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VÍTEJTE V NOVÉM PROSTŘEDÍ  
VAŠÍ T-MOBILE TV! 
 
Co zásadního vám tato změna přináší? 
NOVÝ MODERNÍ DESIGN PROSTŘEDÍ SET-TOP BOXU 
Připravili jsme pro Vás nový design prostředí pro sledování televize. Vy nemusíte dělat vůbec nic, 

všechno uděláme za vás. Stále budete používat svůj stávající set-top box, dálkový ovladač a vše zůstane 

zapojené tak, jak jste byli zvyklí.  

      

VÍCE PŘÍSTUPŮ PRO VAŠE MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ 
Do této chvíle jste mohli televizní vysílání sledovat na dvou set-top boxech a 3 mobilních zařízeních. 

Odteď vám umožníme přístup na dvou set-top boxech a až na 4 mobilních zařízeních, takže si můžete 

vybrat, jestli budete televizi sledovat v mobilu, tabletu, na webu www.t-mobile.cz/tvgo, ve své chytré 

televizi s operačním systémem Android nebo Tizen (seznam kompatibilních zařízení najdete níže).  

Na každém z těchto zařízení na vás také čeká nová aplikace T-Mobile TV GO.  

APLIKACE PRO VAŠI CHYTROU TELEVIZI  
Jako úplnou novinku přinášíme aplikaci T-Mobile TV GO, která vám umožní sledování televize i bez 

použití set-top boxu. Stačí si ji stáhnout v obchodu s aplikacemi přímo ve vašem chytrém televizoru 

(seznam kompatibilních zařízení najdete níže). 

NOVÉ MOŽNOSTI V OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU I DÁLKOVÉHO OVLADAČE 
Společně se změnou vzhledu uživatelského prostředí se mění i některé funkce sledování televize, 

ovládání přehrávání a další. Budeme rádi, když si nové prostředí sami vyzkoušíte. Aby to pro vás bylo 

co nejjednodušší, připravili jsme pro vás několik doporučení, jak se zorientovat.  

 

 

http://www.t-mobile.cz/tvgo
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Přechod na nové prostředí 
Veškeré změny provedeme za vás. Váš současný set-top box se automaticky přepne do nového 

prostředí. Aktualizace zařízení může chvilku trvat, a tak, pokud na obrazovce uvidíte obrázek ovladače, 

vyčkejte prosím na dokončení celého procesu, set-top box nevypínejte.  

AKTUALIZACE SE NEDOKONČILA 
Pokud se během aktualizace vašeho set-top boxu něco nepodařilo, tzn. zobrazila se chybová hláška 

nebo vysílání televize nenaběhlo (zobrazila se černá obrazovka), následujte prosím pokyny níže: 

 vypojte set-top box ze zásuvky po dobu 2 minut a po uplynutí této doby znovu zapojte do 

zásuvky  

 v případě, že se televizní prostředí nenačte, restartujte váš set-top box podle tohoto Návodu 

k obnovení set-top boxu (odkaz ZDE ). 

JE VYŽÁDÁNO PŘIHLÁŠENÍ 
Pokud se set-top box automaticky nenačetl a vyžaduje vaše přihlašovací údaje, nic se neděje. Veškeré 

údaje včetně rodičovského PINu najdete v internetové (webové) samoobsluze Můj T-Mobile.  
 

Nová mobilní aplikace T-Mobile TV GO 
(seznam kompatibilních zařízení) 
 

Pro využití možnosti sledování televize i na jiných zařízeních než jen na set-top boxu je pro vás nově 

dostupná aplikace T-Mobile TV GO. Aplikaci najdete: 

 pro mobilní zařízení (mobil/tablet) 

o s operačním systémem Android na Google Play (operační systém 6.0 a vyšší) 

o s operačním systémem iOS na Apple Store (operační systém 11.0 a vyšší) 

 pro online sledování na webu www.t-mobile.cz/tvgo 

 pro chytré televize 

o s operačním systémem Android TV 7.0 a vyšší v obchodu s TV aplikacemi (platí pro 

televizory s rokem výroby 2017 a vyšším) 

o s operačním systémem Tizen OS 3.0 a vyšší v obchodu s TV aplikacemi (platí pro 

televizory Samsung s rokem výroby 2017 a vyšším) 

Přihlašovací údaje (uživatelské jméno, rodičovský PIN a možnost změny hesla) jsou do všech zařízení 

stejné – najdete je, případně změníte v internetové samoobsluze Můj T-Mobile.  

