
 

 

 

 

O EPG da Lista IPTV Não Está Funcionando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para muitos usuários que não sabe o que é o EPG, as vezes nem sente falta do 

sistema junto a lista IPTV. Mas para os usuários mais avançados já com conhecimento 

do funcionamento do IPTV, exige o EPG da lista, e disso que vamos falar hoje. 

 

O QUE É EPG 

O Guia de programação de canais IPTV se chama EPG. Com a sigla (Electronic 

Programming Guide) uma interface gráfica 

que possibilita a navegação pelas múltiplas 

possibilidades de programação que o usuário 

encontrará na TV Digital, sendo o equivalente 

aos guias de horários de televisão publicados 

nos jornais, com função e operação analógica a 

de um portal de internet. 

 

Uma de suas funções é permitir o agendamento 

de conteúdo específicos para serem gravados 

por Digital Vídeo Recorders conectados à sua 

TV. 

 

Fornecemos o EPG junto com a lista de IPTV, quando você inserir a lista no seu 

aplicativo IPTV, você pode logo após também inserir o URL do EPG. 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

 

Ponto IPTV Play 

www.painelplus.me  

O Melhor IPTV do Brasil 
Sem Travamentos 

 

http://www.painelplus.me/


 

 

Suporte Chat: https://tawk.to/chat/5e1c35bc7e39ea1242a452ba/default  

Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com  

 

desta forma você pode selecionar com facilidade o canal desejado que você quer 

assistir, salvar nos favoritos e tudo mais. 

 

EPG Guia de Programação Ponto IPTV 

https://www.painelplus.me/contas/

knowledgebase 

 

Mas a URL do EPG que recebi não está funcionando 

Uma das nossas alternativas que oferecemos a você e utilizar nosso EPG premium que 

e atualizado a cada 7 dias, removendo e repondo os canais que ficam offline, assim 

você não perdera nenhum canal, além de nosso EPG ser compatível com qualquer 

aplicativo IPTV do mercado. 

 

Nossos aplicativos IPTV com EPG disponível para nossos usuários 

Aplicativos IPTV Premium 

https://www.painelplus.me/contas/knowledgebase 

 

Se não funcionar em nossos aplicativos, abra um ticket de suporte e nos conforme o 

ocorrido, informe com detalhes nome e versão do seu aparelho, nome e versão do 

aplicativo IPTV, desta forma nossa equipe esta pronta para lhe ajudar a resolver o 

problema. 

 

Lembramos que nossa URL EPG só funciona com nossa lista IPTV, não adianta 

tentar fazer o upload para outra lista que não vai funcionar, listas dos concorrentes, 

lista grátis disponível na internet, não funciona, ao carregar nossa URL EPG, ela vai 

identificar a origem da lista, caso não seja uma lista IPTV fornecida por nós, o EPG vai 

lhe mostrar uma mensagem de erro de carregamento. 
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Onde você pode carregar nossa URL EPG 

Você pode fazer o upload para nosso próprio aplicativo IPTV master, fornecido junto 

com a lista após a compra. Nosso aplicativo tem suporte para varias configurações, 

como EXE: 

 

GSE SMART IPTV PREMIUM 
https://www.painelplus.me/contas/knowledgebase 

Suporte Para: CHROMECAST 

Suporte Para: XTREAM-CODES API, playlist automática, VOD, incluindo EPG e filme. 

Suporte Para: Reconexão automática de transmissão ao vivo 

Suporte Para: EPG XMLTV format 

suporte Para: Arquivos local e remoto, formatos xml, zip, gz 

Suporte Para: Controle dos pais 

Suporte Para: Copie e cole conteúdo M3U 

Suporte Para: Alternância dinâmica de idioma 31 LANGUAGE 

Suporte Para: Temas múltiplos, player embutido, formatos tokens RTMP 

Suporte Para: Legenda incorporada e legenda externa SRT 

Suporte Para: Legendas bimap incorporadas, DVB TELETEXT, legenda em dvd, 

legenda em DVB, XSUB, legenda em PGS DVB, xsub, legenda pgs hdmv, ASS, SSA, 

SUBRIP e muito mais. 

 

Além de ser um aplicativo IPTV completo, temos varias outras alternativas 

que você também pode usar, conforme seu aparelho, dispositivo de acesso. 

DUNE HD: http://smart.minhalista.me/files/dune/dune_plugin_meu.zip 

LG NET CAST: http://smart.minhalista.me/files/lg/netcast.zip 

LG WEBOS: http://smart.minhalista.me/files/lg/webos.zip 

SAMSUNG ORSAY: http://smart.minhalista.me/files/samsung/orsay.zip 

SAMSUNG TIZEN: http://smart.minhalista.me/files/samsung/tizen.wgt 

 
Eu fiz todos os testes o EPG ainda quer não funcionar: 

O primeiro passo e instalar e configurar o aplicativo IPTV da sua escolha, após 

instalado e configurado, vamos a configurações. 

 

1). Abra seu aplicativo IPTV e adicione a URL que lhe enviamos, tanto a lista de teste, 

como pode ser a lista paga que você recebeu no seu email após a compra. se você 

quer testar, solicite seu teste grátis, se você já um usuário da Ponto IPTV, você já sabe 

que nossa URL EPG só irá funcionar que você comprou, ou com a lista de teste que 

iremos lhe enviar. 

 

Mas se é sua primeira vez e quer fazer somente teste, o link EPG não vai funcionar, 

porque o teste e obrigatório ser feito pelo VLC, tanto no PC, celular, ou na sua Smart 

TV. Não fornecemos EPG somente para teste. 

 

2). Logo na tela inicial você vera o menu (LISTA) então coloque os canais no modo 

lista para o EPG funcionar. 

https://www.painelplus.me/contas/knowledgebase
http://smart.minhalista.me/files/dune/dune_plugin_meu.zip
http://smart.minhalista.me/files/lg/netcast.zip
http://smart.minhalista.me/files/lg/webos.zip
http://smart.minhalista.me/files/samsung/orsay.zip
http://smart.minhalista.me/files/samsung/tizen.wgt


 

 

3). Va em configurações e ache o menu (FONTES EPG) e adicione o link do EPG, 

dependendo do aplicativo, basta clicar no botão instalar e tudo e feito 

automaticamente. 

 

4). Volte para o menu da tela inicial e aguarde ate atualizar as configurações, e isso 

pode demorar pouco dependendo da sua conexão ou do seu aparelho. 

 

5). Após finalizar, repare que vai aparecer uma linha separando os nomes dos canais, 

ao rolar a tela você poderá ver todas as programações da lista IPTV que você inseriu 

no seu aplicativo, isso já e o nosso EPG funcionando no seu aplicativo, tanto em sua 

Smart TV, no celular, no seu computado, tablet e etc. 

 

6). Para assistir um canal especifico, basta clicar no canal, que a tela de vídeo irá abrir 

nos eu dispositivo, e só aproveitar toda a programação oferecida na lista IPTV. 

 

AVISO IMPORTANTE: Não baixe ou copie a URL do nosso EPG, não tente usar e 

depois venha pedir suporte e você não é usuário de nossa lista, tente obter suporte de 

onde você comprou sua lista. 

 

REFORÇAMOS QUE: Nossa URL EPG só irá funcionar com nossa lista IPTV, (NÃO 

FORNECEMOS LINK EPG PARA TESTE GRÁTIS) Todos os aplicativos incluindo o 

EPG, só será enviado para você após efetivar sua compra em nosso site. 
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