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Írta: Ramchu

Az Amazon gyárt pár eszközt videók TV-n megjelenítésére. Ebben a 
cikkben bemutatom, hogyan csatlakoztasd a számítógépedet az Amazon 
Fire TV Stick-hez, Fire TV-hez, vagy Fire Cube-hoz ES File Explorer 
alkalmazásával (a Stick-en) és FileZilla-val (a számítógépen).

Ez egyszerű és hatásos módja fájlok másolásának számítógépről Amazon 
eszközre.

Most kérdezhetnéd magadtól, „miért lenne erre szükségem?”

Nos, mondjuk, hogy van néhány fényképed, videód, vagy néhány apk 
fájlod, amit letöltöttél a számítógépedre és szeretnéd kézzel telepíteni az 
Amazon-eszközre. A követendő eljárás a következő.

Lássunk hozzá!

1. Indítsd el a Fire TV Stick-et és a kezdő oldalon kattints a Search 
(keresés) ikonra.

2. Írd be ES File Explorer.

Az eredménynél az ES File Explorer ikonjára kattints.

Kattints a Get (beszerzés) gombra.

Az alkalmazás letöltődik és automatikusan települ a Fire Stick-re.
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A futtatásához kattints az Open-re – VAGY – futtasd az alkal-mazást 
később a Your Apps & Channels-ből (alkalmazásaid és csatornáid).

Az Es File Explorer kezdő képernyőjén görgess le addig, amíg meg nem 
látod a View On PC-t (számítógépen megtekintés) és válaszd ki.

Jelöld ki a TURN ON-t (bekapcsolás) és válaszd ki.

Ez a képernyő nyílik meg.

Írd fel a képernyőn megjelenő ftp-címet. Ez egy két részből álló cím lesz, 
mint például ez: ftp://192.168.1.17:3721.

Az 192.168.1.17 az IP-cím (ne ezt használd, hanem ami nálad a 
képernyődön megjelenik).

A 3721 a port száma (ismét csak, a képernyődön megjelenőt használd).

Most a számítógépeden

Kell egy ftp-kliens. A FileZilla-t fogjuk használni. Ha még nem lenne 
FileZilla-d, akkor telepítsd a PCLinuxOS tárolójából.

Nyisd meg a FileZilla-t. A bal felső sarokban kattints a Fájl menüre.
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Kattints a Kedvenc helyek-re.

Kattints a New Site-ra (új hely).

Írd be az új oldalad nevét. Én FireStick-nek neveztem el a sajátomat, de te 
olyan nevet adsz a tiédnek, amilyet akarsz.

A Cím-hez írd be az IP-címet, amit korábban felírtál magadnak.

A Port mezőbe írd be a képernyőről korábban feljegyzett port-számot.

Most a Bejelentkezés típusa lenyíló menüből válaszd ki a Névtelen-t.

Kattints a Csatlakozás-ra.

A megjelenő kép figyelmeztet, hogy nem biztonságos a kapcsolat, amit 
létesítünk. De ez rendben van, mivel csak otthon használjuk és NEM 
használunk, vagy osztunk meg felhasználónevet, vagy jelszót.

Kattints a Always allow insecure plain FTP for this server-re, majd az OK-ra.
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Ha mindet helyesen válaszoltál meg, látnod kell a Fire Stick fájljait a 
FileZilla képernyőjének jobb oldalában. 

Ennyi! Most másold át a fájljaidat a számítógépről az Amazon Fire Stick-
ed-re. Jó ötlet lehet, ha a fájlokat egy olyan könyvtárba másolod, aminek a 
neve lehető leginkább közelít a másolandó fájlok típusához.
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