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UŽIVATELSKÁ 
PŘÍRUČKA 
INTERNEXT 2000 

 

 

1/1/2017 Váš rádce při řešení problémů 

 

Tato příručka vám pomůže vyřešit běžné problémy s internetem, 

například při výměně počítače nebo routeru, aniž byste museli 

kontaktovat naši technickou podporu. Naleznete zde odpovědi na 

spousty otázek, týkajících se internetového připojení, konfigurace 

routerů, internetové televize KUKI, telefonování po internetu 

(VOIP) a jiné.  

 

Děkujeme, že využíváte našich služeb a doufáme, že Vám tato 

příručka bude nápomocna při hledání odpovědí na vaše otázky.  
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Obchodní oddělení 

Všem zákazníkům jsou k dispozici 3 obchodní oddělení: ve Vsetíně, ve Zlíně a 

v Uherském Hradišti. Obchodní oddělení především vyřizuje objednávky a vykonává 

běžnou agendu zákaznických smluv (uzavírání nových smluv, změny smluv, stěhování, 

přepis na nového majitele apod.) Zároveň je zde možná hotovostní úhrada služeb. 

Otevírací dobu a telefonický kontakt na jednotlivé pobočky zjistíte v kontaktech. 

Technická podpora 

V případě jakékoliv závady na službě firmy INTERNEXT 2000 kontaktujte technickou 

podporu. Technici prověří Váš problém, poradí Vám, nebo předají zásah servisnímu 

technikovi k řešení. 

Technická podpora Vám ochotně pomůže a snaží se vždy vyjít maximálně vstříc. Je 

ovšem nutné zmínit, že Vás nenaučí pracovat s počítačem. Očekává se od Vás alespoň 

částečná znalost Vámi používaného software a hardware. 

Technickou podporu můžete kontaktovat telefonicky nebo mailem (viz. kontakty). 

Funguje denně ve všední dny od 7:30 h do 20:00 h, o víkendech a svátcích od 9:00 h do 

17:00 h.  

Co je potřeba si připravit, než zavolám na technickou podporu? 

Nejdůležitější je číslo smlouvy, to naleznete na smlouvě (v pravé  horní polovině), kartě 

připojení nebo faktuře (pod variabilním symbolem). Pokud číslo smlouvy nemáte, tak 

můžete sdělit na koho je smlouva psaná, adresu připojení ,  rodné číslo nebo IČO. Bez 

čísla smlouvy nebo rodného čísla Vám nebudou sděleny jakékoliv údaje o 

přípojce! 

Jaký je postup po ohlášení problému technické podpoře a nutného 

zásahu servisního technika na místě? 

Servisní  technik se s Vámi spojí telefonicky a domluví  termín návštěvy tak, aby Vám čas 

co nejvíce vyhovoval (většinou do 48 hodin).  Servisní  technici jsou neustále v terénu 

a pořád na něčem pracují.  Proto nelze očekávat, že se u Vás zastaví ihned, po 

nahlášení problému. Pracovní doba servisních techniků  je od 7:30 do 16:00, v případě  

havarijních zásahů (netýká se servisů domácností)  do 20:00 h. 

Bude mě zásah servisního technika něco stát? 

Pokud je závada na naší straně, jedná se o bezplatný výjezd. V případě, že technik zjistí 

závadu na straně klienta (chyby v operačním systému ,  vadný klientský hardware, 

viditelně poškozená kabeláž v bytě/domě a jiné), bude účtována dle platného ceníku. Na 
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možnost placeného zásahu budete upozorněni už při komunikaci s technickou 

podporou. 

 

 

2. KONTAKTY 

INTERNEXT 2000, s.r.o. 
sídlo: Palackého 166, Vsetín, PSČ: 755 01 
IČO: 25352288 
DIČ: CZ 25352288 
ID datové schránky: cfdcinp  

Dohledové centrum sítě - Technická podpora 

Email: podpora@inext.cz 
 
INTERNEXT 2000, s.r.o. 
dohledové centrum sítě 
tel.: 576 510 000 volba 3 
Provozní doba v pracovních dnech: 7:30 - 20:00 
O víkendech a svátcích: 9:00 - 17:00 

 

Obchodní centrum Zlín      

Ing. Vratislav Hladký, hladky@inext.cz 
Zbyněk Glacner, glacner@inext.cz 

 
INTERNEXT2000, s.r.o. 
Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín 
tel.: 576 510 000 volba 1 
fax: 577 219 133 
E-mail: zlin@inext.cz 
Provozní doba v pracovních dnech: 

PO-ČT 8:00 - 17:00, PÁ - 8:00 - 16:00 
 
 

 

 

 

 

 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,111,100,112,111,114,97,64,105,110,101,120,116,46,99,122)+'?')
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,108,97,100,107,121,64,105,110,101,120,116,46,99,122)+'?')
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(103,108,97,99,110,101,114,64,105,110,101,120,116,46,99,122)+'?')
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(122,108,105,110,64,105,110,101,120,116,46,99,122)+'?')


 

5 

Obchodní centrum Vsetín     

Veronika Klímová, klimova@inext.cz 
 
INTERNEXT 2000, s.r.o. 
Palackého 166, 755 01 Vsetín 
GPS: 49°20'28.550"N, 17°59'36.699"E 
tel.: 576 510 000 volba 2 
Email: sales@inext.cz 
Provozní doba v pracovních dnech: 
PO-PÁ 7:30 - 16:00 
 

 

 

Obchodní centrum Uherské Hradiště  

Tomáš Jakeš, jakes@inext.cz 

INTERNEXT 2000, s.r.o. 
Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 
GPS: 49°4'8.614"N, 17°27'30.088"E 
tel.: 733 322 517, 731 441 633 
Provozní doba:  

Úterý:   8:00 - 12:00 
Středa: 9:00 - 16:00  
Čtvrtek: 9:00 - 16:00 
 

 

  

mailto:klimova@inext.cz
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3. JAK PLATIT ZA SLUŽBY 

 

Hlavní zásady pro platbu: 

• při zadávání vždy pečlivě zkontrolujte číslo účtu a kód naší banky 
• vždy zadejte a pečlivě zkontrolujte variabilní symbol 
• částku udejte v přesné výši přesně tak, jak je na faktuře, nezaokrouhlujte 
• na poukázku údaje vypisujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem 
• pokud vám něco není zcela jasné, neváhejte nás kontaktovat (nejlépe mailem na 

fakturace@inext.cz nebo telefonicky 576 510 000) 

 

Jednorázovým bankovním převodním příkazem (preferovaný způsob) 

Příkaz lze podat bance buď elektronicky nebo v papírově formě. Při platbě vždy uveďte 

číslo účtu příjemce včetně kódu banky, variabilní symbol a částku. Všechny tyto údaje 

naleznete na faktuře. Částku nikdy nezaokrouhlujte. Specifický symbol není využíván. 

Všechny zadaná čísla prosím zkontrolujte jinak nebude příkaz správně zpracován. Jako 

doklad o platbě Vám bude sloužit výpis z vašeho bankovního účtu. 

 

Důležité upozornění:  

Od 1.1.2015 se některým klientům změnilo číslo účtu pro platby na 23456/2700. Pokud 

máte naveden trvalý příkaz, NEMUSÍTE jej zatím měnit. Stávající čísla účtů jsou zatím 

platná. 

V hotovosti na pobočce 

Fakturu lze uhradit v hotovosti na našich pracovištích ve Vsetíně a ve Zlíně v pracovních 

dnech od 8:00 do 16:00 hod. (adresy najdete na této stránce). Pro rychlé zpracování 

prosím vezměte s sebou VŽDY fakturu. Za příjem hotovosti není účtován žádný poplatek. 

