
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre EDISION Progressiv hybrid lite prijímač. 
Upozorňujeme, že tieto informácie sú platné v čase vydania. 

Rozbalenie

Pripojenie a nastavenie

 Diaľkové ovládanie s 2 AAA batériami dokumentácia Popredajné služby1
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EDISION progressiv hybrid lite
Poznámka: Predná strana je chránená ochrannou fóliou, ktorá je ľahko odstrániteľná 
(ochranná fólia je len na prijímačoch s displejom). 
V balení sa môže nachádzať aj príslušenstvo, ktoré tu nie je uvedené.

Predná strana

1  / USB: vstup pre USB zariadenie na ukladanie dát
2   Infračervený senzor pre príjem príkazov z diaľkového ovládania

Zadný panel

3 ANT IN: Vstup pre pripojenie signálu z antény
4 HDMI: Výstup do TV v HDTV kvalite.
5 IR IN:    Pripojenie IR prijímacej jednotky (voliteľné)
6 AV OUT: Výstup pre pripojenie audio/video signálu
7 Vstup pre napájanie (DC 5V)

   Bočná strana

8  Card CONAX : CONAX čítačka kariet.

Poznámka: Pre príjem bezchybného a nerušeného  
signálu by mala byť kalibrácia antény a káblu prenechaná 
odborníkom s digitálnymi meracími prístrojmi.

• Pripojte HDMI výstup prijímača do HDMI vstupu vášho TV
pomocou HDMI kábla.

• Potom pripojte koaxiálny kábel do vstupu ANT IN prijímača z antény

• Vložte batérie do diaľkového ovládača.
Ďalšie informácie nájdete na zadnej strane tohto návodu 

• Pripojte prijímač do elektrickej siete pomocou napájacieho zdroju, ktorý je súčasťou balenia

• Prijímač začne so spúšťacím procesom a bude pripravený na použivanie v priebehu niekoľkých 
minút. 

2 1

3 4 5 6 7

Pre kompletný 
popredajný servis, 

obráťte sa na svojho
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Použite HDMI vstup
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3   Diaľkové ovládanie
Poznámka: Mnohé z uvedených tlačidiel majú viac funkcií, ktoré sú zobrazené v menu prijímača. Dôležité funkcie tlačidiel sú popísané nižšie.

Práve sledujete nejaký program, ale teraz ho chcete prepnúť.
›› Ako prepnúť kanál...

Pozeráte TV alebo počúvate rádio a chcete zmeniť hlasitosť.
›› Ako zmeniť hlasitosť zvuku na príjmači ....

V zozname kanálov sa zobrazia všetky naladené programy.
›› Ako používať zoznam kanálov...

›› Ako používať 
    hlavné menu...

Možnosť 1:
Použite tlačidlo so 
šípkou hore alebo dole 
behom pozerania 
televízie aby ste prepli 
na ďaľší kanál.

Možnosť 1
V režime TV alebo rádio, stlačením 
pravej šipky zvýšite hlasitosť zvuku.
Stlačte ľavú šípku aby ste znížili 
hlasitosť zvuku.

Stlačte tlačidlo MENU pre 
vyvolanie Hlavného menu. 
Používajte tlačidlá so 
šipkami pre navigáciu v 
menu a tlačidlo OK pre 
vybratie možností. Stlačte 
tlačidlo EXIT pre opustenie 
menu.

Možnosť 2:
Použite číselné tlačidlá, 
aby ste prepli na kanál 
ktorý chcete práve 
pozerať.

Možnosť 2
Stlačte MUTE tlačítko v režime TV 
alebo rádio aby ste vypli zvuk. 
Opätovným stlačením tlačítka sa 
zvuk zapne.

Možnosť 3:
Vyvolajte zoznam kanálov 
pomocou tlačítka OK. 
Použite šipky pre navigáciu 
aby ste sa dostali ku 
kanálom, na ktoré chcete 
prepnúť. Stlačte tlačítko 
OK aby ste vybrali kanál.

Vloženie / výmena batérií v diaľkovom ovládači
Pri vkladaní batérií (2XAAA), dbajte na správnu polaritu. Keď diaľkový ovládač 
nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím odstráňte baterky, aby sa zabránilo možnému 
poškodeniu diaľkového ovládača. Ak sú batérie vybité, nakladajte s nimi riadne a 
šetrne k životnému prostrediu, a nezahadzujte ich do koša.

Použite tlačidlo stránky v 
pravom stĺpci pre 
posúvanie stránky po 
stránke v zozname 
kanálov. Tlačidlo INFO 
zobrazí informácie o 
kanáli. Tlačidlo FIND 
vyhľadá kanály.

Podľa toho v ktorom 
stĺpci menu zoznamu 
kanálov ste, môžete 
použiť ostatné funkcie a 
možnosti s farebnými 
tlačidlami. Tieto možné 
funkcie sú zobrazené v 
spodnej časti.

Stlačte tlačidlo OK v 
režime TV alebo rádio pre 
vyvolanie zoznamu 
kanálov. Pomocou šipok a 
tlačidla OK sa navigujte v 
menu. Použite tlačitko 
EXIT pre uzatvorenie 
zoznamu programov.

progressiv hybrid lite
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...

TV/AV

On/Off tlačítko. (zapnúť/vypnúť)

Stlmiť zvuky On/Off. (zapnúť/vypnúť)

Výber TV/rádio programov.
Písanie čísel a písmen
v menu.

Prepínanie medzi TV a rádiom.

Vrátenie sa k predošlému programu.

Vyvolá Hlavnú ponuku.

Zobrazí informačnú lištu.

Ukončenie/vrátenie späť 

Výber elektronického 
návodu EDIVISION.

Hľadanie programov v zoznamoch.

Zobrazí zoznam súborov .

Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) 
v liste kanálov.

Zobrazí obľúbené programy.

Zobrazí satelitný zoznam.

Zmení formát televíznej obrazovky.

Rýchlo vzad.

Rýchlo dopredu.

Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci 
snímok.
Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci 
snímok.
Spustí nahrávanie.

Spustí prehrávanie/stopne prehrávanie.

Ukonči časový posun, nahrávku
alebo prehrávanie.
Vyvolá audio menu.

Tlačítko s nastaveniami. Prepínanie medzi 
TV/AV módom.

Vyvolá ponuku titulkov / teletextu.

Web TV tlačíko.

Použite šipky hore a 
dole pre posúvanie 
sa v zozname. Šipky 
vľavo a vpravo pre 
zmenu hlasitosti.

VOL-




