N e j č a s t ě j š í d ota z y
ke Kuki TV

Nejčastější otázky a odpovědi ke Kuki TV
Tvoje otázka?

Moje odpověď

1.

Jak dlouho trvá vyexpedování STB
Kuki?

Set-top boxy ke službě Kuki expedujeme zpravidla do 3 (pracovních) dnů od přijetí
objednávky.

2.

Jaká je cena za dopravu?

Doprava je pro zákazníky služby Kuki TV ZDARMA.

3.

Co je obsahem balení Kuki?

Set-top box Arris 1113, HDMI kabel, ethernet kabel, napaječ, dálkový ovladač,
Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací Kuki a Netbox,
a Uživatelská příručka Kuki.

4.

Jak se vytváří smlouva na službu Kuki
TV?

Smlouva může být vytvořena několika způsoby. Buď přes registrační formulář na
https://nova.kuki.cz nebo přímo přes set-top box. Na webový registrační formulář se
rovněž dostanete po načtení QR kódu, který je uveden na balení Kuki, nebo
z odkazu na webových stránkách www.kuki.cz. Smlouvu lze rovněž uzavřít po
telefonu. Nutným předpokladem pro uzavření smlouvy je zakoupení zařízení Kuki.

5.

Na jakou dobu se uzavírá smlouva?
Na dobu určitou nebo na dobu
neurčitou?

Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou.

6.

Co vše potřebuji k zapojení služby
Kuki TV doma?

Vše, co potřebujete k zapojení služby, obsahuje již balení (krabice) Kuki. Tj. set-top
box Arris 1113, HDMI kabel, ethernet kabel, kabel elektrického napájení, dálkový
ovladač.

7.

Mohu vypovědět smlouvu
a prodat STB někomu jinému?

Ano, ale musí dojít ke standardní výpovědi, tzn. že Vaše smlouva s tímto STB musí být
zrušena.

8.

Mohu přejít z TV tarifu Menší na TV
tarif Větší a naopak?

Ano, Váš stávající tarif můžete kdykoliv bezplatně změnit na jiný. Změny lze provést
prostřednictvím zákaznické zóny, přímo v set-top boxu, nebo na zákaznickém centru
Netbox.

9.

Je možné před aktivací smlouvy využít
nějaké testovací verze?

V tutu chvíli to bohužel možné není. Do budoucna bychom tuto možnost rádi nabídli.
Smlouva je po dobu prvních 14 dnů poskytována ZDARMA.

10.

Kolik STB mohu mít k dispozici na
jednou smlouvu?

Standardní součástí smlouvy na Kuki TV je 1 Kuki TV Licence, která opravňuje
konzumaci obsahu na 1 set-top boxu a 4 mobilních zařízeních a umožňuje
vzdálené ovládání set-top boxu až na 10 mobilních zařízeních. V případě, že chcete
do domácnosti další STB nebo chcete konzumat obsah na více než 4 mobilních
zařízeních, je třeba zakoupit další Kuki TV Licenci za měsíční poplatek 89 Kč vč. DPH.
Maximální počet dokoupených Kuki TV Licencí - jsou 4.

11.

Jakým způsobem si mohu vybrat 15
nebo 30 volitelných kanálů?

V současné době je možné si TV kanály zvolit či měnit přes webové rozhraní
https://nastav.kuki.cz - po zadání přístupových údajů, které jste obdrželi při aktivaci
služby nebo Vám byly zaslány emailem nebo prostřednictvím set-top boxu. Pozor,
volitelné kanály lze měnit pouze 1x měsíčně.

12.

Je nutné, po připojení do Wi-Fi
routeru, aby tento router měl zapnutý
multicast?

Zapnutí multicastu na Vašem routeru není pro provoz služby Kuki TV nutné.

13.

Je možné si nastavit menu STB
v jiném jazyce?

Menu v set-top boxu je v současné době k dispozici pouze v českém jazyce.
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14.

Jaká je nejnižší nutná přenosová
rychlost pro využití služby?

Nejnižší požadovaná přenosová rychlost pro využití služby Kuki TV je v současné
době 2 000 Kbps. Služba využívá tzv. adaptivní streaming, který se automaticky
přizpůsobuje měnící se kvalitě internetového připojení (uváděný bitrate video
profilů neobsahuje bitrate zvukové stopy a režie technického zajištění adaptivního
streamingu). Dostupné videoprofily ve službě Kuki jsou 616x462@600Kbps
a 720x576@1.500Kbps (SD kanály) a dále 1280x720p25@3.000Kbps,
1920x1080p25@6.000Kbps (pro HD kanály), resp. 1920x1080p25@10.000Kbps
(pro vybrané HD kanály).