Obdrženou stvrzenku dobře uschovejte, doporučená doba úschovy je 12 měsíců od data 

splatnosti faktury. 

Trvalým bankovním převodním příkazem 

Příkaz lze podat bance buď elektronicky nebo v papírově formě. Při platbě vždy uveďte 

číslo účtu příjemce včetně kódu banky a částku. Částku nikdy nezaokrouhlujte. 

Důležitým údajem na trvalém příkazu je datum splatnosti a četnost. Pokud je Vaše 

služba účtována čtvrtletně, splatnost by měla být vždy v první polovině prvního měsíce 

kalendářního čtvrtletí. (například 10.ledna za služby za 1-3 měsíc). Nikdy neudávejte 

splatnost dopředu (například platbu za služby za 1-3 měsíc neplaťte již v prosinci). 

Variabilní symbol uveďte z aktuální, tedy nejmladší faktury, kterou máte k dispozici, 

když příkaz zadáváte. Následně již ho nemusíte měnit přesto, že další obdržené faktury 
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budou mít variabilní symboly jiné. Trvalý příkaz nikdy nezadávejte podle první faktury, 

kterou obdržíte (je většinou na nestandardní částku, např. obsahuje aktivační poplatky 

nebo dopočet neúplného čtvrtletí). Pro čtvrtletní platby zadejte interval plateb čtvrtletní, 

pro měsíční pak měsíční (zabráníte tím odesílání peněz z vašeho účtu častěji než je 

potřeba). Všechny potřebné údaje naleznete na faktuře. Specifický symbol není 

využíván. Všechna zadaná čísla prosím zkontrolujte, jinak nebude příkaz správně 

zpracován. Jako doklad o platbě Vám bude sloužit vždy výpis z vašeho bankovního účtu. 

Pokud příkaz z nějakého důvodu měníte, vždy se ujistěte, že původní příkaz pozbývá 

svou platnost, zabráníte tím tomu, že peníze odejdou z vašeho účtu vícekrát za stejné 

fakturační období. 

 

V hotovosti poštovní poukázkou A 

Při platbě vždy uveďte číslo účtu příjemce včetně kódu banky, variabilní symbol a 

částku. Všechny tyto údaje naleznete na faktuře. Částku nikdy nezaokrouhlujte. Dále 

vepište adresu příjemce a adresu odesilatele. Adresa odesilatele se musí shodovat s 

adresou na faktuře. Pokud tedy platíte složenkou za někoho jiného, uveďte vždy adresu 

z faktury, nikoliv svoji. Specifický symbol není využíván, taktéž do zprávy pro příjemce 

nic nevpisujte, údaje nejsou nijak zpracovávány. Poštovní poukázka není v této chvíli 

součástí odesílaných faktur, poukázku dostanete na každé České poště. Obdrženou 

stvrzenku dobře uschovejte, doporučená doba úschovy je 12 měsíců od data splatnosti 

faktury. 

 

Vzor poukázky: 
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V hotovosti poštovní poukázkou C (využijte raději složenku A) 

Při platbě vždy uveďte adresu odesilatele jak je vytištěna na faktuře. Pokud tedy platíte 

složenkou za někoho jiného, uveďte vždy adresu z faktury, nikoliv svoji. Částku nikdy 

nezaokrouhlujte. Variabilní symbol uveďte do zprávy pro příjemce, žádné další 

informace nepřidávejte, nejsou zpracovávány. Poštovní poukázka není v této chvíli 

součástí odesílaných faktur, poukázku dostanete na každé České poště. Jako adresu 

příjemce uveďte INTERNEXT 2000 s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín. Obdrženou 

stvrzenku dobře uschovejte, doporučená doba úschovy je 12 měsíců od data splatnosti 

faktury. 

 

Vzor poukázky: 

 

Hotovostním vkladem na účet příjemce 

Fakturu lze uhradit v hotovosti na kterékoliv pobočce ČSOB vkladem na náš účet. Peníze 

vkládejte přesně podle údajů na faktuře, nezapomeňte správně zadat a zkontrolovat 

variabilní symbol. Pokud zde dojde k chybě, s největší pravděpodobností vaši platbu 

nebudeme schopni přiřadit a faktura bude figurovat jako nezaplacená. U tohoto způsoby 

platby nemáme žádnou možnost dodatečné identifikace plátce. Obdrženou stvrzenku 

dobře uschovejte, doporučená doba úschovy je 12 měsíců od data splatnosti faktury. 

SIPO 

Tento způsob platby je aktuálně k dispozici pouze obyvatelům domů ve správě 

Stavebního bytového družstva Budovatel Zlín. O možnosti této platby se informujte na 

některém z našich pracovišť.  
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Inkasem z účtu 

Tento způsob platby není aktuálně k dispozici. 

 

Vzor vystavené faktury: 
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4.  FAQ – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ 

Kdy mi začnou služby fungovat? 

Pr í pojka Va m bude technikem zprovozne na ihned po na vs te ve  nas eho technika. 
V pr í pade  zr í zení  sluz by IPTV nebo balí c ek se jedna  o 2 na vs te vy. Pr i první  na vs te ve  
za kazní ka technici dovedou kabel do bytu za kazní ka a na sledne  druhy  ty m techniku  
pr iveze za kazní kovi smlouvu k podpisu a nainstaluje a zprovozní  samotnou sluz bu. 

 

Co je potřeba k podpisu smlouvy, a kdy ji podepíši? 

Smlouva se podepisuje u Va s doma v ra mci aktivace, na za kaznicke m centru, nebo se 
smlouva k podpisu zasí la  pos tou.  V první m pr í pade  ji aktivac ní  technik  pr inese s sebou 
na instalaci a projde s Va mi ves kere  informace v ní  uvedene . Technikovi se rovne z  hradí  
pr í padna  vratna  za loha na sluz by. Me jte prosí m pr ipraveny  svu j obc ansky  pru kaz pro 
kontrolu totoz nosti. 

  

Mohu ukončit smlouvu před uplynutím doby určité? 

Smlouva se podepisuje na dobu urc itou nebo dobu neurc itou. V pr í pade  smlouvy na 
dobu urc itou (12, 24, 36 me sí cu ) je smlouvu možné předčasně vypovědět, ovšem za 
nedodržení smlouvy je stanovena smluvní pokuta. V pr í pade  ste hova ní  ma  klient 
moz nost smlouvu pr epsat na nove ho na jemce, nebo si ji pr este hovat s sebou, pokud je 
nove  bydlis te  v dosahu nas í  sí te . Smlouva se po uplynutí závazku automaticky 
prolonguje o stejné časové období, ale za kazní k ma  moz nost poz a dat o jakoukoliv 
zme nu smlouvy nejpozde ji 20 dní  pr ed tí mto termí nem. 

 

Jak probíhá fyzická aktivace služeb? 

Ve smluvene m termí nu se k Va m dostaví  technik, ktery  Va m nainstaluje pr í pojku. Pro 
pr ipojení  pouz í va me  kabela z  UTP 5e, kterou pr ivedeme do Vas eho bytu. Kabela z  se 
volne  loz í  (fina lní  maskovací  u prava kabelu je za lez itost za kazní ka) a zapojí  se do sí ťove  
karty ve Vas em poc í tac i, pr í padne  do switche nebo routeru, ze ktere ho se vedou kabely k 
dals í m zar í zení m (STB, telefon  apod.). 

 

Co je to agregace? 

Agregace je sdí lení  pr enosove ho pa sma (rychlosti  pr ipojení )  skupinou uz ivatelu . 
Maxima lní  agregace na sí ti INTERNEXT je 1:10. Za kazní k ma  moz nost objednat 
neagregovane  tarify, ktere  nesdí lí  s dals í mi uz ivateli a jsou garantovane  (80MEGA, 
100PRO). 

