Magyar

Használati útmutató

CLOUD MONITOR
(LED LCD MONITOR)
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra
vonatkozó információkat.

CLOUD(LED LCD MONITOR) Monitor Model
23CAV42K

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

Talpazat

Tápkábel

Adapter

15 tűs D-SUB jelkábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)

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
Bemeneti csatlakozók
(Lásd a köv. oldalt:16 )

Tápellátásjelző
yyVilágít a LED: bekapcsolt állapot
yyNem világít a LED:
kikapcsolt állapot
(Bekapcsológomb)

Gombok az előlapon

1

1

Bemeneti csatlakozók (Lásd a köv. oldalt:13 itt: 16)

Összeszerelés és előkészítés

Gomb
MENU

5

Leírás
A főmenüt megjelenítése.
A képernyőmenü zárolása/feloldása.
yy A képernyőmenü lezárásához nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU gombot néhány másodpercig. A képernyőn megjelenik az „OSD LOCKED” üzenet, és a képernyő
lezár.
yy A képernyőmenü feloldásához nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU gombot ismét néhány másodpercig. A
képernyőn megjelenik az „OSD UNLOCKED” üzenet, és a
képernyő felold.

VOL

Állítsa be a hangerőt (csak Cloud beviteli módban érhető el). / bal nyílbillentyű.

CLOUD

Bontja a kapcsolatot Cloud módban a billentyű néhány másodperces nyomva tartásával;
jobb nyílbillentyű.

AUTO

A monitor beállításához nyomja meg az AUTO gombot a MONITOR SETUP képernyőmenüben.
Az optimális képmegjelenítéshez használja a következő felbontást.
Optimális felbontás

1920 × 1080

INPUT

A bemeneti jel kiválasztása.
yy Ha a monitort D-SUB kábelt használó számítógéphez csatlakoztatja, válassza a
CLOUD vagy a D-SUB bemeneti jelet.
yy A kezdő bemeneti jel D-SUB.

EXIT

Kilépés a képernyőmenüből.

(Bekapcsológomb)

yy D-SUB bemenetnél: be-/kikapcsolás
yy CLOUD bemenetnél
A monitor kikapcsolása:  Nyomja meg az áramkapcsoló gombot egyszer, a monitor 5
másodperc múlva kikapcsol.
A CLOUD kikapcsolása: Nyomja meg az áramkapcsoló gombot kétszer, ekkor a monitor és a CLOUD kapcsolat megszűnik.
A CLOUD bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsológombot.
Tápellátásjelző

Ha a monitor működő módban van, az áramjelző pirosan világít (BE).
Ha a monitor energiatakarékos módban van, az áramjelző pirosan villog.

HUN
Magyar

A képernyőmenü lezárása/feloldása funkció
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Összeszerelés és előkészítés

Magyar
HUN

A monitor felemelése és
szállítása
Olvassa el a következő utasításokat, hogy
megóvja a monitort karcolás vagy egyéb sérülés
bekövetkezésétől mozgatáskor és felemeléskor;
az útmutató tanulmányozása a biztonságos
szállítás érdekében típustól és mérettől függetlenül
elengedhetetlen.

FIGYELEM!
Kerülje a képernyő megérintését, mert az a
képernyő és a képek előállításához használt
képpontok károsodásához vezethet.

A monitor felszerelése
A talp felszerelése
1 Tegye le a monitort képernyővel lefelé.
FIGYELEM
A karcolások elkerülése érdekében takarja
yy
le a képernyőt egy puha ruhával.

2 Ellenőrizze az állványtest elhelyezkedését

(elöl és hátul), majd szerelje fel a talpat az
állványtestre az ábrán látható módon.
Állványtest

A monitort az eredeti dobozában vagy
yy
csomagolásában ajánlott szállítani/mozgatni.
A monitor mozgatása vagy felemelése előtt
yy
húzza ki a tápkábelt és az összes többi
kábelt.
Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne
yy
tartsa a készüléket az áttetsző résznél fogva.

Talp

3 A talp rögzítéséhez egy érme segítségével
Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
yy
nehogy megkarcolódjon.

fordítsa el a csavart az óramutató járásával
megegyező irányba.

A monitor szállítása során óvja az ütődéstől
yy
és a túlzott rázkódástól.
A monitor szállításakor tartsa függőlegesen,
yy
ne fordítsa az oldalára, illetve ne döntse
balra vagy jobbra.

Talp

Összeszerelés és előkészítés

Asztali elhelyezés
függőleges helyzetben.

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a
monitort legalább 100 mm távolságra helyezze
a faltól.

A képernyő dőlésszögének beállítása
1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges
helyzetbe.

2 Állítsa be a képernyő dőlésszögét. A képer-

nyő dőlésszöge 5SDgr-ban állítható előre és
15SDgr-ban hátrafelé a kényelem érdekében.

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Hátsó oldal

Elülső oldal

VIGYÁZAT

2 Csatlakoztassa az adaptert a monitorhoz, majd
csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.

3 Nyomja meg a

(bekapcsoló) gombot a monitor elején a készülék bekapcsolásához.

FIGYELEM
A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt
yy
húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés
veszélye.

A képernyő beállításakor az ujjsérülés elkeyy
rülése érdekében ne tartsa a monitor keretének alsó részét az ábrán látható módon.

Legyen óvatos, ne érintse illetve ne nyomja
yy
meg a képernyő területét, amikor a képernyő
dőlésszögét állítja be.

HUN
Magyar

1 Emelje fel a monitort, és helyezze az asztalra

7
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Összeszerelés és előkészítés

Magyar
HUN

A talp magasságának beállítása

A Kensington zár alkalmazása

1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges

A Kensington zár csatlakozója a monitor hátulján
található.
A felszereléssel és használattal kapcsolatos további tudnivalókért nézze meg a Kensington zár
használati útmutatóját, vagy keresse fel a http://
www.kensington.com honlapot.

helyzetbe.