15.

Jaká je nejvyšší maximální přenosová
rychlost při využití služby?

Nejvyšší maximální přenosová rychlost pro využití služby je v současné době 15 Mbps.
Souvislost s adaptivním streamingem a dostupnými video profily je vysvětlena
v otázce č. 14.

16.

Pro jaké mobilní platformy je
dostupná aplikace Kuki?

Aplikace Kuki je dostupná pro tablety a mobilní telefony využívající systém Android
4.2.x a vyšší a iOS 7 a vyšší. Aplikace je dostupná ve stažení v Google Play
a v App Store.

17.

Jaký je maximální počet zařízení, které
mohu využívat u aplikace Android,
resp. iOS?

Standardní součástí smlouvy na Kuki TV je 1 Kuki TV Licence, která opravňuje
konzumaci obsahu na 1 set-top boxu a 4 mobilních zařízeních a umožňuje vzdálené
ovládání set-top boxu až na 10 mobilních zařízeních. V případě, že chcete do
domácnosti další STB nebo chcete konzumovat obsah na více než 4 mobilních
zařízeních, je třeba zakoupit další Kuki TV Licenci za měsíční poplatek 89 Kč vč. DPH.
Maximální počet Kuki TV Licencí - jsou 4.

18.

Mohu službu nebo aplikaci využívat
také v zahraničí?

Služba i aplikace jsou funkční pouze v České republice.

19.

Jsou součástí služby také internetová
rádia?

Internetová rádia nejsou součástí služby Kuki TV.

20.

Jakým způsobem si mohu přidat
služby jako např. TV kanál, dokoupit
si VIDEOREKORDÉR aj.?

V současné době je možné si doplňkové služby dokupovat přes https://nastav.kuki.cz
- po zadání přístupových údajů případně můžete zavolat na ZC.

21.

V případě dokupu tematické TV
mám nastavenou dobu určitou nebo
neurčitou?

Smlouva Vám při tomto dokupu platí na dobu neurčitou.

22.

Je ve službě Kuki funkční teletext?

Bohužel, teletext služba Kuki TV zatím nepodporuje.

23.

Podporuje služba Kuki tzv. HbbTV?

Ne, v této chvíli zatím Kuki TV tzv. HbbTV nepodporuje. Na její implementaci v
budoucnu pracujeme.

24.

Jaké jsou ceny ve službě videotéka
a je počet shlédnutí videa nějak
omezen?

Denní licence je stanovena na 24h, po tuto dobu můžete video shlédnout
neomezeně. Cena se pohybuje od 49 Kč do 53 Kč.

25.

Jakým způsobem se řeší reklamace
nefunkčního STB nebo ovladače?

Odesláním či osobní výměnou na ZC. Zařízení v záruce jsou automaticky vyměněna,
pokud se jedná o závadu nezpůsobenou koncovým uživatelem. V ostatních
případech lze nová zařízení zakoupit za ceny dle platného ceníku služby Kuki TV.

26.

Dají se sledovat programy
ve full HD?

Ano, všechny TV stanice ve vysokém rozlišení obsahují profil v rozlišení 1920 x 1280.
K využití těchto profilů je však zapotřebí internetové připojení s minimální kapacitou
8 Mbps. Zároveň můžete sledovat ve vysokém rozlišení také filmy ve videotéce.

27.

Na obrazovce se mi seká obraz,
co s tím?

V prvním kroku doporučujeme odpojit Váš počítač a nechat zapojený jenom STB.
Dále je potřeba zkontrolovat kvalitu Vašeho internetového připojení a zkontrolovat si,
zda jsou splněny technické požadavky pro nejnižší přenosovou rychlost.
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28.

Co znamená ladící informace?

Ladicí informace v sekci Nastav v menu Vašeho STB, Vám umožní zobrazit informace
o aktuálním naplnění bufferu set-top boxu, informace o bitrate aktuálně používaného
profilu a celkovou aktuálně naměřenou rychlost Vašeho internetového připojení.

29.

Dá se služba Kuki používat přes Scart?

Ano, ale je zde nutné doplnění redukce JACK/AV, resp. AV/SCART, která není standardní
součástí balení Kuki.

30.

Mohu si nastavit titulky v STB?

V sekci Nastav ve Vašem STB lze vybrat preferovanou jazykovou a titulkovou stopu.
V případě, že je na jednotlivých kanálech dostupných více titulkových stop, lze
u takového pořadu vybírat mezi dostupnými titulkovými a jazykovými stopami.