Pokud si své heslo k účtu nepamatujete, můžete si jej také jednoduše změnit přímo v aplikaci T-Mobile 

TV GO. 

 Na domovské stránce mobilní aplikace klikněte na tlačítko Menu v levém horním rohu. 

 Poté klikněte na tlačítko Přihlásit.  

 Zvolte volbu Zapomenuté heslo a postupujte dále podle pokynů. 

 

https://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/9b20b6ba-3b17-49ad-b48b-850d48ba86c2$Arris_VIP_4302_reset_pristroje.mp4
https://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tmobile.tvgo
https://apps.apple.com/cz/app/T-Mobile-TV-GO/id1483939129
http://www.t-mobile.cz/tvgo
https://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile
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Stejný ovladač – jiné ovládání?  
Pojďme se společně podívat, jak se změnila funkčnost některých tlačítek vašeho ovladače. 

 

 

 

Pozn.: Tlačítko TEXT pro službu teletext se nepoužívá. Dosavadní funkcionalita zobrazování titulků pro 

neslyšící distribuovaná prostřednictvím teletextu je nahrazena možností zobrazení titulků v Nastavení 

přehrávaného pořadu. 

 

 

zapnout / vypnout 

NOVĚ: posun přehrávání  
o 1 minutu vpřed 

přetáčení sledovaného 
pořadu vpřed 

stop 

informace o programu 

NOVĚ: přechod do živého vysílání 

přetáčení sledovaného 
pořadu zpět 

NOVĚ: posun přehrávání  
o 1 minutu zpět 

přepínání TV kanálů 

ovládací šipky 

programový průvodce 

NOVĚ: NEPOUŽÍVÁ SE 

vypnutí zvuku 

nahrávání právě sledovaného 
pořadu 

Videotéka 

vyhledávání 

nahrávání 

krok zpět / návrat  
na předchozí obrazovku 

potvrzovací tlačítko 

ovládání hlasitosti 

menu 

číselná klávesnice 

NOVĚ: NEPOUŽÍVÁ SE 

TIP: Během živého vysílání šipky nahoru / dolů 

zobrazí předchozí / následující TV kanály. TIP: Během živého vysílání šipky doleva / doprava 

zobrazí předchozí / následující pořady. 
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EPG – Programový průvodce  
Do programového průvodce pomocí dálkového ovladače vstoupíte tak, jak jste zvyklí: tlačítkem .  

 

V přehledu kanálů najdete všechny kanály, které máte dostupné ve svém tarifu nebo balíčku  jak si 

jednoduše nastavit vámi oblíbené kanály, najdete v sekci Oblíbené kanály – vlastní nastavení zobrazení 

kanálů (viz níže). Níže prozkoumejte, co všechno TV Program (EPG) obsahuje. 

 Stiskněte tlačítko  , poté se zobrazí položka menu TV Program.  

 Pomocí tlačítek se šipkami   můžete přepínat mezi bloky v TV Programu.  

 Pomocí tlačítek s dvojitou šipkou  nebo  můžete v přehledu programů listovat mezi dny.   

 V prostředí TV Programu (EPG) se lze mezi pořady a stanicemi pohybovat pomocí tlačítek se 

šipkami  nebo pomocí tlačítek s čísly. 

 Pomocí tlačítek P+ a P- můžete v rámci přehledu programů listovat mezi jednotlivými 

obrazovkami s nabídkou kanálů. 

 NOVĚ: Pomocí zeleného tlačítka a potvrzením volby „Přejít na teď“ se můžete rychle vrátit 

na „teď“, tedy na pořady vysílané v aktuálním čase. 

 NOVĚ: Pro rychlý přechod do živého vysílání použijte tlačítko TV na dálkovém ovladači. 

 

 

 
 

Zpětné zhlédnutí 7 dní po 
odvysílání. 

Právě vysílaný program. 
Lze pustit živé vysílání 

nebo přehrávání od 
začátku. 

 

Stiskněte zelené tlačítko       
na dálkovém ovladači pro 
možnost např. výběru dne 
vysílání nebo funkce „Přejít 
na teď“. 
 
NOVĚ najdete název TV 
kanálu v horní části 
obrazovky společně 
s dalšími údaji o pořadu. 
 

