
Správné zapojení AIM KUKI TV  
Zkontrolujte, že je televizní přístroj i set-top box zapojený v elektrické zásuvce.

Zkontrolujte, že je set-top box správně propojen s televizí.

Zkontrolujte správně zasunutý kabel SCART /HDMI - neboli správný vstup signálu. Na TV ovladači 
musíte vždy zvolit správný vstup. Postupujte dle doporučení výrobce TV. 

Při nastavení poměru stran a rozlišení je potřeba nejdříve zjistit, jaký je podporovaný formát ve Vaší TV 
a nastavit jej podle návodu od výrobce této TV.

Schéma zapojení SET TOP BOXU

Krátký průvodce
Vyvoláte ho stisknutím        na ovladači při sledo-
-vání pořadu. Šipkami doleva a doprava se můžete po-
hybovat po časové ose. Stisknutím          vyvoláte další 
možnosti.

Programový průvodce
Dostupné v sekci Telka, položka program nebo stisk-
nutím          při sledování pořadu. Šipkami se dostanete 
do minulosti a budoucnosti. Stisknutím          vyvoláte 
další možnosti.

Rychlý programový průvodce
Levou či pravou šipkou si můžete vyvolat rychlého 
průvodce. Ten Vám zobrazí 9 TV stanic včetně aktu-
álně běžícího pořadu. Dlouhým stiskem můžete posu-
nout celou stránku. Stisknutím            se Vám přehraje 
vybraný pořad živě, šipka vlevo spustí vybraný pořad 
od začátku.             a šipkou vpravo se zavře celý pro-
gramový průvodce.

Kontextové menu
Kontextové menu k danému pořadu vyvoláte stisk-
nutím          v programovém průvodci nebo při sledo-
vání pořadu. Jednotlivé položky a jejich funkci najde-
te na následující straně.

Kanály
Zde si můžete nastavit seznam jednotlivých kanálů 
pro Váš domácí set-top box

Seriály
Zde naleznete všechny díly seriálů seřazené chronolo-
gicky po sobě pro větší přehled. A díky Posunu v čase 
lze seriály sledovat zdarma až 48 hodin zpátky.

Tipy a triky

Vstup A/V vyberte na svém televizním ovladači. POZOR, nepleťte si s nastavením na ovladači 
k STB.

Pro program ve vysokém rozlišení obrazu (v HD kvalitě) je potřeba mít Vaši TV k STB při-
pojenou přes HDMI kabel. POZOR, ne všechny typy televizních přijímačů toto podporují.

Pokud Vám nefungují ovladače k TV či STB, zkuste nejdříve vyměnit baterie.

Trvale nekvalitní obraz (černá obrazovka, bílé tečky v obraze, změny barev, apod..) může 
být způsoben vadným SCART/HDMI kabelem nebo špatně zvoleným výstupem na TV. 

Ve Vašem IPTV tarifu máte bezplatně k dispozici mobilní aplikaci AIM KUKI TV až na 4 zařízení 
přidělená vždy k 1 set-top boxu (chytrý telefon, tablet, počítač)

Mobilní aplikaci AIM KUKI TV naleznete v obchodech iOS a Android pod názvem KUKI

Mobilní aplikaci AIM KUKI TV můžete využívat jako dálkové ovládání Vašeho STB nebo jejím pro-
střednictvím můžete sledovat přímo všechny pořady z povinné nabídky Vašeho TV tarifu 

Aplikace k bezplatnému stažení je k dispozici na 
www.a1m.cz nebo v App Store či v Google Play:

Začínáme s AIM KUKI TV Rychlé rady Mobilní aplikace AIM KUKI TV Průvodce nejčastějších dotazů při 
sledování AIM KUKI TV a jejich řešení

Při přepínání tv programů pozoruji časovou prodlevu. Je to normální?

Ano, běžná doba prodlevy jsou 2-3 sekundy.

Je možné používat jiný typ STB, než ten, který standardně dodáváte?

