
NASTAVITEV PROGRAMOV -  DIGITALNI SPREJEMNIK  EDISION 

 

I. Brisanje obstoječih programov: 

1. Prižgemo digitalni sprejemnik in pritisnemo tipko »MENU« odpre se  okno menija v katerem izberemo »Servis« 

ter potrdimo s tipko  »OK« 

2. Na zaslonu se pojavi izbira »Urejanje programov«, ki jo potrdimo s tipko  »OK« 

3. Pritisnemo »zeleno tipko« (daljinec zgoraj – 4 barvne funkcijske tipke), na zaslonu se odpre okno »OPCIJE«, kjer 

izberemo »Izberi VSE« s pritiskom na tipko »OK«. Na zaslonu se izpiše programska shema na levi strani, na desni 

pa so slikovni ukazi. 

4. S puščico desno na daljincu se pomaknemo na urejanje programov (slikovni ukazi) in s puščico dol izberemo 

ukaz  X (izbriši). Potrdimo s pritiskom na tipko »OK«, programi se izbrišejo, na zaslonu vidimo izpis »Ni 

programa!« 

5. Pritisnemo tipko »EXIT« na zaslonu se izpiše »Ali ste prepričani, da bi shranili?« potrdimo s tipko »OK«. 

Pritiskamo tipko »EXIT« dokler ne pridemo ven iz menija.  

6. Na zaslonu se pojavi slika radijskega programa. Potreben je izbris radijskih programov, zato ponovimo postopek 

od točke 1 do 4.  

 

II. Nastavitev nove programske sheme 

1. Na daljincu pritisnemo tipko  » MENU« odpre se meni s slikovnimi ukazi, pri katerem s premikom »puščica 

desno«  izberemo »inštalacija« in pritisnemo tipko »OK« 

2. Izberemo ukaz  »Inštalacija satelitov« s pritiskom na tipko »OK«; odpre se okno za urejanje satelitov. Pritisnemo 

rdečo tipko- nad tipko »menu« (4 funkcijske tipke), na zaslonu se izpiše  okno »Iskanje« . S puščico navzdol se 

pomaknemo do izbire »NIT iskanja« in izberemo- vključeno, potrdimo z »OK«, nato se pomaknemo na  »OK za 

iskanje« in potrdimo s tipko  »OK«. Digitalni sprejemnik začne z iskanjem programov, zato ga ne smemo 

izklapljati.  Ko sprejemnik zaključi z iskanjem programov samodejno shrani in se postavi na prvi shranjen 

program.  

3. Nastavitev programov je zaključena.  

 

III. Zaklepanje programov  

 

1. Pritisnemo tipko  »MENU« in izberemo  »Servis« ter potrdimo s tipko »OK«  

2. Na zaslonu se pojavi izbira »Urejanje programov«, ki jo potrdimo s tipko  »OK« 

3. Postavimo se na program, ki ga želimo zakleniti in pritisnemo tipko »OK« (hkrati lahko označimo več programov 

- s pritiskanjem na tipko »OK). Izbrani programi so rahlo obarvani (sivo). S tipko desno (puščica) se postavimo na 

slike za urejanje programov in s »puščico dol«  na ukaz »Zaklenjeni« (slika ključavnice) ter pritisnemo tipko 

»OK« Na označenih programih se pojavi znak za zaklep.  

4. Pritisnemo tipko »EXIT«. Na zaslonu se izpiše okno in vprašanje »Ali ste prepričani, da bi shranili?« potrdimo s 

pritiskom na tipko  »OK«. 

5. Zaklep programov je zaključen. 


