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Használati útmutató

LG CLOUD T SERIES BOX
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra
vonatkozó információkat.

LG Cloud T Series Box modell-lista
CBT42

www.lg.com
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ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
HUN
Magyar

A készülék tartozékai
A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha
valamelyik tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és
tartozékai eltérhetnek az itt láthatóktól.

Használati útmutató/kártya

Fő egység

Tápkábel

AC-DC adapter

Talpazat

Négy csavar

Tartókonzol

FIGYELEM
Csak jóváhagyott LG tápegységet használjon.
yy
A jótállás nem terjed ki a más tápegységek által okozott meghibásodásra.
yy

MEGJEGYZÉS
A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
yy
A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ
yy
és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy internetes
yy
vásárlási oldalra, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.
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Összeszerelés és előkészítés

Tartozékok és gombok
Magyar
HUN
Tápellátásjelző &
Bekapcsológomb
y yBe: Bekapcsolva
y yKi: Kikapcsolva

Elülső oldal

Hátsó oldal

Bemeneti csatlakozók

FIGYELEM
Használjon DVI-D kábelt a DVI-D OUT porthoz. Ha a porthoz más típusú kábeleket haznál, lehet,
yy
hogy a videó nem jelenik meg helyesen.

FIGYELEM
Ez a rész csak szervizelésnél használt abban az esetben, ha a termék
yy
meghibásodik és annak javítására van szükség.

Összeszerelés és előkészítés

Termék felszerelése  

A monitor hátoldalára történő
szerelés
1 4 csavar segítségével csatlakoztassa a

tartókonzolt a monitor hátoldalára, ahogy az a
lenti ábrán látható.

MEGJEGYZÉS
Ha a terméket fejjel lefelé használja, nem
yy
biztos, hogy jól fog működni.
A terméket felfelé néző Kensington zárral
yy
használja

Függőleges helyzetben történő
használat
1 Az állványt erősen rögzítse a termék aljához
a lenti ábra szerint.

2 A talp rögzítéséhez egy érme segítségével

fordítsa el a csavart az óramutató járásával
megegyező irányba.

MEGJEGYZÉS
y yRögzítse az
állványalapot az
állványhoz úgy,
hogy az elülső
része előre nézzen.

2 Helyezze a terméket a két tolózárra a lenti ábra
szerint.

A terméket úgy rögzítse, hogy a lenti két lyukat
a 4 közül a helyükre illeszti.

FIGYELEM
A termék tartókonzollal nem szerelhető
yy
bizonyos monitorokra.
- Ilyen esetben használja a terméket
vízszintesen vagy függőlegesen.
Periferális eszközök csatlakoztatásakor
yy
a termék monitorra történő rögzítését
követően ne felejtse el megfogni a terméket.

HUN
Magyar

Vízszintes helyzetben történő
használat
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LAN/perifériák csatlakoztatása

LAN/PERIFÉRIÁK CSATLAKOZTATÁSA
Magyar
HUN

LAN csatlakozás

DVI csatlakozás

Csatlakoztassa a routert, vagy kapcsolót a monitorhoz egy LAN kábel használatával, ahogyan azt
az alábbi kép mutatja.

A digitális videojelek átvitelét szolgálja a monitorra.
Csatlakoztassa a terméket DVI kábel segítségével,
a lenti ábra szerint.

MEGJEGYZÉS
A LAN-kábel külön kapható.
yy
A következő LAN-kábeltípust használhatja:
yy
IEEE 802,3 ETHERNET szabvány.
A CITRIX cloud monitor használatához
yy
csatlakoztassa a LAN kábelt és a periferális
eszközöket.

FIGYELEM
Csatlakoztassa a jelbemeneti
yy
kábelt, és szorítsa meg a nyíllal
jelzett irányba. A csatlakozás
bomlásának megelőzése érdekében szorosan biztosítsa a
kábelt.

MEGJEGYZÉS
Amikor fali aljzatba csatlakoztatja a tápkáyy
belt, használjon földelt (3-nyílásos) elosztót
vagy földelt aljzatot.
A DVI kábel nem az alapkomponensek
yy
része. Használja a monitorhoz kapott DVI
kábelt vagy standard DVI kábelt.

