun kalacağınızı ve iyi bir kullanıcı deneyimi
yaşayacağınızı umuyoruz.
Daha detaylı bilgi ve her türlü sorun, görüş, öneriniz için 126 numaralı çağrı merkezimizle size
7 gün 24 saat hizmet vermekten mutluluk duyacağız.

Settings
On this screen the subscriber can;
-

-

See the subscription and device information
Configure PIN change, channel lock, parental
control,
Enable automatic recording of the channels
he/she is watching by activating the automatic
recording feature in live broadcasts,
Define the time for the device to switch to the
sleep mode or deactivate the sleep mode.

We hope that you will be content with our TV, Internet and Telephony services and have a
satisfying user experience.
For more info and any kind of problems, opinions and suggestions, we would be happy
to provide 7/24 services via our call center on 126.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

ZTE Şirketi, Türksat için üretilmiş bu I-STB'nin 1999/5 / EC sayılı direktifin ana şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ZTE Corporation hereby declares that this Turksat I-STB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.

https://www.turksatkablo.com.tr/

Çağrı Merkezi : 126

https://www.kablowebtv.com/