2 Távolítása el a ragasztószalagot, ami hátul az
állványtest aljára van ragasztva, majd húzza
ki a rögzítőcsapot.

Rögzítse a monitort az asztalhoz a Kensington zár
kábelével.
Állványtest

Ragasztószalag
Biztosítócsap

3 A magasság 130 mm méretig állítható.

130,0 mm

MEGJEGYZÉS
FIGYELEM

Ha a csapot már eltávolították, a magasság
yy
beállításához nem szükséges azt újra behelyezni.

VIGYÁZAT
Ne tegye az ujját a képernyő
yy
és a talp (váz) közé, amikor
a képernyő magasságát állítja be.

A Kensington zár használata nem szükségyy
szerű. A tartozékokat elektronikai szaküzletben vásárolhatja meg.

Összeszerelés és előkészítés

A talp és az állványtest levétele

1 Tegye le a monitort képernyővel lefelé.

1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A

A karcolások elkerülése érdekében takarja le a
képernyőt egy puha ruhával.

karcolások elkerülése érdekében takarja le a
képernyőt egy puha ruhával.

2 Csavarhúzó segítségével távolítsa el a négy
2 A talp rögzítéséhez egy érme segítségével fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba. Vegye le a talpat az állványtestről.
Állványtest

Talp

FIGYELEM
Az ábrán látható tartozékok eltérhetnek az
yy
adott készülékétől.
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé, mert attól
yy
leeshet az állványáról, amitől a készülék károsodhat vagy sérülést okozhat.
Ahhoz, hogy a monitor emelésénél vagy
yy
mozgatásánál a képernyő sérülését elkerülje, csak az állványt vagy a műanyag burkolatot fogja meg. Ezzel elkerülhető a képernyő
felesleges megnyomása.
Csak akkor távolítsa el a ragasztószalagot
yy
és a rögzítőcsapot, amikor a monitort már
felszerelte a talpra és függőleges helyzetben
van. Különben az állványtest kiugrik, ami sérüléshez vezethet.

csavart, és szerelje le az állványt a monitorról.

HUN
Magyar

A talp eltávolítása

9

10

Összeszerelés és előkészítés

Forgatható állvány
Magyar
HUN

Az Ön monitorkészüléke némileg eltérhet az
yy
ábrán láthatótól.

1 A monitorkészülék 90 fokban elforgatható, így
beállíthatja az Ön számára legkényelmesebb
látószöget.

A Pivot funkció használata
A Pivot funkció lehetővé teszi a képernyő elforgatását 90 fokkal az óra járása szerint.

1 Emelje fel a monitort a legmagasabb pontjáig,
hogy használhassa a Pivot funkciót.

2 Fekvő & Álló: A panel forgatható 90 fokkal az
óra járása szerint. Kérjük, legyen óvatos, és
kerülje a monitor és a Talp ütközését, amikor
elforgatja a monitort a Pivot funkció eléréséhez. Ha a monitor hozzáér a Talp-hez, a Talp
megroppanhat.

Fejrész

Talprész

3 Vigyázzon a kábelekre, amikor elforgatja a
képernyőt.

Összeszerelés és előkészítés
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Falra szerelés

A monitor hátlapján megtalálható a VESA
falikonzol felszereléséhez szükséges foglalat. A
legtöbb falikonzolhoz LG rögzítőlap szükséges.

A megfelelő szellőzés érdekében a monitort legalább 100 mm távolságra szerelje fel a faltól, és
minden oldalon hagyjon kb. 100 mm szabad helyet. Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött
falikonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az útmutatóban.

1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A

karcolások elkerülése érdekében takarja le a
képernyőt egy puha ruhával.

2 Helyezze a fali rögzítőlapot a monitorra, és ál-

lítsa be azt a monitoron található csavarfuratok
segítségével.
100 mm

3 A négy csavar meghúzásával rögzítse a lapot a
monitorhoz.

100 mm

100 mm

100 mm

Fali rögzítőlap

MEGJEGYZÉS
A fali rögzítő külön kapható.
yy
További felszerelési információkért nézze
yy
meg a fali rögzítőlap szerelési útmutatóját.

Ha a monitort a falra kívánja rögzíteni, erősítse a
fali csatlakozót (választható tartozék) a készülék
hátfalához.
Ha a monitort az opcionális fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.
1 Kérjük, használja a csavarokat és a fali
csatlakozót a VESA szabványoknak
megfelelően.
2 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat
használ, sérülhetnek a monitor belső részei.
3 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a
termék sérülhet, és leeshet a felszerelt
helyzetéből. Ilyen esetben az LG nem vállal
felelősséget.
4 VESA kompatibilis.
5 Használja az alábbi VESA-szabványt.
784,8 mm (30,9") és az alatt
yy
* Fali tartókonzol vastagsága: 2,6 mm
* Csavar: Φ 4,0 mm x 0,7 mm (menetemelke
dés) x 10 mm (hossz)
787,4 mm (31,0") és afölött
yy
* Használjon VESA-szabványnak megfelelő
fali tartókonzolt és csavarokat.

HUN
Magyar

A fali rögzítőlap felszerelése
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Összeszerelés és előkészítés

Modell

23CAV42K

Magyar
HUN

100 × 100
VESA (A × B)
M4
Állvány csavarja
4
Szükséges csavar
Fali rögzítőlap (opci- LSW 149

onális)

FIGYELEM
Az áramütés elkerülése érdekében húzza
yy
ki a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja
vagy szereli.
Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra
yy
szereli fel, akkor a monitor leeshet, ami
sérülést okozhat. VESA állvány használata
esetén LG falikonzolt használjon. További
információkért keresse fel a legközelebbi
kereskedést vagy szakképzett szerelőt.
Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csayy
varokat, az a monitor károsodását okozhatja. A készülék garanciája nem vonatkozik az
így okozott kárra.
VESA szabványnak megfelelő fali rögzíyy
tőt és csavarokat használjon. A készülék
garanciája nem vonatkozik a nem megfelelő
tartozékok használata miatt bekövetkező
károkra.

MEGJEGYZÉS
A VESA szabványban előírt csavarokat
yy
használjon.
A falikonzolkészlet tartalmazza a szerelési
yy
útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
A fali tartókonzol opcionális tartozék. A tartoyy
zékok a legközelebbi márkakereskedésben
szerezhetők be.
A csavar hossza falikonzolonként eltérő leyy
het. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő hosszúságú csavart használja.
További információkért kérjük, nézze meg a
yy
falikonzol használati útmutatóját.