Bohužel není, protože dodávané STB jsou speciálně vybavené pro naši IPTV službu a při použití jiného 
STB není možno její bezproblémovou funkčnost garantovat. 

Nefunguje mi TV, co mám dělat?

Zkuste vypnout a zapnout set-top box. Zkontrolujte elektrické kabely, zda jsou správně připojené.

Zvukový výstup na stereo TV nebo domácím kině dává současně do 
levého a pravého kanálu rozdílné zvukové verze jazykového signálu. Jak 
toto vyřešit?

Tento stav může nastat u některých programů s tzv. duálním zvukovým doprovodem. Řešením je po-
užití pouze jednoho z obou zvukových kanálů, přičemž záleží na schopnostech domácího kina, jak 
toho dosáhnout - obvykle je možno pomocí jeho dálkového ovládání zapnout pouze jeden kanál 
nebo pomocí vyvážení stereo výstupu jeden kanál úplně utlumit. Podobné nastavení je nutno provést  
v případě použití domácího kina jako zvukového výstupu STB. 

Může ovlivňovat sledování IPTV ostatní služby sítě AIM?

V některých případech ano. Má-li uživatel službu typu připojení k Internetu rychlostí 50-100 Mb/s, 
pak při současném sledování IPTV zaregistruje zpomalení přenosu dat při stahování (na downloadu). 
Služba IPTV má v síti AIM vyšší prioritu než služba typu připojení k internetu. Při správném zapojení STB 
služba IPTV nemá vliv na  hlasové služby provozované na stejné přípojce do sítě AIM. Hlasové služby 
mají v síti AIM vyšší prioritu než služba IPTV.

Je možné za jednu přípojku připojit více STB?

Ano, na jednu přípojku lze připojit až 3 set-top boxy.

Na obrazovce vidím obraz, ale neslyším zvuk. Co mám dělat?

Zkontrolujte správné zapojení všech kabelů. Domáčkněte řádně všechny konektory.

Rychlé rady

TV

BACK

TV
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BACK Výběrem položky a stisknutím            se zobrazí veškeré 
dostupné informace o sledovaném pořadu.

Výběrem položky a stisknutím             se zastaví právě sledo-
vaný pořad, který si následně pustíte, kdy budete chtít.

Výběrem položky a stisknutím            se právě sledovaný 
pořad pustí od začátku.

Výběrem položky a stisknutím            se pořad sledovaný ze 
záznamu vrací do živého vysílání.

Výběrem položky a stisknutím            se právě sledovaný po-
řad uloží do své paměti a je možné ho spustit později.

Výběrem položky a stisknutím            se mění zvuková stopa.

Výběrem položky a stisknutím            můžete změnit jazykovou 
stopu titulků.

info

pauza

zpět

živě

nahraj

zvuk

titulky

Telka
Zde můžete indiviuálně nastavovat Váš STB a další služby. 
Podrobnosti o způsobu jednotlivých nastavení naleznete  
v instruktážních videích.

Návody
Zde naleznete souhrn jednotlivých instruktážních videí, 
které Vás provedou nastavením a ovládáním nového TV 
rozhraní.

Jednotlivé položky kontextového menu

Google play http://www.a1m.cz/

iOS http://www.a1m.cz/

Windows http://www.a1m.cz/

Mac OS http://www.a1m.cz/

Ubuntu http://www.a1m.cz/



Vyberte si způsob úhrady, který Vám nejvíce vyhovuje. Chcete-li změnit 
stávající způsob úhrady, obraťte se kdykoliv na naše zákaznické centrum. 

