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1. Bölüm: 
 
1.1.1 Açıklamalar  

 
Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartını bilgisayarınızın PCI 2.0 slotlarından birine yerleştirin. Bu 
ürün size eşi benzeri olmayan kalitede şifresiz DVB-S (Dijital Uydu Yayınları) ve DVB-S2 
(Yüksek Çözünürlüklü Dijital Uydu Yayınlarını) izletmekle beraber aynı zamanda herhangibir 
uydu internet sağlayıcısına abone olmanız durumunda tek yönlü uydu internet servisinden 
yararlanmanızı sağlayacaktır. 

 

 
 

2. Bölüm: 
        Sigma Digital HD DVB-S2 PCI Kartı Kurulumu 
2.1   Bu bölümde kurulumun yapılabilmesi için gerekli sistem gereksinimlerinden bahsedilecektir. 
2.2   Sistem Gereksinimleri  

IBM uyumlu PC ve P4 1700MHz veya Üstü İşlemci 
Minimum 256MB RAM  
Bir adet boş PCI yuvası 
Sound Blaster Uyumlu Ses Kartı 
3B Ekran Kartı (Donanımsal Overlay Özelliği Bulunan) ve güncel sürücüleri yüklenmiş 
Desteklenen işletim sistemleri  XP, Vista ve Windows7 (32 veya 64 bit sürümleri) 
Sürücülerin yüklenebilmesi için CD, DVD, HDDVD veya BluRay Sürücülerinden herhangibiri 

2.2.1 Ekstra Sistem Gereksinimleri:  
DirectX 9 veya üstü  
Media Player 9 veya üstü  
En az 10GB veya üzeri Sabit Disk alanı (PVR kayıt fonksiyonunun kullanılması için) 

2.2.2  HDTV için Sistem Gereksinimleri:  
IBM uyumlu PC ve Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP CPU 2400 MHz ve üzeri  
3D AGP veya PCI Express ekran kartı (HD uyumlu ve donanımsal MPEG2 hızlandırıcılı 
overlay özellikli ve güncel sürücüleri yüklenmiş) 
Tavsiye Edilen İşletim Sistemleri XP,Vista ve Windows 7  (32 veya 64 bit sürümleri) 
Sürücülerin yüklenebilmesi için CD, DVD, HDDVD veya BluRay Sürücülerinden herhangibiri 

2.3 Önemli Bilgiler 
  DVB oynatıcıdan en iyi sonucu almak için, ekran çözünürlüğü minimum 800 x 600 pixel ve 16 

bit renk derinliği veya üzeri değerler seçilmelidir. HDTV için ekran çözünürlüğü minimum 
1280x1024 pixel ve 24 bit renk derinliği seçilmeli, Full HD yayınlar için ise ekran çözünürlüğü 
1920 x 1080 pixel ve yine 24 bit renk derinliği seçilmelidir. Monitörünüzün ve ekran kartınızın 
bu çözünürlükleri desteklediğini kontrol ediniz.  

   Sigma Digital HD DVB-S2 kartınızı bilgisayarınızın sürücülerini işletim sisteminize yüklemeden 
önce bilgisayarınıza ait anakart, ekran kartı, ses kartı ve ağ aygıt sürücülerinin tamamının 
sürücülerinin güncel olmasını sağlayınız ayrıca işletim sisteminizde Service Pack ve Hot Fix 
güncellemelerinin tamamı yüklenmiş olmalıdır.  

2.4  Paket içeriği  
Her bir Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kutusunda aşağıdaki parçalar bulunur:  
Sigma Digital HD DVB-S2 PCI Kartı antistatik poşeti içinde 
Uzaktan Kumanda  
Uzaktan kumanda alıcı kablosu  
Kurulum CD’si (İçeriğinde pdf formatında Kullanım Klavuzu, sürücü ve yazılımlar)  
Kullanım Klavuzu – Garanti Belgesi  
2 Ad Kalem Pil (Piller zaman zarfında akmakta ve zehirli madde saçtıklarından, kimyasal ve 
zehirli maddeler tebliği nedeniyle ürünün kutusundan pil çıkmayabilir. 
 