A monitor használata
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A MONITOR HASZNÁLATA

Ez a monitor támogatja a *Plug and Play
yy
szolgáltatást.
*Plug and Play: olyan szolgáltatás, amely
lehetővé teszi, hogy Ön anélkül adjon hozzá
egy eszközt a számítógépéhez, hogy bármit újra kellene konfigurálnia vagy bármilyen
illesztőprogramot kellene telepíteni.

D-SUB IN csatlakozás – számítógép
D-SUB IN továbbítja az analóg videojeleket a számítógéptől a monitorhoz.
A mellékelt 15 tűs D-SUB jelkábellel csatlakoztassa a monitort a számítógéphez az alábbiakban
látható módon.

MEGJEGYZÉS
Apple adapter
yy
      Adapterre lehet szükség Apple számítógépek
      hez. Az adapter beszerezhető az Apple-től.

HUN
Magyar

A jelbemeneti kábel csatlakoztatása
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A monitor használata

DVI csatlakozás
Magyar
HUN

Digitális videó jeleket közvetít a Cloud Monitorról
egy kibővített monitorra.
Csatlakoztassa a Cloud Monitort egy kibővített
monitorhoz egy DVI kábel használatával.

FIGYELEM
Csatlakoztassa a jelbeyy
meneti kábelt, és szorítsa
meg a nyíllal jelzett irányba. A csatlakozás bomlásának megelőzése érdekében szorosan
biztosítsa a kábelt.
Ne fejtsen ki nyomást a képernyőre hos�yy
szabb ideig. Ez a kép torzulását okozhatja.
Huzamosabb ideig ne jelenítse meg a képyy
ernyőn ugyanazt az állóképet. Ez a kép torzulását okozhatja. Amennyiben lehetséges,
használjon képernyővédőt.

MEGJEGYZÉS
A monitor és a számítógép csatlakoztatásáyy
hoz használjon megfelelő jelkábelt (LAN és
D-SUB).
A DVI-I bemeneti jel D-SUB bemeneti jellé
yy
konvertálásához használhat átalakítót.
Amikor a tápkábelt a kimenethez csatlakozyy
tatja, használjon földelt (3 lyukas) foglalatot
vagy földelt fali csatlakozót.
A monitor vibrálhat, amikor hideg helyen kapyy
csolják be. Ez a jelenség nem rendellenes.
Néha piros, zöld vagy kék pöttyök jelenhetyy
nek meg a képernyőn. Ez a jelenség nem
rendellenes.

A monitor használata

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

MEGJEGYZÉS
A LAN-kábel külön kapható.
yy
A következő LAN-kábeltípust használhatja:
yy
IEEE 802,3 ETHERNET szabvány.
Ha a fejhallgató kimeneti csatlakozóhoz
yy
eszközt csatlakoztatunk LAN kábellel, a
hangerő a PC asztalon lévő hangerőikonnal
szabályozható.
A számítógép újraindítása előtt csatlakoztasyy
sa a LAN-kábelt és a perifériás eszközöket.

HUN
Magyar

LAN/perifériák csatlakoztatása
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A monitor használata

Magyar
HUN

Perifériás eszközök csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS
A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy
Az USB-portok a monitor bal oldalán és alján
yy
billentyűzet, egér és más USB-eszközök
csatlakoztatására szolgál.
Előfordulhat, hogy a ferde dugójú kábelek
yy
nem férnek el, ezért ha lehetséges, használjon egyenes dugókat.

Periféria eszközöket az USB-, mikrofon- és fejhallgató-csatlakozókon keresztül csatlakoztathat a
monitorhoz.

Hajlított típus

Egyenes típus

Bal oldalon

MEGJEGYZÉS

1
1

Alul

1

1

A kiszolgáló számítógép beállításaitól függőyy
en előfőrdulhat, hogy a fejhallgató, a hangszóró vagy a mikrofon nem működik megfelelően.
A virtuális megoldások hatással lehetnek
yy
a speciális USB-tárolóeszköz működésére
vagy sebességére.

A monitor használata
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Önálló képbeállítás

MEGJEGYZÉS
Mi az az „Önálló képbeállítás"? Ez a funkció
yy
akkor fut, amikor a monitort először csatlakoztatják, és automatikus képbeállítást
végez a különböző jelekhez (csak analóg
[D-SUB bemeneti] jelek esetén), hogy optimális képernyőképet nyújtson.

HUN
Magyar

Kapcsolja be a monitort a készülék előlapján
található bekapcsológombbal. Bekapcsoláskor
automatikusan elindul az „Önálló képbeállítás"
funkció (csak analóg [D-SUB bemeneti] jelek esetén).
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BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Magyar
HUN

1 Nyomja meg a kívánt gombot a monitor alján.
2 A monitor alján lévő gombokkal változtathatja a menüpont értékeit.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik menüelemek beállításához nyomja meg a
felfele nyíl ( ) gombot.

3 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.

Monitor gombok

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
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Beállítások testreszabása
HUN
Magyar

Menübeállítások
1 Nyomja meg a MENU gombot a monitor alján a
MENU OSD megjelenítéséhez.  

2 Végezze el a beállításokat a ◄ vagy ► vagy ▼
gombok lenyomásával.

3 Válassza a "NEXT MENU" gombot a további beállításokhoz.

4 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az
EXIT (KILÉPÉS) gombot.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik
menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl
( ) gombot.

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
D-SUB

CLOUD

BRIGHTNESS

MENU

●

●

CONTRAST

●

●

WIDE/ORIGINAL

Leírás
A képernyő fényerejének és kontrasztjának beállítása.
WIDE (SZÉLES)
Átváltás teljes képernyős módba a bejövő képjelnek megfelelően.

RESET

●

●

ORIGINAL (EREDETI)

●

●

Valamennyi gyári beállítás visszaállítása. Nyomja meg a ◄, ► gombokat az azonnali vis�szaállításhoz.  