LAN/perifériák csatlakoztatása
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Perifériás eszközök csatlakoztatása

Analóg jeleneket továbbít a monitorba. Csatlakoztassa a terméket D-sub kábel segítségével a lenti
ábra szerint.

Használja az USB, mikrofon és fejhallgató portot
periferális eszköz csatlakoztatására a BOX-hoz.
Az ábrának megfelelően csatlakoztassa.

Elülső oldal

MEGJEGYZÉS
Ha a kibővített monitor csatlakoztatását
yy
követően a fő/alképernyő megváltozott, a fő/
alképernyő a Beállítás részben módosítható.

Hátsó oldal

HUN
Magyar

Kibővített monitor csatlakoztatása
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LAN/perifériák csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS
Magyar
HUN

A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy
Az USB portok billentyűzet, egér vagy más
yy
USB eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
Angle plug csatlakozójú fejhallgatóknál/miyy
krofonoknál nehéz a periferális eszközhöz
való csatlakoztatás, ezért használjon hagyományos típust.

Hajlított típus

Egyenes típus

MEGJEGYZÉS
y yA cloud kiszolgáló beállításai a csatlakoztatott
cloud kiszolgálótól függően hatással lehetnek a
fejhallgatók és hangszórók teljesítményére.
y yA cloud kiszolgáló beállításai a csatlakoztatott
cloud kiszolgálótól függően hatással lehetnek
bizonyos USB memóriaeszközök sebességére.

Hibaelhárítás
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HIBAELHÁRÍTÁS

Világít a tápellátásjelző?

y y Ellenőrizze a tápellátásjelzőt.

A tápjelzőfény pirosan világít?

y y Állítsa be a csatlakoztatott monitor fényerejét és kontrasztját.
y y Ellenőrizze, hogy a monitor és a Box helyesen van-e csatlakoztatva a
DVI kábelhez vagy D-SUB kábelhez (DVI – D-Sub gender segítségével).

Össze van kötve a monitor és a
BOX jelkábellel?

MEGJEGYZÉS
Ez a box típusú termék monitorhoz csatlakoztatva használható.
yy
Ha a monitor nem működik megfelelően, lehet, hogy a képernyőt nem tudja jól megjeleníteni.
yy

HUN
Magyar

Semmi nem jelenik meg a képernyőn
Csatlakoztatva van a Box
y y Ellenőrizze, hogy a tápkábel rendesen csatlakoztatva van-e a fali
tápadaptere?
aljzatba.
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Műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK
Magyar
HUN

Támogatott
Maximális felbontás
kijelzőfelbontások Ajánlott felbontás
(D-SUB, DVI-D)
Tápfeszültség
Feszültség

Méret

1920 x 1200 60 Hz-en
1920 x 1200 60 Hz-en
19 V

1,2 A

Energiafogyasztás (Típ.)
Cloud üzemmód 10,5 W
(Cloud)
Ki üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
Állvánnyal
70,3 mm x 189,3 mm x 143,6 mm
Állvány nélkül
185 mm x 30,5 mm x 143,6 mm

Súly (csomagolás 0,65 kg
nélkül)
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19025G típus, a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában  
vagy LCAP21 típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PSAB-L203A típus, a LG Innotek Co.,Ltd gyártásában
Kimenet : 19 V
1,3 A
Környezeti felté- Üzemi feltételek
Hőmérséklet: 10 °C és 35 °C  között;
telek
Páratartalom: 10 % és 80 % között
Tárolási körülmények
Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között;
Páratartalom: 5 % és 90 % között
Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Tápellátásjelző
Mód

LED színe

Bekapcsolt mód

Piros (Csak 15 másodperc)

Kikapcsolt mód

Ki

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA
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A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA
Bekapcsolás után Újraindítás  vagy Visszaállítás,
az LG logó jelenik meg, az alábbi ábra szerint.