2.5  Sigma Digital HD DVB-S2 Kurulumu  
Kartınızı, bilgisayarınızın anakartı üzerindeki beyaz renkli boş bir PCI slota yerleştiriniz. 
 

 
 

3. Bölüm: 
        Sürücü ve yazılımların yüklenmesi 
3.1  Özet 

Bu bölümde Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartına ait sürücülerin işletim sistemine yüklenmesi 
konusunda işlenecektir. Yükleme işlemi için örnek teşkil etmesi bakımından Windows XP 
Profesyonel Service Pack 3 işletim sistemi baz alınmıştır. Aşağı yukarı tüm işletim 
sistemlerinde yükleme işlemi aynı şekilde yapılmalıdır. 

3.2  Sigma Digital HD DVB-S2 PCI sürücülerinin yüklenmesi: 
Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartını bilgisayara yerleştirdikten sonra bilgisayarınızı 
başlattığınızda, işletim sistemi açıldıktan sonra ekranda şu mesajı göreceksiniz. “Yeni 
Donanım Bulundu” (Found New Hardware). 
1. Sürücü yükleme sihirbazı donanıma ait sürücüleri yükleme işlemini başlatacaktır. 

Seçeneklerden “Hayır, bu defa değil” (No, not at this time) işaretleyiniz, Windows 
sürücüleri güncellemelerden bulmaya çalışacaktır (Can Windows connect to Windows 
Update to search for software?)” İptal (Cancel) butonuna tıklayınız ve işlemin durmasını 
sağlayınız. 
Ürüne ait CD’yi optik sürücünüze CD - DVD – BDROM’a yerleştiriniz ve “Sürücüleri Yükle” 
butonuna basınız veya sürücü CD’si içindeki  “02 DRIVER\setup.exe” dosyasını çalıştırın. 
Bir süre sonra, ürün, Windows işletim sistemi tarafından Aygıt Yöneticisinde (Device 
Manager)  Ses ve Görüntü ve Oyun aygıtları kategorisi altında PCI DVB-S/S2 TV Card 
şeklinde görünecektir. Microsoft Sürücü İmzası Sınamasını (Driver Signiture Signing)’i 
geçememesi durumunda (Sürücüyü Yine de Yükle) seçeneği ile devam edilerek sürücü 
yükleme işlemi tamamlanmalıdır. 

2. Sürücü yükleme işlemi tamamlandığında, bilgisayar diğer sürücüler için gerekli diğer 
sürücüleri CD’den otomatik olarak bulup kendi yükleyecektir. 

3. Eğer yükleme işlemi sırasında tekrar aşağıdaki mesajla karşılaşırsanız, 
Microsoft imzalı sürücü bulunamıyor “DVB-S Video” contain no driver signature”. 
Yukarıdaki aynı yöntem kullanılarak Yine de Yükle “Continue Anyway” seçeneği ile devam 
edilmeli ve sürücü yükleme işlemi tamamlanmalıdır. 

 
4. Bölüm: 
 Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartının bağlantılarının yapılması 
4.1 Özet 

Aşağıda Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartına uydu anteninden gelen kablo  ve kumanda 
bağlantılarının nasıl yapılacağı tarif edilecektir. 

4.2 Bağlantıların Yapılması 
Uydu anteninin odağındaki LNB’den gelen koaksiyal kablonun ucuna  
01-01Sigma Digital HD Kısa Devreler.pdf dokümanında tarif edildiği gibi F konnektör monte 
edilmeli ve bu F konnektör aracılığı ile kablo Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartına 
vidalanmalıdır. Aşağıdaki resimde kartın üzerindeki F Konnektör aracılığı ile bağlantı 
yapılması gereken LNB-IN girişi ve Kumanda Alıcısına iat girişler gösterilmektedir. 

