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Posodobili smo
P R E D V A J A J . S I



Storitev Predvajaj.si smo posodobili. Nov uporabniški vmesnik je zasnovan tako, 
da bo spremljanje vaših najljubših vsebin sedaj še bolj preprosto.

Ključne novosti prenovljene storitve so:

- Razširitev dosedanjega nabora funkcionalnosti

- Poenostavitev uporabniškega vmesnika

- Nova podoba celotne storitve

- Prenovljeni aplikaciji v trgovini Google Play in App Store. 

Vsi uporabniki, ki Predvajaj.si uporabljate na vaših 
televizijskih sprejemnikih, prosim izključite napajalni 
kabel STB sprejemnika in ga ponovno priklopite.

STB digitalni sprejemnik / Televizija

www.predvajaj.si

1. Izboljšana storitev Predvajaj.si

2. Uporaba in prijava

Vse uporabnike, ki Predvajaj.si uporabljate preko 
Android TV, vas naprošamo, da najprej namestite 
posodobitev. Po posodobitvi se vam bo na televizijskem 
sprejemniku izpisalo obvestilo:

“Prosimo, da pred prvo uporabo potrdite napravo. 
Pojdite na https://player.predvajaj.si/add in vpišite
5 mestno kodo”.

Android TV / Android STB sprejemnik

Vsi uporabniki, ki Predvajaj.si uporabljate preko 
spletnega portala, se boste morali ponovno prijaviti. 
Predvajaj.si lahko spremljate na povezavi 
https://player.predvajaj.si/.

Spletni portal / Računalnik



Vsi obstoječi uporabniki se boste morali ponovno 
prijaviti kot obstoječ uporabnik z avtorizacijsko kodo, 
ki vam jo je posredoval vaš kabelski operater.

Prijavite se lahko na povezavi 
https://player.predvajaj.si/account/login oziroma
v uporabniškem vmesniku na zavihku - “Prijava”.

POMEMBNO - OBSTOJEČI UPORABNIKI

“Uporabnik” -> avtorizacijska koda
“Geslo” -> avtorizacijska koda

V polje “Uporabnik” in v polje “Geslo” vpišite 
avtorizacijsko kodo (10 mestna koda), ki vam jo je 
posredoval vaš kabelski operater.
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Vse uporabnike, ki Predvajaj.si uporabljate na vaših mobilnih 
napravah (tablični računalnik, mobilni telefon) vas naprošamo, 
da posodobite aplikacijo Predvajaj.si v Google Play ali App Store.

Ponovno se boste morali prijaviti. V polje “Uporabnik” in v polje 
“Geslo” vpišite avtorizacijsko kodo (10 mestna koda), ki vam jo je 
posredoval vaš kabelski operater.

Aplikacija / Mobilne naprave

V primeru, da ste pozabili avtorizacijsko kodo, se prosim obrnite na svojega kabelskega  operaterja.

POZABLJENA AVTORIZACIJSKA KODA

T: 01 / 81 00 210
E: info@omrezje.si
www.omrezje.si

T: 05 711 01 00
E: info@teles.si
www.teles.si

T: 01 7096 710
E: info@sanmix.si
www.sanmix.si

T: 01 7509 450
E: logatec@kabelnet.net
www.kabelnetlogatec.net

T: 03 56 46 650
E: elstik@kabelnet.net
www.elstik.net

Tel: 041 782 172
E: ktvradenci@kabelnet.net
www.ktvradenci.com

T: 05 330 46 50
E: info@kate-wing.si
www.kate-wing.si

T: 05 640 26 10
E: info@katv-livade.si
W: www.katv-livade.si

T: 031 333 509
E: zavodkatv.sevnica@kabelnet.net
www.jatel.si