 

Co je FUP? 

(anglicky Fair User Policy) je soubor pravidel k omezení  rychlosti pr ipojení  uz ivatelu  po 
pr ekroc ení  dane ho limitu pr enosu. 
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Co je HDTV? 

(anglicky High-definition television) oznac uje forma t vysí la ní  televizní ho signa lu s 
vy razne  vys s í m rozlis ení m, nez  jake  umoz n ují  tradic ní  forma ty (PAL, SECAM, NTSC). 
HDTV se vysí la  digita lne  a mu z e tak by t pouz ita jako jeden z forma tu  digita lní  televize 
DVB. V souc asne  dobe  je HDTV definova na pro rozlis ení  1080 prokla dany ch nebo 
neprokla dany ch (progresivní ch) r a dku , pr í p. 720 neprokla dany ch r a dku . Rozme ry 
obrazu jsou v pome ru 16:9. Ke sledova ní  HDTV je tr eba mí t zar í zení , ktere  je schopne  
pracovat s vys s í m rozlis ení m normy (vy robci ho oznac ují  jako HD ready). Jako HD ready 
jsou obvykle oznac ova na zar í zení , ktera  doka z í  zpracovat obraz ve standardech 720 p a 
1080i. HD ready neoznac uje plne  HD rozlis ení , ktere  se oznac uje jako „Full HD“ a je 
definova no rozlis ova ní m 1920x1080 neprokla dane . Sledova ní m HDTV na klasicke  
televizi s PAL (pomocí  zar í zení , ktere  doka z e pr eve st HDTV na PAL) dosa hnete jen o ne co 
leps í  kvality oproti analogove mu vysí la ní . 

 

Co je Wi-Fi? 

Wi-Fi (nebo take  Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice oznac ení  pro ne kolik 
standardu  IEEE 802.11 popisují cí ch bezdra tovou komunikaci v poc í tac ovy ch sí tí ch (te z  
Wireless LAN, WLAN). 

 

Co je VoIP? 

(anglicky Voice over IP) je technologie, umoz n ují cí  pr enos digitalizovane ho hlasu 
prostr ednictví m poc í tac ove  sí te  nebo jine ho media, prostupne ho pro protokol IP. Vyuz í va  
se pro telefonova ní  prostr ednictví m internetu, intranetu nebo jake hokoliv jine ho 
datove ho spojení . 

 

Co je IPTV? 

(anglicky Internet Protocol Television) je technologie digita lní  televize, ktera  je namí sto 
klasicke ho c i kabelove ho vysí la ní  pr ena s ena prostr ednictví m poc í tac ove  sí te  a Internet 
Protocolu (IP). 

 

Potřebuji k připojení k internetu modem či jiné zařízení? 

V pr í pade  pr ipojení  na opticke  sí ti není  z a dny  modem potr eba. Chcete-li vs ak internet 
vyuz í vat na ví ce poc í tac í ch za roven , je potr eba si por í dit (wi-fi) router. Wi-fi router  si 
mu z ete zakoupit pr í mo od na s. 

 

Co je to IP adresa a jak ji zjistím? 

IP adresa je jednoznac na  identifikace  konkre tní ho zar í zení   (typicky poc í tac e)  v 
prostr edí  Internetu. Uda va  se  ve tvaru yyy.yyy.yyy.yyy, kde yyy je c í slo v rozsahu 0 az  
255. Mu z e vypadat napr í klad takto: 77.34.123.115. Vas i IP adresu mu z ete zjistit 
napr í klad zde: http://www.mojeip.cz 

http://www.mojeip.cz/
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IP adresy v nas í  sí ti jsou standardne  ver ejne , pr ide lene  staticky. Pr í stupove  u daje pr eda  
za kazní kovi technik pr i instalaci. 

 

Musím využívat službu INTERNET, abych mohl(a) využívat i službu 
INTERNEXT IPTV? 

Nemusí te, sluz bu IPTV si mu z ete koupit jako samostatnou sluz bu.  Pr ipraví te se ovs em o 
zají mava  cenova  zvy hodne ní , ktere  nabí zí me v nas ich balí c cí ch sluz eb. 
 
 

Je ke službě INTERNEXT IPTV potřeba nějaké speciální zařízení? 

K tomu, aby bylo moz ne  sluz bu INTERNEXT IPTV (Balí c ek) vyuz í vat, potr ebujete Set-
top-box, ktery  Va m pronajmeme, nebo si jej mu z ete koupit.Vratna  kauce se vrací  po 
ukonc ení  smluvní ho vztahu. Pokud ma  za kazní k ví ce smluv, ktere  obsahují  IPTV, hradí  za 
kaz dou smlouvu vratnou kauci. Kauce se neplatí za počet set-top boxů, ale za počet 
smluv s IPTV! 

 

Je možné za jednu přípojku připojit více STB? 

Ano, na jednu pr í pojku lze pr ipojit az  3 STB.  

 

Musím platit televizní poplatky České televizi, i když využívám IPTV 
od Vás? 

Ano, dle za kona musí  kaz da  fyzicka  i pra vnicka  osoba vlastní cí  televizní  pr ijí mac  platit 
televizní  poplatky C eske  televizi. 

 

Mám 2 set-top-boxy, mohu si půjčovat filmy na každý zvlášť? 

STB (set-top boxy) jsou na sobe  neza visla  zar í zení , proto je moz ne  za roven  na kaz de m z 
nich sledovat jiny  film. 

 

Jaké je bankovní spojení na společnost INTERNEXT 2000 s.r.o.? 

c . u c tu: 23456/2700 Unicredit bank a.s.  
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5. NEFUNGUJE INTERNET, CO MÁM DĚLAT? 

V případě, že přestane fungovat internet, doporučujeme nejdříve zkusit odpojit router 

od zdroje napájení na cca 5 minut (tzv. provést restart zařízení).  Jestliže máte na 

rodinném domě anténu, doporučujeme provést i restart antény krátkodobým odpojením 

zdroje napájení od elektrické energie. Zdroj  napájení najdeme tak, že postupujeme  od 

antény po kabelu, kde narazíme na malou (většinou černou) krabičku (ta se jmenuje 

POE adaptér), která je napojena na zásuvku. 

Pokud se připojujete k Vaši síti bezdrátově a internet nefunguje, vyzkoušejte prosím 

odpojení a znovu připojení k Vaší WIFI síti. 

V případě problémů s nefunkčním internetem  NEMAČKEJTE TLAČÍTKO RESET  na 

Vašem routeru. Při zmáčknutí dojde k resetování routeru do továrního nastavení a bude 

jej potřeba znovu nakonfigurovat. Znovu nastavení routeru u naší společnosti je 

zpoplatněný zásah. 

Diagnostika: 

Na routeru  nebliká nebo nesvítí žádná kontrolka 

Zkontrolujte zapojení napájecí konektoru, který je černé barvy s kulatou koncovkou. Ten 

musí být zasunutý v konektoru POWER. Ověřte také, zda je napájecí zdroj zapojené do 

elektrické zásuvky 230V a zda je zásuvka pod proudem. V neposlední řadě zkontrolujte 

vizuálně  kabeláž, zda není v některém místě poškozená. Pokud jste vše výše uvedené 

překontrolovali a Váš router stále  nefunguje, tak by mohl být  nejspíš vadný.  V tom 

případě kontaktujte dodavatele zařízení s žádostí o další postup.  

Nevidím svou wi-fi síť v seznamu bezdrátových sítí  ** 

Vidíte novou síť s názvem „TPLink“ nebo „Netis“? Router byl zřejmě vyresetován do 

továrního nastavení a je nutné jej znovu nakonfigurovat, viz. kapitola  5. „Wi-fi routery“. 

