
8.4.1.  Big2small ( server in client)
Za pretok programov na vašo priljubljeno tablico ali telefon. 
S to aplikacijo boste lahko enostavno gledali vaše priljubljene oddaje ali 
programe na vaši tablici ali telefonu.

(Big2small server)

Ali za pretok vaših multimedijskih vsebin na TV zaslon (big2small client)

Program omogoča ogled priljubljenih oddaj oz. programov na vaši tablici.
Na spletnem naslovu http://www.edision.si/software/big2small124.apk -za prenos na vaš 
telefon ali tablico. Ali enostavno vpišite v google play: big2small

http://www.edision.si/software/Big2small124.apk


Ravno tako za delovanje na tablici ali telefonu potrebujete video predvajalnik, priporočamo
MY player, katerega najete tudi v google play trgovini.

Vključite „server“ kot kaže zgornja slika.
* Za pravilno delovanje seveda tudi tukaj potrebujete delujočo 
internetno povezavo!



8.4.2   NASTAVITEV WEB TV ( IPTV programov, uvoz m3u liste itd.

1. Pritisni tipko MENU
2. Izberi Application oz. Aplikacije in pritisni OK

3. Nato izberi WEB TV in pritisni OK za potrditev izbire

• Za pravilno delovanje seveda tudi tukaj potrebujete delujočo internetno 
povezavo!



4.  Za Izbiro programa oz. iskanje ustreznega programa lahko uporabite tipke – 
smerni tipki GOR in DOL, za pregled strani uporabite tipki >> ali << ( page +-). 

5. Za posodobitev seznama IPTV programov uporabite RDEČO TIPKO (AUDIO) 
spodaj levo na daljinskem upravljalniku

6. Za dokončanje posodobitve ponovno pritisnite rdečo tipko – POTRDI!
7. Po končani nadgradnji se vam prikaže sledeča slika:

8. Za izbiro programa uporabite tipko OK – PREDVAJAJ!



8.4.3     PRENOS m3u LISTE IZ USB ključa.

Za prenos m3u liste, najprej m3u listo skopirajte na USB ključ, ter nato v meniju 
WEB TV, kot kaže spodnja slika, pritisnite tipko EPG, programi se bodo v nekaj 
sekundah prikazali na zaslonu.



NOVO: SEPTEMBER 2016

8.4.4.               Uvoz m3u list in strežnikov IPTV – EZ IPTV!!!
1. MENU, nato application/aplikacije, izberi EZ IPTV, potrdi z OK
2. Datoteko najprej skopirajte na USB ( eziptv server list.txt), v kolikor datoteke 

nimate pošljite elektronsko pošto na servis@edision.si in poslali vam bomo 
omenjeno datoteko.

3. V datoteko morate nato vnesti vaš naslov za dostop do m3u liste!!!
4. LISTA MORA BITI OBVEZNO m3u with options!!! m3u_plus!!!

• Za pravilno delovanje seveda tudi tukaj potrebujete delujočo internetno 
povezavo!

Ko imate datoteko urejeno, vstavite USB ključ v sprejemnik in pritisnite MODRO 
TIPKO – LOAD – (prenesi), in na zaslonu se vam prikaže naslednja slika:

mailto:servis@edision.si


Za izbiro strežnika, najprej izbrite strežnik kot kaže zgornja slika, pritisnite OK za 
potrditev izbire,nato se vam prikaže seznam pogramov oz. seznam skupin kot 
kažeta spodnji sliki. 

Za prikaz seznama programov ali za prikaz seznama skupin enostavno prestavljate 
sz RUMENO tipko ( group/Channels) oz. ( Skupina/programi* prevod v izdelavi, 
09/2016, na voljo bo v mesecu novembu 2016)


