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GİRİŞ 
 

Bu kılavuzda, dahili uydu alıcılı Philips Televizyonunuzda Uydu ve Kanal kurulumunun nasıl yapılacağı ve kurulan 
kanalların tercihinize göre nasıl sıralanabileceği anlatılmaktadır. Kuruluma başlamadan önce Çanak anteninizin 
doğru takıldığı ve kablolamanın doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz. 

Anlatım, modelden modele göre değişkenlik gösterdiğinden, sahip olduğunuz TV modeline göre verilen 
yönergeleri takip ediniz.  

Philips Televizyonunuzun Dahili Uydu alıcısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanma Kılavuzuna başvurunuz. 
www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip, ilgili model numarası girildikten sonra, model ile ilgili 
sayfada Kılavuzlar ve Belgeler’in altında Kullanıcı El Kitabı indirilebilir. 

Bu kılavuzdaki yönergelerin uygulanması ile ilgili bir problem yaşarsanız veya ürününüz ile ilgili yönergeler bu 
kılavuzda bulunmuyorsa 0 850 222 44 66 no’lu Philips TV Tüketici Danışma Hattımıza başvurup veya 
tuketici.danisma@tpvision.com adresine e-posta göndererek uzman yardımı alabilirsiniz. 

Dilerseniz size en yakın Yetkili Servisimize de başvurarak ücretli olarak Ev Servisi hizmeti de alabilirsiniz. Yetkili 
Servis listesine www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip sağ altta bulunan Yetkili Servis Noktası 
bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
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2014 Model 8000 Serisi 

Modeller 

55PFS8109/12 55PUS8809/12 55PUS8909C/12 65PUS9109/12 65PUS9809/12  

KANAL ARAMA 

1- Kumandanızdaki tuşuna basıp  Ayarlar’ı seçin.  

2- Uydu Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Uydu Ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Uyduları Kur’u seçin ve OK tuşuna basın. 

5- Uyduları (LNB’leri) yeniden kurumak istediğinizden emin misiniz?Kurulu tüm uydu kanalları 

kaldırılacak” uyarısını gördükten sonra Yeniden Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

6- Uydu çanak Anteninizden gelen kablo SAT 1 girişine bağlı ise Bir Tuner’i seçin ve OK tuşuna basın. 

7- Çıkan ekranda Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 

8- Kurulum Sistemi’ni seçip OK tuşuna basın. 

9- 3 veya 4 Uydu (DiSEqC 1.0) seçip OK tuşuna basın. 

10- Çıkan ekranda Arama’yı seçip OK tuşuna basın. 

11- Televizyonunuz Uydu aramaya başlar ve uyduları bulması 20 dk’yı bulabilir. Uydu arama bittikten sonra Kur’u 
seçip OK tuşuna basın. 

12- Sıralanmamış’ı ve sonra Sonraki’ni seçip OK tuşuna basın. Televizyonunuzun tüm uydu kanalalrını bulması 
sinyal seviyenize bağlı olarak 1 saati geçebilir. 

13- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Son’u seçin ve OK tuşuna 
basın. 

 

KANAL SIRALAMA 

Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir. 
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın. 

2- Tüm kanalları görüntülemek için Kanallar ve Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden). 

3- Kanalları favori olarak seçmeye başlamak için  “Favorileri Düzenle” tuşuna basınız. 

4- Favori listesine eklemek istediğiniz kanal üzerine yön tuşları ile gelerek kumandadan OK tuşuna basarak 

istediğiniz kanalı favori listesine ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kanal, kanal listesinde  simgesi ile görülecektir. 

5- Bitirmek için kumandanızdaki  tuşuna (kumandadaki kırmızı renk tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine 
eklenir. 

6- Ekrana çıkan “Favori listenizi şimdi etkinleştirmek istiyor musunuz?” uyarısına “Tamam” ve OK dedikten sonra 
favori listeniz açılacaktır. 
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Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak Kanal Listesi'ni açın. Yukarı sekmeden “Favorilere” tıklayın. 

2- Kumandadan  (kumandadaki renkli tuşlardan kırmızı tuş) tuşuna basın. 

3- Taşımak istediğiniz kanal üzerine gelerek OK tuşuna basın ve sonrasında taşımak istediğiniz yerin numarasını 
tuşlayarak veya yön tuşları ile taşımak istediğiniz yere giderek tekrar OK tuşuna basınız. Bu işlemi taşımak 
istediğiniz her kanal için tekrarlayabilirsiniz. 