Nevidíte žádnou síť? Zřejmě máte vypnutý nebo vadný bezdrátový síťový adaptér ve 

Vašem počítači. 

Ikona sítě je přeškrtnutá červeným křížkem 

S největší pravděpodobností je problém v kabelu nebo koncovce. Pokud máte router a 

jste do něj připojeni kabelem, tak  prosím překontrolujte kabel mezi routerem a 

počítačem. Může být odpojen nebo poškozen konektor, případně může být poškozen i 

kabel .  V prvním případě doporučujeme kontaktovat technickou podporu, která 

problém diagnostikuje. V případě druhém stačí poškozený kabel nahradit novým. 

Na ikoně sítě je žlutý vykřičník 

Tuto závadu může způsobovat zpravidla problém s konfigurací adaptéru, problém 

s routerem nebo i výpadek na trase. Pokud máte router, doporučujeme jeho restart  
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odpojením od napájení na cca 5 minut a následně opětovným zapojením do elektrické 

sítě, . Pokud by výše uvedené nevedlo k nápravě, kontaktujte prosím technickou 

podporu. 

Nesvítí  dioda na POE (napájecí adaptér antény) 

Pokud kontrolka na zařízení nesvítí, zkontrolujte prosím následující: 

✓ zda je zdroj napájející  zapojen do funkční zásuvky 

✓ zda je elektrická zásuvka v pořádku 

✓ Vyzkoušejte restart zařízení krátkodobým odpojením od elektrické energie. 

✓ V případě, že výše uvedené kroky nevedly k nápravě, kontaktujte prosím 

technickou podporu. 

Výše  uvedené problémy patří mezi nejčastější, je samozřejmě možné, že nastane 

problém jiný, zde nepopsaný, v tom případě se rovnou obraťte na technickou podporu.  

**  pouze pro routery dodané naší společností 
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6. PROBLÉMY S RYCHLOSTÍ PŘIPOJENÍ 

Pokud registrujete problém s rychlostí Vašeho připojení, zkuste odpojit na pár 

minut Váš router ze zásuvky. Pokud by výše uvedené nevedlo k nápravě, 

vyzkoušejte prosím níže uvedené kroky. 

Ověření tarifu 

V prvním kroku prosím ověřte, jakou si platíte rychlost. Tuto informaci naleznete na 

smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou jste obdrželi při 

zřízení přípojky. Veškeré tarify ( pokud není psáno ve smlouvě jinak) jsou agregované 

(vysvětlení pojmu viz kapitola 4). Agregaci k Vašemu tarifu  můžete zjistít 

v ceníkuzveřejněném na našich stránkách www.internext.cz nebo Vám ji sdělí na 

obchodním oddělení. 

Otestování rychlosti naším speedtestem 

Ověřili jste tarif a rychlosti se Vám stále nezdají? , pokračujte na naši stránku 

www.internet-rychlost.cz, zde klikněte na  „BEGIN TEST“ a počkejte než test proběhne. 

Po ukončení testu se Vám ukážou hodnoty download (stahování) a upload (odesílání). 

Ke spuštění testu je nutné mít nainstalován Adobe flash player.  

 

 

 

Měření vždy provádějte připojeni kabelem. Při připojení přes wi-fi 

může docházet ke snížení rychlostí (díky lokálnímu rušení nebo 

maximální propustnosti routeru), v tom případě nejsme schopni  

garantovat naměřené výsledky. 

 

http://www.internext.cz/
http://www.internet-rychlost.cz/
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Pokud přesto trváte na měření rychlosti přes zařízení připojené na wi-fi, tak je potřeba 

počítat s tím,  že rychlost  bude vždy nižší než po kabelovém připojení. U WiFi 

technologie 802.11n je maximální přenosová rychlost v reálném prostředí kolem 70-

80Mbit a u starších zařízení, které podporují pouze 802.11g bude rychlost v rozmezích 

15-20Mbit. 

 

 

7. NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP 

Pro provoz zařízení v naší síti je nutné mít nastavené IP adresy ve Vašem koncovém 

zařízení (pozor, netýká se routujících jednotek). Podrobné návody na nejrozšířenější 

operační systémy naleznete níže. V případě použití routeru tuto část přeskočte a 

pokračujte v kapitole „8. WI-FI ROUTERY“ .  

 

Připojení nového zařízení 

V případě výměny zařízení, tzn. routeru nebo počítače (počítače připojeného přímo 

kabelem, bez routeru) se Vám nepodaří navázat spojení, protože náš systém nenajde 

shodu mezi vnitřní síťovou adresou nového zařízení (tzv. MAC adresa) a záznamem v 

naší databázi, který byl pořízen při zprovoznění Vaší přípojky. Proto jsme pro vás 

zprovoznili možnost načtení MAC adresy nového zařízení jednoduše pomocí SMS 

zprávy. 

 

Jak na to? 

 

Pošlete SMS zprávu na číslo 603 256 220 ve tvaru: MAC číslo_smlouvy  

Např: MAC B12345 

 

Tuto službu můžete využívat 24 hodin denně, s limitem 1 změny za hodinu. Původní 

MAC adresa se z naší databáze vymaže. 
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Windows XP 

a) Připojení na přímo 
 

Stisknout souběžně klávesu s logem Windows a klávesu R.  
 

 

 
Otevře se okno Spustit a zde zadejte příkaz ncpa.cpl + potvrďte klávesou Enter. 
 

 
 

 
Otevřou se Vám Síťová připojení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Síť Ethernet, 
případně na Připojení k místní síti v závislosti na verzi Vašeho operačního systému a vyberte 
Vlastnosti. 
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Zde vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klikněte na Vlastnosti. 

 

Klikněte na, Použít následující adresu IP a do prázdných políček vyplňte údaje z karty 

připojení, kterou jste od Nás obdrželi, poté potvrďte tlačítkem OK. Po připojení na přímo je ještě 

potřeba zažádat formou SMS o změnu MAC adresy Vašeho zařízení, viz. Karta připojení, nebo si 

případně telefonicky o změnu  požádat na technické podpoře. 
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b) Připojení k bezdrátové síti 

V nabídce start klikněte na Spustit… 

 

 

 

 

Do prázdného řádku napište příkaz ncpa.cpl a klikněte na OK 
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V Síťových připojeních klikněte pravým tlačítkem na Bezdrátové připojení k síti a zde vyberte 

možnost Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici. 

 

 

 

 
 

Otevře se Vám seznam dostupných sítí Wi-Fi. Podle názvu vyberte Vaši bezdrátovou síť, a 
klikněte na, Připojit. 
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Windows 7 

a) Připojení na přímo 

Stisknout souběžně klávesu s logem Windows a klávesu R.  
 

 

Otevře se okno Spustit, zde zadejte příkaz ncpa.cpl, potvrďte klávesou Enter. 
 

 

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Síť Ethernet, případně na Připojení k místní sítí 
v závislosti na verzi Vašeho operačního systému a vyberte Vlastnosti. 
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Klikněte na Protokol TCP/IP v4, poté na Vlastnosti. Zde vyberte možnost Použít následující 
adresu IP a Použít následující adresy serverů DNS. Do prázdných políček vyplňte údaje 
z karty připojení, kterou jste od Nás obdrželi a potvrďte tlačítkem OK. 
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b) Připojení k bezdrátové síti 

 

Na panelu vpravo dole, klikněte levým tlačítkem na ikonu bezdrátové sítě. 
 

 

 

 

 

Otevře se Vám seznam dostupných sítí Wi-Fi. Podle názvu vyberte Vaši bezdrátovou síť, a 

klikněte na, Připojit (Connect). 
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Windows 8 

a) Připojení na přímo 

Stisknout souběžně klávesu s logem Windows a klávesu R.  
 