 



 
 

 
4.3  Kısa Devre Uyarıları ve Önlemleri 

Dikkat:  Yağışlı hava şartlarından etkilenmesi muhtemel LNB ve DiSEqC F Konnektör 
bağlantılarına silikon sürerek koruma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca F konnektör kablo 
bağlantılarında ortadaki bakır tel ve örgü tellerin birbirine değmemesi sağlanmalıdır aksi halde 
PCI kart kısa devre sonucu bozulacaktır. PCI kartın kumandasına ait infrared göz soketini 
Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartına takınız. Bu girişe herhangibir şekilde adaptör 
bağlanması voltaj verilmesi kartın devre elemanlarına hasar vererek yanmasına sebebiyet 
verecek ve ürünün Garanti Kapsamı Dışı Kalmasına sebep olacaktır.  
Aşağıda LNB ve DiSEqC bağlantı noktaları korunmadan çalıştırılmış bir TV kartına ait tuner 
görülmektedir. F konnektör  bağlantı noktalarından içeri sızan su kablonun içindeki 
boşluklardan Tuner’e kadar ulaşmış ve tuneri tahrip etmiştir. Sağ taraftaki 2. Resim tahrip olan 
bölgenin büyütülmüş halidir, su girmesi sonucu meydana gelen tahribatın boyutlarını daha net 
ve açıkca sergilemektedir. 
  

         
 
 
 

5. Bölüm: 
 HiDTV Programının Kurulumu 
5.1 Orjinal yazılımın kurulumu CD arabirimindeki HiDTV Player Yükle butonuna basılara başlatılır. 
 

 



Ekranda beliren pencerede “Run” butonuna basılmalıdır. “Run” butonuna basıldığında çıkan 
yeni pencerede yükleme dili seçenekleri görünecektir. Standart olarak “English” seçeneği 
ekrana gelecektir, isteğe bağlı olarak yandaki açılır menüden Türkçe seçilerek kuruluma 
devam edilir.  

 

 
 

Türkçe seçildiğinde kurulumun bundan sonraki aşamaları Türkçe açıklamalar ve pencerelerle 
devam edecektir. “HiDTV Kurulum Sihirbazına Hoşgeldiniz.” Yazısı bulunan pencerede “İleri>” 
butonuna basılarak kurulumu sürdürülmelidir. 
 

 
 
Bir sonraki pencerede, kullanıcıya, programın kurulacağı yükleme dizini sorulmaktadır. Eğer 
kurulacak sabit disk bölümünde yeterli yer varsa hiçbir değişiklik yapmadan “İleri>” butonuna 
basılarak kurulum devam ettirilmelidir. Eğer yüklenecek sabit disk bölümünde (Partition) yeterli 
yer yoksa, ya başka bir bölüme (Partition’a) D: veya varsa E: disk alanlarından biri seçilmeli 
yada “Denetim Masasından” ingilizcesi “Control Panel” XP işletim sisteminde “Program Ekle 
Kaldır” ingilizcesi (Add Remove Programs) veya Windows 7 işletim sisteminde “Programlar ve 
Özellikleri” ingilizcesi (Programs and Features) bölümünden kullanmadığınız yazılımları 
kaldırmak suretiyle yer açmanız gerekecektir.  



 
 
Kur pogramının kısa yolları ve başlat menüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmak istenmiyorsa yine 
“İleri>” butonuna basılarak kurulum sürdürülmelidir. 
 

 
 

Bir sonraki pencerede Masaüstün’de ingilizcesi (Desktop) HiDTV kısayolu bulunması 
isteniyorsa hiçbir değişiklik yapılmadan kurulum “İleri>” butonuna basılarak devam 
ettirilmelidir. Eğer masaüstünde simge istenmiyorsa Masaüstü simgesi oluştur yazan satırın 
önündeki kutucuktaki işaret kaldırılarak kuruluma devam edilmelidir. 



 
 

Bu aşamadan sonra ekranda beliren pencere, ayarların nasıl yapıldığını ve yazılımın nereye 
yükleneceği ile ilgili bir özet niteliğindedir. Yapılan ayarlarda herhangibir değişiklik yapılması 
planlanıyorsa “<Geri” butonuna basılarak değişiklikler yapılmalıdır. Herhangibir değişiklik 
yapılması planlanmıyorsa “Kur” butonuna basılarak yazılımın işletim sisteminize yüklenmesini 
sağlayınız. 
 

