
Straumētāja
un datora lietošanas 

rokasgrāmata



Savieno USB vadu ar .

Pievieno Straumētāju TV HDMI ieejā un pieslēdz strāvai . 

Ja TV ir brīva USB pieslēgvieta, tad strāvu var pieslēgt pie TV bez kontaktdakšas .
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Pievieno Straumētāju TV vai projektoram (turpmāk tekstā “TV”)
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Pārslēdz sava TV satura avotu uz HDMI kanālu, 
kuram pievienots Straumētājs.
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Sagaidi, kamēr TV ekrānā parādās sekojošs attēls.

1. Pārliecinies, ka Tavs dators ir pieslēgts wi-fi interneta 
savienojumam

2. Savā datorā atver Chrome interneta pārlūkprogrammu
3. Ievadi adresi Chromecast.com/setup
4. Atvērsies sekojoša lapa – spied uz saites “download the 

setup utility”
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Ar dubultklikšķi atver programmu un uzsāc tās instalāciju 
(spied pogu “Run”).

Apstiprini noteikumus ar pogu “Accept”

Uzinstalē programmu



Spied pogu “Continue”spied pogu “Set Up”
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Izvēlies Straumētāju, kuru jāiestata



Ja kods sakrīt, tad datorā spied pogu “That’s My Code”.Pārliecinies, ka savā TV ekrānā redzi to pašu kodu, kāds 
redzams datora ekrānā. Ja neredzi, tad maini TV ekrāna 
signāla avotu (uz HDMI), kamēr TV ekrānā ieraugi kodu. 
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Ievadi kodu



1. Izvēlies savu wi-fi pieslēgumu
2. Ievadi laukā “Password” sava wi-fi pieslēguma paroli
3. Spied pogu “Continue”.
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Iestati Straumētāja wi-fi savienojumu Straumētājs ir veiksmīgi pieslēgts

Brīdī, kad TV ekrānā parādās sekojošs skats un 
uzraksts, Straumētājs ir veiksmīgi pieslēgts un 
gatavs lietošanai.
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Apstiprinājuma skats datorā, ka dators un Straumētājs ir sagatavoti.

Uz datora darba virsmas (desktop) 
atradīsiet ikonu . Šeit varēsiet administrēt 
pieejamos Straumētājus – pievienot jaunus 
vai attiestatīt rūpnīcas iestatījumus.
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Chrome interneta pārlūka iestatīšana

Atver Chrome interneta pārlūku un izvēlies sadaļu “Settings” Izvēlies sadaļu “Extensions” un tālāk spied uz saites 
“Get more extensions”



9
Meklētājā ieraksti “Chromecast” vai “Google cast”. Izvēlies 
“Google cast” papildinājumu.

Spied pogu “Add to Chrome”
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Un apstiprini uzstādīšanu ar pogu “Add extension” Šajā brīdī parādīsies poga “Added to Chrome”



Jebkurā brīdī Chrome interneta pārlūkā vari atvert jaunu 
šķirkli (tab) un ar pogu “Cast this tab” izvēlēties to pārnest uz 
lielā TV ekrāna

Chrome interneta pārlūkā labā pusē augšējā stūrī redzēsi 
Straumētāja pogu. Uzspied un izvēlies ierīci, uz kuru vēlies 
pārnest saturu.
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Satura skatīšanās no datora caur Straumētāju



Pamatinstrukcija ir pieejama uz Straumētāja iepakojuma.

Straumētājs 
IR IESTATīts

Atver jebkuru aplikāciju - Play2, Megogo, RePlay, un skaties 
saturu uz lielā TV ekrāna, spiežot apraides pogu