 

Otevře se okno Spustit, zde zadejte příkaz ncpa.cpl, potvrďte klávesou Enter. 
 

 

 
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Síť Ethernet, případně na Připojení k místní sítí 
v závislosti na verzi Vašeho operačního systému a vyberte Vlastnosti. 
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Klikněte na Protokol TCP/IP v4, poté na Vlastnosti. Zde vyberte možnost Použít následující 
adresu IP a Použít následující adresy serverů DNS. Do prázdných políček vyplňte údaje 
z karty připojení, kterou jste od Nás obdrželi a potvrďte tlačítkem OK. 
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b) Připojení k bezdrátové síti 

Na panelu vpravo dole, klikněte levým tlačítkem na ikonu bezdrátové sítě. 
 

 

 

Otevře se Vám seznam dostupných sítí Wi-Fi. Podle názvu vyberte Vaši bezdrátovou síť, a 
klikněte na, Připojit. 
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Windows 10 

a) Připojení na přímo 

 

1. Otevřete Nabídku Start, klikněte na Nastavení a zvolte položku Síť a Internet. 
 

 

 
Zde klikněte na Ethernet a vyberte Změnit možnosti adaptéru. 
 

 

 

 



 

29 

 
 
Pravým tlačítkem myši klikněte na Ethernet a vyberte Vlastnosti. 
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Vyberte Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na Vlastnosti. 
 

 

 

Zde označte Použít následující IP adresu a Použít následující adresy serverů DNS. Do 
prázdných políček poté vyplňte údaje, které najdete na Vaší kartě připojení. 
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b) Připojení k bezdrátové síti 

Na panelu vpravo dole, klikněte levým tlačítkem na ikonu bezdrátové sítě. 
 

 

 

Otevře se Vám seznam dostupných sítí Wi-Fi. Podle názvu vyberte Vaši bezdrátovou síť, a 
klikněte na, Připojit. 
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8. WI-FI ROUTERY 

TP-LINK TL-WR741N 

Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky 
stejné administrační rozhraní, proto se dá zjednodušeně říct, že tento návod bude v podstatnch 
rysech platit i na ostatnímodely výrobce.. Návod je tvořen podle oblíbeného modelu TL-
WR741N. 
 

Zapojení routeru 
 

Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený WAN. Váš počítač připojte dalším 

kabelem do portu 1 až 4.  Je jedno, který z portu použijete, všechny jsou totožné. Zasuňte 

napájecí konektor do portu POWER a zdroj zapojte do elektrické zásuvky. Uveďte zapínací 

tlačítko do stavu On. Vyčkejte zhruba 2 minuty, než router nastartuje.   
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LED indikace 

Nyní zkontrolujte, zda LED kontrolky signalizují podle následujícího nákresu. Pokud kontrolky 

svítí jinak, než je popsáno, zkontrolujte znovu správné zapojení všech kabelů.  

 

 

 

 - indikuje zapojení internetového kabelu 

 - indikuje zapnuté napájení routeru 

  - indikuje zapnutou WiFi síť 

 - indikuje správnou funkci routeru 

 

Nastavení počítače pro komunikaci s routerem 

 

Na vaši klávesnici stiskněte současně klávesu  +  

Do okna, které se vám otevřelo, zadejte příkaz ncpa.cpl a potvrďte OK 

 

 
 

Klikněte 2x  na ikonu „Síť Ethernet“, případně na „Připojení k místní síti“ u starších verzí 

operačního systému Windows 
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Nyní klikněte na tlačítko Vlastnosti 

 

 

 

Vyhledejte a 2x klikněte na Protokol TCP/IP v4.  
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V okně které se Vám otevře, je nutném aby byl černý puntík u volby Získat IP adresy z DHCP 

automaticky a Získat adresy serveru DNS automaticky.  
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Nyní potvrďte vše tlačítkem OK a v předchozím OK zvolte taktéž OK. Ostatní okna můžete zavřít 

pomocí křížku.  

Do internetového prohlížeče (například Internet Explore, Firefox, Chrome) napište adresu 

192.168.1.1  a potvrďte klávesou Enter. Pokud adresa 192.168.1.1 nefunguje, zkuste variantu 

192.168.0.1 

 

 

Budete vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla. To je ve výchozím stavu admin a heslo 

admin a klikněte na OK. 
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Nastavení dynamického získávání IP adres – rodinné domy (novější přípojky) 

U některých přípojek na rodinných domech jsou už IP adresy nastavené přímo v anténní 

jednotce , proto není nutné IP adresy v routeru nastavovat. Pouze zkontrolujte kliknutí na 

položku“ Network – WAN“ zda WAN Connection Type zda je přepnuté na volbu Dynamic IP 
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Pokud si nejste jistí nastavením, zavolejte na technickou podporu 576 510 003, kde vám 

případně typ vašeho připojení rádi sdělíme.   

 

Nastavení statických IP adres – přípojky v bytových domech 

U přípojek v bytových domech je nutné nastavit vždy statickou adresu. Jděte tedy do záložky 

„Network – WAN“ a WAN Connection Type přepněte z Dynamic IP na Static IP. Nyní vyplňte IP 

adress (IP adresa), Subnet Mask (Maska podsítě), Default Gateway (Výchozí brána) a Primary 

DNS (Upřednostňovaný DNS), Secondary DNS (Alternativní DNS) a klikněte na tlačítko Save 

 

 

 

 

Nastavení WiFi sítě 

Pokud chcete konfigurovat bezdrátovou část routeru, pak klikněte v menu na „Wireless“ a 

následně na  „Wireless Settings“. Zde uvidíte možnost zadání „Wireless Network Name“ což je 

právě název vaši bezdrátové sítě (SSID). Doporučujeme použít údaje, které máte na kartě 

připojení, případně můžete používat vlastní název sítě, nicméně vyhněte se diakritice a mezerám 

a ujistěte se, že používáte opravdu silné heslo, aby nedošlo ke zneužití Vašeho připojení 

neoprávněnou osobou Dále je nutné přepnout Region na Czech Republic., Na závěr nastavení 

uložte kliknutím na tlačítko „Save“. 
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Nejspíše vás router upozorní v angličtině, že volba nesprávné země může způsobit rušení a 

porušuje platné zákony.  

Toto  upozornění potvrďte tlačítkem OK. 

 

Následně se objeví červené  upozornění, že změna se projeví až po restartování, klikněte tedy na 

„click here“ a následně na „Reboot“ a vyčkejte, než se router restartuje a změny uloží.  

 

 

Nyní můžeme pokračovat v nastavení hesla pro vaši bezdrátovou síť. Toto nastavení najdete 

v položce Wireless a následně Wireless Security. Zde si můžete vybrat typ zabezpečení, 

doporučujeme zvolit WPA/WPA2 – Personal. 

Do kolonky Password vyplňte své bezpečné heslo, které musí mít minimálně 8 znaků. Heslo 

nesdělujte nikomu cizímu! Pro uložení nastavení klepněte na tlačítko Save. 
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Opět budete upozorněn, že se změny projeví až po restartu. Potvrďte tlačítkem OK, a jakmile se 

objeví červené hlášení, klikněte na click here a následně potvrďte Reboot 

 

 

 

 

Nyní máte úspěšně nakonfigurovaný router TP-LINK. V případě dotazu, či nejasnosti se 

neváhejte obrátit na technickou podporu a to buď emailem na podpora@inext.cz, nebo 

telefonický na 576 510 003. 