MENU > NEXT MENU
PICTURE SHARPNESS
COLOR

GAMMA
COLOR TEMP

DISPLAY

HORIZONTAL
VERTICAL
CLOCK
PHASE

OTHERS

A bejövő jel képarányának visszaállítása az eredeti beállításra.
* Ez a funkció csak akkor működik, ha a bemeneti felbontás kisebb, mint a monitor képaránya (16:9).

D-SUB

CLOUD

●

●

A képernyő élességének beállítása

Leírás

●

●

Képernyő színbeállítása

●

Képernyő helyzetének beállítása

●

Képernyő élességének és stabilitásának javítása

LANGUAGE
CLOUD

●

●

A képernyő beállítása a felhasználó operációs környezetéhez

POWER INDICATOR
yyCLOUD: Számítógép használata hálózaton keresztül.
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BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

PICTURE
Magyar
HUN

1 Nyomja meg a MENU gombot a monitor alján a MENU OSD
megjelenítéséhez.  

2 Válassza a "NEXT MENU" gombot a további beállításokhoz.

3 Belépés a PICTURE menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
4 Végezze el a beállításokat a ◄ vagy ► vagy ▼ gombok lenyomásával.

5 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT
(KILÉPÉS) gombot.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik
menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (
gombot.

)

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
MENU > NEXT MENU > PICTURE
SHARPNESS

Leírás
A képernyő élességének beállítása

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
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COLOR
HUN
Magyar

1 Nyomja meg a MENU gombot a monitor alján a
MENU OSD megjelenítéséhez.  

2 Válassza a "NEXT MENU" gombot a további beállításokhoz.

3 Válassza a COLOR menüpontot a ► gomb lenyomásával.

4 Belépés a COLOR menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.

5 Végezze el a beállításokat a ◄ vagy ► vagy ▼
gombok lenyomásával.

6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az
EXIT (KILÉPÉS) gombot.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik
menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl
( ) gombot.
Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
MENU > NEXT MENU > COLOR

Leírás

GAMMA

Gamma értékek beállítása: GAMMA 0, GAMMA 1, GAMMA 2 A monitoron a
magas gamma értékek fehérítik , az alacsony gamma értékek pedig feketítik a
képernyőt.

COLOR TEMP

CUSTOM
• RED (PIROS): Piros szín mennyiségének egyéni beállítása.
• GREEN (ZÖLD): Zöld szín mennyiségének egyéni beállítása.
• BLUE (KÉK): Kék szín mennyiségének egyéni beállítása.
A képernyő színének kiválasztása.
WARM (MELEG): A képernyő színhőmérsékletének melegre állítása (több piros).
MEDIUM (KÖZEPES): A képernyő színhőmérsékletének közepesre állítása.
COOL (HIDEG): A képernyő színhőmérsékletének hidegre állítása (több kék).
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DISPLAY
Magyar
HUN

1 Nyomja meg a MENU gombot a monitor alján a MENU OSD
megjelenítéséhez.  

2 Válassza a "NEXT MENU" gombot a további beállításokhoz.
3 Válassza a DISPLAY menüpontot a ► gomb lenyomásával.
4 Belépés a DISPLAY menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
5 Végezze el a beállításokat a ◄ vagy ► vagy ▼ gombok lenyomásával.

6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT
(KILÉPÉS) gombot.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik
menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (
gombot.

yyCsak D-SUB beviteli módban érhető el.

)

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
MENU > NEXT MENU > DISPLAY

Leírás

HORIZONTAL

A kép balra és jobbra mozgatásához.

VERTICAL

A kép felfelé és lefelé mozgatásához.

CLOCK

A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok csökkentése. A
vízszintes képernyőméret is megváltozik.  

PHASE

A kijelző fókuszának beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes képzajokat, és
tisztítja vagy élesíti az alakok képét.

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
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OTHERS
HUN
Magyar

1 Nyomja meg a MENU gombot a monitor alján a MENU OSD
megjelenítéséhez.  

2 Válassza a "NEXT MENU" gombot a további beállításokhoz.
3 Válassza a OTHERS menüpontot a ► gomb lenyomásával.
4 Belépés a OTHERS menüpontba a ▼ gomb lenyomásával.
5 Végezze el a beállításokat a ◄ vagy ► vagy ▼ gombok lenyomásával.

6 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.

A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy másik
menüelemek beállításához nyomja meg a felfele nyíl (
bot.

) gom-

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
MENU > NEXT MENU > OTHERS

DUAL
WEB

Leírás

LANGUAGE

A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.

CLOUD

Off

A CLOUD D-SUB beviteli módban le van tiltva.

On

A CLOUD D-SUB beviteli módban engedélyezve van.

POWER
INDICATOR

Ezzel a funkcióval állíthatja be az áramjelzőt a monitor alján ON vagy OFF
helyzetbe. Ha OFF a beállítás , a készülék kikapcsol.
Ha bármikor ON állásba kapcsolja, az áramjelző automatikusan bekapcsol.  
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VOLUME
Magyar
HUN

1 Nyomja meg a VOL gombot a monitor alján a VOL OSD megjelenítéséhez.  

2 Nyomja le a ◄ vagy a ► gombot a hangerő beállításához.
3 Nyomja le a

gombot a Néma mód be- vagy
kikapcsolásához.

4 A képernyőmenüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.

Az opciók részletes ismertetése az alábbiakban található.
DUAL
MENU > NEXT
WEB MENU > VOLUME

VOLUME

Leírás
Állítsa be a hangerőt (csak Cloud beviteli módban érhető el).

Hibaelhárítás
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HIBAELHÁRÍTÁS
Be van dugva a monitor tápkábele?

yy Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.

Világít a tápellátásjelző?

yy Ellenőrizze a tápellátásjelzőt.

Be van kapcsolva a készülék, és az yy Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
áramjelző lámpa pirosan világít?
A tápellátásjelző villog?

Megjelent az „OUT OF RANGE"
üzenet?

Megjelent az „CHECK SIGNAL
CABLE” üzenet?

yy Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a kijelző bekapcsolásához mozgassa meg az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a
billentyűzeten.
yy Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
yy Ez akkor történik, amikor a számítógéptől (videokártyáról) érkező jelek
a monitor vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívül
esnek. A megfelelő frekvencia beállításához tekintse meg az útmutató
„Műszaki adatok" című részét.
yy Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között
nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.

