
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 
pohybovat 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 po-
sunout celou stránku. Stisknutím            se Vám pře-
hraje vybraný pořad živě, šipka vlevo spustí vybraný 
pořad od začátku.             a šipkou vpravo se zavře celý 
programový průvodce.

KONTEXTOVÉ MENU
Kontextové menu k danému pořadu vyvoláte stisk-
nutím          v programovém průvodci nebo při sle-
dování pořadu. Jednotlivé položky a jejich funkci 
najdete na následující straně.

INDIVIDUALIZACE POŘADÍ TV KANÁLŮ 
PRO JEDNOTLIVÉ SET-TOP BOXY
Zde si můžete nastavit seznam jednotlivých 
kanálů pro Váš domácí set-top box

TIPY A TRIKY

Vstup A/V vyberte na svém televizním ovladači. POZOR, neplést 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 tipy televizních přijímačů toto podporují.

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

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

ve Vašem IPTV tarifu máte bezplatně k dispozici MOBILNÍ APLIKACI AIM KUKI TV až na 4 zaří-
zení přidělená vždy k 1 set-top boxu (chytrý telefon, tablet, počítač)

MOBILNÍ APLIKACI AIM KUKI TV naleznete v OS iOS a Android pod názvem KUKI

MOBILNÍ APLIKACI AIM KUKI TV můžete využívat jako dálkové ovládání Vašeho STB nebo jejím 
prostřednictvím můžete sledovat přímo vybrané 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 NOR-
MÁLNÍ?

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 jiné-
ho 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 někdy nastává pouze u některých programů s tzv. duálním zvukovým doprovodem. Řešením 
je použití 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 Mbp/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 4 set-top boxy.

NA OBRAZOVCE VIDÍM OBRAZ, ALE NESLYŠÍM ZVUK. CO MÁM DĚLAT?

Zkontrolujte správné zapojení všech kabelů. Domáčkněte řádně všechny konektory.

RYCHLÉ RADY
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Výběrem položky a stisknutím            se zobrazí veškeré dostupné 
informace o sledovaném pořadu.

Výběrem položky a stisknutím             se zastaví právě sledovaný 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 pořad uloží do 
své paměti a je možné ho spustit kdykoliv 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

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ VAŠEHO 
SET-TOP BOXU
Zde můžete indiviuálně nastavovat Váš STB a další 
služby. Podrobnosti o způsobu jednotlivých nastave-
ní 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/



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 podporuRomnimis porum ad

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).

* NEFUNGUJE MI INTERNET.

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 značky TP-Link (WR-740N, 841N, 841ND) 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 disku či na CD-ROM a v počítači mít funkční CD-ROM mechaniku. Doporučenou minimální konfi-
gurací 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 ovlivněna. 

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, tak restartujte včechna 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.

Vyberte si způsob úhrady, který Vám nejvíce vyhovuje. Chcete-li změ-
nit 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 peněžní 
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

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 
zobrazuje 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 skupi-
ny. 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 DOKUP SI 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



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 titulní straně webových stránek 
www.a1m.cz, na odkaz Můj AIM.

Aplikace Vás vyzve k přihlášení pomocí údajů, které jste obdrželi při aktivaci služeb AIM. Pokud přihla-
šovací 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 přesunutím pomocí 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 období od 1 týdne 
o 1-3 rychlostní pásma.

Chcete stahovat větší objem dat a šetřit Váš čas? Posuňte se pomocí ovládací šipky na ose směrem 
doprava. Chcete odesílat data? 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 
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