
Dobrý den, 
Byla vám, dle požadavku, nastavena služba televize Kuki. Uživatelské jméno / heslo jsou 
v souvisejícím mailu. 
Settop box se jednoduše připojí do televize prostřednictvím HDMI kabelu. K boxu se připojí 
ethernet kabel z routeru. O síťové nastavení se postará váš router automaticky. 
Na televizi zvolte vstup signálu z HDMI. Box zapněte tlačítkem na dálkovém ovládání. 
 

 
 
Základní ovládání settopboxu (podobně některé funkce dostupné i na Android rozhraní) 



 
 
 
 
Programy - nastavení: 
K dispozici je webové rozhraní (internetové stránky) kde lze skoro všechna nastavení provést. 
Ke každému úseku je podrobná nápověda, která vám se vším pomůže. Každý krok se 
zpravidla ještě na závěr potvrzuje. 
 
Nyní máte na vyzkoušení na cca 1 měsíc k dispozici kompletní balík programů. Nabídka  
programů je tříděna do tří kategorií: 
Předvolené (neměnné) v rámci daného balíčku. 
Volitelné (měnitelné 1x za měsíc) z výběru k danému balíčku 
Prémiové (dokoupitelné nad rámec balíčku)  
 
Po proběhnutí zkušebního období si vyberte z nabídky volitelných programů. U "Kuki menší" 
je 15 zvolitelných programů z výběru cca 50-ti, u "Kuki větší" je volitelných 30 programů z cca 
112-ti. 



 
Kde a jak provést volbu: 
1) Na počítači otevřete internetový prohlížeč na této adrese: https://nastav.kuki.cz  (t.j. 
napište ji do adresního řádku, případně odkaz jen poklepejte) 
2) Přihlašte se vaším přihlašovacím jménem a heslem (výše uvedeným) 
3) Klikněte na prostřední obrázek - symbol televize (případně na tlačítko "Nastav si mě") 
4) Na stránce si pročtěte informace. všimněte si menu na pravé straně, zde budete klikat na 
níže uvedené odkazy. 
 
5) Klikněte na NASTAV SI KANÁL. 
 Nyní v tabulce s volitelnými kanály klikejte na ty, které chcete. Vybrané programy se 
doplňují do seznamu vedle tabulky. Pokud byste se spletli, opakovaným klikem na program 
ho zase odstraníte. 
Programy s řetízkem jsou svázány i s dalšími, tedy se přidají např 4 najednou. 
6) Programy si nevybíráte na trvalo, změna je možná. Ovšem jen jednou za 30 dnů. Tedy 
dnešní výběr budete moci změnit nejdříve až za měsíc. 
 
Pokud vám nestačí nabídka základní+volitelná, tak si můžete připlatit programy prémiové 
Klikněte na NAVÍC KANÁL. Každý kanál lze zakoupit samostatně a každý měsíc je možno ho 
vyměnit za jiný.  
 
Podpora ke službě je na tel.čísle: 539 010 020 
 
Vaše Pe3ny Net s.r.o. 