4- Kanalları taşımayı sonlandırmak için  Kapat tuşuna basınız. 

2014 Model 6000-7000 Serisi 
Modeller 

40PFK6409/12 40PUK6809/12 42PFK6109/12  42PFK6309/12  42PUS7809/12 47PFK6109/12 
47PFK6309/12  55PFK6309/12 47PFK6589/12  47PFK7109/12  48PFK6609/12 50PUK6809/12 
55PFK6309/12 55PFK6589/12  55PFS7109/12  55PUS7809/12 55PUS7909/12 58PUK6809/12 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Kanalları yeniden ayarla’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Sıralanan bir paketten’i seçin ve OK tuşuna basın. 

5- “Uydularınızın yeniden kurulmasını istediğinizden emin misiniz? Mevcut tüm kanallar seçilecektir” 
uyarısını gördükten sonra Yeniden Yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 

6- Çıkan ekranda Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 

7- Bağlantı tipi 3 yada 4 uydu.. olarak seçin, Bitti’yi seçip OK tuşuna basın. 

8- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika 
sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. 

9- Uydular bulunduktan sonra Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

10- Türkiye: Türksat’ı seçip OK tuşuna basın. 

11- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için Kur’u seçin ve OK tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo 
istasyonlarının sayısını gösterir. 

12- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Bitti’yi seçin ve OK tuşuna 
basın.  

KANAL SIRALAMA 

Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir. 
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın. 

2- Tüm kanalları görüntülemek için Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden). 



PHILIPS TV TÜKETİCİ DANIŞMA MERKEZİ - 0 850 222 44 66  � 

6 

 

3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve  tuşuna (kumandadaki renkli 
tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin. 

4- Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir). 

5- Bitirmek için  tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir. 

6- Favori listesine erişmek için  LIST tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden 
Favoriler bölümünü seçip OK tuşuna basınız. 

Favor listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip  tuşuna basılması yeterlidir. 

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için: 

1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin. 

2- Kumandadan (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş)  tuşuna basın. 

3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip OK tuşuna basınız. 

4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH-
tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz. 

2014 Model 4000-5000 Serisi 

Modeller 

24PHK4109/12 32PFK4109/12  32PFK4309/12 32PHK4109/12  32PHK4309/12  40PFK4009/12 
40PFK4309/12 40PFK4509/12 42PFK5209/12 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Kanalları yeniden ayarla’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- “Uydularınızın yeniden kurulmasını istediğinizden emin misiniz? Mevcut tüm kanallar seçilecektir” 
uyarısını gördükten sonra Yeniden Yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 

5- Çıkan ekranda Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 

6- Bağlantı tipi 3 yada 4 uydu (DiSEq..) olarak seçin, Bitti’yi seçip OK tuşuna basın. 

7- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika 
sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. 

8- Uydular bulunduktan sonra Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

9- Sıralı olmayan listeyi seçip OK tuşuna basın. 

10- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için Kur’u seçin ve OK tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo 
istasyonlarının sayısını gösterir. Bu işlem bir kaç saat sürebilir. 

11- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Son’u seçin ve OK tuşuna 
basın.  

KANAL SIRALAMA 
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Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir. 
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın. 

2- Favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalı seçin ve kumandadaki  OPTIONS tuşuna basınız. 

3- Favorilere ekle'yi seçin ve OK tuşuna basın. Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir. 

4- Bitirmek için  tuşuna basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir. 

Bir kanalı favoriler listesinden çıkarmak için Favorilerden çıkar'ı seçin ve OK tuşuna basın. 

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için: 

1-  Favori listesine erişmek için  LIST tuşuna bastıktan sonra  OPTIONS tuşuna basınız. Açılan 
menüden [Listele] > [Favoriler] seçimini yapınız. 

2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçiniz ve  OPTIONS tuşuna basınız. 

3- Yeniden sırala'yı seçtikten sonra OK tuşuna basınız. 

4- Sıralamak istediğiniz kanal seçimini yapıp tekrar OK tuşuna basınız. 

5- Yön tuşları ile kanalı istediğiniz yere taşıyınız. 

6- Sıralama işlemi tamamlandığında  OPTIONS tuşuna basın. 