 
 

Aşağıdaki pencerede, kurulum sihirbazının gerekli dosyaları işletim sistemine yüklediği 
görülmektedir. 



 
 
Dosyaların sabit diske kopyalanması işlemi tamamlandığında “Son” butonuna basılmalıdır. 
Bilgisayarınız tekrar başlatılacaktır. Eğer bilgisayarınızı tekrar başlatmadan HiDTV yazılımı 
kullanmaya başlarsanız, kanal arama işlemleri sonuçsuz kalacaktır.  
 

 
 

 Bilgisayar tekrar başlatıldığında aşağıdaki HiDTV ikonu masaüstünde görülecektir. 

 



5.2 LNB ve DiSEqC Ayarları 
 Masaüstündeki HiDTV ikonuna fare ile çift tıklanarak çalıştırıldığında ilk olarak aşağıdaki ekran 
 belirecektir. 
  

 
 
 Hemen ardından çok kısa bir süre sonra yazılımın arabirimi ekrana gelecektir. 
 

 
 

Aşağıdaki büyütülmüş resim yazılımın kumanda panelidir.  
 



Kumanda panelinin sağ alt tarafındaki beyaz ile işaretlenmiş butona basarak LNB ayarlarına 
girilir. 
  

 
 
Tek antene sahip kullanıcılar penceredeki LNB Switch satırının önündeki işareti kaldırarak 
“Next” butonuna basmalıdırlar. Anten sisteminde birden çok anten varsa bu durumda LNB 
Switch satırının önündeki işaret mutlaka olduğu gibi bırakılmalıdır. Eğer birden çok anten 
mevcutsa öncelikle öğrenilmesi ve tespit edilmesi gereken bu antenlerin DiSEqC 
konfigürasyonudur. Örneğin Turksat uydusuna bakan anten kablosu DiSEqC Switch’te 2 veya 
B adlı girişe bağlanmış ise TürkSat için LNB 2 seçilmelidir aksi halde kanal tarama işlemi 
sonuçsuz kalacaktır. 
 

 
 

Uydulardaki tüm kanalları bulabilmek için bu noktada yeni transponder güncellemelerinin 
yazılıma yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi yapabilmek için 
http://www.sigmaelectronic.net/tr/download.htm adresinde Transponder Listesi 
bölümünün, Güncel Transponder Listeleri isimli birinci satırındaki dosya indirilmelidir. 
İndirilen sıkıştırılmış dosya içindeki 40 küsür adet “ini” uzantılı dosya, masaüstündeki HiDTV 
ikonu sağ tıklanmak suretiyle, menüde en alttaki “Özellikler” (Properties) sonrasında “Dosya 
Konumunu Aç” (Open File Location) basıldıktan sonra, açılan klasörde Transponder Klasörü 
açılıp içindeki tüm dosyalar silindikten sonra bu klasörü kopyalanmalıdır.  
 
“ini” dosyalarının kopyalanma işlemi doğru yapıldıysa Satellite isimli aşağıya doğru açılan 
menüde aşağıdaki resimde olduğu gibi 0420-Turksat 2A, 3A satırı görünecektir, aksi halde 
eğer dosyalar doğru yere kopyalanmamışsa açılır menüde 0420-TürkSat 3A şeklinde bir ifade 
görülecektir. 
 
TurkSat seçildikten sonra hemen altında sol taraftaki butona basılarak KU Band Üniversal 
LNB ayarları seçilir, aksi taktirde kanal arama işlemi sonuçsuz kalacaktır. “Next” butonu ile bir 
sonraki pencereye geçilir. 
 



 
 

Tarama işleminde tüm kanaların bulunması için ayarlar aşağıda gösterildiği gibi yapılmalıdır
 ekranın sağ ortasındaki “Channels Scan” ile tarama işlemi başlatılır, eğer resimde görüldüğü 
gibi tek bir frekans taranmak isteniyorsa “Scan Transponder” seçilmelidir. Aşağıda yüksek 
çözünürlükte yayın yapan Turksat uydusundaki TRT HD kanalının frekansı seçilmiş ve 
taratılmıştır, bulunan kanal(lar) ise pencerenin alt kısmında listelenmektedir. Finish butonu ile 
bulunan kanal(lar) kanal listesine eklenecektir. 