 

 

 

 

mailto:podpora@inext.cz
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Netis WF2419 

Zapojení routeru 
 

Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený WAN. Váš počítač připojte dalším 

kabelem do portu LAN1 až LAN4.  Je jedno, který z portu LAN použijete, všechny jsou totožné. 

Zasuňte napájecí konektor do portu PWR a zdroj zapněte do elektrické zásuvky. Vyčkejte zhruba 

2 minuty, než router nastartuje.   

 

 

LED indikace 

 

 

SYS – signalizuje aktivní napájení routeru, kontrolka pomalu problikává  

WPS – standardně vypnuté, signalizuje aktivní funkci WPS pro snadnější připojení k WiFi 

pomoci PIN  

WAN – signalizuje zapojení přívodního internetového kabelu, při správné funkci problikává  

LAN1 - LAN4 – signalizuje aktivní připojení počítače, či jiného zařízení, svítí či rychle problikává 

při aktivním spojení 
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Nastavení počítače pro komunikaci s routerem 
 

Na vaši klávesnici stiskněte souběžně klávesu  +  

Do okna, které se vám otevřelo, zadejte příkaz ncpa.cpl a potvrďte OK 

 

 
 

Klikněte 2x  na ikonu „Síť Ethernet“, případně na „Připojení k místní síti“ u starších verzí 

operačního systému Windows 
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Nyní klikněte na tlačítko Vlastnosti 

 

Vyhledejte a 2x klikněte na Protokol TCP/IP v4.  
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V okně které se Vám otevře, je nutném aby byl černý puntík u volby Získat IP adresy z DHCP 

automaticky a Získat adresy serveru DNS automaticky.  

 

 

 

Nyní potvrďte vše tlačítkem OK a v předchozím okně zvolte taktéž OK. Ostatní okna můžete 

zavřít. 

 

Do internetového prohlížeče (například Internet Explore, Firefox, Chrome) napište adresu 

192.168.1.1  a potvrďte klávesou Enter. 

 

 

Zobrazí se vám nabídka Quick Setup. Doporučujeme přepnout pomocí roletky do českého 

jazyka a to kliknuti na nápis English zvolením Čeština 
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Nastavení dynamického získávání IP adres – rodinné domy (novější přípojky) 
 

U některých přípojek na rodinných domech jsou už IP nastavené v anténní jednotce na střeše 

vašeho domu a zde tedy ponechte Typ připojení – DHCP.  Pokud si nejste jistí nastavením, 

zavolejte na technickou podporu 576 510 003, kde vám případně typ vašeho připojení rádi 

sdělíme.   
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Nastavení statickéIP adresy – přípojky v  bytových domech 
 

U přípojek v bytových domech je nutné nastavit vždy statickou adresu. Je nutné tedy volbu 

přepnout na Statická IP adresa, kdy se Vám následně zobrazí řádky pro zadání IP adresa sítě 

WAN, Maska podsítě, Výchozí brána, Primární DNS a Sekundární DNS. Tyto řádky vyplňte 

údaji, které naleznete na kartě připojení, případně pokud tuto kartu nemáte,  kontaktujte 

technickou podporu na čísle 576 510 003, kde vám údaje rádi sdělíme. Připravte si prosím 

předem číslo Vaší smlouvy.   

Pro uložení nastavení klepněte na tlačítko Uložit.  

 

Nastavení WiFi sítě  
 

Do kolonky SSID napište název bezdrátové sítě. Doporučujeme použít údaje, které máte na kartě 

připojení, případně můžete používat vlastní název sítě, nicméně vyhněte se diakritice a 

mezerám. Heslo pro síť musí mít minimálně 8 znaků a mělo by být dostatečně bezpečné. Heslo 

nesdělujte nikomu cizímu!  
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Pro uložení nastavení klepněte na tlačítko Uložit.  

 

Nyní máte úspěšně nakonfigurovaný router Netis WF2419. V případě dotazu, či nejasnosti se 

neváhejte obrátit na technickou podporu a to buď emailem na podpora@inext.cz, nebo 

telefonický na 576 510 003. 

 

Reklamace routeru 

Na námi dodaný router je poskytovaná standardní 2 letá záruka. Zda je router ještě v záruce 

můžete ověřit na protokolu o instalaci, případně vám to zjistí na obchodním oddělení .  

Pokud chcete router reklamovat, můžete zvolit jednu z těchto možnosti:  

 

• doručit nebo přivézt router k odeslání autorizovanému servisnímu středisku. Pokud je 

router v záruce, je oprava nebo výměna zdarma. Reklamační řízení musí být vyřešeno 

do 30 dnů.  

• telefonicky dohodnout termín, kdy zákazník přiveze router (případně i notebook, 

pokud je problém v komunikaci s notebookem) a tyto komponenty přivézt a na 

počkání nechat vyřešit problém technickým oddělením ve Vsetíně nebo ve Zlíně. 

Oprava či konfigurace je zpoplatněna dle ceníku služeb s tím, že minimální účtovaná 

doba zásahu je 0,5 hodiny. Pokud je router neopravitelný technickým oddělením, bude 

odeslán na reklamaci autorizovanému servisnímu středisku. Takový zásah je pak 

zdarma.  

• telefonicky dohodnout termín servisního zásahu technika na místě u klienta. Oprava či 

konfigurace je zpoplatněna dle ceníku služeb s tím, že minimální účtovaná doba 

zásahu je 1 hodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:podpora@inext.cz
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9. KUKI IPTV 

KUKI TV je název IPTV služby poskytované naší společností. Funguje nejen na televizi, ale i na 

mobilním telefonu, tabletu nebo počítači. Mobilní telefon nebo tablet se dá také využít jako 

dálkový ovladač této služby a to ani nemusíte být ve stejné místnosti, domě, městě. Obě tyto 

funkce fungují odkudkoliv, kde jste připojeni k internetu**.  KUKI TV umí také přehrávání až 48 

hodin zpět v čase, takže už žádný pořad nezmeškáte. 

 ** je potřebné dostatečně rychlé připojení, viz. níže „Technické parametry služby“ 

 

Technické parametry služby: 

Minimální požadovaná rychlost internetového připojení 2MB/s s odezvou do 40ms . Pozor u 

mobilního připojení, kde jsou sice dosahovány vysoké rychlosti (3G, LTE), ale odezvy jsou na 

mnohem vyšších hodnotách, což není pro tuto službu dostatečné. 

Mobilní aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem iOS7 a novějším a Android 

4.2.x a vyšším. Aplikaci si můžete stáhnout z nastav.kuki.cz. 

Maximálně podporované rozlišení video výstupu HDMI a SCART je 1080p 

Služba využívá „adaptivní streaming“, který se automaticky přizpůsobuje měnící se kvalitě 

internetového připojení.  

Dostupné jsou následující profily: 

1300-4000 Kbps SD rozlišení 

4000-5000 Kbps HD ready rozlišení 

7000-11500 Kbps full HD rozlišení 

Vždy také záleží na typu kanálu a kvalitě vstupního streamu.  