7- Tekrar sıralamadan çık'ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2013 Model 6000-7000-8000 Serisi 

Modeller 

42PFL6008K/12  42PFL6158K/12  42PFL6188K/12  42PFL6198K/12  42PFL6678K/12  42PFL7008K/12  

42PFL7108K/12  46PFL8008K/12  47PFL6008K/12  47PFL6158K/12  47PFL6188K/12  47PFL6198K/12  

47PFL6678K/12  47PFL7008K/12  47PFL7108K/12  55PDL8908S/12 55PFL6008K/12  55PFL6158K/12  

55PFL6188K/12  55PFL6198K/12  55PFL6678K/12  55PFL7008K/12  55PFL7108K/12  55PFL8008K/12  

60PFL6008K/12 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Çıkan ekranda Başlat’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Uyduları kur’u seçin ve OK tuşuna basın. 

5- Çıkan ekranda Yeniden kur’u seçin ve OK tuşuna basın. 

6- Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 
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7- 3 veya 4 uydu (DiSE..)  seçin ve OK tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu 
işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. 

9- Uydular bulunduktan sonra Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

10- Türkiye: Türksat’ı seçip OK tuşuna basın. Tüm kanalların bulunması bir kaç saat sürebilir. İşlem bitene kadar 
bekleyin. 

11- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Son’u seçin ve OK tuşuna 
basın.  

KANAL SIRALAMA 

Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir. 
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın. 

2- Tüm kanalları görüntülemek için Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden). 

3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve  tuşuna (kumandadaki renkli 
tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin. 

4- Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir). 

5- Bitirmek için  tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir. 

6- Favori listesine erişmek için  LIST tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden 
Favoriler bölümünü seçip OK tuşuna basınız. 

Favor listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip  tuşuna basılması yeterlidir. 

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için: 

1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin. 

2- Kumandadan (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş)  tuşuna basın. 

3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip OK tuşuna basınız. 

4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH-
tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz. 

2013 Model 3000-4000-5000 Serisi 
Modeller 

32PFL3078K/12  32PFL3118K/12  32PFL3208K/12 32PFL3258K/12  32PFL4258K/12  39PFL3108K/12  

39PFL3208K/12  39PFL4208K/12  40PFL3078K/12  40PFL3208K/12  40PFL4308K/12  40PFL4418K/12  

40PFL4508K/12  42PFL3108K/12  42PFL3208K/12  42PFL4208K/12  42PFL5008K/12  42PFL5028K/12  

42PFL5038K/12  46PFL3108K/12  46PFL3118K/12  46PFL4208K/12  46PFL4308K/12  46PFL4418K/12  

46PFL4508K/12  46PFL4908K/12  47PFL5008K/12  47PFL5028K/12  47PFL5038K/12  50PFL5008K/12 

50PFL5028K/12  50PFL5038K/12  55PFL4508K/12 

KANAL ARAMA 
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1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Kanalları yeniden ayarla’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Çıkan ekranda Yeniden yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 

5- Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 3 - 4 uydu (DiSEq..) seçin ve OK tuşuna basın. Bitti’yi seçip ve OK tuşuna 
basın.  

6- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika 
sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. 

7- Uydular bulunduktan sonra Kur’u seçip OK tuşuna basın. Tüm kanalların kurulması bir kaç saat sürebilir. 

8- Türkiye: Türksat’ı seçip OK tuşuna basın. 

9- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için Kur’u seçin ve OK tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo 
istasyonlarının sayısını gösterir. 

10- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Bitti (Fince)’yi seçin ve OK 
tuşuna basın.  

KANAL SIRALAMA 

1- TV izlerken  LIST tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenir.  

2-  OPTIONS tuşuna basın. 

3- [Yeniden sırala] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

4- Yeniden sıralanacak kanalı seçin, ardından OK tuşuna basın. 

5- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna 
basın.  

6- Sıralama işlemi tamamlandığında  OPTIONS tuşuna basın.  

7- [Yndn srlma tm] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

2013 Model 3008-3018 Serisi 
Modeller 

KANAL ARAMA 

39PFL3008K/12  40PFL3008K/12  40PFL3018K/12  50PFL3008K/12 

1- Kumandanızdaki tuşuna basıp Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Ayarlar altındaki “Uydu Ayarları” menüsünü seçip OK tuşuna basın. 

3- Uydu Ayarları altında da “Anten Kurulumu” seçilmelidir. 