Možnost přepínání mezi 
jednotlivými dny. Použít 

můžete také dvojité šipky 
na dálkovém ovladači  

(  nebo ). 
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Oblíbené kanály – vlastní nastavení 
zobrazení kanálů 
V nabídce TV Programu (EPG) najdete všechny kanály z nabídky T-Mobile TV. Pro snazší orientaci v TV 

Programu můžete použít předem určené filtry podle žánru TV stanice / data nebo si nastavit vlastní 

seznam Oblíbených kanálů.  

POUŽITÍ FILTRŮ V TV PROGAMU 

 Stiskněte tlačítko , poté se zobrazí položka menu TV Program.  

 Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači pro možnost např. výběru dne vysílání, žánru 

TV stanice, atp. 

 Šipkami zvolte v menu vámi preferovanou variantu zobrazení a potvrďte tlačítkem OK. 

VYTVOŘENÍ SEZNAMU OBLÍBENÝCH KANÁLŮ  

 Stiskněte tlačítko    pro zobrazení položek hlavního menu.   

 Přejděte pomocí tlačítka se šipkou    na Nastavení. 

 Pomocí tlačítka se šipkou   vyberte z menu Nastavení > Oblíbené kanály a potvrďte 

tlačítkem OK. 

V menu Oblíbené kanály > Výběr kanálů si vytvoříte vlastní seznam oblíbených kanálů. 

 V jednotlivých žánrech vyberte pomocí tlačítka se šipkou   nebo   kanál, který chcete 

přidat do svého seznamu oblíbených, a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Oblíbený kanál se 

označí symbolem   . 

 Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko OK. Tím uložíte seznam oblíbených kanálů.  

 Okno zavřete kliknutím na šipku zpět na dálkovém ovladači. 

SEŘAZENÍ OBLÍBENÝCH KANÁLŮ  

V menu Oblíbené kanály > Seřazení kanálů si můžete vytvořit vlastní pořadí oblíbených kanálů. 

 Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte kanál, který chcete posunout, a potvrďte ho 

tlačítkem OK. Tím aktivujete políčko pro zadávání čísel.  

 Nyní můžete pomocí tlačítka se šipkou  nebo  přesunout kanál na jinou pozici, nebo 

dálkovým ovladačem zadat požadované pořadové číslo kanálu a potvrdit tlačítkem OK. 

 Přejděte kurzorem na Uložit a stiskněte tlačítko OK. Nové pořadí oblíbených kanálů bude 

uloženo. 

Podrobný návod najdete ZDE. 

 

 

https://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/0bd6dc46-c09b-4997-ab14-7ddb3c3ca364$AndroidTV_tmobile_tv_go_razeni_kanalu.pdf
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PŘEPÍNÁNÍ MEZI SEZNAMY KANÁLŮ 

Jak přepínat mezi seznamy kanálů? 

 Pomocí tlačítka   zobrazte stránku TV Program. Následně zeleným tlačítkem na dálkovém 

ovladači zobrazíte panel s Možnostmi. Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberete 

položku menu Oblíbené a potvrdíte tlačítkem OK. Poté se vám budou zobrazovat jen vaše 

oblíbené kanály. 

 
Co dalšího by se mohlo hodit? 
 

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA 

 Úvodní stránku s položkami menu můžete zobrazit ze Živého vysílání pomocí tlačítka . 

 Pomocí tlačítka se šipkou   nebo   můžete přepínat mezi položkami menu jako je 

například Domů, TV Program, Nahrávky, Videotéka nebo v řádcích s různým obsahem.  

 Zvolte položku Domů. 

 Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte jednotlivé řádky úvodní obrazovky jako 

například Živě, Následuje nebo Pokračovat v přehrávání. 

 

 

 

 

 

Položky menu 
Přes symbol  se 

dostanete do 
vyhledávání kanálů nebo 

vysílání.  
 

V další části obrazovky 
najdete řádky s různým 
obsahem jako například: 
Živě, Následuje, 
Pokračovat v přehrávání, 
atp. 

Stránka s tipy na sledování 
 

Přes symbol 
případně pomocí tlačítka 
TV na dálkovém ovladači 

se přepnete přímo na 
živé vysílání. 
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OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE 

 Při sledování aktuální pořadu můžete pomocí tlačítek se šipkou  zobrazit stručný náhled 

aktuálního kanálu. 