  

KUKI TV má 3 tarify: 

TV Větší -  30 pevně daných TV stanic + 30 volitelných TV stanic (ze 130 TV stanic) 

TV Menší - 15 pevně daných TV stanic + 15 volitelných TV stanic (z 35 TV stanic) 

TV Partner - 40 televizních programů a programová skladba se nedá měnit  

- Změny se provádějí v nastav.kuki.cz (viz. níže) 

- Programovou skladbu lze měnit jednou měsíčně 
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Schéma zapojení IPTV KUKI 
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Popis ovladačů: 

 

Malý (starý) ovladač: 

 

 

1. vypínač settopboxu 

2. jít nahoru 

3. jít doleva, EPG 

4. jít doprava, EPG 

5. jít dolů 

6. potvrzení volby 

7. jít zpět 

8. kontextové menu 

9. přepínání mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály 

10. hlasitost nahoru + 

11. hlasitost dolů – 

12. ztišení 

 

 

Velký (nový) ovladač: 

 

 

1. vypínač settopboxu 
2. hlasitost nahoru + 
3. hlasitost dolů – 
4. přepínání kanálu 
5. ztišení 
6. kontextové menu 
7. potvrzení volby 
8. jí doleva, EPG, spuštění programu od začátku v EPG 
9. jít doprava, EPG 
10. jít nahoru 
11. jít dolů 
12. přepínání mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály 
13. jít zpátky, přepínání mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály 
14. režim zoom (pro starší TV ve formátu 4:3, pokud je pořad v 16:9) 
15. jít do menu v horní liště 
16. nahrávání nebo odstranění nahrávky 

 

 

 

 

 

 



 

51 

NASTAV.KUKI.CZ 

 

Otevřete stránku nastav.kuki.cz a vyplňte Vaše KUKI ID a heslo. To jste obdrželi při přechodu 

na tuto službu (e-mailem), zřízení smlouvy nebo při instalaci set-top boxu technikem. Pokud 

tyto údaje nemáte, tak se obraťte na naši technickou podporu, po sdělení čísla smlouvy Vám 

budou údaje poskytnuty. 

  

 
 

 

Po přihlášení pokračujte na „NASTAV SI MĚ“ 

 

 



 

52 

Dostanete se do přehledu svých KUKI TV služeb. Vidíte zde aktivní jednotlivé balíčky, můžete si 

další balíčky dokupovat , editovat jednotlivé TV stanice apod. 

 

 
 

Položka „uzamčená do“ znamená, že do toho data se služba nedá jakkoliv měnit! 

 

Určitě Vás bude zajímat změna volitelných programů. Ta se provádí na obrazovce s přehledem 

tvých služeb, stačí srolovat dolů a kliknout na „NASTAV SI KANÁL“ 
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Otázky, odpovědi 

Co je to PIN a kde se definuje?  

PIN slouží k nakupování položek z menu set-top boxu a k odemknutí zablokovaných kanálů.  

Definuje si jej sám uživatel v menu set-top boxu: menu – nastav – konto. K jeho nastavení je 

potřeba znát KUKI ID heslo (obdrželi jste při zřízení služby). Pokud si nechcete PIN nastavovat, 

tak můžete využít přímo KUKI ID heslo. 

Co dělat, když se obraz seká, jsou chyby v obraze nebo set-top box vykazuje nestandardní 

chování? 

Odpojte set-top box a switch umístěný před ním alespoň na 5 minut od napájení. Po uplynutí 5 

minut vše zapojte zpátky do napájení a ověřte, zda TV korektně funguje. Pokud bude KUKI IPTV 

vykazovat stále nestandardní chování obraťte se na technickou podporu ( viz. kontakty). 

Set-top box nestartuje nebo se restartuje při bootování. 

Může se jednat o poškozený software obsluhující Váš set-top box, zkuste provést následující 

kroky k resetu set-top boxu do továrního nastavení: 

a) vypněte STB přes tlačítko ze spodní strany STB 

b) držte tlačítko MENU  na ovladači 

c) zapněte STB  přes tlačítko ze spodní strany a stále držte tlačítko MENU 

d) Jakmile se na STB objeví červená ikona tak vše pustit 

e) Objeví se „initializing network“, v tuto chvíli je potřeba zmáčknout tlačítko MENU 

f) Jakmile se na STB objeví červená ikona, tak vše pusťte 

g) Nyní se nacházíte v servisním menu STB, najeďte na „Systém“ a zvolte „remove 

software“ 

Pokud ani tento postup nepomůže, tak se prosím obraťte na naši technickou podporu. 

 

Další tipy a video návody naleznete na webové stránce kuki.internext.cz nebo v průvodci, který 

se nachází  v menu set-top boxu (menu – nastav – návody), tento průvodce se také spouští při 

prvním zapnutí set-top boxu. 
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10. VOIP 

Zde naleznete správné zapojení VOIP bran/ telefonů, dodávaných naší společností. Nastavení 

software provádí naši technici. Z toho důvodu není potřeba do nastavení zařízení jakkoliv 

zasahovat.  

CISCO SPA 112 

 

 

 

 

Zapojení brány 

a) Nejprve vybalíme přístroj a zapojíme napájecí adaptér do konektoru „DC 5V POWER“ a 

do zásuvky napájení. 

b) Do konektoru „INTERNET“ zapojíme síťový kabel a druhý konec kabelu zapojíme do 

volného konektoru v routeru. 

c) Do konektorů „PHONE 1“ a „PHONE 2“ zapojte jeden nebo dva analogové telefony nebo 

faxy, 
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Zadní panel: 

RESET: 

Stiskněte krátce pro restart brány 

Stiskněte a držte cca 10 sekund pro obnovení továrního nastavení – pozor, tento 

úkon Vám vymaže veškerá nastavení ve Vašem zařízení a bude třeba jej znovu 

nastavit. Jedná o zpoplatněný zásah, cena bude účtována dle platného ceníku. 

PHONE 1 a PHONE 2: 

Dva porty (RJ-11) pro připojení analogových telefonů nebo faxů 

INTERNET: 

 Port (RJ-45) pro připojení k internetu (router) 

DC 5V Power: 

Zdířka pro připojení napájecího adaptéru 
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Horní panel – stavové diody: 

 
 

1 – Stav brány: 

  Zhasnuto - nepřipojeno napájení 

 Svítí - brána je připravena, IP adresa nastavena 

 Bliká pomalu - získávání IP adresy (z DHCP) 

 Bliká rychle - probíhá aktualizace firmwaru, neodpojujte napájení! 

2 – Internet: 

 Zhasnuto - internet nepřipojen 

 Bliká - probíhá přenos dat 

3 a 4 – Linka1 a Linka2: 

 Zhasnuto - linka nepřipojena 

 Svítí - sluchátko zavěšeno 

 Bliká - sluchátko zvednuto, probíhá hovor 
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Siemens GIGASET A510 IP 

 

Obsah balení 
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1. Základna Gigaset A510 IP 

2. Síťový kabel pro připojení základnové stanice k elektrické zásuvce 

3. Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k pevné síti (RJ11, mírně zploštělý) – 

v závislosti na území či poskytovateli dodáván ve verzi 3a nebo 3b 

4. Ethernetový kabel (LAN RJ45) pro připojení základnové stanice k routeru 

5. Sluchátko Gigaset A510H 

6. Dva akumulátory pro sluchátko (nenabité) 

7. Kryt přihrádky na akumulátory sluchátka 

8. Nabíječka na sluchátko 

9. Síťový adaptér pro připojení nabíječky k napájecí síti 

10. Návod k obsluze a disk CD 

Propojení a kompletace 

- Vezmeme sluchátko (5), vložíme do něj baterie (6) a nasadíme kryt (7), 

- Propojíme nabíječku na sluchátko (8) se síťovým adaptérem (9), 

- K základně (1) do kulatého konektoru na zadní straně připojíme síťový adaptér (2), a do 

konektoru na boční straně zapojíme síťový kabel (4) a druhý konec zapojíme do routeru, 

 

Stručný popis sluchátka 

 

1.Intenzita signálu 

2.Ovládací tlačítko - ztlumení mikrofonu 

3.Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování (bliká - 
příchozí hovor; svítí - aktivovaný režim hlasitého telefonování; 
v klidovém stavu - otevření seznamu opakované volby (stisknutí), 
otevření seznamu spojení; Při psaní zprávy SMS - odeslání zprávy SMS; 
Během hovoru: přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého 
telefonování 

