
Palīgs Go3 straumētāja 
uzstādīšanai



Go3 straumētājs
To ir iespējams savienot
ar dažādām ierīcēm.
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Go3 pults
sagatavošana
Ieliec baterijas Go3 pultī.
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Straumētāja
pieslēgšana
elektrībai
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Straumētāja
savienošana ar TV
Ievieto HDMI vadu atbilstošajā straumētāja 
un televizora pieslēgvietā.
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Signāla avota izvēle
Ieslēdz televizoru. Nospied TV pults 
pogu “Source” un izvēlies HDMI 
savienojumu.
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Tālākajās darbībās izmanto 
tikai straumētāja pulti
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Italiano

Kiswahili

Lietuviu

Magyar

Valodas izvēle
Ar Go3 pults palīdzību TV ekrānā 
izvēlies valodu.
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Bezvadu internets

Bezvadu internets

Bezvadu internets

Interneta pieslēgšana
Ja straumētājs nav savienots 
ar interneta kabeli, tad izvēlies 
Wi-Fi tīklu.
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Pieslēgšanās Google kontam
Izvēlies vienu no diviem
variantiem, kā pieslēgties savam 
Google kontam.
Tu nevarēsi izvēlēties pirmo 
variantu, ja straumētājs būs 
pievienots internetam ar 
Ethernet kabeli.

Svarīgi!
Ja Tev nav sava Google konta, 
tad izveido to šeit:
accounts.google.com/signup
no sava datora vai telefona.
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Apstiprināšana
Apstiprini pakalpojumu 
sniegšanas noteikumus un 
konfidencialitātes politiku.
Savukārt turpmāko noteikumu 
apstiprināšana nav obligāta.
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Automātiska 
visu aplikāciju 
atjaunināšana

10 min

Šādi izskatās straumētāja
pamata skats, kur vari redzēt 
Go3, Google Play Store un citas 
pieejamās aplikācijas. 
Lai izvairītos no traucējumiem 
un nepilnībām, uzgaidi, kamēr
aplikācijas tiek atjauninātas.
Tas var aizņemt līdz 10 minūtēm.
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Manuāla Go3 
aplikācijas
atjaunināšana
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Ērtākai Go3 lietošanai
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Lai pārvirzītu Go3 aplikāciju uz 
rindas sākumu, nospied pults 
pogu “OK” un turi to nospiestu 
3 sekundes. Tad ar pults pogu 
“bulta pa kreisi” pārvieto Go3 
aplikāciju uz rindas sākumu un 
nospied vēlreiz “OK”.



Go3 ir tavā TV
Tavā televizorā ir pieejama
Go3 televīzija.
Turpmāk ikreiz, kā ieslēgsi
televizoru un straumētāju, Go3,
Google Play Store un citas
aplikācijas Tevi jau gaidīs.
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Lai patīkama 
skatīšanās!
Izbaudi visu, ko sniedz Go3.
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