Megjelenik az „OSD LOCKED” üzenet.
A MENU gomb megnyomása esetén megjelenik az „OSD LOCKED”
üzenet?

yy A képernyőlezárás szolgáltatás a képernyőmenü beállítások nem
kívánt módosításának megelőzésére szolgál. A képernyőmenü feloldásához nyomja le és tartsa lenyomva a MENU gombot néhány
másodpercig. (Megjelenik az „OSD UNLOCKED" üzenet.)

A képernyőn megmarad egy kép.
Akkor is megmarad a kép, ha a
monitor ki van kapcsolva?

yy Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és a kép beégését eredményezi.
yy Használjon képernyővédőt a képernyő védelme érdekében, ha a monitort hosszabb ideig használja.

MEGJEGYZÉS
Függőleges frekvencia: egy kép megjelenítéséhez a képernyőt másodpercenként több tucatszor
yy
frissíteni kell, mint a fénycsövet. A másodpercenkénti frissítések számát függőleges frekvenciának
vagy képfrissítési sebességnek nevezzük, mértékegysége a Hz.
Vízszintes frekvencia: azt az időt, amely egy vízszintes vonal megjelenítéséhez szükséges, vízszinyy
tes ciklusnak nevezzük. Az egy másodpercen belül megjelenített vízszintes vonalak száma kiszámítható, ha az egyet elosztjuk a vízszintes ciklussal. Ezt nevezzük vízszintes frekvenciának, és kHz-ben
fejezzük ki.

HUN
Magyar

Semmi nem jelenik meg a képernyőn
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Hibaelhárítás

A kép megjelenítése nem megfelelő.

Magyar
HUN

A kijelzési terület nem középre esik? Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az
adott kijelzési módhoz.
A képernyő függőleges vonalakat
jelenít meg?

Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az
adott kijelzési módhoz.

A képernyőn vízszintes vonalak
láthatók, vagy homályos a szöveg?

Az AUTO gomb megnyomásával automatikusan optimalizálhatja a képernyőt az
adott kijelzési módhoz.

MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze le, hogy a videokártya felbontása vagy frekvenciája a monitor által megengedett tartomáyy
nyon belül van-e, és állítsa a kívánt (optimális) felbontásúra a Vezérlőpult > Képernyő > Beállítások
menüpontban.
Ha a videokártya nem az ajánlott (optimális) felbontásúra van beállítva, akkor előfordulhat, hogy torzul
yy
a szöveget és homályos a képernyő, illetve hogy nem látszik a teljes kijelző vagy elállítódik a képernyő.
A beállítás a számítógéptől és/vagy az operációs rendszertől függően eltérő lehet. Az is előfordulhat,
yy
hogy néhány videokártya nem támogat bizonyos felbontásokat. Ha ez az eset áll fenn, vegye fel a
kapcsolatot a számítógép vagy a videokártya gyártójával, és kérjen segítséget.
Az AUTO opció csak D-SUB (analóg) jelek esetén érhető el.
yy

A kijelző színe nem megfelelő.
Nem a megfelelő színek jelennek
meg a kijelzőn (16 színű)?
A kijelző színe instabilnak vagy
monokrómnak tűnik?
Pontok vannak a képernyőn?

yy Állítsa a színt 24 bitesre (true color) vagy magasabbra. Windows operációs rendszer esetén a Vezérlőpult > Kijelző > Beállítások > Színminőség menüpontban.
yy Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van- csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra a kábelt vagy helyezze be újra a számítógép videokártyáját.
yy A monitor használatakor pixeles pontok (vörös, zöld, kék, fehér vagy
fekete) jelenhetnek meg a képernyőn. Ez az LCD képernyő esetén
normális jelenség. Nem hiba, nem is befolyásolja a monitor teljesítményével.

Műszaki adatok
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MŰSZAKI ADATOK
HUN
Magyar

LCD képernyő

Típus

Felbontás

Képponttávolság
Maximális felbontás

Ajánlott felbontás
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizálás
Bemeneti csatla- 15 tűs D-SUB (analóg)
kozó
Tápfeszültség
19 V
2,3 A
Videojel

58,42 cm-es (23") TFT (vékonyfilm tranzisztor)
LCD (folyadékkristályos) képernyő
Képátló: 58,42 cm
0,2652 mm × 0,2652 mm
1920 × 1080 60 Hz-en
1920 × 1080 60 Hz-en
30 és 68 kHz
57 és 63 Hz
Külön szinkr.

Energiafogyasztás:
CLOUD/D-SUB

AC-DC adapter

Méret/súly

Bekapcsolt állapot: 24 W(D-sub)/29 W(CLOUD)
Energiatakarékos állapot ≤ 0,5 W(CLOUD állapot:7 W)
Kikapcsolt állapot ≤ 0,5 W
Típus: PA-1650-43, Gyártó: LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION.
vagy Típus: DA-48F19, Gyártó: Asian Power Devices Inc.
Kimenet: 19 V
2,53 A
Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)
Állvánnyal
544,2 mm × 406 mm × 130,6 mm
Állvány nélkül
544,2 mm × 332,3 mm × 47 mm

Súly (csomago- 5,54 kg
lás nélkül)
Állvány beállítási Előre/hátra: -5° és 15° között (monitor)
szöge
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.
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Műszaki adatok

Előre beállított üzemmód
Magyar
HUN

Megjelenítési módok
(felbontás)

Vízszintes frekvencia (kHz)

Függőleges frekvencia (Hz)

Polaritás (V/F)

720 x 400

31,468

70,08

-/+

640 x 480

31,469

59,94

-/-

800 x 600

37,879

60,317

+/+

1024 x 768

48,363

60

-/-

1280 x 1024

63,981

60,02

+/+

1680 x 1050

65,290

59,954

-/+

1920 x 1080

67,5

60

+/+

Tápellátásjelző
Mód

LED színe

Bekapcsolt mód

Piros

Energiatakarékos mód

Villogó piros

Kikapcsolt mód

Ki

Megjegyzés

Ajánlott üzemmód

Megfelelő testtartás
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MEGFELELŐ TESTTARTÁS
HUN
Magyar

Megfelelő testtartás a monitor használatához
Úgy állítsa be a dőlésszöget, hogy a képernyő egy kicsit alacsonyabban legyen, mint az Ön szeme.
A monitor hosszú ideig tartó használata szemfáradtságot okozhat. Tartson óránként 10 perc szünetet.
yy
A monitor az állvány segítségével rögzíthető az optimális helyzetben.
yy
Állítsa be a monitor dőlésszögét -5° és 15° közé, és keresse meg a legkedvezőbb helyzetet.