4- Anten kurulumu içerisinde 3 farklı bağlantı tipi yer almaktadır. Kumandanızın sol ( ) ve sağ ( ) yön tuşları 

ile anten tipleri arasında geçiş yaparak DiSEqC anten tipini seçip OK tuşuna basınız. 

5- DiSEqC Anten seçimi sonrasında ekranda DiSEqC (1), DiSEqC (2), DiSEqC (3) ve DiSEqC (4) olmak üzere 4 
uyduya kadar seçim yapabilmeye imkan sağlayan bir menü çıkacaktır. 
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6- Sahip olduğunuz uydulara göre (Türksat, Hotbird, Astra…gibi) DiSEqC seçimi yapmanız gerekmektedir. Bu 
seçimi yaparken, yaptığınız her seçim sonrası ekranın alt kısmındaki Sinyal kalitesi ve Sinyal seviyesi 
göstergesinden yapılan seçimin doğru olup olmadığını kontrol ediniz (doğru yapılan seçimler neticesinde 
gösterge içerisinde renklendirme ile sinyal durumu gösterilmektedir, yanlış seçim yapıldığında gösterge 
boş beyaz şeklinde kalacaktır.) 

Örnek: DiSEqC (1) için Türksat seçimi yapıldı ve ekranın altındaki sinyal göstergesinde bir değişiklik olmadı, bu 
durumda, DiSEqC (1) ‘den Türksat seçimini kaldırıp Türksat seçimini DiSEqC (2) için denemelisiniz. Sinyal 
göstergesinde hareketlilik görene kadar bu seçiminizi gerekirse DiSEqC (3) ve DiSEqC (4) için de devam 
ettirmelisiniz. Göstergede hareketlilik görüldüğü an doğru uydu (Türksat, Hotbird…gibi) doğru DiseqC için seçilmiş 
anlamına gelir.  

7- Sahip olduğunuz uyduları doğru DiSEqC’lere yerleştirdikten sonra eğer tek uydu için kanal araması yapmak 

istiyorsanız, arama yapılacak uydu üzerine gelip kumanda üzerindeki sarı renkli ( ) tuşa; eğer tüm uydularda 
arama yapmak istiyorsanız kumanda üzerindeki yeşil renkli tuşa ( ) basıp kanal aramasını başlatın. 

KANAL SIRALAMA 

1- Kumandanızdaki tuşuna basıp Kanal Listesi seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Kanal listesi menüsü içerisinden Kanal Listesini Düzenle seçeneğini seçin. Bu seçim neticesinde kanal 
listeniz açılacaktır. 

3- Kanal listesi açıldığı zaman taşımak (yerini değiştirmek) istediğiniz kanalı aşağı-yukarı yön tuşları ile seçiniz. 

4- Sağ ( ) yön tuşuna basarak sayfanın aşağı kısmındaki “Taşı” seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.  
 
5- TV, size taşımak istediğiniz yer numarasını soracaktır. İstenilen kanal sıralama numarası girilerek kanalı 
istediğiniz sıraya taşıyabilirsiniz. 

2012 Model 6000-7000-8000 Serisi 

Modeller 

42PFL6007K/12 42PFL6057K/12 42PFL6067K/12 42PFL6097K/12 42PFL6687K/12 42PFL6877K/12 

42PDL6907K/12 47PFL6007K/12 47PFL6057K/12 47PFL6067K/12 47PFL6097K/12 47PFL6687K/12 

47PFL6877K/12 55PFL6007K/12 55PFL6097K/12 40PFL8007K/12 42PFL6907K/12 46PFL7007K/12 

47PFL6907K/12 55PFL8007K/12 55PFL7007K/12 60PFL9607S/12 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu arayın’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Çıkan ekranda Başlat’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Kanalları Yeniden yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 

5- Çıkan ekranda Yeniden kur’u seçip OK tuşuna basın. 

6- Daha fazla uydu’yu seçip OK tuşuna basın. 

7- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. 

8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve 
sinyal gücü ekranda gösterilir. Kur’u seçip OK tuşuna basın. 
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9- Bulunan uydulardaki Kanallar kurulmaya başlanır. Bu işlem bir kaç saat sürebilir. 

10- Devam’ı seçip OK tuşuna basın. 

11- Sıralı olmayan liste’yi seçip OK tuşuna basın. 

12- Tamam’ı seçip OK tuşuna basın. 

