
MODUL ANTÉNA+
MANUÁL PRO INSTALACI



Jednoduše se zaregistrujte online,  
vložte modul Anténa+  

do televizoru a dál se už jen díváte!

Modul 
Anténa+ TV Televizní 

anténa
Online 

registrace



I. Aktivujte službu Anténa+  
ve čtyřech krocích 
1.  Na www.antenaplus.cz/aktivace zadejte váš email  

a číslo karty uvedené na zadní straně modulu. 

2. Vyplňte osobní údaje.

3.  Vyberte si  
způsob prodlužování 
předplatného.

4.  Ověřte email  
a nastavte si heslo.



II. Vložte modul Anténa+  
do CI slotu ve vašem televizoru
Většina televizí má CI slot zezadu nebo zboku. Označený bývá 
jednoduše jako CI slot, Common Interface, nebo PCMCIA. 

Modul do televizoru vsuňte tak, aby samolepka Anténa+ 
směřovala od obrazovky televize, ne dovnitř. Zasunout půjde jen 
v jedné poloze. Že jste modul zasunuli do televizoru správně, 
poznáte tak, že lehce  zacvakne.

Pokud již máte naladěnou stanici PRAHA TV v DVB-T2, máte 
hotovo a můžete si užívat nové programy. V opačném případě 
pokračujte bodem III. 



CAM modul

TV

Obrázek pouze ilustrační. Umístění závisí na typu vašeho televizoru.



III. Přelaďte svou televizi,  
aby vyhledala programy Antény+
V nastavení vaší televize bude zapotřebí najít  
„Automatické ladění“.

Každý televizor má trošku jinak zpracované hlavní menu. 
Nejčastější ale bude, že si v Menu vyhledáte  
položku Nastavení, tam například sekci Vysílání nebo  
Kanály, a mezi prvními položkami zpravidla najdete  
Automatické ladění.



IV. Najděte a případně změňte 
pozici programů Antény+
Po odkliknutí Automatického ladění si už televize sama  
najde nové programy, které jste získali díky modulu Anténa+.  
Zbývá jen zjistit, na jaké pozici je najdete. Programy si totiž 
televizor řadí sám. Nově naladěné programy si můžete 
manuálně seřadit dle vašich preferencí. Jak změnit pozici 
vybraného programu najdete v manuálu ke své televizi.

Máte hotovo, užijte si pohodu u nových programů!



Co dělat, když…
Dioda modulu Anténa+ nesvítí:
•  Nejdříve se ujistěte, že máte zapnutou televizi  

(pokud je TV vypnuta, modul nesvítí). 

•  Nejspíš to bude tím, že modul není dobře zasunutý do 
televizoru. Zkontrolujte, jestli samolepka Anténa+ směřuje 
ven od televizní obrazovky. Modul Anténa+ by měl do  
televize lehce zacvaknout. 



Modul Anténa+ je správně vložený,  
ale TV programy nehrají:
•  Automatické ladění programů neproběhlo správně.  

Spusťte znovu automatické ladění.

•  Televizor je mimo signál služby Anténa+.  
Ověřit si to můžete tak, že na vašem televizoru  
nemůžete naladit stanici Praha TV. 



Pokud si nevíte rady, kontaktujte  
nás na www.antenaplus.cz  

nebo zavolejte na tel.:  
+420 595 694 310.



Nezapomeňte, že součástí  
vašeho předplatného je internetová 

televize Skylink Live TV. 
 

Více na www.skylink.cz/livetv
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