
Přinášíme vám praktické informace, které vám usnadní používání T-Mobile televize.  
V této příručce najdete nejpoužívanější funkce, například jak si změnit heslo k TV službě, 
nastavit oblíbené pořady, jak je přetáčet nebo nahrávat, a řadu dalších vychytávek. 

Obsah:
1. Kde najdu/změním heslo k TV službě
2. Jak správně používat přetáčení
3.  Vlastní nastavení programů

(oblíbené kanály, pořadí)
4. Nahrávání
5. Zpětné zhlédnutí odvysílaných pořadů
6. Automatické vypnutí

MAGENTA TV

Na www.t-mobile.cz/instalacetv 
pak najdete detailní návod 
přímo pro váš typ zařízení. 

Pokud budete potřebovat poradit, naše 
kontaktní údaje najdete přehledně na 
www.t-mobile.cz/kontakty.

smart TV telefonset-top-box



Ve webové samoobsluze Můj T-Mobile www.t-mobile.cz/muj-t-mobile

Kde najdu/změním heslo k TV službě

■  Přihlašovací údaje do webové samoobsluhy jsme vám zaslali SMSkou při aktivaci služby nebo se můžete přihlásit 

pomocí SMS

■  Po přihlášení do webové samoobsluhy si nejprve na Bleskovém přehledu v roletce vyberte konkrétní TV službu

■  Nad Bleskovým přehledem je záložka Služby, v ní vyberte Televize a HBO

■  Ve spodní části stránky naleznete Nastavení televizního účtu MAGENTA TV. V řádku vedle Uživatelského jména zvolte 

položku Změnit heslo a zde si zadejte heslo nové
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Služby

Bleskový přehled

TV130189117 (MAGENTA TV XL se závazkem na 12 měsíců)



Změna hesla v aplikaci MAGENTA TV:

■  Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU nebo OPT (dle modelu zařízení).

■  Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK

■  Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání zvolíte Můj profil > Změnit heslo

■  V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí 

obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat  

speciální znaky kromě @_

■  Na dálkovém ovladači použijte tlačítko MENU (tam, kde toto tlačítko není, použijte 

šipku ZPĚT, někdy i opakovaně)

■  Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
■  Vyberte možnost Můj profil > Změnit heslo
■  V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí 

obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat  

speciální znaky kromě @_

■  Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře (  )
■  Vyberte možnost Nastavení (ozubené kolečko)
■  Vyberte možnost Můj profil > Změnit heslo
■  V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí 

obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat  

speciální znaky kromě @_
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Jak správně používat přetáčení pořadů, varianty rychlostí apod.

Zastavení a přetáčení obrazu:

■  Sledovaný pořad zastavíte jednoduše pomocí tlačítka   

■  Pomocí tlačítka
  

můžete zpětně přehrát i právě vysílaný pořad

2

Spuštění sledovaného pořadu od začátku:

■  Během sledování pořadu stiskněte tlačítko OK

■  V nabídce přehrávače pod časovou osou najdete ikonu  , díky které spustíte pořad od začátku

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

■  Tato funkce je dostupná pouze pro kanály označené ikonou    v TV programu

3

Přetáčení v průběhu pořadu:

V závislosti na kanálu a průběhu pořadu můžete aktuální pořad přetáčet dopředu a dozadu pomocí tlačítek    nebo  

 . Rychlost přetáčení můžete zvýšit opakovaným stisknutím tohoto tlačítka 

1
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Pro zastavení nebo přetáčení pořadu ve vašem telefonu se při sledování pořadu dotkněte obrazovky a posouvejte 

čtverečkem ve spodní části obrazovky na ose doprava nebo doleva. Můžete také použít volbu přesunu pouze 30 vteřin 

dopředu/dozadu uprostřed obrazovky.

Návrat k naposledy sledovanému kanálu a zpátky

Návrat: U vybraných typů set-top boxů vás toto tlačítko vrátí zpět k programu, který jste sledovali

(nebo tlačítko BACK)
Zpět: Přepnout o krok zpět na kanál, který jste sledovali naposledy (záleží na typu vašeho set-top boxu)

TIP



Přejděte do nastavení oblíbených kanálů:

Vyberte si své oblíbené kanály:

Vlastní nastavení programů (oblíbené kanály, 
pořadí)

1

2
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■  Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU

■  Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK

■  Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2

■  Klikněte na možnost Výběr kanálů

■  V jednotlivých žánrech vyberte kanály, které chcete zařadit do seznamu oblíbených, 

a potvrzením tlačítka OK potvrďte jejich výběr – označí se ikonou srdíčka

■  Pro označení VŠECH kanálů v žánru stačí kliknout na barevné tlačítko Vybrat vše

