
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
 

Sagaidi, kamēr TV ekrānā parādās sekojošs attēls.



Ja nepieciešams, tad pieraksties iTunes pakalpojumāSpied pogu “Get”, pēc tam pogu “Install” un seko tālākām 
norādēm telefona ekrānā
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Uzinstalē Google Cast aplikāciju



Un sekojošā logā “Accept” Ja nevēlies pierakstīties Google 
pakalpojumos, tad spied pogu “Skip”

spied pogu “Open”
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Pēc veiksmīgas instalācijas turpini iestatīt Straumētāju savā telefonā



Pārliecinies, lai Tavs telefons ir pieslēgts wi-fi.
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Straumētāja aplikācija “Google Cast” 
tagad ir uzinstalēta

Turpini konfigurēt Straumētāju caur 
savu telefonu, pievienojot jaunu ierīci.
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Ja klientam telefonā jau ir Chromecast, tad sadaļā “Ierīces” ir redzams agrāk iestatītais Chromecast. Tad vajag pievērst 
uzmanību Chromecast identifikācijas numuram. Identifikācijas numurs ir redzams TV ekrānā.
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Uz īsu brīdi jāpieslēdzas Chromecast Wi-Fi tīklam

Izvēlies “Chromecast” iestatīšanu 
(nevis “Chromecast Audio”)
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Telefonā parādīsies iespēja iestatīt Straumētāju
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Ja kodu redzi, tad spied pogu 
“I see the code”.
Ja neredzi kodu, tad - 
“I can’t see the code”.

Pēc mirkļa parādīsies koda 
apstiprināšanas logs

Paralēli nomainīsies ekrāns arī TV

Ja šajā solī TV ekrānā pazūd kods un ir redzams 
sākotnējais ekrāns, tad droši mēģini telefonā 
spiest pogu “Es redzu kodu”.



Apstiprini ar pogu “Next”

Ievadi vēlamo Straumētāja nosaukumu, 
piemēram, “viesistaba”

* Nosaukumu mainīt nav obligāti.

Iestati Straumētāja wi-fi savienojumu

a. Izvēlies savu wi-fi pieslēgumu.
b. Ievadi sava wi-fi pieslēguma paroli.
c. Spied pogu “Set up”.
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Paralēli TV ekrānā arī nomanīsies teksts.Uzgaidi mirkli, kamēr Straumētājs tiek pievienots 
izvēlētam wi-fi tīklam



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

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” 



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