 

KANAL SIRALAMA 

Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir. 
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için: 

1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın. 

2- Tüm kanalları görüntülemek için Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden). 

3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve  tuşuna (kumandadaki renkli 
tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin. 

4- Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir). 

5- Bitirmek için  tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir. 

6- Favori listesine erişmek için  LIST tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden 
Favoriler bölümünü seçip OK tuşuna basınız. 

Favor listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip  tuşuna basılması yeterlidir. 

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için: 

1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin. 

2- Kumandadan (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş)  tuşuna basın. 

3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip OK tuşuna basınız. 

4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH-
tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz. 

2012 Model 4000-5000 Serisi 
Modeller 

32PFL4027K/12 32PFL5507K/12 40PFL5007K/12 40PFL5507K/12 40PFL5527K/12 42PFL4007K/12 

42PFL4307K/12 46PFL5007K/12 46PFL5507K/12 46PFL5527K/12 47PFL4007K/12 47PFL4307K/12 

40PFL5537K/12 46PFL5537K/12 55PFL5537K/12 55PFL5527K/12 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Kanalları Yeniden yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 
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5- Çıkan ekranda Yeniden kur’u seçip OK tuşuna basın. 

6- Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 

7- DiSEqC1.0 (3-4 LNBs) seçin OK tuşuna basın. 

8- Bitti’yi seçin ve OK tuşuna basın. 

9- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. 

10-  TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı 
ve sinyal gücü ekranda gösterilir. Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

11- Kanalların yüklemesi bir kaç saat sürebilir. Kanal yüklemesi tamamlandığında Devam’ı seçip OK tuşuna 
basın. 

12- Unsorted list (Sıralı olmayan liste)’yi seçip OK tuşuna basın. 

13- Son’u seçip OK tuşuna basın. 

KANAL SIRALAMA 

1- TV izlerken  LIST tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.  

2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve  OPTIONS tuşuna basın. 

3- [Yeniden sırala] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

4- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna 
basın.  

5- Sıralama işlemi tamamlandığında  OPTIONS tuşuna basın ve ardından [Çıkış] seçeneğini seçin. 

2012 Model 3000 Serisi 
Modeller 

40PFL3107K/02 50PFL3807K/02 42PFL3527K/02 50PFL3807K/02 42PFL3507K/02 46PFL3807K/02 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. 

4- Uyduları Yeniden kur’u seçip OK tuşuna basın. 

6- Diğer uydular’ı seçip OK tuşuna basın. 

7- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. 

8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve 
sinyal gücü ekranda gösterilir. Install (Kur)’u seçip OK tuşuna basın. 

9- Bulunan uydulardaki Kanallar kurulmaya başlanır. Bu işlem bir kaç saat sürebilir. 

10- Son (Finish) ‘yi seçip OK tuşuna basın. 

KANAL SIRALAMA 
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1- TV izlerken  LIST tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenir.  

2-  OPTIONS tuşuna basın. 

3- [Yeniden sırala] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

4- Yeniden sıralanacak kanalı seçin, ardından OK tuşuna basın. 

5- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna 
basın.  

6- Sıralama işlemi tamamlandığında  OPTIONS tuşuna basın.  

7- [Yndn srlma tm] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

2011 Model 5000-6000-7000-8000-9000 Serisi 

Modeller 

32PDL7906K/02 32PFL5806K/02 32PFL6606K/02 32PFL6626K/02 32PFL6636K/02 32PFL7406K/02 

32PFL7476K/02 32PFL7486K/02 32PFL7496K/02 32PFL7606K/02 37PFL6606K/02 37PFL7606K/02 

37PFL7666K/02 37PFL7676K/02 40PFL5806K/02 40PFL6606K/02 40PFL6626K/02 40PFL6636K/02 

42PDL7906K/02 42PFL7406K/02 42PFL7456K/02 42PFL7486K/02 42PFL7606K/02 42PFL7656K/02 

42PFL7666K/02 42PFL7676K/02 42PFL7696K/02 46PFL5806K/02 46PFL6606K/02 46PFL6626K/02 

47PFL7456K/02 47PFL7606K/02 47PFL7656K/02 47PFL7666K/02 47PFL7696K/02 55PFL6606K/02 

55PFL7606K/02 32PFL9606K/02 37PFL9606K/02 40PFL8606K/02 46PFL8606K/02 46PFL8686K/02 

46PFL9706K/02 50PFL7956K/02 52PFL9606K/02 

KANAL ARAMA 

1-  Kumandanızdaki tuşuna basıp Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

2- Uydu arayın’ı seçin ve OK tuşuna basın. 

