
 

 

 

 

O Que Preciso Fazer Para Funcionar Lista IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para você utilizar 100% todas as funcionalidades de uma lista IPTV e bem simples, 

você precisa apenas de um dispositivo conectado a internet e um aplicativo instalado e 

pronto, com este itens você já ter uma lista IPTV funcionando 100% com toda 

programação, todos os canais, filmes e serias, mais vídeo on demand. 

 

AVISO IMPORTANTE: aos novos usuários, Precisamos destacar a diferença de uso 

de internet sem fio Wi-Fi, Internet Via Cabo 

RJ45 PPE, e Internet Fibra Ótica, estas são 

internet com conexões de diferentes 

velocidades e cada uma delas tem sua taxa de 

perda de conexão. 

 

Queremos destacar e que você entenda que há 

diferença na velocidade de Internet transmitida 

via cabo (Ethernet) plugado diretamente no 

aparelho ou o uso de rede sem fio Wi-Fi. 

 

Isso porque a conexão wireless “divide” a 

Internet 
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com diferentes dispositivos e pode reduzir um pouco a velocidade total, dependendo 

do modelo e potência do roteador, por exemplo. Vale lembrar que as velocidades 

recomendadas de Internet no IPTV se referem à conexão de Internet estável. 

 

O que você precisa para funcionar? 

1). - Um aparelho compatível que usa sistema operacional configurável, como EXE: 

Smart TV, TVBox, Notebook, Celular, Tablet, computador, entre outros dispositivos. 

 

2). - Você só precisa ter acesso a uma conexão com a Internet mínima de 5MBps para 

usufruir de canais em SD e HD. 

 

3). - Você precisa ter instalado em seu aparelho um aplicativo compatível com IPTV, 

como EXE: KODI, SSIPTV, Smart IPTV, VLC Player, entre vários outros pagos ou grátis, 

existem milhares deles na internet, fica a seu critério a escolha. 

 

4). - Configurações, esta e uma parte importante do aplicativo, aqui no site Ponto 

IPTV você encontra vários tutoriais com o passo a passo. O procedimento e bem 

simples, você deve baixar o aplicativo para seu dispositivo, fazer a instalação do 

mesmo e fazer as configurações. Após este passo e só inserir sua lista e assistir todos 

os canais, E não se preocupe, tudo e bem simples, fácil e rápido, em menus de 20 

minutos você já estará assistindo uma infinidade de canais premium IPTV. 

 

Preciso ter internet em casa para assistir IPTV? 

SIM, não só em casa, mas em todos os dispositivos que você for conectar no IPTV, em 

casa, no escritório, no seu local trabalho, e obrigatório ter um bom sinal de internet 

nos dispositivos de acesso ao IPTV como por EXE: na sua Smart TV, na sua TV box, no 

seu computador, no seu notebook, no seu smartphone, no seu tablet, e assim por 

diante. 



 

 

E Seu quiser ver os canais na minha televisão? 

SIM, você pode assistir na sua televisão, caso não seu uma SmartTV, você tem outros 

caminhos para utilizar o IPTV, você pode fazer uso de uma TVbox, caso não tenha ou 

não pode ter uma TV box, mas tem uma TV normal sem todas aquelas entrada 

necessárias, você pode fazer uso do seu celular com Chromecast e ligar na sua Tv 

padrão, a TV precisa ter apenas uma entrada HDMI. 

 

Posso assistir o IPTV em vários dispositivos? 

SIM, lembrando que o serviço IPTV pode ser configurado em vários dispositivos e 

funcionará em todos eles. No entanto, não irá funcionar em todos ao mesmo tempo, 

para isso você precisa adquire assinar mais de um Ponto IPTV. 

 

Quero assinar o serviço de IPTV? 

Para adquirir uma lista IPTV e bem simples, o primeiro passo e solicitar um teste 

grátis, e fazer todos os testes necessário no seu dispositivo, gostando do nosso serviço 

você pode assinar em nosso site o plano a sua escolha, ou você pode entrar em 

contato conosco e efetuar a contratação do plano desejado. 

 

Estou fazendo o teste e não aparece a grade de canais? 

1). Verificar sua conexão com a internet 

2). Verificar o aplicativo que está sendo usado. 

3). Verificar as configurações do aplicativo. 

4). Verificar se você inseriu a URL da lista corretamente. 

5). Desligar e ligar novamente o aparelho após cada configuração. 

6). Verificar se o seu plano não está vencido. 

7). Caso veja uma pagina de erro de servidor, informe-nos, o motivo pode ser uma 

manutenção programada, neste caso, te avisaremos do ocorrido. 

 

Se mesmo feito todos estes procedimentos não funcionar, entre em contato com nosso 

suporte e solicite outro link de teste grátis. Ocorrendo todos estes problemas, o mais 

aconselhado é você entrar em contato com nosso suporte para podermos lhe orientar 

com o passo a passo para você finalizar seu teste grátis. 
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