A képernyőt úgy kell beállítani, hogy a tekintete
egy kissé lefelé nézzen.

Állítsa be a dőlésszöget
-5° és 15° között

úgy, hogy ne tükröződjön és ne csillogjon a
képernyő.

Helyezze kezét a billentyűzetre, hajlítsa be a
könyökét, és vízszintesen nyújtsa ki maga
előtt.
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CLOUD megoldás használata

Magyar
HUN

CLOUD megoldás
használata
Megjegyzés
A menük és funkciók CLOUD módban
yy
eltérhetnek a firmware verziójától függően. Az
egyes verziókhoz tartozó használati útmutatót
a Teradici honlapról töltheti le: http://www.
teradici.com
A firmware verziójának ellenőrzéséről a <47.>
yy
oldalon olvashat.
Csatlakozási képernyő
A csatlakoztatási képernyő induláskor látható, kivéve amikor a portált vezérelt indításra vagy automatikus újracsatlakozásra konfigurálták. A Csatlakozás gomb feletti logó egy helyettesítő kép feltöltésével a rendszergazdai felületen keresztül módosítható.

2-1 Ábra: OSD kijelző csatlakoztatása
Ha a hálózat nem megfelelően csatlakozik (pl. oldal indításakor), vagy éppen kapcsolat jön létre,
a "Hálózati kapcsolat megszakadt. Várakozás a
csatlakozásra…” üzenet jelenik meg a Csatlakozási képernyőn.
A 2-2 Ábra azt az üzenetet mutatja, amely akkor
jelenik meg, ha a hálózat nem elérhető.

2-2 Ábra: A Hálózat nem elérhető
Ha a hálózat kapcsolódik, és az IP beazonosított,
a “Hálózati kapcsolat észlelve. IP-cím beazonosítva…” üzenet jelenik meg a Csatlakozási képernyőn. A 2-3 Ábra mutatja azt az üzenetet, amely
akkor jelenik meg, ha a hálózat elérhető és az IPcím beszerzése történik.

2-3 Ábra: IP-cím felismerése a Hálózat kapcsolódását követően

Alább látható a Csatlakozási képernyő, amikor a
hálózat teljesen elérhető.

2-4 Ábra: A hálózat elérhető

CLOUD megoldás használata

2-5 Ábra: OSD kijelző (Csatlakozás)
Options képernyőmenü
Az Options menüben található a választható opciók listája. Az Options képernyőmenü a következőket tartalmazza:
y y Configuration
y y Diagnostics
y y Information
y y User Settings
Az opciók egyikének kiválasztása után megjelenik
egy beállítási ablak.

2-6 Ábra: Opciók képernyőmenü

A Configuration ablak
A Configuration ablakban a rendszergazda hozzáférhet azokhoz az ablaklapokhoz, amelyek a portál
környezetének vezérlésére és konfigurálására
szolgáló beállításokat tartalmazzák.
A Configuration ablak a következő lapokat tartalmazza:
y y Network
y y Label
y y Connection Management
y y Discovery
y y Session
y y RDP
y y Language
y y OSD
y y Reset
y y Display
y y WMware View
Minden fül tartalmaz egy OK, Mégse és Alkalmaz
gombot, így téve lehetővé, hogy az adminisztrátor
alkalmazza vagy törölje a beállítások módosítását
éppúgy, mint a Részletek gomb engedélyezi a további beállítások elvégzését.

Megjegyzés
Egyes PCoIP eszközök nincsenek jelszóval
yy
védve, és be lehet jelentkezni a kezelő honlapjára, illetve jelszó nélkül hozzáférhetők
a menü paraméterei. A bejelentkezési oldal
és a menü jelszóvédelme a PCoIP kezelői
paneljén engedélyezhető.

HUN
Magyar

Ha a Kapcsolódás gombot választja, elindul a kapcsolódás folyamata. Amikor a kapcsolódás függőben van, a “Kiszolgáló keresése, kérem, várjon…”
üzenet jelenik meg az OSD helyi GUI-n. Amikor a
kapcsolat létrejött, az OSD helyi GUI felülete eltűnik, és a munkamenet képe jelenik meg.
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A Network lap
A Network lapon a rendszergazda konfigurálhatja a
portál hálózati paramétereit.

MEGJEGYZÉS
A hálózati paraméterek szintén beállíthatók a
yy
webes rendszergazdai felületen keresztül.

yy Gateway
A Gateway mező tartalmazza a készülék átjáró IP
címét. Ha a DHCP nem érhető el, a mező kitöltése kötelező. Ha a DHCP elérhető, ez a mező nem
szerkeszthető.
yy Primary DNS Server
A Primary DNS Server mező tartalmazza a készülék elsődleges DNS kiszolgálójának IP-címét. A
mező kitöltése nem kötelező. Ha a DHCP elérhető,
ez a mező nem szerkeszthető.
yy Secondary DNS Server
A Secondary DNS Server mező tartalmazza a készülék másodlagos DNS kiszolgálójának IP-címét.
A mező kitöltése nem kötelező. Ha a DHCP elérhető, ez a mező nem szerkeszthető.
yy Domain Name
A Domain Name mező tartalmazza a használt tartomány nevét, pl. „helyi tartomány”. A mező kitöltése nem kötelező. Meghatározza, melyik tartományon működik a gazdagép vagy a portál.