■  Jakmile jsou kanály vybrány, přejděte na možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK

■  Na dálkovém ovladači použijte tlačítko MENU (tam, kde toto 

tlačítko není, použijte šipku ZPĚT, někdy i opakovaně)

■  Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK

■  Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2

■  Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře (  )

■  Vyberte možnost Nastavení

■  Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2



■  Nejdříve nahoře v roletce vyberte zařízení, u kterého chcete 

pořadí kanálu nastavovat. V mobilní aplikaci lze nastavit 

Oblíbené kanály i pro set-top box nebo chytrou televizi!

■  V záložce Výběr kanálů vyberte žánr, který vás zajímá,  

a kliknutím na srdíčko vyberte konkrétní kanály daného žánru 

■  Pro označení všech kanálů žánru klikněte na Vybrat vše 

■  Nakonec klikněte na Uložit 

Přidáno k oblíbeným

Pořadí kanálů
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Poté můžete kliknout na možnost 
Seřazení/Pořadí kanálů:

■  Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte kanál, který chcete 

posunout, a potvrďte ho OK 

■  Pomocí tlačítek nahoru/dolů přesunout kanál na jinou 

pozici nebo dálkovým ovladačem zadat požadované 

pořadové číslo kanálu a potvrdit OK 

■  Jakmile budou kanály seřazeny, přejděte na možnost 

Uložit a stiskněte tlačítko OK

■  Držte dlouze ikonu  a jejím přetažením přesuňte kanál na 

požadované místo 

■  Nebo klikněte na pořadové číslo kanálu a přepište jej 

■  Pro zapamatování změn klikněte na tlačítko Uložit 

3
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Nakonec je potřeba Oblíbené kanály zapnout v TV Programu:

■  Přejděte na TV Program (tlačítkem EPG nebo pomocí horního menu) 

■  Zeleným tlačítkem na dálkovém ovládání zobrazíte Možnosti (pokud ovladač vaší chytré 

TV zelené tlačítko nemá, najeďte na obrazovce kurzorem nahoru na volbu Možnosti)

■  Přejděte na možnost OBLÍBENÉ a stiskněte tlačítko OK (objeví se ikonka fajfky)

■  To, že je seznam aktivovaný, poznáte tak, že v TV Programu (EPG) vidíte v levém 

horním rohu vedle TV PROGRAM i filtr OBLÍBENÉ (vidíte pak pouze vybrané 

oblíbené kanály):

4



■  Přejděte do TV Programu (MENU – TV PROGRAM – TV PROGRAM) 

■  Klikněte na ikonu filtru vpravo nahoře 

■  Klikněte na Oblíbené kanály (označí se modře) 

■  Okno zavřete křížkem v pravém horním rohu 

■  Nyní máte přístup pouze ke svým oblíbeným kanálům 

■  To, že je seznam aktivovaný, poznáte tak, že v TV Programu (EPG) vidíte  

v pravém horním rohu modrou ikonu filtru 
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Přenesení seznamu oblíbených kanálů do jiných zařízení:

■  Pomocí mobilní aplikace lze přenést seznam oblíbených kanálů i do jiných zařízení

■  V aplikaci MAGENTA TV otevřete sekci Nastavení => Oblíbené kanály

■  Vyberte zařízení, ze kterého chcete kopírovat TV kanály

■  V následujícím kroku vyberte možnost „Zkopírovat na zařízení“

■  Nakonec vyberte koncové zařízení a volbu potvrďte

TIP

Vypnutí seznamu oblíbených kanálů: 

■  Přejděte na TV Program (tlačítkem EPG nebo pomocí horního menu) 

■  Zeleným tlačítkem na dálkovém ovládání zobrazíte Možnosti (pokud ovladač vaší smart 

TV zelené tlačítko nemá, najeďte na obrazovce kurzorem nahoru na volbu Možnosti) 

■  Přejděte na možnost OBLÍBENÉ a stiskněte tlačítko OK 

■  U této položky zmizí ikona a zobrazí se celý seznam kanálů, které má zákazník 

v programové nabídce 

■  Přejděte do TV Programu (MENU – TV PROGRAM – TV PROGRAM) 

■  Klikněte na ikonu filtru vpravo nahoře 

■  Klikněte na Odpadkový koš 

■  Okno zavřete křížkem v pravém horním rohu

■  Nyní máte seznam oblíbených kanálů vypnutý. Poznáte to tak, že  

v TV Programu (EPG) je ikona filtru bílá



Nahrávání z TV Programu:

■  Stiskněte tlačítko EPG, pokud chcete vytvořit nahrávku 

pořadu nebo seriálu

■  Pomocí tlačítka se šipkami 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 

(u seriálů)

■  Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře

■  Přejděte do TV Programu (TV PROGRAM – TV PROGRAM) 

■  Klikněte na požadovaný pořad

■  Vyberte položku Nahrávat

■  Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek (u seriálů)

1
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Nahrávat můžete pořady pouze 7 dní zpětně a také můžete označit i nahrávku z budoucnosti. Mějte 
prosím na paměti, že vytvořená nahrávka je v dostupná po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se 
automaticky vymaže. Celkový prostor pro vaše nahrávky je 60 hodin nahraných pořadů.

Nahrávání
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■  Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu. Pomocí tlačítka se šipkami vyberte 

položku menu Nahrávky a potvrďte tlačítkem OK

■  Pomocí šipek na vašem ovladači si zvolte vaši nahrávku a potvrďte ji tlačítkem OK. Nahrávku můžete následně přehrát 

nebo smazat 

■  Pro zobrazení všech nahrávek použijte tlačítko se šipkami a přejděte v nabídce s nahrávkami na ikonu Všechny  

a potvrďte ji tlačítkem OK. Otevře se obrazovka s vašimi nahrávkami:

Okamžité nahrávání:

Zobrazení nabídky s nahrávkami a jejich zhlédnutí:

2

3

Stiskněte tlačítko  a jednoduše a rychle si nahrajte právě vysílaný pořad. Pokud váš ovladač toto tlačítko nemá, 
přejděte na TV obrazovce do EPG a v TV Programu v detailu pořadu vyberte volbu Nahrávat 
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Zelené tlačítko na dálkovém 
ovladači otevře možnosti 
řazení nahrávek podle názvu 
nebo data

Indikátor volné kapacity 
úložného prostoruVymaže označené 

nahrávky/nahrávku, 
vymazání potvrdíte 

v dalším kroku

■  Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře

■  Vyberte možnost Moje nahrávky

■  Vyberte nahrávku, kterou chcete zhlédnout, a klikněte na šipku v obrázku
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Jedná se o pořady vysílané v minulosti (až 7 dní zpětně, resp. 168 hodin zpětně)

Zpětné zhlédnutí odvysílaných pořadů 

Jak na zpětné zhlédnutí:1

■  Stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení položky TV Program. U chytrých televizí průvodce vyvoláte z hlavní nabídky 

zvolením položky TV Program

■  Pomocí tlačítka se šipkami se můžete pohybovat mezi položkami TV Programu

■  Vysílání označené symbolem    se dají opětovně přehrát

■  Vyberte si vysílání se symbolem    a potvrďte tlačítkem OK

Na stránce TV Program stiskněte zelené tlačítko (u SKYWORTH tlačítko OPT) na dálkovém ovladači. Tím zobrazíte další 

možnosti – například výběr dne vysílání.

Pokud není požadované vysílání označené symbolem  , podívejte se na stránku s detaily o pořadu, jestli existují další 

časy vysílání pro zvolený pořad.

Stisknutím 
zeleného tlačítka 
přejděte na volbu 
Možnosti – Přejít 
na datum, vyberte 
konkrétní datum  
z nabídky

Pomocí těchto 
tlačítek se 

přepnete vždy 
o jeden den 
zpět/vpřed

TIP
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■  Kanály, které podporují zpětné zhlédnutí, jsou označeny ikonou   

■  V detailu pořadu jsou označeny ikonou  
■  V přehrávači je také použita ikona    a zároveň časová osa pořadu ve zpětném zhlédnutí zobrazuje původní 

vysílaný čas a délku trvání pořadu (např. 39 minut). Při přetáčení pořadu se zobrazuje doba, o kterou byl pořad přetočen

■  Ve zpětném sledování lze POZASTAVIT VYSÍLÁNÍ, PUSTIT VYSÍLÁNÍ, PŘETÁČET (pokud daný kanál nemá toto přetáčení 

omezené)

Jak poznat programy, které lze zpětně zhlédnout:2



■  Nastavení automatického vypnutí je možné pouze pro set-top boxy!!! 

■  Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU

■  Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK

■  Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání zvolíte Nastavení zařízení – Spořič obrazovky

■  Následně můžete nastavit Prodlevu režimu spánku (minimální doba nastavení prodlevy režimu spánku je 30 minut)
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Automatické vypnutí 