Platba v hotovosti  

Převod na účet číslo 3393292 / 0800 s uvedením VS shodným s číslem Vaší smlouvy (nejpozději  
k datu splatnosti uvedeném na faktuře) 

SIPO ( je nutné nahlásit spojovací číslo SIPO na zákaznické centrum nebo ho zaslat emailem na  
info@a1m.cz) 

Inkaso z účtu povolené ve prospěch účtu 3393292/0800. Vyplňte formulář povolení k inkasu, 
zajděte do své banky a pověřte ji k provádění inkasních plateb z Vašeho účtu. Uveďte peněž-
ní limit, ale nezadávejte žádný variabilní symbol ani datum. Limit částky si zvolte vyšší než je mě-
síční paušál služby s ohledem na to, jak budete využívat dalších služeb, např. telefon. Potvrzení  
o povolení inkasa předejte nebo zašlete emailem na Zákaznické centrum. Při změně preferovaného 

způsobu platby je nutné ověřit číslo účtu a současně informovat Váš peněžní ústav. 

Důležité kontakty

Zákaznická linka  +420 246 089 200

Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 20.00
Email: info@a1m.cz

Technická podpora pro zákazníky +420 246 089 200

Provozní doba: PO - NE 7.00 - 23.00
Email: podpora@a1m.cz

Důležité údaje k Vašemu připojení:
Server odchozí pošty (SMTP/SMTP AUTH): smtp.aim-net.cz
Server příchozí pošty (POP3/POP3S): pop3.aim-net.cz
Server příchozí pošty (IMAP/IMAPS): imap.aim-net.cz

Schéma zapojení služebAIM vyúčtování a důležité kontakty Průvodce nejčastějších dotazů při
používání AIM internetu a jejich řešení

Přívodní  
UTP kabel
služeb AIM

UTP kabel

UTP 
kabel

UTP 
kabel

Set-top box  
pro příjem  
TV obsahu

Televizor

HDMI nebo SCART kabel
(pouze HDMI kabel slouží 

pro zobrazování obrazu  
ve vysoké kvalitě)

Chytrý telefon 
nebo tablet

Přenosný počítač
bezdrátově připojený  

k domácímu WiFi 
směrovači (routeru)

Domácí wifi směrovač
(WiFi router)

Stolní počítač
připojený UTP kabelem k domácímu  

WiFi směrovači (routeru)

Přepínač  
(switch)

* V některých případech je možná také varianta zapojení 
telefonu do PŘEPÍNAČE (switche).

*

Jak aktivovat nový router nebo PC v síti AIM?

Je potřeba nám nahlásit MAC adresu nového síťového adaptéru. 
Více na http://www.a1m.cz/pece-a-podpora/caste-dotazy.

Je možné využívat internet na více počítačích?

Připojit více počítačů k naší síti je samozřejmě možné. Je k tomu potřeba dokoupit tzv. router, který 
„rozděluje“ internet do více počítačů zároveň. Routery dodávané naší společností umožňují navíc 
přijímat internet v rámci  bytu bezdrátově. WiFi router si můžete objednat ihned, stačí kontaktovat naše 
Zákaznické centrum.

Jak dlouho mohu být na internetu a kolik dat si mohu stáhnout?

Na internetu můžete být 24 hodin denně a stáhnout, kolik dat chcete, aniž byste platili cokoli navíc. 
Neuplatňujeme žádné limity.

Mohu využívat svůj stávající router?

Svůj router použít můžete, nicméně routery v naší nabídce testujeme a optimalizujeme pro provoz  
v síti AIM. Nemůžeme Vám proto zaručit, že Váš router bude s naší sítí plně kompatibilní. Také možnosti 
technické podpory jsou z naší strany omezené. Po zapojení routeru do sítě je navíc potřeba nám 
nahlásit jeho MAC adresu.

Mám pomalý internet, co mám dělat?

Pokud se Vám zdá rychlost internetu nízká, proveďte měření rychlosti na serveru Speedtest.net  
a výsledek porovnejte s Vámi objednanou rychlostí, případně jej zašlete na podpora@a1m.cz.

Jaké jsou nároky na konfiguraci mého PC?