3- Kanalları Yeniden yükle’yi seçip OK tuşuna basın. 

5- Çıkan ekranda Yeniden kur’u seçip OK tuşuna basın. 

6- Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın. 

7- DiSEqC1.0 (3-4 LNBs) seçin OK tuşuna basın. 

8- Bitti’yi seçin ve OK tuşuna basın. 

7- Başlat’ı seçip OK tuşuna basın. 

8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve 
sinyal gücü ekranda gösterilir. Kur’u seçip OK tuşuna basın. 

9- Kanalların bulunması bir kaç saat sürebilir. Son’u seçip OK tuşuna basın. 

KANAL SIRALAMA 
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1- TV izlerken  FIND tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.  

2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve OPTIONS tuşuna basın. 

3- [Yeniden sırala] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın. 

4- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna 
basın.  

5- Sıralama işlemi tamamlandığında OPTIONS tuşuna basın ve [Çıkış] seçeneğini seçin. 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

Seçtiğim kanalda uyarı mesajı olarak Karıştırılmış/Karışık/Şifreli Program yazıyor? Bu ne anlama geliyor? 

Uydu kanalları içerisinde bazı kanallar ücretli servis hizmeti sağlayan (Digitürk, Dsmart…gibi) operatörlere aittir. 
Bu nedenle, bu tür kanallar liste üzerinde seçildiği zaman ekranda “Karıştırılmış Program” (veya modele göre 
farklı bir uyarı ismi olabilir) uyarısı vermektedir. Bu uyarı mesajı, o kanalın şifreli olduğunu ifade etmektedir. Bu tür 
kanalları görüntülemek (izlemek) istiyorsanız ücretli servis sağlayıcı operatörlerinden birisi ile (Ör: Digitürk, 
Dsmart) irtibata geçip paket satın almanız gerekmektedir. 

 

Özellikle bazı Spor yayınlarında görüntü gidiyor, ne yapabilirim? 

Bazı programlarda, özellikle spor yayınlarında, yayıncı kuruluş telif hakları nedeni ile programa şifreleme yapmak 
zorundadır. Bunun sebebi yayın haklarının sadece Türkiye için alınmış olması ve uydu yayını Türkiye harici 
ülkeleri de kapsadığı için bu ülkelerden programa erişimi engellemektir. Yayın BISS key ile şifrelendiği için sadece 
kablolu tv veya karasal yayın üzerinden izlenebilir. Bazı yayıncı kuruluşlar BISS key temini sağlasa da TV’nin 
dahili uydu alıcısı telif hakları gereği BISS key girme özelliğine sahip değildir. Bu nedenden, bu tür yayınlar 
sırasında ekranda “Karıştırılmış Program” veya benzeri bir uyarı mesajı ile görüntü kesilmektedir. (NTV, NTV 
Spor, Star TV, TV8, TRT, TRT Spor…gibi bazı kanallarda bu tür yayınlar olabilmektedir.) 

 

Kanallarımdan biri kaybolmuş veya yer değiştirmiş bunun nedeni nedir? Nasıl engel olabilirim? 

Bu durumun farklı sebepleri olabilmektedir. Öncelikle TV üzerinden otomatik uydu güncelleme ayarının kapalı 

olduğuna emin olunuz. Bunun için: Kumandanızdaki  (Home) tuşuna bastıktan sonra [Ayarlar veya Kurulum] > 
[Uydu ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Otomatik kanal güncelleme] > [Kapalı] seçeneği seçilip OK tuşuna basınız. 
Bu seçenek kapalı duruma getirildikten sonra tekrar uydu araması yapınız (bu işlemi bu kılavudaki modelinize ait 
Kanal Arama başlığından yardım alarak sağlayabilirsiniz). 