 
5.3 Kanal Tarama 
 

 



 
Kanal listesi penceresi için yazılımın aşağıdaki kumanda paneli  bölümünden “CH” üzerine fare 
ile tıklanması yeterlidir, ayrıca TV penceresinde sağ tıklandığında ekranda beliren menüden 
Kanal Listesine ulaşılabilir. 

 

 
 

Listede TRT HD kanalının üzerine tıklandığında aşağıdaki görüldüğü gibi görüntü alınacaktır. 
Özellikle Full HD 1920 x1080 ekran çözünürlüğüne sahip kullanıcılar görüntüleri çok daha net 
algılayacaktır.  

 

 
 

5.4 H.264 ve MPEG2 Filtrelerinin Kullanımı  
 

Görüntü kalitesini etkileyen faktörülerin başında “Filtreler” ingilizce (Codec) adını verdiğimiz 
programcılar önemli rol oynarlar. Filtreler yazılıma değil işletim sistemine yüklenirler. Daha 
basit bir anlatımla, işletim sistemine yüklenen Direct Show özelliği olan Filtrelerin tümü yine 
Direct Show özelliğini kullanan tüm yazılımlar tarafından kullanılabilir. Filtreler genellikle ücretli 
yazılımlardır ve HDTV yayınlarını H.264 Direct Show özelliği olmayan Filtreler olmadan 
izlemek kesinlikle mümkün değildir. Her filtre farklı yazılım, işletim sistemi ve ekran kartlarıyla 
farklı neticeler verebilir bu nedenle en iyi görüntü kalitesini yakalamak için her türlü filtre 
seçeneklerini denemekte fayda vardır. 
 
Aşağıdaki HiDTV kontrol panelinde en sağ alt köşecdeki çekiç ve anahtar resmi olan ikona 
tıklandığında bu yazılım ile ilgili tüm ayarlara girmek mümkün olacaktır.  
 

 
 



Ekrana gelen pencerede sol taraftaki “Video Filtre” adlı menüye girildiğinde aşağıdaki pencere 
ekrana gelecektir. 

 
 

Yukarıdaki pencerede, yazılımın standartlarının dışında filtreler kullanıldığı görülmektedir. 
Standart MPEG2  Filtre olarak Cyberlink 9, yüksek çözünürlük yayınlar için genellikle en 
yüksek kalitede görüntü sağlayan H.264 Core AVC ve Video Render olarak VMR Renderer. 
 
Yine Download Merkezimizin http://www.sigmaelectronic.net/tr/download.htm en alt 
satırlarında MPEG2 ve yüksek çözünürlük yayınların izlenmesini sağlayan H.264 filtrelerinin 
ücretsiz olanlarının tam sürümü, ücretli olanlarının ise demo ve deneme sürümleri verilmiştir. 
Bu yazılımların şifresi aQUa dır. Kullandığınız işletim sistemi, ekran kartı, alternatif DVB Player 
yazılımlarına ve Video Renderer seçeneklerini deneyim kendi bilgisayar sisteminizdeki en iyi 
sonuca ulaşabilirsiniz. 
 
  

6. Bölüm: 
 Sıkça Sorulan Sorular (FAQ) 

Index-1  Sorun Giderme Klavuzu:  
- Yükleme veya program yükleme işlemleri sonunda herhangibir problemle  
  karşılaşmanız durumunda bayi ve ihtalatçı firma ile temasa geçiniz.  
- Bilgisayarınıza kurulu olan işletim sistemi donanımı algılamıyorsa aşağıdaki    
  noktaları denetleyiniz.  

