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POPIS KLÁVESOVÝCH ZKRATEK A FUNKCÍ  IPTV 
- ROZDÍL OVLÁDÁNÍ PLATFOREM NANGU.TV A KUKI

NÁZEV FUNKCE DEFINICE 
JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

POPIS POSTUPU SLOVY                          
Pozn. všechny funkce lze také 
jednotlivě nalézt po stisknutí tlačítka 
menu na ovladači STB

POPIS POSTUPU SLOVY - malý 
ovladač

POPIS POSTUPU SLOVY 
- velký ovladač

PAUZA TV zastavení právě 
vysílaného pořadu 

stisknout pravou vnitřní 
ovládací šipku, zobrazí 
se menu, šipkami najet 
na ikonu pauza, potvrdit 
tlačítkem OK

stisknutím tlačítka TV se vyvolá 
kontextové menu/časová osa, 
výběrem ikony s dvěma svislými 
čárkami (symbol pauza)  
a potvrzením tlačítkem OK se 
zastaví vysílání pořadu v živém 
vysílání

stisknutím tlačítka TV se vyvolá 
kontextové menu/časová osa, 
výběrem ikony s dvěma svislými 
čárkami (symbol pauza)  
a potvrzením tlačítkem OK se 
zastaví vysílání pořadu  
v živém vysílání

POSUN V ČASE  možnost přehrání/
nahrání již odvysílaných 
pořadů na jednotlivých 
TV kanálech až 
o 48 hodin zpět

EPG (stisknout levou vnitřní 
ovládací šipku), označit 
vybraný kanál  a opět 
stisknout levou vnitřní 
ovládací šipku,horní vnitřní 
ovládací šipkou posun  na 
vybraný pořad (pořady, 
které je možné ještě 
přehrát/nahrát jsou na 
modrých řádkách), stisknout 
OK, zobrazí se menu, kde 
šipkou najet na výběr 
přehrát pořad od začátku/
nahrát vybraný pořad, 
potvrdit tlačítkem OK

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

ČASOVÁ OSA pohyb v průběhu 
přehrávání pořadu tam 
i zpět

dlouze stisnout levou 
vnější ovládací šipku, 
zobrazí se časová osa, 
posun dopředu a zpět ve 
vysílaném pořadu, pravá/
levá vnitřní ovládací šipka

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

ZOBRAZENÍ 
ČASOVÉ OSY 
PŘI ZPĚTNÉM 
PŘEHRÁVÁNÍ 
POŘADU

bez zobrazení časové 
osy není možný pohyb  
v přehrávaném pořadu

stisknout tlačítko OK, vnitřní 
horní šipkou zobrazit žlutý 
obdélník kolem červené 
linky časové osy, pohybem 
levé a pravé vnitřní ovládací 
šipky posun tam a zpět  
v rámci vybraného pořadu

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

stisknutím tlačítka OK se vyvolá 
časová osa, zde je možný pohyb 
na časové ose prostřenictvím 
šipek vpravo a vlevo

PŘEHRÁNÍ OD 
ZAČÁTKU

vrácení na začátek 
vysílání vybraného 
pořadu

2x stisknout levou vnější 
ovládací šipku

stisknutím tlačítka TV se vyvolá 
kontextové menu/časová osa, zde 
je možná další práce s pořadem, 
výběrem ikony ŠIPKA  
S ČÁRKOU a stisknutím OK, se 
potvrdí volba přehrání pořadu od 
začátku

stisknutím tlačítka TV se vyvolá 
kontextové menu/časová osa, zde 
je možná další práce s pořadem, 
výběrem ikony ŠIPKA 
S ČÁRKOU a stisknutím OK, se 
potvrdí  volba přehrání  pořadu od 
začátku

VIDEOREKORDÉR přístup k nahraným 
pořadům (dle zakoupené 
služby 10, 25, 50 nebo 
100 hodin)

stisknout tlačítko menu, 
pomocí šipek najet na 
videoslužby, vybrat 
možnost nahrané pořady

stisknutím tlačítka menu, výběr 
z menu v horní liště - telka a v 
levém sloupci výběr nahrané

stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, výběr z 
menu v horní liště - telka a v levém 
sloupci výběr nahrané

TV ARCHIV archiv pořadů z vlastní 
tvorby u vybraných TV 
stanic

stisknout tlačítko menu, 
pomocí šipek najet na 
videoslužby, vybrat 
možnost TV archiv 

služba není dostupná služba není dostupná
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EPG elektronický 
programový průvodce - 
kompletní verze

1 x stisknout levou vnitřní 
ovládací šipku 

stisknutím tlačítka BACK, výběr 
v sekci TELKA nebo stisknutím 
tlačítka INFO

stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, výběr 
z menu v horní liště - telka, kino, 
nastav, atd... 