31.

Dá se k STB připojit externí úložné
zařízení?

V tuto chvíli to možné není, tuto možnost připravujeme do budoucna.

32.

Jak vysoký bitrate má služba Kuki?

600Kbps a 1500Kbps pro SD rozlišení, 3000Kbps a 6000Kbps pro HD rozlišení
a 10.000Kbps pro HD rozlišení u vybraných kanálů. Služba využívá tzv. adaptivní
streaming, který se automaticky přizpůsobuje měnící se kvalitě internetového
připojení (uváděný bitrate video profilů neobsahuje bitrate zvukové stopy a režie
technického zajištění adaptivního streamingu).

33.

Je možné si TV Kuki připojit
k domácímu kinu?

Ne, STB Kuki nemá přímý vstup pro domácí kino. Doporučujeme tedy nejdříve
postup, kde zapojíte Váš STB do televize a pak televizi do domácího kina.

34.

Je možné Kuki zapojit za router?

Ano, toto je možné a na routeru není již třeba nastavovat multicast.

35.

Nefunguje mi Kuki TV, na obrazovce
se zobrazuje text - žádný nebo slabý
signál, co mám dělat?

Taková hláška se na STB nemůže objevit. Pokud se taková hláška objevuje, máte
pravděpodobně zapojený jiný vstup a na Vašem dálkovém ovladači k televizi
zvolte správný vstup.

36.

Mohu si přes Kuki dělat záznam
ukládaný na pevný disk v PC?

Bohužel, v tuto chvíli není možné si tímto způsobem dělat záznamy.

37.

Mohu ke Kuki připojit sluchátka?

Ke Kuki set-top boxu není možné připojit sluchátka. Při požadavku zvuku do sluchátek
je třeba tato sluchátka zapojit do televize.

38.

Existuje ke Kuki nějaký jednodušší
dálkový ovladač?

V tuto chvíli již ke Kuki TV obdržíte nový typ dálkového ovladače od stejného výrobce.

39.

Nefunguje mi zvuk, ale zvuk na
televizi je naplno, co mám dělat?

Zkontrolujte nastavení zvuku na dálkovém ovladači k STB KUKI a přesvědčte se,
že není stisknuté tlačítko Mute.

40.

Mám zničený dálkový ovladač, jak si
ho mohu vyměnit?

Cena nového ovladače je uvedena v platném ceníku Kuki pro domácnost.
Nový ovladač lze objednat na ZC.

41.

Uvidím v kině filmové novinky už
v době, kdy jsou uváděny v kinech?

Bohužel, vysílací práva na filmové novinky nejsou v době jejich uvedení do kin platná
pro žádnou televizní videotéku.

42.

U zařízení mi vypadává signál, co mám
dělat?

V prvním kroku doporučujeme odpojit Váš počítač a nechat zapojený jenom STB.
Dále je potřeba zkontrolovat kvalitu Vašeho internetového připojení a zkontrolovat si,
zda jsou splněny technické požadavky pro nejnižší přenosovou rychlost.

43.

Dá se Kuki STB ovládat přes tablet
nebo telefon?

Ano, Váš STB můžete ovládat díky aplikaci pro iOS a Android. Mobilní aplikace Kuki,
obsahující rovněž funkcionalitu dálkového ovládání STB, je dostupná pro všechny
tablety a mobilní telefony se systémy Android 4.2.x a vyšší a iOS 7 a vyšší. Aplikaci lze
stáhnout v Google Play a App Store.
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44.

Je nutné být s mobilním zařízením
připojený na stejné síti jako Kuki,
abych ji mohl vzdáleně ovládat?

Ne, pro ovládání STB Kuki nemusíte být připojený na stejné síti.

45.

Dá se na Kuki použít univerzální
dálkový ovladač?

Ano, pro ovládání STB lze použít také univerzální dálkový TV ovladač.

46.

Vysílá (případně bude vysílat) Kuki
kanály ve 4k?

V tuto chvíli Kuki TV neobsahuje kanály v rozlišení 4k, počítáme však s rozšířením
v budoucnu, a použité technologie budou schopné podobné rozlišení technicky
odbavit.

47.

Podporuje Kuki 5.1 DTS zvuk?

Kuki TV v současné době nepodporuje tento typ audia.

48.

Dá se Kuki STB připojit bezdrátově?

Kuki STB v sobě neobsahuje Wi-Fi modul. Nejvyšší kvalitu služby dosáhnete vždy
propojením STB a koncového zařízení Vaší internetové služby přes ethernet
kabel. Bezdrátové řešení lze využít pomocí jiného HW, v takovém případě však
doporučujeme pásmo 5 GHz.