  
1. Donanım (Hardware):  

WinXP/WinMCE/Vista32-64/Windows7 32-64  işletim sistemlerine yükleme işlevini 
gerçekleştirilemiyorsa.  

a) Uydu kablo bağlantılarının doğru şekilde yapıldığını kontrol ediniz.  
b) Kablonun kart üzerinde LNB-IN girişine takıldığını kontrol ediniz.  
c) Sürücülerin tanımlı olup olmadığını kontrol ediniz.  
d) LNB ayarlarında Universal seçeneğinin işaretli olduğuna ve Low LNB değerinin  
9750 üst LNB değerinin 10600 ‘de olduğunu kontrol ediniz.  
  
Dikkat: İşletim sisteminizde Service Pack yazılımları tarafından güncellenmiş   
olmaması durumunda Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartı düşük performans ile dengesiz ve düzensiz 
çalışma gösterebilir.  
  
2. Yazılım (Software):  



a)  Eğer yazılım düzenli biçimde çalışmıyorsa sürücülerini  yükleyiniz.  
b)  Eğer kanallara ait elektronik yayın akışı (EPG) bilgilerini göremiyorsanız   
     Microsoft DirectX 9.0c ‘nin yükleyiniz 

 
 

7. Bölüm: 
 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Şartları 
 

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması  

Genel Müdürlüğü  
  

Garanti Şartları ve İlgili Önemli Bilgiler  
  
  

a.   İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası,               
      İmalatçı Firma:   
      Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.  
      Kadıköy Uzunhafız Sokak No:90/1 İstanbul-Türkiye  
      Tel: +90 216 338 94 83  /  Fax: +90 216 338 27 97  
b.  Bakım, onarım ve kullanımında dikkat edilecek hususlar,  
     1. Kart ambalajından çıkarıldıktan sonra entegre devrelere çıplak elle dokunulmamalı ve  
         madeni bölümden tutularak yerleştirilmelidir.  
     2. Devre elemanlarının değiştirilmesi gerektiğinde essembli cinsi elektronik devre  
         elemanları kullanılmalıdır.  
     3. Kullanımda uyulması gereken kurallar bundan önceki bölümlerde resimli ve geniş  
         şekilde açıklanmış olup dikkatle okunmalıdır.  
c.  Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,  
     1. Kartın zarar görmemesi için taşıma ve nakliye, ürünün kendi antistatik poşetinde ve  
         karton ambalajında yapılmalıdır.  
     2. Kart üzerinde elektronik elemanların ezilmemesi için riskli taşımalarda önceden   
         kartın iki tarafı ezilmeye mukavim gözenekli plastik veya plastik köpük malzemelerle  
         desteklenmelidir.  
 d.   Kullanım sırasında insan sağlığına tehlikeli ve zararlı olabilecek durumlara ilişkin   
       uyarılar,  
       1. TV kartını monte etmeden önce bilgisayar kapatılmalı monitörün ve bilgisayarın   
           bağlı olduğu fişler prizden çekilerek sistemin cereyanı tamemen kesilmelidir.  
       2. TV kartı yerine takıldıktan ve bilgisayarın kapağı kapatılıp LNB'den gelen   
           koaksiyal kablo F konektör vasıtası ile TV kartına dikkatlice bağlandıktan sonra   
           sisteme elektrik verilmelidir.  
       3. Günümüz bilgisayarları her ne kadar insan sağlığına zarar vermeyecek düşük   
           voltajlarda çalışsa da statik gerilim olarak adlandırılan kalıcı elektriğin insan   
           bedeni üzerinde nahoş tesirler yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Nötr   
           hattı üzerinde meydana gelebilecek kaçakları ve statik elektrik yüklerini bertaraf  
           etmek üzere bilgisayarın ve monitörün bağlı olduğu duvar prizinde nötr hattı    
           dışında mutlaka ayrı bir topraklama hattı bulunması mecburidir.   
 e.    Kullanım hatalarına ait bilgiler,  
        1. Anten ile TV Kartının arasındaki bağlantıyı sağlayan koaksiyal kablonun ortasındaki  
            kalın bakır tel ile kablonun dış kısmındaki metal folya ve örgü teller kesinlikle birbirine  
            değmemelidir. F konnektör bağlantıları yapılırken bu noktaya azami dikkat  
            gösterilmelidir, dijital TV kartlar LNB beslemesi için 13-18 Volt ürettiğinden kısa kablo  
            kısa devreleri karta hasar verecek hatta kartı kullanılmaz hale getirecektir.  
        2. Kablo bağlantı noktaları LNB, DiSEqC vs yağışlı hava şartlarından mutlaka silikon  
            maddesi kullanılarak izole edilemelidir. Naylon poşet veya yalıtım özelliği olmayan  
            silikon harici maddelerle izole edileye çalışılması hiçbir fayda sağlamayacağı gibi  
        yukarıda 1. maddedeki sebeplerden dolayı ürünün kısadevre olmasına yol açacaktır.  
        3. Uydu alıcı cihaz ile SkyStar3 Dijital TV kartı, Analog sistemlerden kablonun bölünmesi  
            ve çoğaltılmasında kullanılan splitter ile bölünerek kesinlikle kullanılmamalıdır. İki  