2-7 ábra: Hálózati konfiguráció
yy Enable DHCP
Az Enable DHCP opció kiválasztása esetén a készülék kapcsolódik a DHCP-kiszolgálóhoz, ami
hozzárendeli az IP címet, az alhálózati maszkot,
az átjáró IP-címét és a DNS kiszolgálót. Ha ez az
opció nem érhető el, a fenti paramétereket manuálisan kell beállítani.
yy IP Address
Az IP Address mező tartalmazza a készülék IPcímét. Ha a DHCP nem érhető el, a mező kitöltése kötelező. Ha a DHCP elérhető, ez a mező nem
szerkeszthető. A mezőben a helyes IP-címnek kell
szerepelnie. Ha nem a helyes IP cím áll rendelkezésre, a képernyőmenüben egy üzenet jelenik
meg, amely figyelmezteti a rendszergazdát, hogy
adja meg a helyes IP-címet.
yy Subnet Mask
A Subnet Mask mező tartalmazza a készülék
alhálózati maszkját. Ha a DHCP nem érhető el,
a mező kitöltése kötelező. Ha a DHCP elérhető,
ez a mező nem szerkeszthető. A mezőben a helyes alhálózati maszknak kell szerepelnie. Ha nem
a helyes alhálózati maszk van megadva, a képernyőmenüben egy üzenet jelenik meg, amely figyelmezteti a rendszergazdát, hogy adja meg a helyes
IP-címet.

yy FQDN
Az FQDN mezőben a gazdagép vagy a portál teljesen minősített tartományneve (Fully Qualified
Domain Name) szerepel. Az alapértelmezett érték
PCoIP-gazdagép-MAC vagy PCoIP-portál-MAC,
ahol a MAC a gazdagép vagy a portál MAC-címe.
Ha van tartománynév, az hozzáadódik az FQDN
névhez PCoIP-gazdagép-MAC.tartomány.helyi formátumban.

MEGJEGYZÉS
Az FQDN szolgáltatás használatával, egy
yy
megfelelően, DHCP 81 opcióval programozott DNS kiszolgálót kell használni.
yy Ethernet Mode
Az Ethernet Mode mezőben a portál ethernet módja határozható meg.
Az elérhető opciók a következők.
yy Auto
yy 100 Mbps Full-Duplex
yy 10 Mbps Full-Duplex
Ha egy másik hálózati eszközt (pl. egy switch-et)
konfigurál, hogy 10 Mbps Full-Duplex, 100 Mbps
Full-Duplex vagy 1 Gbps Full-Duplex alatt működjön, az adminisztrátor mindig állítsa az Ethernet
üzemmód mezőjét Automatikusra; ha az eszköznek csak az egyik sebesség alatt kell működnie,
válassza vagy a 10 Mbps Full-Duplex vagy a 100
Mbps Full-Duplex beállítást.
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yy Másodlagos DNS szerver
A Másodlagos DNS szerver mező tartalmazza az
eszköz másodlagos DNS IP-címét. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ha a DHCPv6 engedélyezett, ez a mező nem szerkeszthető.
yy Tartománynév
A Tartománynév mező tartalmazza a használt tartomány nevét, pl. "helyi tartomány". Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ez határozza meg,
hogy a kiszolgáló vagy a portál melyik tartományban működik.

2-8 Ábra: IPv6 Konfigurálása
yy IPv6 engedélyezése
Ha az IPv6 engedélyezése opciót választja, a portál tud az IPv6 beállítású hálózathoz kapcsolódni.
yy Helyi cím csatlakoztatása
A Helyi cím csatlakoztatása mező automatikusan
kitöltésre kerül az eszköz IP-címével.
yy Átjáró
Az Átjáró mező tartalmazza az eszköz átjáró IPcímét. Írja be az eszköz által használandó átjáró
címet.
yy DHCPv6 engedélyezése
Egy eszköz dinamikus állomáskonfiguráció protokollja 6-os verziójának (DHCPv6) kijelöléséhez válassza a DHCPv6 engedélyezése mezőt!
yy DHCPv6 címek
Amikor a DHCPv6 engedélyezve van, és az eszköz újraindul, a szerver automatikusan beírja az
eszközcímeket.
yy Elsődleges DNS szerver
Az Elsődleges DNS szerver mező tartalmazza az
eszköz elsődleges DNS IP-címét. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ha a DHCPv6 engedélyezett, ez a mező nem szerkeszthető.

yy FQDN
Az FQDN mező jeleníti meg a kiszolgáló vagy a
portál Teljes tartománynevét. Az alapérték PCoIPhost-MAC vagy PCoIP-portal-MAC, ahol a MAC
a kiszolgáló vagy portál MAC-címe. Ha van tartománynév, az hozzáadásra kerül az FQDN-hez (Teljes tartománynévhez) a PCoIP-host-MAC.domain.
local formában.
yy SLAAC engedélyezése
Válassza az SLAAC engedélyezése mezőt, hogy
az eszköz helytől független automatikus konfigurálását használja.
yy Kézi címkiosztás engedélyezése
Válassza a Kézi címkiosztás engedélyezése mezőt
az eszköz címének kézi beírásához.
yy Kézi címkiosztás
A Kézi címkiosztás mezőbe írja be kézzel az IPcímet.

HUN
Magyar

<IPv6> fül
Az IPv6 fület akkor használja, amikor a portál az
IPv6 beállítású hálózathoz kapcsolódik.
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Magyar
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A Label lap
A Label lapon a rendszergazda vagy felhasználó
testreszabott információkat adhat a portálhoz.

MEGJEGYZÉS
A portál címkéjének paraméterei szintén beyy
állíthatók a webes rendszergazdai felületen
keresztül.

Discovery lap
A Discovery lap segítségével a rendszergazda
könnyen megkereshet egy adott portált a PCoIP
rendszerben.

MEGJEGYZÉS
A felderítési paraméterek a webes rendszeryy
gazdai felületen is beállíthatók.