KRÁTKÉ EPG zjednodušená verze 
EPG zobrazující se 
jen při přehrávání 
jednotlivého pořadu

1x stisknout tlačítko OK Stisknutím levé nebo pravé 
šipky, zobrazí se 9 TV stanic 
včetně  aktuálně běžícího 
pořadu. Dlouhým stiskem 
můžete posunout celou stránku. 
Stisknutím se přehraje vybraný 
pořad živě, šipka vlevo spustí 
vybraný pořad od začátku, šipkou 
vpravo se průvodce zavře.

Stisknutím levé nebo pravé šipky, 
zobrazí se 9 TV stanic včetně  
aktuálně běžícího pořadu. Dlouhým 
stiskem můžete posunout celou 
stránku. Stisknutím se přehraje 
vybraný pořad živě, šipka vlevo 
spustí vybraný pořad od začátku, 
šipkou vpravo se průvodce zavře.

NAHRÁVÁNÍ/
ODSTRANĚNÍ 
NAHRÁVANÉHO 
PRÁVĚ 
VYSÍLANÉHO 
POŘADU 

nahrání nebo odstranění 
nahraného právě 
vysílaného pořadu

červené tlačítko nad 
číselnou klávesnicí (první 
vlevo)/tlačítko rec vpravo 
dole

stisknutím červeného tlačítka 
(1.zleva) 

stisknutím červeného tlačítka 
(1.zleva) 

NAHRÁVÁNÍ/
ODSTRANĚNÍ 
OSTATNÍCH 
POŘADŮ 

přehrávání a odstranění 
nahraných pořadů dle 
vlastního výběru

EPG (stisknout levou vnitřní 
ovládací šipku), pomocí 
horní a spodní vnitřní 
ovládací šipky najet na 
vybraný pořad a stisknout 
červené tlačítko/tlačítko rec

stisknutím červeného tlačítka 
(1.zleva) nebo stisknutím tlačítka 
TV se vyvolá kontextové menu/
časová osa, zde je možná další 
práce s pořadem, výběrem ikony 
NAHRÁT (červené kolečko)  
a stisknutím OK, potvrdí se volba 
nahrání  pořadu

stisknutím červeného tlačítka 
(1.zleva) nebo stisknutím tlačítka TV 
se vyvolá kontextové menu/časová 
osa, zde je možná další práce s 
pořadem, výběrem ikony NAHRÁT 
(červené kolečko)  
a stisknutím OK, potvrdí se volba 
nahrání  pořadu

RYCHLÝ NÁVRAT 
Z MENU KE 
SLEDOVÁNÍ  
TV POŘADŮ

návrat z jakékoliv 
stránky menu do 
sledování TV

tlačítko TV - vpravo pod 
ovládacím kolečkem se 
šipkami

stisknout tlačítko BACK stisknout tlačítko  
s návratovou (zatočenou) šipkou

PŘEPÍNÁNÍ 
MEZI DVĚMA 
POSLEDNÍMI 
SLEDOVANÝMI 
KANÁLY

rychlé výměny mezi 
dvěma posledně 
sledovanými kanály

opakovaně tisknout 
tlačítko BACK

stisknout zelené tlačítko (druhé 
zleva)

stisknout zelené tlačítko (druhé 
zleva)

INFO  
O POŘADECH

krátké informace  
o vybraném pořadu

stisknout tlačítko INFO stisknutím levé nebo pravé šipky 
se zobrazí 9 TV stanic včetně  
aktuálně běžícího pořadu, 
stisknutím tlačítka TV se zobrazí 
detail pořadu  nebo stisknutím 
tlačítka TV se vyvolá kontextové 
menu/časová osa, výběrem ikony 
se symbolem i a potvrzením 
tlačítkem OK se zobrazí detail 
pořadu

stisknutím levé nebo pravé 
šipky se zobrazí 9 TV stanic 
včetně  aktuálně běžícího pořadu, 
stisknutím tlačítka TV se zobrazí 
detail pořadu  nebo stisknutím 
tlačítka TV se vyvolá kontextové 
menu/časová osa, výběrem ikony 
se symbolem  
i a potvrzením tlačítkem OK se 
zobrazí detail pořadu
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- ROZDÍL OVLÁDÁNÍ PLATFOREM NANGU.TV A KUKI
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MENU SLUŽEB kompletní přehled  
a ovládání dostupných 
TV služeb

stisknout tlačítko MENU stisknutím tlačítka MENU stisknutím tlačítka  
s návratovou šipkou nebo/
stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami

MOBILNÍ A PC 
APLIKACE 

aplikace pro konzumaci 
TV obsahu a ovládání 
STB prostřednictvím 
PC a mobilních zařízení 
(chytrý telefon, tablet)

příplatková služba TV 
Kdekoliv v současné době 
již není dostupná

odkazy jsou dostupné na 
AppStore/GooglePlay pod 
názvem Kuki nebo na 
www.a1m.cz

odkazy jsou dostupné na 
AppStore/GooglePlay pod názvem 
Kuki nebo na 
www.a1m.cz

VIDEOPŮJČOVNA 
/ TOPFUN / 
TOPFUN START 
/ TOPFUN 
NONSTOP

možnost sledování filmů 
z placené videopůjčovny

stisknout tlačítko menu, 
pomocí šipek najet na 
videoslužby, vybrat 
možnost videopůjčovna

služba není dostupná služba není dostupná

HBO OD / 
HBO GO

doplňkové služby 
videotéky k HBO/online 
videotéka na webu 
HBOGO.cz

stisknout tlačítko menu, 
pomocí šipek najet na 
videoslužby, vybrat 
možnost videopůjčovna/
u HBO GO je nutné použít  
k přístupu přidělený 
PIN kód

stisknutím tlačítka MENU, výběr z 
menu v horní liště - KINO, listuje 
mezi tituly, potvrzení nákupu 
tlačítkem OK/u HBO GO je nutné 
použít k přístupu přidělený PIN 
kód

stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, výběr z 
menu v horní liště výběr z menu v 
horní liště - KINO, listuje mezi tituly, 
potvrzení nákupu tlačítkem OK/u 
HBO GO je nutné použít k přístupu 
přidělený PIN kód

KINO (VIDEO-
PŮJČOVNA)

jednorázové zakoupení 
VOD titulu na dobu 
24 hod. s neomezeným 
počtem shlédnutí

služba není dostupná stisknutím tlačítka MENU, výběr z 
menu v horní liště - KINO, listuje 
mezi tituly, potvrzení nákupu 
tlačítkem OK

stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, výběr z 
menu v horní liště výběr z menu v 
horní liště - KINO, listuje mezi tituly, 
potvrzení nákupu tlačítkem OK

SERIÁL / 
NAHRÁVEJ 
SERIÁLY

management vybraných 
seriálů, které jsou 
chronologicky řazeny 
a je možné díly pouštět 
48 hodin zpětně, 
příp.protřednictvím 
dokupové služby 
sledovat až dva díly 
dopředu

služba není dostupná stisknutím tlačítka MENU, výběr v 
sekci TELKA,  
v levém sloupci možnost seriál

stisknutím tlačítka  
s návratovou šipkou nebo/
stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, v levém 
sloupci možnost seriál

KALENDÁŘ 1 měsíční kalendářní 
přehled dní

služba není dostupná stisknutím tlačítka BACK, 
stisknutím zeleného tlačítka 
(druhé zleva)

stisknout tlačítko  
s návratovou (zatočenou) šipkou, 
stisknutím zeleného tlačítka (druhé 
zleva)

AUTOMATICKÉ 
VYPNUTÍ STB PŘI 
NEČINNOSTI

STB se automaticky 
vypne při nečinnosti 
ovladače za 4 hodiny

služba není dostupná funkce je nastavena automaticky funkce je nastavena automaticky

LUPA zvětšení/přizpůsobení 
velikosti písma a log na 
TV obrazovce

služba není dostupná stisknutím tlačítka MENU, výběr v 
sekci NASTAV,  
v podmenu TELKA

stisknutím tlačítka  
s návratovou šipkou nebo/
stisknutím tlačítka s třemi 
vodorovnými pomlčkami, výběr v 
sekci NASTAV,  
v podmenu TELKA
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