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1 MANUAL KODI CUSTOM, por Carlos Lima 

TÓPICO 1 | Apresentação 

 

Este documento tem o intuito único de auxiliar nas configurações e uso do mediacenter Kodi. 

O Kodi Custom é uma versão compilada (modificada, customizada, personalizada) do Kodi, que 

recebe atualizações praticamente diárias e em alguns momentos, até mais de uma atualização 

diariamente. 

É um produto compilado pelo Wanilton Campos, do Fórum Media Brasil, e distribuída para uso 

apenas para os usuários vips cadastrados na comunidade. 

Além do mediacenter Kodi em si, também é modificada a skin MQ7, desenvolvida por 

MarcosQui, que também faz parte do time Media Brasil. A MQ7 está inserida no instalador do 

Kodi Custom. 

As modificações preservam 100% dos recursos do Kodi original e apenas adicionam novos 

recursos ainda não implementados pelos desenvolvedores Kodi, que agregam valor, tornando o 

Kodi ainda mais prazeroso de se utilizar como mediacenter. 

O Kodi Custom, by Wanilton Campos, tem suporte apenas para o sistema operacional Windows 

a partir da versão 7, 32 ou 64 bit e como qualquer software, quanto mais processamento e 

memória tiver a máquina, melhor será a sua performance. 

O Kodi Custom tem suporte a todos os formatos de áudio e vídeo existentes e certamente dará 

suporte aos novos codecs de áudio e vídeos que estão por vir no futuro, incluindo áudio lossless, 

sem perdas, como wave, flac 24 bit e vídeos 3D, ultra hd 4K, h265 (hevc), 10 bit (caso o hardware 

suporte). 

O Kodi Custom é um mediacenter completo e sem concorrente, que utiliza-se de fontes externas 

para apresentar dados das coleções pessoais de áudio, vídeo e imagem, como metadados e artes 

de filmes, seriados, concertos, músicas e muitos mais como tv ao vivo, previsão de tempo e uma 

infinidade de aplicativos de terceiros que exibem na interface Kodi, uma vasta gama de dados. 

 