[Bejelentkezés Ablak]
Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány,
hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

Bejelentkezés Képernyő
Bekapcsolt állapotban az LG logó jelenik meg, és
azután a Bejelentkezés képernyő jelenik meg, az
alábbi ábra szerint.

y y Hálózat  állapot: Ha a Hálózati kapcsolat
elérhető, a "Csatlakoztatva" üzenet jelenik
meg a kerek, zöld ikon mellett. Ha a Hálózati
kapcsolat nem elérhető, a "Kapcsolat bontva"
üzenet jelenik meg a kerek, piros ikon mellett.
Ha Hálózati kapcsolat van folyamatban, a
"Kapcsolódás…" üzenet jelenik meg a kerek,
piros ikon mellett.
Ha a Hálózati kapcsolat nem elérhető, a Bejelentkezés gomb nem aktív.

[1] Bejelentkezés ablak: Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.
[2] MENU gomb: Használja ezt a gombot az
eszköz energia- és alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.
y y Emlékezzen rám: Ezt a jelölőnégyzetet választhatja bejelentkezési információ tárolására
későbbi használatra.  
y y Bejelentkezés: Válassza ezt a gombot, hogy
ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

HUN
Magyar

Kezdőképernyő
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[MENU gomb]
Magyar
HUN

Használja ezt a gombot az eszköz energia- és
alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.

y y Ha az egeret egy főmenü tétel fölé helyezi,
megjelennek a kapcsolódó menüpontok.

MEGJEGYZÉS
Max. 80 karaktert használhat ezekhez:
yy
Felhasználónév, Jelszó és Tartomány.  
A megengedett karakterek a Windows Aktív
yy
Mappa (Active Directory) szabályait követik,
amelyek alapján felhasználói fiókot lehet
létrehozni.  
A Felhasználónév és Tartomány nem
yy
kisbetű/nagybetű érzékenyek, a Jelszó
azonban igen.
Ha a "Csatlakoztatva" vagy "Kapcsolat
yy
bontva" linkre kattint, megjelenik a hálózati
beállítás képernyő (MENU > Beállítások).  
Ha nem sikerül csatlakozni a szerverhez a
yy
Bejelentkezés gombra kattintva, a "Diagnosztika" felugró üzenet jelenik meg. A "Diagnosztika" funkcióval a rendszer ellenőrzi
és diagnosztizálja a Hálózati kapcsolat,
Hálózati beállítás vagy VDI kiszolgáló problémákat   
A VDI kiszolgáló csatlakozási ideje függhet
yy
a hálózati környezettől.

MEGJEGYZÉS
Ha a VDI kiszolgáló beállítás nem
yy
megfelelő, válassza a Kiszolgáló beállítás gombot, hogy ide jusson MENU >
Beállítások.
Ha a VDI kiszolgáló problémás, a VM
yy
újraindítható a ‘VM újraindítása’ gombbal.                   
A VM újraindítása idő néhány perc.
Szükséges azonban az eZ-CMS ennek a
funkciónak a használatához. Az eZ-CMS
egy szoftver program az LG Electronics
felhő alapú termékeinek a kezelésére.

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA

Alkalmazás Képernyő

Ha egynél több OS van, a következő képernyő jelenik meg.

[3] Alkalmazások hozzáadása
y y Hozzáadható alkalmazások listája jelenik meg.  
y y Ha kiválaszt egy tételt, a tétel kiemelt lesz, és
megjelenik egy allista.    
y y Kattintson kétszer az alkalmazásra az allistában,
hogy hozzáadja.  
y y Az alkalmazások megjelenítése megfelel a
CITRIX irányelveinek.
y y A hozzáadott alkalmazás az alábbi ábra szerint
jelenik meg a képernyőn.

[1] Kezdőlap
y y Bejelentkezés után a Kezdőlap fül jelenik meg a
képernyőn. Az Ön által hozzáadott alkalmazások
is megjelennek ikonként.
[2] Alkalmazások
y y Az alkalmazás ikonokat rendezheti a képernyőn.
y y Egy oldalon soronként hét és oszloponként
három ikon jelenhet meg. (Ha a monitort álló
helyzetbe fordítjuk, egy oldalon soronként négy
és oszloponként öt ikon jelenhet meg.)
y
y Ha 21 vagy több alkalmazás van, további oldalak
vannak az első után. Öt oldalt lehet hozzáadni.
(Álló képernyőnél, ha 20 vagy több alkalmazás
van, további oldalak vannak az első után. Akár
100 alkalmazást helyezhet el a képernyőn.)
y
y Az alkalmazások elrendezése megfelel a CITRIX
irányelveinek.

y y Kattintson kétszer az alkalmazásra az elindításához.  
y y Az alkalmazás ikonra egyszer kattintva az [x]
gomb jelenik meg. Ha rákattint erre a gombra,
a következő üzenet jelenik meg. Az alkalmazás
eltávolításához kattintson a "Igen" gombra.