Počítač musí korektně pracovat se síťovým adaptérem a operační systém se síťovým protokolem TCP/
IP a musí být vybaven síťovou kartou s konektorem RJ45 nebo s možností bezdrátového přenosu (WiFi 
adaptér). Pokud Váš systém vyžaduje k instalaci sítě ovladače, je nutné je mít dostupné a to buď na dis-
ku či na CD-ROM a v počítači mít funkční CD-ROM mechaniku. Doporučenou minimální konfigurací tedy 
bude PC s procesorem Pentium nebo vyšší, s korektně fungujícím systémem Windows 98 nebo vyšším.

Uživatelská příručka
jednoduché rady a rychlé tipy!

O našich službách přemýšlíme, protože 
je také sami využíváme. 

246 089 200         www.a1m.cz

Pevná linka 
(VoIP)

Správné zapojení aim internetu

Správné zapojení služeb AIM je prováděno naším autorizovaným instalačním technikem, tudíž není 
nutné v průběhu času toto zapojení měnit. 

Správné zapojení má zásadní vliv na funkčnost všech AIM služeb, a proto raději nezasahujte do 
kabelového propojení jednotlivých zařízení. 

V případě nutnosti odpojování jednotlivých zařízení (z důvodu například přesunu počítače v rámci 
Vaší domácnosti) Vám poslouží schéma zapojení jednotlivých zařízení, viz obr. SCHÉMA ZAPOJENÍ 
SLUŽEB. 

Všechna zařízení dodaná pro poskytování služeb AIM nechte připojené ke zdroji elektrické energie. 

Používejte pouze námi dodávané nebo doporučené zařízení (toto se hlavně týká oblíbených 
domácích WiFi směrovačů – routerů). 

Začínáme s internetem od AIM

Bezpečnostní zásady 

Ve svém počítači udržujte aktualizovaný operační systém. 

Snažte se používat antivirové programy a pravidelně čistěte operační systém od různých škodlivých 
programů, jako jsou viry, špionážní programy (spyware) a jiné havěti. 

V případě připojení počítače přímo k internetu je nutné mít zapnout funkci firewallu, bráníte se tak proti 
útokům přicházejícím z internetu a napadení Vašeho počítače. 

Využívejte dobrých a nejnovějších webových prohlížečů, ty jsou lépe zabezpečeny a poskytují větší 
ochranu proti napadení škodlivými programy, které se mohou na některých webových stránkách 
vyskytovat. 

Tipy a triky

Pro maximální využití rychlosti internetu využívejte kabelové připojení. Pozor kvalita WiFi 
připojení může být okolními vlivy omezena. 

V případě nefunkčnosti internetu nejprve zkontrolujte stav napájení jednotlivých zařízení  
a stavové kontrolky na zařízení, měly by blikat.  

V případě, že se zdá být vše v pořádku a internet stále nejde, restartujte všechna zařízení 
využívaná pro přístup k internetu.  

Restart domácího WiFi směrovače (routeru) proveďte odpojením od elektrického napájení po 
dobu zhruba 30 sekund a pak znovu napájení připojte. 

Již jste zkontrolovali i zapojení jednotlivých konektorů, žádný nemá špatný kontakt, kabely 
jsou také nepoškozené a internet stále nefunguje? Pak nás kontaktujte na ZC AIM.

Zkontrolujte zapojení kabelu a napájení dle schématu zapojení služeb na předchozí straně

Vypněte a zapněte PC

Vypněte a zapněte WiFi router

Pokud není problém vyřešen, kontaktujte prosím naši technickou podporu

Nefunguje mi internet, co mám dělat?

Při komunikaci s našimi ZC si, prosím, připravte číslo Vaší smlouvy nebo jméno účastníka. 

Zákaznické   Zákaznické 
Centrum Praha  Centrum Neratovice

U Hellady 4,   Nám. Republiky 986, 
140 00 Praha 4  277 11 Neratovice

Provozní doba:    Provozní doba: 
PO - PÁ 8.00 - 20.00  ÚT, ČT 13.00 - 19.00

  PO, ST, PÁ - ZAVŘENO
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Pro nastavení vybraných TV kanálů můžete využít aplikaci Můj AIM.

