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1. Spuštění aplikace 

Aplikaci MAGENTA TV si spustíte v internetovém prohlížeči (Google Chrome, Firefox). Do internetového prohlížeče 
napište www.magenta-tv.cz.  

Doporučujeme vždy používat aktuální verzi internetového prohlížeče.  

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.magenta-tv.cz%2F&data=05%7C01%7Cmilena.buresova%40t-mobile.cz%7C6f79ec5b1a0e4ce62d3608db354d5b9e%7Cb213b057100842048c538147bc602a29%7C0%7C0%7C638162378596313037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yJu9P6Cy%2BGnGH8EkGIBKyVNJiaBw8VGbR2iEtxVRJAk%3D&reserved=0
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2. Přihlášení, reset hesla a objednání předplatného 

Po spuštění aplikace v internetovém prohlížeči máte přístup k přehledu vysílaných pořadů a k TV programu. 

Přihlášení do aplikace 

Dialogové okno pro přihlášení vyvoláte kliknutím na tlačítko Přihlásit.  

 

Pro přihlášení do aplikace vyplníte Uživatelské jméno a Heslo. Po vyplnění klikněte na Přihlásit. 

 



 

 Další informace na internetu: 
 https://t-mobile.cz/ 

 

3/13 

Reset hesla do aplikace 

V dialogovém okně pro přihlášení klikněte na Zapomenuté heslo.  

 

Pro obnovení hesla zadejte své uživatelské jméno a klikněte na tlačítko Zaslat ověřovací kód. Na telefonní číslo 
spojené s tímto účtem Vám zašleme kód pro ověření změnového požadavku. Po zadání ověřovacího kódu se Vám 
zobrazí možnost nastavení si nového přístupového hesla. 
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3. Používání aplikace MAGENTA TV 

Odhlášení z aplikace 

Z aplikace se odhlásíte kliknutím na ikonu postavy a následně kliknutím na Odhlásit.  

 

 

Přehled s TV programem 

Přehled televizního programu získáte klinutím na Právě v TV.  
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Přehled mých nahrávek 

Přehled plánovaných a nahraných pořadů získáte klinutím na MOJE NAHRÁVKY.  

 

 

Videotéka 

Seznam titulů ve videotéce získáte klinutím na VIDEOTÉKA.  
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Podrobný televizní program a filtrování kanálů 

Podrobný televizní program získáte klinutím na Právě v TV a následně kliknutím na tlačítko TV Program.  
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Pro nastavení filtru kanálů klikněte na Filtrování. 

 

Zvolte třeba Všeobecné. 
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Zobrazí se pouze všeobecné kanály.  

 

Při přehrávání si můžete zobrazit informace o pořadu. 
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Při přehrávání máte možnost si zobrazit i seznam právě běžících pořadů. 

 

4. Menu a nastavení aplikace 

Rodičovský zámek 

Rodičovský zámek si nastavíte přes ikonu  v nastavení. 
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PIN je ve výchozím stavu nastaven na 0000. Pokud jej chcete změnit nebo jste jej zapomněli, postupujte pomocí 
průvodce, který spustíte kliknutím na Zapomněli jste Váš rodičovský PIN?  

 

Možnosti nastavení rodičovského zámku: 
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Kvalita obrazu 

Nastavení kvality videa. 

 

 

Jazyk aplikace, zvuku a titulků 

Nastavení jazyka aplikace, zvuku a titulků pro videotéku. 

 

 



 

 Další informace na internetu: 
 https://t-mobile.cz/ 

 

12/13 

Správa mých zařízení 

V této položce vidíte seznam všech vašich spárovaných zařízení. Mohou být maximálně 4, nepoužívaná zařízení 
z nabídky odstraníte kliknutím na ikonu . Sledování TV spárované na počítači v internetovém prohlížeči (tzv. 
online sledování) je označené jako Web Browser. 

 
 

 

Změnit heslo 

Pro změnu hesla zadáte původní heslo a dvakrát nové heslo. Na konci kliknete na ULOŽIT. 

 
 
 



 

 Další informace na internetu: 
 https://t-mobile.cz/ 

 

13/13 

Moje uživatelské jméno 

Můžete si také změnit přihlašovací jméno. Pro zapamatování změny stiskněte Uložit. 

 