 Stiskněte tlačítko se šipkou  nebo  ještě jednou, aby se zobrazil náhled jiného kanálu. 

Pokud chcete na tento kanál přepnout, potvrďte volbu tlačítkem OK na dálkovém ovladači. 

 Předcházející nebo následující pořady zobrazíte pomocí tlačítka se šipkou    nebo  . 

Pokud chcete tento pořad spustit, potvrďte volbu tlačítkem OK na dálkovém ovladači. 

 Stisknutím tlačítka OK zobrazíte podrobný náhled na aktuální kanál s další nabídkou 

přehrávače. 

 Opakovaným stisknutím tlačítka OK pozastavíte nebo spustíte přehrávání pořadu.   

 

 

 

ZASTAVENÍ A PŘETÁČENÍ OBRAZU 

 Vysílaný pořad zastavíte jednoduše pomocí tlačítka  . Pořad se uloží na 90 minut (pro 

vybrané kanály až 120 minut), abyste si ho později mohli pustit od místa, na kterém jste 

přerušili sledování. 

 Pomocí tlačítka   můžete zpětně přehrát i právě vysílaný pořad – od momentu, kdy byl 

kanál zapnutý, maximálně však o 90 minut (pro vybrané kanály až 120 minut).  

 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  přetáčení zrychlíte nebo zpomalíte.  

 NOVĚ: Přetočenou část pořadu pustíte tlačítkem Play.  

 

 

 

Zobrazí TV program 

Zobrazí podrobné 
informace o vysílaném 

pořadu 
 

Spustí sledovaný pořad 
od začátku 
 

Otevře možnosti nastavení 
kvality videa a jiné 
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SPUŠTĚNÍ SLEDOVANÉHO POŘADU OD ZAČÁTKU 

 Během sledování pořadu stiskněte tlačítko OK. 

 V nabídce přehrávače spustíte pořad od začátku potvrzením ikony  tlačítkem OK. 

 V TV Programu sledujte symbol . Ukazuje vám, zda si vysílání můžete přehrát od začátku.  

 Tato funkce je podporována jen na TV kanálech dostupných v TV archivu. 

 

 

 

NAHRÁVÁNÍ 
Funkce nahrávání je podporována jen na TV kanálech dostupných v 7denním archivu.* 

 Stiskněte tlačítko  , pokud chcete vytvořit nahrávku pořadu nebo seriálu prostřednictvím 

TV Programu.  

 Pomocí tlačítka se šipkou  si vyberte požadovaný pořad nebo seriál a volbu potvrďte 

pomocí tlačítka OK.  

 Vyberte položku Nahrát a potvrďte ji pomocí tlačítka OK. 

 Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek výběrem možnosti Nahrát. 

 

 OKAMŽITÉ NAHRÁVÁNÍ aktivujete při sledování pořadu tlačítkem  . Tímto nahrajete právě   

vysílaný pořad.  

 

*) 7denní archiv ani zpětné zhlédnutí není možné pro kanály: ORF 2, Deutsche Welle, ARD, Rai 1, TVP Polonia, Pervij kanal, 

Dom Kino, Muzika Pervogo, Vremja, Karusel, ČT 1 JM HD, ČT 1 SM HD, Praha TV, Regionalní Televize, Jihočeská TV, Info TV 

Brno, Televize Slovácko (TVS), Polar- Moravskoslezská regionální TV, TV Brno 1 

  
 
 
 
 
 

V závislosti na TV kanálu a průběhu 
pořadu můžete aktuální pořad přetáčet 

dopředu a dozadu pomocí tlačítek   

nebo . Rychlost přetáčení můžete 
zvýšit/snížit opakovaným stisknutím 
těchto tlačítek. Po skončení přetáčení 
spustíte pořad tlačítkem Play.  
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ZOBRAZENÍ NABÍDKY S NAHRÁVKAMI 
 
Pokud si chcete oblíbený pořad uložit na dobu delší než 7 dní, můžete si jej nahrát. Mějte prosím na 

paměti, že vytvořená nahrávka je v dostupná po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se automaticky 

vymaže. 

 Stiskněte tlačítko   pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu. Pomocí tlačítka 

se šipkou  vyberte položku menu Nahrávky a potvrďte tlačítkem OK. 