Otomatik güncellemeyi kapatıp uydu aramasını sağladıktan sonra hala kanallarınızda silinme veya kendiliğinden 
yer değiştirme işlemi devem ediyorsa, bu durumun sebebi uydu sinyal seviyenizin düşük olmasından ileri 
gelebilmektedir. Uydu sinyal seviyenizi öğrenmek için, herhangi bir uydu kanalı izlerken kumandanızdaki  
OPTIONS tuşuna basınız. Açılan menü içerisindeki Durum veya Kanal Bilgisi seçeneğine gelip OK basınız. Açılan 
pencere içerisinde Sinyal seviyesini/kalitesini rakamsal olarak görebilirsiniz. Eğer sinyal gücünüz %70 seviyesinin 
altında ise  düşük sinyalden ötürü bazı kanallarınız silinip yer değiştirebilir. Sinyal seviyenizin güçlendirilmesi için 
uzman bir uydu teknik birimi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Ekranda “Sinyal yok” uyarısı alıyorum, bunun sebebi nedir? 

Ekranda “Sinyal Yok” uyarısı ile beraber kanallarınız çıkmıyorsa aşağıdaki kontrol adımlarını kontrol edebilirsiniz: 
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1- Uydu kablonuzun TV’nin SAT girişine tam olarak bağlandığından emin olunuz. 

2- TV Kaynak seçiminin Uydu olup olmadığını kontrol ediniz. Bunun için kumandanızdaki  (Home) tuşuna 

basınız. Açılan menüler içerisinden “Uydu” veya “Uydu İzle” seçeneğini seçiniz. Veya, kumandanızdaki  
SOURCE tuşuna basınız. Açılan pencereden “Uydu” veya “Uydu İzle” seçeneğini seçip OK basınız. 

3- Bu kılavuzda yer alan TV modelinize ait Kanal Arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

4- Uydu sisteminizde veya anteninizde meydana gelmiş olabilecek bir sorun olup olmadığının kontrolünü 
sağlayınız. Bunun için evinizde herhangi bir uydu kutusu (uydu alıcı) varsa uydu kablosunu bu cihaza takıp, uydu 
kutusunu da TV’nize (Scart veya HDMI bağlantı ile) takarak yayın almayı deneyebilirsiniz (harici bir uydu kutusu 
taktıktan sonra 2. maddede anlatılan kaynak bölümünden yaptığınız bağlantı türüne uygun kaynak seçimini 
yapınız, örn: Scart ile bağlantı yapıldı ise kaynak menüsünden Scart seçimi yapılmalıdır). 

 

Bazı kanal numaraları eksik, bunun sebebi nedir? 

Uydu kanal araması sırasında kanal sıramalası düzenli bir sıralamada çıkmayabilir. Sıralanmış bir kanal listesi 
kullanımı için favori liste kullanımı tavsiye edilmektedir. Sahip olduğunuz TV modeli için favori listenin 
oluşturulması konusunda gerekli bilgiyi kılavuz içerisinde Kanal Sıralama başlığı altında bulabilirsiniz. 

 

Bazı kanalları silmek istiyorum, nasıl yapabilirim? 

Uydu listesi içerisindeki herhangi bir kanalı silme fonksiyonu TV tarafından desteklenmemektedir (Avrupa ve 
Türkiye’deki çeşitli dijital servis sağlayıcı operatörlerle uyumluluk gereği).  

Kanal listesinde görüntülenmesini istemediğiniz kanalları kilitleyip erişimini engelleyebilirsiniz. Kanal kilidi eklemek 

için: Kumandanızdaki  (Home) tuşuna basınız. Açılan pencereden [Ayarlar veya Kurulum] > [Uydu ayarları] > 
[Çocuk Kilidi] > [Kodu Değiştir] seçeneği ile 4 basamaklı bir kod belirleyiniz. Kanal kilidinizi belirledikten sonra 
kanal listesinde kilitlemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kumandanızdaki  OPTIONS tuşuna basınız. Açılan 
penceren Kilitle seçeneği ile kanalı kilitleyiniz. 

 

Kanal geçiş hızı yavaş, bu normal midir? 

TV Dahili uydu alıcısında kanal geçiç hızları; sahip olunan uydu sisteminin sinyal kalitesi/gücü, anlık fiziki hava 
şartları ve benzeri sinyal iletimini etkileyen her türlü dış etkenlere de bağlı olarak 4-7 saniyelik bir zamanda 
gerçekleşebilmektedir. Bununla beraber, SD bir kanaldan HD bir kanala geçiş süresi de SD-SD arasındaki geçişe 
göre daha uzun sürebilmektedir (HD kanalın çözünürlüğü SD’ye daha yüksek olduğu için sinyal iletimi daha uzun 
sürmektedir).  

 