Zde si jednoduchým kliknutím zvolíte požadovaný kanál. V pravém sloupci se Vám průběžně zob-
razuje počet navolených kanálů.

K dispozici je i předvýběr kanálů ve skupině dle tematického zaměření v levém sloupci (např. 
dětské, dokumenty, apod.).

Po stisknutí položky v tomto sloupci se automaticky zvýrazní TV kanály z dané tematické skupiny. 
Výběr zvýrazněného kanálu je třeba potvrdit kliknutím.

Programovou skladbu ve volitelné části si můžete měnit 1x měsíčně.

Ve volitelné části daného tarifu musíte vždy označit plný počet kanálů 15/30 (TV Menší/TV Větší ).

Pokud chcete dále rozšířit svou programovou skladbu, můžete využít službu NAVÍC KANÁL, díky 
které můžete dokupovat jednotlivé kanály zvlášť. Více informací najdete na http://www.a1m.cz/
televize.

Výběr TV kanálů v rámci tarifů 
AIM KUKI TV

Vaše TV nabídka může být ještě zajímavější 

Navíc 5
vyberte si dalších 5 kanálů, které chcete sledovat

Navíc HBO balíček
stovky hodin filmů a seriálů pro celou rodinu

Navíc seriály 
pro opravdové milovníky seriálů



Můj AIM

Nastavujte si libovolně rychlost stahování i odesílání dat, kontrolujte své 
vyúčtování nebo objednávejte nové služby prostřednictvím Můj AIM.

Můj AIM je dostupný na https://mujaim.cz/ nebo kliknutím na odkaz Můj AIM na titulní straně webo-
vých stránek www.a1m.cz.

Aplikace Vás vyzve k přihlášení pomocí údajů, které jste obdrželi při aktivaci služeb AIM. Pokud přihlašo-
vací údaje nemáte k dispozici, kontaktujte, prosím naše ZC.

Emailová schránka AIM

Při aktivaci služby AIM Internet Vám byla automaticky zřízena emailová schránka. Přístup k ní máte přes 
webové rozhraní odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím webové aplikace na adrese:

https://www.aim-net.cz:81/webmail/

Svou emailovou schránku si můžete zkontrolovat rovněž po přihlášení do sekce Můj AIM na adrese:

https://mujaim.cz/



Individuální nastavení rychlosti 
internetu u nových tarifů

Službu ŠLÁPNI NA PLYN nastavíte pomocí posunutí ovládací šipky na ose o jeden, dva či tři skoky 
směrem doprava. Službu zaktivujete stisknutím červeného tlačítka NASTAVIT.  Př. pokud využíváte tarif 
STAČÍ 50 a chcete zrychlit na tarif LETÍ 150, jednoduše se přesuňte pomocí ovládací šipky dvěma skoky 
na žádanou rychlost (150 Mb/s) a potvrďte červeným tlačítkem. Tarifní pásmo Vám bude změněno  
v řádech minut, informace o změnách budou průběžně viditelné v sekci HISTORIE UDÁLOSTÍ. 

Pro odhlášení služby ŠLÁPNI NA PLYN je nutné stisknout tlačítko ODHLÁSIT. 
Tato služba je zpoplatněna, více info na www.a1m.cz nebo ZC AIM 246 089 200.

Možnost dočasného zvýšení internetového tarifu na dobu jednoho týdne 
o 1 - 3 rychlostní pásma.

Chcete stahovat větší objem dat a šetřit Váš čas? Posuňte se pomocí ovládací šipky na ose směrem do-
prava. Chcete odesílat více dat? Udělejte to stejným způsobem, jen se posuňte na ose pomocí ovládací 
šipky na druhou stranu, tedy směrem vlevo. Službu NASTAV SI VÝKON zaktivujete stisknutím červené-
ho tlačítka NASTAVIT. Změna nových parametrů proběhne v řádu několika minut, přičemž informace  
o změně bude průběžně viditelná v sekci HISTORIE UDÁLOSTÍ. 