4.Přiřazení - Volba síťového hlasového záznamníku (dlouze stisknout) 

5.Tlačítko s hvězdičkou - Zapnutí/vypnutí vyzvánění (podržení); 
během spojení - přepínání impulsní/tónová volba (krátké stisknutí) 

6.Tlačítko zpráv - přístup k seznamům volajících a zpráv; pokud bliká - 
nová zpráva nebo nový hovor 

7.Mikrofon 

8.Tlačítko R - zpětný dotaz, zadání pauzy ve volbě (dlouhé stisknutí) 

9.Tlačítko s křížkem - zamknutí tlačítek (podržení v klidovém stavu); 
přepínání mezi psaním velkých/malých písmen a číslic 

10.Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí - ukončení hovoru, přerušení 
funkce, návrat o jednu úroveň v nabídce(krátké stisknutí), návrat do 
klidového stavu (dlouhé stisknutí), zapínání/vypínání sluchátka 
(dlouhé stisknutí v klidovém stavu) 
 
11.Dialogová tlačítka 
 
12.Displej v klidovém stavu 
 
13.Stav akumulátoru 
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Symboly na displeji 

1.Intenzita signálu 

2.Blokování tlačítek je aktivováno 

3.Vyzvánění je vypnuto 

4.Akumulátory se nabíjí 

5.Stav baterie 

6.Název sluchátka 

7.Aktuální den/ aktuální čas 

8.Budík je zapnutý, čas buzení 

9.Počet nových zpráv (v memboxu, v seznamu hovorů, v SMS 

a v emailech) 

10.Dialogová tlačítka 

 

 

 

 

 

Display během externího hovoru 

1.Navázáno spojení VoIP  

2.Číslo linky VoIP (01-06) 

3.Telefonní číslo nebo jméno volajícího 

4.Délka hovoru 

5.Dialogové tlačítko (nastavení hlasitosti hovorů, vyvolání 

servisních informací) 
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Další symboly na displeji 

Navazování spojení 

 

Spojení navázáno 

 

Není možné navázat 

spojení 

 

Externí hovor 

 

Interní hovor 

 

Zvonění budíku 

 

Informace 

 

Dotaz 

 

Čekejte prosím… 

 

Akce proběhla úspěšně 

 

Akce se nezdařila 

 

 

 

Dialogová tlačítka 

 

1.Aktuální funkce dialogových tlačítek 

2.Dialogová tlačítka 
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Základna (Tlačítko základnové stanice) 

Pokud svíti: 

Připojení LAN je aktivní (telefon je 

spojený s routerem) 

Pokud bliká: 

Probíhá přenos dat prostřednictvím 

připojeni LAN 

Stisknutí: 

Zobrazení IP adresy na sluchátku, 

aktivace služby paging 

Podržení: 

Přepnutí základny do režimu přihlášení

     

 

Podrobnější informace o nastavení a funkcích naleznete v přibaleném 

manuálu. 
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11. ONLINE TV 

Všem zákazníkům nabízíme možnost sledovat více než 44 českých a zahraničních televizních 

programů na svém počítači nebo notebooku. Služba Online TV je poskytována zcela zdarma a 

umožní Vám v dostatečné kvalitě nahradit další domácí televizor.  Online TV je vybavena 

pohodlným programovým průvodcem (TV program) na 14 dnů, který přináší další velmi 

oblíbenou funkci. 

Programová nabídka OnLine TV 

V naší nabídce najdete aktuálně 44 televizních programů a 3 streamy IP kamer. 

 

Jak spustit Online TV na počítači 

Ke spuštění služby Online TV se musíte nejdříve zaregistrovat . 

Pro sledování Online TV na počítači budete potřebovat jen internetový prohlížeč a nainstalovaný 

program FLASH (podporované OS: Win XP a vyšší) ve většině případů FLASH v počítači 

nainstalován máte. Služba je dostupná na adrese: www.online-televize.cz. 

Jak spustit Online TV na Androidu 

Pro sledování Online TV na tabletu či smartphonu se systémem Android doporučujeme použít 

aplikaci IPTV. Po nainstalování a spuštění aplikace je potřeba vybrat volbu "Add URL" a zadat 

tuto adresu: http://www.online-televize.cz/playlists/channels.m3u 

 

 

Služba Online TV není zpoplatněna, nemá klasickou technickou podporu po 

telefonu. V případě problému můžete využít kontaktní formulář k hlášení poruch. 

 

Důležité upozornění! 

Online TV využívá kapacitu Vaší internetové linky. Aby Online TV fungovala správně, neměly by 

být puštěny žádné jiné programy vytěžující internetovou linku, jako jsou například torrent 

downloadery či jiné programy na stahování dat.  

 

V případě potíží s Online TV nejdříve zkontrolujte, zda nemáte puštěny nějaké další programy 

vytěžující Vaší internetovou linku. Následně proveďte kontrolu kapacity linky naším měřičem 

rychlosti na adrese www.internet-rychlost.cz. V případě, že máte doma více počítačů 

využívajících internet ve stejný čas, pamatujte, že každý z těchto počítačů využívá Vaši linku a 

mohou tím ovlivnit sledování OnLine TV. V případě, že jste připojeni přes wi-fi router a Online 

TV se Vám seká či trhá, vyzkoušejte se připojit do routeru kabelem. Pokud problém přetrvává, 

zkuste PC restartovat a pokud ani to nepomůže, napište nám prostřednictvím formuláře k 

hlášení chyb. Máte-li tarif s měsíčním limitem přenesených dat, tzv. FUP, a dojde-li k překročení 

FUP, je pravděpodobné, že Vám Online TV nebude fungovat korektně. 

http://www.online-televize.cz/
http://get.adobe.com/cz/flashplayer/
http://www.online-televize.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv
http://www.online-televize.cz/podpora/
http://www.internet-rychlost.cz/
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12. NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO KLIENTA 

Platné servery pro naše klienty: 

Server příchozí pošty: pop3.inext.cz 

Server odchozí pošty: smtp.inext.cz 

 

Pozor, server odchozí pošty smtp.inext.cz je funkční pouze ze sítě INTERNEXT 2000! 

Lze také využít připojení přes protokol IMAP,  server příchozí pošty je v tomto případě 
imap.inext.cz. 

Pokud využíváte poštovní účet od jiného poskytovatele (google, seznam, atd.), je 

potřeba servery příchozí a odchozí pošty zjistit na internetových stránkách 

příslušných poskytovatelů 

Je možné odeslat pouze 50 emailů během 30-ti minut (ochrana proti spammerům) 

 

Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook 

V různých verzích produktu Microsoft Outlook se může postup lehce lišit. Spusťte 

program Microsoft Outlook a postupujte podle obrázků: 
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Na závěr klikněte na ikonu „Další“ a následně dokončit. Nyní by účet měl být nakonfigurován.  

 

Webmail 

Pokud si přejete prohlížet poštu, kterou máte od nás, aniž byste museli instalovat poštovního 

klienta, tak můžete využít našeho webmail klienta. 

Najdete jej na stránce http://webmail.inext.cz 

Na úvodní obrazovce vyplníte uživatelské jméno ve tvaru Vašeho poštovního účtu 

(xxx@inext.cz), heslo a kliknete na ikonu „přihlášení“. Nyní jste přihlášeni do systému, zde si 

můžete procházet Vaše zprávy. 

http://webmail.inext.cz/
mailto:xxx@inext.cz
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Je potřeba zmínit, že mailbox není neomezený a má svou pevně vymezenou kapacitu. Proto je 

nutné jej občas promazávat (jen v případě, že nevyužíváte poštovního klienta, ten má ve 

výchozím nastavení zapnuto odmazávání zpráv ze serveru, stahují se k Vám do počítače). 


