
 
 

 

 
 

Інструкція зі встановлення 
каналу Mediacast на медіа плеєр ROKU 

 

 
 
Моделі, які підитримуються: Roku LT, Roku HD, Roku 3, Roku Express, Roku 

Express +, Roku Streaming Stick, Roku Ultra, Roku TV. 

 

 

   



 
 

Крок. ПІдготуйте ZIP-файл для встановлення 
Завантажте ZIP файл з нашого сайту.  

 

Примітка. Якщо у Вас комп’ютер Apple MAC - дуже ймовірно, що після 

завантаження архів відразу розархівовується і ви побачите папку. В 

такому випадку Вам потрібно натиснути правою кнопкою на посиланні 

для завантаження та обрати “Save file as (Завантажити файл як)”. Тоді ви 

завантажите архів. 

 

Привітка. За замовчування файли, які Ви завантажили зберігаються в 

папці Downloads. 

 

 

Крок 2. Переведіть свій Roku в режим для розробників 

“Developer Mode” 
 

Користуючись пультом для управління приставкою (або мобільним додатком 

для Roku), натисніть по-черзі наступну комбінацію клавіш:  

 

 
Примітка.  Цей секретний код дозволяє увімкнути Developer Application 

Installer, який дозволяє Вам самостійно встановлювати додатки на Ваш 

пристрій 

Слідуйте вимогам, Які зображені перед Вами на екрані. 

https://core.mediacast.tv/apps/mediacast-roku.zip


 
 

 

Коли Ви розпочнете процес встановлення - спершу потрібно буде 

перезавантажити програму. Для цього потрібно натиснути кнопку “Enable 

installer and restart” 

 

Примітка.  Переконайтесь в тому, що Ви зберегли посилання на Ваш Roku 

тап логін (username)!

 

https://docs.roku.com/doc/developersdk/en-us
https://docs.roku.com/doc/developersdk/en-us


 
 

На наступному екрані Вам потрінбно буде погодитись з правилами 

користування пристроєм. 

Далі створіть персональний пароль для Вашого Roku. 

 
 

На даному етапі Ви завершили підготовку до встановлення додатку. 

Наступним кроком буде встановлення додатку на приставку. 

Крок 3. Встановлення додатку 

Після перезавантаження - відкрийте свій комп’ютер та запустіть браузер 

Google Chrome або інший. 

В полі адреса введіть адресу Вашого пристрою, який Ви раніше записали 

( наприклад  http://192.168.x.x ). 



 
 

 
Після того, як сторінка відкриється - введіть логін та пароль, який Ви задали 

власноруч. 

Коли сторінка успішно відкриється - це означає що Ви успішно під’єднались 

до Вашого Roku. 

На головній сторінці Ви побачите Development application installer 

 

Крок 4. Завантаження каналу 

Натисніть “Upload” та оберіть архів, який Ви завантажили з нашого сайту на 

першому кроці даної інструкції та натисніть Install. 

 
Після цього додаток Mediacast з’явиться в головному меню Вашої приставки. 
 

 