[4] Felhasználónév: A bejelentkezett felhasználó
ID-je jelenik meg.
[5] Kijelentkezés: Válassza ezt a gombot a Bejelentkezés ablakhoz való visszatéréshez.
[6] Keresés: Itt lehet megadni a keresett alkalmazást.

MEGJEGYZÉS

A felhasználónak el kell végeznie a "Kijelentyy
kezés" parancsot, hogy elmentse a hozzáadott
alkalmazást.
A hozzáadott alkalmazás csak egyazon felhő
yy
alapú monitoron belül kerül tárolásra.

HUN
Magyar

Ha csak egy virtuális OS (operációs rendszer) van
a felhasználói fiókhoz, a rendszer közvetlenül csatlakozik az OS-hez.
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Magyar
HUN

Leállítás Gomb

Beállítások Gomb

A Bejelentkezés képernyőn, ha ide kattint MENU
> Leállítás, a következőket választhatja "Leállítás "
vagy "Újraindítás ".

Ezzel a gombbal lehet a felhő alapú monitor
Hálózat , Kiszolgáló  és Nyelv  opcióit beállítani.

[Leállítás ]
Válassza a "Leállítás " menüt, és nyomja meg a
"Igen" gombot a Leállítás felugró ablakban, hogy
kilépjen a rendszerből.

[Nyelv  Beállítás]
Kiválaszthatja a felhő alapú monitor Bejelentkezés ablak képernyőjén használt nyelvet. A nyelv
kiválasztása után nyomja meg az "OK " gombot.
Az alapértelmezett nyelv "English". A Bejelentkezés ablak 11 nyelvet támogat: 中文 , 日本語 ,
English , 한국어, Français, Русский, Deutsch, Español, Magyar, Português et Svenska.

[Újraindítás ]
Válassza a "Újraindítás " menüt, és nyomja meg
a "Igen" gombot a Újraindítás  felugró ablakban,
hogy újraindítsa a rendszert.

[Hálózat  Beállítás]
Vezetékes hálózatot lehet konfigurálni.

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA

Vezetékes konfiguráció

[Kiszolgáló beállítás]
Menjen ide: Beállítások > Kiszolgáló , hogy beállítsa a VDI kiszolgáló és eZ-CMS szerver címeket a
Citrix-hez. Az eZ-CMS egy szoftver program az LG
Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

VDI Server Beállítás
y y Adja meg az elérni kívánt VDI kiszolgáló IP cím
címet.

MEGJEGYZÉS
Az Ethernet sebesség eltérő lehet a hálózati
yy
környezettől függően.

MEGJEGYZÉS
A felhasználónak nem kell megadnia ezt "http://"
yy
vagy "https://" itt VDI kiszolgáló IP cím.

HUN
Magyar

y y Ethernet sebesség: Beállítja a vezetékes hálózat
sebességét. A következőket választhatja: Automatikus, 10 Mbps, 100 Mbps vagy 1000 Mbps.
y y DHCP: Beállítja a DHCP módot. Ha a DHCP
beállítása Be, az IP cím a DHCP szervertől
foglalt.
y y Statikus IP beállítások: Ha a DHCP beállítása Ki,
a részletes beállítás mezők aktívak. Adja meg az
értéket az IP cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett átjáró, DNS Domain és DNS kiszolgáló
mezőkben, és nyomja meg az OK  gombot a
konfigurálás befejezéséhez.
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eZ-CMS Beállítás
Magyar
HUN

y y Adja meg az eZ-CMS szervercímet a kezelői
szoftverhez való csatlakozáshoz.

[Kijelző  Beállítás]
Be lehet állítani a felhő alapú monitor kijelző módját.