           ürün de LNB adı verilen alıcı kafayı elektriksel komutlarla yönlendirdiğinden  
           elektriksel çakışma yaratarak her iki ürünün de hasar görmesine sebebiyet verecektir.  
           Aynı şekilde uydu alıcının çıkışından veya TV kartının çıkışı kullanılarak iki uydu alıcı                 
           kesinlikle birbirine bağlanmamalıdır. Dual LNB kullanılmalı ve her ürün ayrı kablo ile  
           çalıştırılmalıdır.  
       4. Hatalı Firmware (firma esas yazılımı) yüklemeleri ürünü kullanılmaz hale getirecektir.  
       5. Bozuk ve hatalı LNB ve DİSEqC seçiciler kartınızı bozacaktır.  
 f.   Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler, (malın cinsinin, markasının, modelinin,   
       kullanım yerlerinin ,teknik özelliklerinin, varsa orijinal resmi v.b, 
       Kartın özellikleri ve tanıtıcı bilgiler kılavuzun Sayfa 5’de verilmiştir.   
g.   Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin    
       bilgiler,  
       Tüketicinin kendi yapması gereken herhangi bir bakım onarım ve ürün temizliği ile   
       ilgili bir işlem bulunmamaktadır.  
h.    Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman   
       aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,  
       Ürün periyodik bakım gerektirmemektedir.  
i.     Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya    
       montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,  
       Tüketici TV kartlarının bağlantı ve montajını 4. ve 5. sayfalarda izah edildiği ve  
       resimlerde gösterildiği şekilde kendisi yapabilir.  
j.     Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,  
       Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.  
k.    Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim,     
       adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,  
       Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.  
       Kadıköy Uzunhafız Sokak No:90/1 İstanbul-Türkiye  
       Tel: +90 216 338 94 83  /  Fax: +90 216 338 27 97  
l.     İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer    
       erişim bilgileri (telefon, telefaks,ve e-mail vb.)  
       Parçalar elektronik komponent olarak ithal edilerek üretimi Türkiye’de yapılmaktadır.  
       (imalattır.)  
       Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.  
       Kadıköy Uzunhafız Sokak No:90/1 İstanbul-Türkiye  
       Tel: +90 216 338 94 83  /  Fax: +90 216 338 27 97  
       Web Sitesi Adresi: www.sigmaelectronic.net, www.skystar3.com  
       E-Mail Adresi       : info@sigmaelectronic.net  
m.    Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak    
        şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin     
        bilgiler,  
        Ürünün kendi enerji tüketiminin yanında LNB beslemesi için de ekstradan 13-18 Volt   
        400 mA yaklaşık (8 Watt) tüketimi olduğundan, ürünün verimli kullanılabilmesi için   
        bilgisayarın güç kaynağının mutlaka gerçek 300 Watt olması gerekmektedir. Güç   
        kaynağının gerçek güç kaynağı olup olmadağını anlamak için ağırlığını kontrol etmek  
        yeterlidir, sahte güç kaynakları 0,5-0,8 kg, gerçek güç kaynakları ise 2,5-3,0 Kg  
        aralığındadır.  
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