49.

Dá se Kuki připojit pomocí mobilních
sítí?

Ano, technicky toto možné je, je však třeba zvážit datový FUP vzhledem k datové
náročnosti televizního vysílání. Služba je v současné době určena pro distribuci
pouze v uzavřených sítích smluvních partnerů. Stejně jako ostatní typy
připojení musí splňovat minimální technické parametry.

50.

Obraz na mé televizi se výrazně
kostičkuje, co mám dělat?

Doporučujeme Vám zkontrolovat a případně navýšit rychlost Vašeho internetového
připojení. Vaše internetové připojení pravděpodobně neumožňuje přepnutí
na vyšší profil a tedy na vyšší kvalitu obrazu.

51.

Některé kanály nefungují, co mám
dělat?

Připravte si prosím seznam těchto nefunkčních kanálů a kontaktujte ZC nebo pište
email na zeptejse@kuki.cz

52.

HD kanály mi nepřijdou dost HD,
i když mám rychlost připojení
dostatečnou, co s tím?

Děkujeme za Váš postřeh, zvážíme případné zvýšení bitrate.

53.

Mám od poskytovatele privátní IP
adresu na přípojce, bude zařízení
fungovat?

Ano, Kuki funguje také na privátní IP adrese.

54.

Kuki se seká, kostičkuje nebo
vypadává, když používám PC
v domácnosti. Co mám dělat?

Doporučujeme nastavit si na routeru prioritu připojení STB a ideálně nastavit garanci
rychlosti pro Kuki.

55.

Mohu si Kuki připojit před DVD
rekordér a nahrávat si záznam? Je zde
případně nějaké omezení?

Toto není v současné době možné. Kuki TV má v sobě integrovanou možnost
nahrávání pořadu na více kanálech najednou, kapacitu Vašeho úložiště lze
navyšovat v souladu s platným ceníkem služby Kuki TV.

56.

Podporujeme místo Kuki STB karty do
CI slotu?

Ne, v tuto chvíli však pro Vás připravujeme komunikaci KUKI s chytrými TV
bez nutnosti využívání CI slotu.

57.

Mám starší STB (pro terestrial), co jsem
měl ke staré TV, mohu ho použít místo
Vašeho?

Bohužel toto není možné. Pro Kuki TV lze použít pouze originální STB dodaný
v balení Kuki.

58.

Na prázdniny jedu na chatu, kde není
připojení a zařízení tedy nebudu
využívat. Je možné službu nějak
pozastavit?

Ano, službu lze pozastavit. Kontaktujte naše ZC.
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59.

V místě, kde mám TV, nemám
internetový kabel a veškerou kabeláž
táhnu zdmi. Tedy nemám možnost
připojení, aniž bych musel viditelně
táhnout kabel. Je i jiná možnost
zapojení?

Ano, zapojení je možné přes devolo tj. speciální zařízení ethernet over power.
Více informací získáte na ZC.

60.

Je nutné v případě doby neurčité
hradit poplatek 500 Kč?

Ne, tento poplatek hradit nemusíte.

61.

Dostanu slevu na průkaz ZTP/P?

V tuto chvíli slevu na zdravotní průkaz ZTP/P bohužel neumožňujeme.

62.

Když budu zároveň připojený na
internetu, bude se mi zpomalovat
rychlost? Co když budu chtít stahovat
větší soubory a zároveň se dívat
na Kuki?

V této situaci Vám doporučujeme nastavit na routeru prioritu přenosu.

63.

Mohu si STB vyzvednout na ZC?
Respektive např. v Jihlavě?

STB lze zakoupit prostřednictvím všech ZC Netbox a AIM.

64.

Mohu si měnit kanály u TV Menší/
TV Větší? Zvolit si tedy ty, které chci
sledovat?

Ano, můžete. Nastavení lze ovládat přes https://nastav.kuki.cz - po zadání
přístupových údajů nebo STB.

65.

Dostanu přístupy do aplikace
Nastav Kuki

Přihlášení probíhá přes rozhraní https://nastav.kuki.cz - po zadání přístupových údajů,
které jste obdrželi při aktivaci služby nebo Vám byly zaslány emailem.

66.

Budou se mi načítat body za včasné
platby?

Ano, v našem věrnostním programu se Vám budou body načítat, více informací
se dozvíte na ZC.

67.

Mohu ke Kuki využít HBO GO?

Ano, v případě, že si dokoupíte službu s názvem NAVÍC HBO, jejíž je HBO GO
součástí.
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