Elsődleges Kijelző  Beállítás
y y Felbontás: Beállítja a monitor felbontását.
CBT42 : A következő opciók állnak rendelkezésre a csatlakoztatott monitor által támogatott felbontásnál a DVI-D portban.
: Automatikus, Magasabb felbontás mint 1024 x
768.
Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás
beállítása optimális.
y y Rotation: Beállítja a monitor tájolását: Nincs,
Balra 90° vagy Jobbra 90°.

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA

Másodlagos Kijelző  Beállítás

MEGJEGYZÉS
Ha egy monitor csak a D-Sub portba van csatyy
lakoztatva, az elsődleges kijelzési beállítások
le vannak tiltva.
A Másodlagos kijelző max. 1920×1200 felbonyy
tást támogat.

[Hangerő  Beállítás]
Ehhez állítható be a Hangerő : Lejátszás és
MIKROFON. Válassza a “Némít” jelölődobozt
a lejátszás és mikrofon hangerejének a némításához. A lejátszás hangerőcsúszkája alapértelmezetten maximumra van állítva.

HUN
Magyar

y y A felbontás a monitor felbontását állítja be. A
következő opciók állnak rendelkezésre a csatlakoztatott monitor által támogatott felbontásnál a
D-Sub portban.
: Automatikus, Magasabb felbontás mint 1024 x
768.
Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás
beállítása optimális.
y y Elforgatás: Beállítja a monitor tájolását: Nincs,
Balra 90° vagy Jobbra 90°.
y y Többképernyős megjelenítés módja: Választhat
Tükör Mód és Kiterjesztett Mód közül.
- Klónozás ugyanazt a képet mutatja a Másodlagos kijelzőn, mint a Elsődleges kijelzőn.
- Kiterjesztés kiterjeszti a Elsődleges kijelzőt a
Másodlagos kijelzőre.
Ebben a módban, Klónozás a Felbontás és Elforgatás opciók nem aktívak. Kattintson az "OK "
gombra a rendszer beállításához a kiválasztott
értékekkel.
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Magyar
HUN

[Egér Beállítás]

[Visszaállítás]

A Kurzor sebessége beállítható a csúszka mozgatásával. Válasszon a "Jobb kezes" és "Bal kezes"
közül a "Típus" menü alatt az egérgomb funkciójának megváltoztatásához.

Ez a menü resets (visszaállítja) a rendszert a gyári
alapbeállításokra, és újraindítja azt.
Kattintson a "Reset" gombra a Visszaállítás felugró
ablakban, és aztán a "Igen" gombra a rendszer
visszaállításához.

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA

Információ Gomb

[Hálózat  Fül]
Ez a fül hálózati információkról tájékoztat.  
y y Hálózati információk: mutatja a beállított VDI IP
cím címet és eZ-CMS IP címet.
y y Vezetékes kapcsolat: mutatja a vezetékes
hálózat IP cím címét és MAC cím címét.

[Általános Fül]
Ez a fül a következőket mutatja: Hardverinformációk, Szoftverinformációk és Wake on LAN.
y y Hardverinformációk: Ezt mutatja: Eszköz típusa
(Megjelenés: CBT42) és Azonosító. Az Azonosító beállítható az eZ-CMS alatt.
y y Szoftverinformációk: Ezt mutatja: Firmware verzió, Szoftver és Gyártó.  
y y Wake on LAN: Mutatja, hogy a Wake on LAN
aktív-e vagy sem.

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS
Wake on LAN csak az eZ-CMS alatt állítható be.
yy
Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Elecyy
tronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

Az IP cím cím detektálása közben a vezeyy
tékes hálózati kapcsolat IP cím cím üres,
és a kerek, piros ikon jelenik meg, mint a
Bejelentkezés ablakban.
A MAC cím jelzi az eszköz egyedi inforyy
mációit, függetlenül a vezetékes hálózati
kapcsolattól.
Ha a VDI cím nincs beállítva, a cím üres,
yy
és az eZ-CMS szervercím így jelenik meg:
0.0.0.0.

HUN
Magyar

Nyomja meg az "Információ" tételt a felugró ablak
megjelenítéséhez a rendszerinformációkról.
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[Ping Fül]
Magyar
HUN

A Ping fülön lehet ellenőrizni a Hálózati kapcsolat kapcsolatot egy adott IP cím címhez vagy
gazdához egy helyi felhasználótól, valamint a helyi
hálózati állapotot.