Budete-li se chtít vrátit k původnímu nastavení, jednoduše se přesuňte na ose pomocí ovládací šipky 
do polohy, ze které jste vycházeli. Změna parametrů je možná vždy po uplynutí jedné hodiny. Služba je 
bezplatná.

Možnost nastavit si bezplatně rychlost stahování i odesílání dat.

CHCI STAHOVAT CHCI ODESÍLAT
DOWNLOAD UPLOAD

NASTAV SI VÝKON

ŠLÁPNI NA PLYN 



Nastav si kanál v Můj AIM 

Upozornění: 

Některé kanály je možné vybrat pouze v kombinaci s dalším TV kanálem (tyto kanály jsou označe-
ny symbolem). Po označení takového kanálu Vám budou automaticky označeny související kanály. 
Pokud nemáte dost informací o daném TV kanálu, klikněte na daný kanál a v pravém sloupci se Vám o 
něm zobrazí kompletní informace. 

Sestavte si vlastní programovou skladbu!

V rámci našich nových TV tarifů KUKI VĚTŠÍ a KUKI MENŠÍ si sami zvolte, které stanice chcete sledovat.  

Jak postupovat?  

1. Přihlaste se do Vašeho zákaznického účtu v Můj AIM. Přihlašovací údaje naleznete v prvním
 řádku sekce přihlašovací údaje na zadní straně Vaší smlouvy. 

2. Tuto službu naleznete v sekci MOJE KUKI, a to kliknutím na záložku NASTAV SI KANÁL na
 pravé straně.. 

3. Výběr stanice se provádí jednoduchým kliknutím na logo této TV stanice. Dalším kliknutím
 výběr tohoto kanálu odstraníte.

Pozor, pro správné nastavení této služby je nutné mít navolený přesný počet TV stanic  
u Vašeho tarifu viz. níže: 

KUKI VĚTŠÍ – nastavte si 30 volitelných TV stanic (nelze méně).  
KUKI MENŠÍ – nastavte si 15 volitelných TV stanic (nelze méně). 

4. Pro potvrzení kompletního výběru stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. 

5. Potvrdit zaškrtnutím podmínky služby. 

6.  Nastavení  se projeví během několika minut. 

7. Změny vybraných kanálů lze provádět 1x měsíčně. 



Navíc kanál v Můj AIM 

Nestačí Vám rozsah výběru TV stanic ve Vašem tarifu KUKI VĚTŠÍ?

Nevadí, díky placené TV službě NAVÍC KANÁL si můžete nabídku své televize rozšířit o jednu nebo 
více TV stanic dle Vašeho výběru. 

Stanice si můžete v průběhu doby, po kterou službu využíváte, průběžně zaměňovat. Platba za jed-
notlivé kanály je uvedena v aktuálním ceníku nebo v aplikaci Můj AIM, kde službu můžete aktivovat. 

Jak postupovat? 

1. Přihlaste se do Vašeho zákaznického účtu v Můj AIM. Přihlašovací údaje naleznete v prvním
 řádku sekce přihlašovací údaje na zadní straně Vaší smlouvy. 

2. Tuto službu naleznete v sekci MOJE TELEVIZE, a to kliknutím na záložku na pravé straně
 NAVÍC KANÁL. 

3. Výběr stanice se provádí jednoduchým kliknutím na logo této vybrané TV stanice. Dalším 
 kliknutím výběr tohoto kanálu odstraníte. 

4. Pro potvrzení kompletního výběru stiskněte tlačítko POKRAČOVAT.

Pozor, pro dokup dalších TV stanic je nutné mít navoleno všech 30 volitelných TV stanic! 

