
Straumētāja 
pieslēgšanas 

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.
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1. Savā telefonā atver interneta pārlūkprogrammu*
2. Ievadi adresi chromecast.com/setup
3. Atvērsies sekojoša lapa
 

* iesakām Chrome vai noklusēto Android pārlūku, jo Firefox var nedarboties korekti
**Ja klientam ir iPhone, tad atvērsies lapa ar piedāvājumu lejupielādēt iOS aplikāciju. 

Pēc pogas “Ielādēt no Google Play” nospiešanas, atsevišķos 
gadījumos var parādīties izvēlne, kurā jāizvēlas “Play veikals”.



Apstiprini instalāciju ar “Piekrītu”Spied pogu “Instalēt” un seko tālākām 
norādēm telefona ekrānā:
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Uzinstalē Google Cast aplikāciju



Un sekojošā logā “Piekrist” spied pogu “Atvērt”
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Pēc veiksmīgas instalācijas turpini iestatīt Straumētāju savā telefonā



* Ja klientam jau iepriekš jau bijis Straumētājs, tad var gadīties, ka zem “Ierīces” ir redzams arī agrāk iestatītā ierīce. 
Tad vajag pievērst uzmanību Straumētāja identifikācijas numuram. Šis pats numurs ir redzams arī TV ekrānā.

Pārliecinies, ka Tavs telefons ir pieslēgts wi-fi.
6 7

Straumētāja aplikācija “Google Cast” 
tagad ir uzinstalēta

Turpini konfigurēt Straumētāju caur 
savu telefonu
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Sāc iestatīšanu

Spied pogu “Jāveic iestatīšana” Paralēli nomainīsies ekrāns arī TV Sekos šis ekrāns telefonā…



Ja kodu redzi, tad spied pogu “Es redzu kodu”.
Ja neredzi kodu, tad - “Es neredzu kodu”.

Apstiprini ar pogu “Iestatīt nosaukumu”
9 10

Pēc mirkļa parādīsies koda 
apstiprināšanas logs

Ievadi vēlamo Straumētāja nosaukumu, 
piemēram, “viesistaba”

* Nosaukumu mainīt nav obligāti.
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Iestati Straumētāja wi-fi savienojumu

1. Izvēlies savu wi-fi pieslēgumu.
2. Ievadi sava wi-fi pieslēguma paroli.
3. Spied pogu “Iestatīt tīklu”.

Paralēli TV ekrānā arī nomanīsies teksts. Uzgaidi mirkli, kamēr Straumētājs tiek 
pievienots izvēlētam wi-fi tīklam



* Ja klientam jau iepriekš jau bijis Straumētājs, tad var gadīties, ka zem “Ierīces” ir redzams arī agrāk iestatītā ierīce. 
Tad vajag pievērst uzmanību Straumētāja identifikācijas numuram. Šis pats numurs ir redzams arī TV ekrānā.

Brīdī, kad TV ekrānā parādās sekojošs skats un uzraksts, 
Straumētājs ir veiksmīgi pieslēgts un gatavs lietošanai.
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Iestatīšana pabeigta

Paralēli arī aplikācijā parādīsies uzraksts, ka tagad vari sākt 
izmantot “cast” (apraides) pogu atbalstītajās aplikācijās, 
piem., Youtube, Megogo, Play2, RePlay utt. 
Spied pogu “Pārlūkot apraides lietotnes” 



Lai pārliecinātos, ka Straumētājs ir veiksmīgi sagatavots 
lietošanai no telefona, spied uz sadaļu “Ierīces”

Ja iepriekšējā solī nospiedīsi uz pogas “Pārlūkot apraides 
lietotnes”, tad parādīsies saraksts ar aplikācijām, kuras ir 
instalētas telefonā un atbalsta “cast” (apraides) funkciju.
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Pārlūko apraides lietotnes



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