 Pomocí tlačítka se šipkami  přejděte na nabídku s nahrávkami. Vyberte nahrávku a 

potvrďte ji tlačítkem OK. Nahrávku můžete následně přehrát nebo vymazat.  

 Pro zobrazení všech nahrávek použijte tlačítko s šipkami  a přejděte v nabídce s 

nahrávkami na ikonu Všechny a potvrďte ji tlačítkem OK.  

 Otevře se obrazovka s vašimi nahrávkami: 

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ 

Inteligentní vyhledávání hledá automaticky ve všech nabídkách v celém televizním obsahu. Jednoduše 

a rychle tak najdete požadovaný obsah. Je jedno, jestli hledáte televizní pořady, osoby, kanály, 

aplikace, filmy nebo obsah z YouTube. 

 Pomocí tlačítka  zobrazíte domovskou stránku.  

 Přejděte tlačítkem se šipkou  na symbol . 

 Do vyhledávače můžete zadat klíčové slovo prostřednictvím klávesnice na obrazovce. Čísla 

můžete zadávat také pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.   

Zelené tlačítko na 
dálkovém ovladači 
otevře možnosti řazení 
nahrávek podle názvu 
nebo data 
 

Indikátor volné kapacity 
úložného prostoru 
 

Vymaže označené 
nahrávky / nahrávku; 

Vymazání potvrdíte  
v dalším kroku 
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 Pomocí tlačítka se šipkami   a tlačítka OK nebo tlačítek s čísly na dálkovém ovladači zadejte 

do vyhledávače minimálně tři znaky. Výsledky se zobrazují automaticky. Čím více znaků 

napíšete, tím přesnější bude výsledek vyhledávání.  

 Výsledky vyhledávání: Seznam výsledků vyhledávání je uvedený v nabídce (v řádcích). V 

závislosti na zadaném klíčovém slově se zobrazují výsledky seřazené podle sekcí, ve kterých se 

nacházejí: Moje nahrávky, TV, Videotéka, atp.  

 Vyhledávat můžete také pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. V takovém případě 

probíhá vyhledávání obsahu nejen v T-Mobile TV GO aplikaci, ale také v ostatních aplikacích 

jako je YouTube, Google Play a podobně.  
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Potřebujete další informace? 
Potřebujete pomoci s přihlášením do mobilní aplikace? Instalujete si aplikaci T-Mobile TV GO do své 

chytré televize? Máte dotaz? … Vše důležité je popsáno v těchto materiálech: 

MOBILNÍ APLIKACE 

 Popis funkcí aplikace T-Mobile TV GO pro mobilní telefon (odkaz ZDE) 

 Aktivace 30-ti denní zkušební verze (odkaz ZDE) 

 Stažení aplikace T-Mobile TV GO (odkaz ZDE) 

ONLINE SLEDOVÁNÍ V NOTEBOOKU NEBO NA POČÍTAČI 

 Popis funkcí aplikace T-Mobile TV GO na PC (odkaz ZDE) 

CHYTRÁ TELEVIZE S OPERAČNÍM SYSTÉMEM ANDROID TV 

(Philips, Sony, …) 

 První spuštění Android TV a instalace aplikace T-Mobile TV GO (odkaz ZDE) 

 Popis funkcí aplikace T-Mobile TV GO v chytré TV (odkaz ZDE) 

 Řazení kanálů v aplikaci T-Mobile TV GO (odkaz ZDE) 

 Obnovení Android TV do továrního nastavení (odkaz ZDE) 

 

 

 

 

 

 

https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Popis_funkci_aplikace_T-Mobile_TV_GO.pdf
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Aktivace_30_denni_verze_T-Mobile_TV_GO.pdf
https://www.applikace.cz/aplikace-2566-T-Mobile-TV-GO
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Popis_funkci_aplikace_T-Mobile_TV_GO_pc.pdf
https://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/de09dc00-1776-433c-a309-dab12a612d46$AndroidTV_prvni_spusteni.pdf
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Popis_funkci_aplikace_T-Mobile_TV_GO_tv.pdf
https://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/0bd6dc46-c09b-4997-ab14-7ddb3c3ca364$AndroidTV_tmobile_tv_go_razeni_kanalu.pdf
https://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/bc04241d-866f-4c99-bf50-261c2c4463b1$AndroidTV_tovarni_nastaveni.pdf