5. Výběr kanálů potvrdíte zaškrtnutím podmínek služby. 

6. Nastavení  se projeví během několika minut. 

7. Změny výběru kanálů je možné provádět 1x měsíčně.

Upozornění: 

Některé kanály je možné vybrat pouze v kombinaci s dalším TV kanálem (tyto kanály jsou označeny  
zeleným symbolem). Po označení takového kanálu Vám budou automaticky vybrány také související 
kanály, které obsadí další z pozic ve výběru. Pokud nemáte dost informací o vybrané TV stanici, klik-
něte na daný kanál a v pravém sloupci se Vám o něm zobrazí kompletní informace. 



Doplňková TV služba

Navíc seriály

Sledujte oblíbené české i zahraniční seriály se všemi díly 
až půl roku zpětně a některé i s dvěma díly dopředu. 

■ Vaše oblíbené epizody až 6 měsíců do minulosti. 

■ označte si své oblíbené seriály a zbytek už televize ohlídá za vás. 

■ přehledy epizod z minulosti i z budoucnosti pro snadnou orientaci. 

Přihlaste se do Vašeho zákaznického účtu v Můj AIM, přihlašovací údaje najdete ve Vaší smlouvě.  
V sekci Moje KUKI kliknutím na položku Navíc seriály. 

Nastavení služby 

Ve formuláři potvrďte souhlas s podmínkami služby a stiskněte tlačítko Nastavit.. 

Služba Vám bude nastavena během několika minut, přičemž informace o změně bude viditelná  
v sekci Historie událostí. Platba za tuto službu již bude součástí následujícího vyúčtování.

Vyberte si z tisíců hodin těch nejlepších filmů a seriálů, které znáte z programu HBO. HBO GO  
si nyní můžete objednat samostatně, bez vázanosti na síť AIM nebo jiné služby. 

HBO GO můžete používat, kdekoliv jste online, na svém mobilu, tabletu, počítači i chytré televizi.  
K jednomu účtu lze registrovat až 4 zařízení a najednou je možné  sledovat 2 různé pořady. 
Všechny tituly jsou v češtině, takže si stačí jen vybrat. 

■ NEBUDE VÁS RUŠIT ŽÁDNÁ REKLAMA

■ NOVÉ EPIZODY HBO SERIÁLŮ SI UŽIJETE VE SVĚTOVÉ PREMIÉŘE

■ VŠE V ČEŠTINĚ, ANEBO ORIGINÁLNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

■ POŘADY PRO DĚTI 

OBJEDNÁVKA SLUŽBY

Nyní objednávejte na našem ZC na čísle 246 089 200. 

NOVINKA

DOSTUPNÉ 

PRO 
VŠECHNY!



Nastavení HD kanálů u starších TV 
pro lepší kvalitu obrazu 

Máme pro Vás několik jednoduchých návodů, díky kterým můžete zlepšit 
sledování všech pořadů u starších typů Vašich televizorů.

Nastavení ve Vašem set-top-boxu 

Ve složce NASTAV, záložka TELKA 

■ Nastavte si nový poměr stran na režim, který podporuje Vaše TV. 
 Doporučujeme nastavení na formát 16:9. 

■ Video výstup nastavit na nejnižší profil zobrazení. 

■ Zapněte si lupu pro lepší čitelnost. 

■ Zvyšte si kontrast. 

■ U rychlého EPG (rychlý programový průvodce) si přepněte do režimu zobrazení: čísla a text. 

Nastavení ve vaší TV 

Pokud to Vaše TV povoluje, nastavte si režim zobrazení na formát 16:9. 

Nastavení pomocí Vašeho KUKI TV ovladače 

Stiskem modrého tlačítka na Vašem ovladači můžete přepínat režimy zoom pro případné přizpůsobení 
HD stanic pro obrazovky v poměru 4:3. Toto nastavení si můžete přepínat při sledování běžícího pořa-
du. Nastavení se objevuje v pravém horním rohu a jeho přepínáním se Vám ukazuje kvalita TV kanálu. 