MEGJEGYZÉS
Csak az IP cím vagy gazdanév adható meg; a
yy
Ping egyéb opciói nem használhatók.
Ha a "Napló törlése" gombot választja, csak az
yy
aktuális információt törli.
Betöltő kép jelenik meg a Ping funkció
yy
használata közben, és a többi gomb inaktív.

eZ-CMS Kapcsolatú Felugró
Üzenet
[1] Leállítás/Újraindítás  üzenet
Ez a felugró ablak a késleltetés nélküli lezáráshoz
vagy újraindításhoz használható, vagy a lezárás
vagy újraindítás elhalasztásához az eZ-CMS
kezelő által az eszköz állapotának megváltozása
esetén.  
y y A Leállítás/Újraindítás  alapértelmezett készenléti ideje 10 perc.   
y y 10 perc után a rendszer újraindul, vagy lezár.
A műveletet elhalaszthatja 30 perc vagy egy
órával a "Emlékeztető" opció használatával. A
"Emlékeztető" opció alapértelmezett beállítása
30 perc.
y y Ha a "Újraindítás" vagy "Leállítás most" gombot
választja, a rendszer késlekedés nélkül újraindul,
vagy lezár.
y y Ha a "Elhalaszt" gombot választja, a rendszer
ismét kijelzi a felugró üzenetet 10 perccel a
"Emlékeztető" mezőben beállított idő előtt.  
y y Ha a "Visszautasít" gombot választja, a rendszer
nem indul újra, és nem zár le.
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[4] Firmware frissítése értesítés  
Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS
kezelő a rendszer firmware frissítés utasítást küldi
a felhasználónak.  
60 másodperc után a firmware automatikusan
frissül. Ha megnyomja az "OK " gombot 60 másodpercen belül, a Firmware frissítése azonnal elindul.    

[3] Adminisztrátor Üzenet
Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS
kezelő üzenetet küld a felhasználónak.

MEGJEGYZÉS
Ha probléma lép fel az FTP szerverre feltöltött
yy
firmware fájllal, a "A firmware fájl letöltése sikertelen." üzenet jelenik meg.
Ne kapcsolja ki a monitort vagy az áramot, míg
yy
a Firmware frissítése folyamatban van. A Firmware frissítése befejezése kb. 10 - 15 percig
tart.
A Firmware frissítése szükséges ideje függhet
yy
a hálózati környezettől.

HUN
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[2] Távoli betekintés  
Ez a felugró üzenet jelenik meg, ha az eZ-CMS
kezelő távoli nézetet kér.
y y A "Igen" gomb kiválasztásával a felhasználó
képernyője megjelenik a kezelő képernyőjén.
y y Az eZ-CMS kezelő képes távoli kezelésre és
távoli nézetre.
y y Az üzenet automatikusan eltűnik 15 másodperc
után, akkor is, ha a felhasználó nem választja a
Távoli betekintés gombot.
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MEGJEGYZÉS
   A firmware fájl frissítése a weboldalról való letöltéssel történik. (http://stg.lgecommercial.com)
yy
Ha műszaki segítségre van szüksége, forduljon a helyi szerviz képviselethez.

Declaration of Conformity
Trade Name: LG
Model : CBT42L
Responsible Party: LG Electronics Inc.
Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A
TEL: 201-266-2534
*above information is only for USA FCC Regulatory

Ez az eszköz megfelel az EMC háztartási
eszközökre (B osztály) vonatkozó követelményeinek, és otthoni használatra alkalmas.
Ez az eszköz valamennyi régióban használható.
Figyelmesen olvassa el a felhasználói
kézikönyvet (CD) és tárolja jól elérhető helyen.
A termékcímke az utószervizhez szükséges
információkat tartalmazza.

Típuskód
Sorozatszám

To obtain the source code under GPL, LGPL,
MPL and other open source licenses, that is
contained in this product, please visit http://
opensource.lge.com .
In addition to the source code, all referred
license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source
code to you on CD-ROM for a charge covering
the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping and handling)
upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the
date on which you purchased the product.