2-9 ábra: Címke konfiguráció
yy PCoIP Device Name
A PCoIP Device Name mezőben a rendszergazda
meghatározhat egy logikai nevet a gazdagép vagy
a portál számára. Az alapértelmezett érték PCoIPgazdagép-MAC vagy PCoIP-portál-MAC, ahol a
MAC a gazdagép vagy a portál MAC-címe.
yy PCoIP Device Description
A PCoIP Device Description mezőben a rendszergazda speciális információt (pl. végpont helyzete)
adhat hozzá, vagy leírást fűzhet a gazdagéphez
vagy a portálhoz.
Ez a mező a PCoIP készülékszoftverben nem
szerkeszthető, és a hozzáférés szigorúan a rendszergazdára korlátozódik.
yy Generic Tag
A Generic Tag mezőben a rendszergazda generikus címkét rendelhet a gazdagéphez vagy a portálhoz.
Ez a mező a PCoIP készülékszoftverben nem
szerkeszthető, és a hozzáférés szigorúan a rendszergazdára korlátozódik.

2-10 ábra: A felderítés beállítása
yy Enable Discovery
Ha az Enable Discovery opció ki van választva,
akkor a készülék az SLP felderítést fogja használni a társeszköz helyének dinamikus meghatározásához, anélkül hogy bármilyen információt igényelne a hálózatban lévő készülék elhelyezkedésével
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a konfiguráció
és a karbantartási munka egy összetett rendszer
esetén jelentősen lecsökkenthető.
Mivel az SLP felderítéshez szükség van üzenettöbbszörözést támogató útválasztóra, az ajánlott
keresési szerkezet a DNS-SRV felderítés.
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Minden beállítási lehetőséghez további információ
lentebb található.

HUN
Magyar

Session lap
A Session lap segítségével a rendszergazda beállíthatja azt a módot, hogy a készülék hogyan csatlakozzon egy társkészülékhez.
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MEGJEGYZÉS
A munkamenet paraméterei a webes rendyy
szergazdai felületen is beállíthatók.

2-12 Ábra: Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez
beállítás
yy Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez
Megtekintheti a gazdagép képernyőjét létrehozva
1:1 kapcsolatot a gazdagép IP-címének beírásával
a gazdagéphez csatlakoztatott PCI gazdagép kártya és a portál között.
2-11 ábra: Munkamenet konfigurálása
yy Kapcsolat típusa
A Kapcsolat típusa mező teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy kiválassza a portálhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.
A Kapcsolat típusa mező a következő lehetőségeket kínálja:
yy Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez
yy Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez + SLP
gazdagép észlelése
yy View Connection szerver
yy View Connection szerver + Automatikus bejelentkezés
yy View Connection szerver + Kiosk
yy View Connection szerver + Imprivata OneSign
yy Kapcsolatkezelési felület

yy DNS név vagy IP-cím
Írja be a gazdagép DNS nevét vagy IP-címét.
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yy Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez + SLP
gazdagép keresése
Megtekintheti a gazdagép képernyőjét beazonosítva a hálózaton a gazdagépet és létrehozva 1:1
kapcsolatot a gazdagéphez csatlakoztatott PCI kiszolgáló kártya és a portál között.

2-13 Ábra: Gazdagéphez történő közvetlen kapcsolódás részletes beállítása
yy Automatikus újrakapcsolódás engedélyezése
Ha ezt az opciót választja, az újrakapcsolódási kísérlet automatikus, amikor egy folyamat megszakad, vagy a felhasználó kilép.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Peer Loss Overlay engedélyezése
A "Kapcsolat megszakadt" üzenet jelenik meg.
A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az
alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.

2-14 Ábra: Közvetlen kapcsolódás a gazdagéphez
+ SLP gazdagép beállítások
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2-15 Ábra: Gazdagéphez történő közvetlen kapcsolódás részletes beállítása + SLP gazdagép beállítások
yy Automatikus újrakapcsolódás engedélyezése
Ha ezt az opciót választja, az újrakapcsolódási kísérlet automatikus, amikor egy folyamat megszakad, vagy a felhasználó kilép.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Peer Loss Overlay engedélyezése
A "Kapcsolat megszakadt" üzenet jelenik meg.
A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az
alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.

2-16 Ábra: View Connection szerver beállítása
yy DNS név vagy IP-cím
Írja be a VMware View Connection szerver DNS
nevét vagy IP-címét.

HUN
Magyar

yy View Connection szerver
A Munkamenet fülön kiválaszthatja a felhasználói kliens engedélyezését, hogy elérhesse a
View ConnectionServer-t. Ehhez válassza a View
Connection szervert a Kapcsolat típusánál.
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yy GSC-IS előnyben részesítése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a GSC-IS felület van használatban, amikor egy smart card egynél több felületet támogat. Ha a smart card csak
egy felületet támogat, ez a lehetőség nem használt.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor
yy
smart card-ot használ.
2-17 Ábra: View Connection szerver részletes beállításai
yy Asztalnév kiválasztása
Írja be annak a felületnek/asztalnak a nevét, amelyet a felhasználó kliens használ egy munkamenet
indítása során.
yy Port
Az alapértelmezett beállításokhoz hagyja a port
mezőt üresen. Amikor a VMware View Connection
szerver az SSL hitelesítést használja, írja be a
443-as számot a Port mezőbe. Ha a szerver, ahol
a felhasználó megpróbál hozzáférni, egy általánostól eltérő portot használ, írja be a portot.
yy Automatikus kapcsolódás
Ha ez a lehetőség engedélyezett, a kiválasztott
VMware View Connection szerver automatikusan
kapcsolódik, amikor a felhasználó klienst bekapcsolja.
Ha az Automatikus kapcsolódás engedélyezett, a
felhasználói klienst legalább egyszer ki, majd be
kell kapcsolnia.
yy Felhasználónév megjegyzése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a VMware
View Connection szerver eléréséhez korábban
használt felhasználónév automatikusan beírásra
kerül a felhasználónév mezőbe.
yy Automatikus indítás csak egy kapcsolódó
asztal esetében
Ha ez a lehetőség ki van választva, a kapcsolat
létrejön az asztallal, amikor csak egy virtuális asztal van, amit a felhasználó el akar érni.
yy Használjon OSD logót View bannerhez
Ha ez a lehetőség engedélyezett, megváltoztathatja a PCoIP OSD logót bejelentkezés közben.

MEGJEGYZÉS
Az OSD logó feltölthető a Weboldal admiyy
nisztrátori felületét használva.

yy Peer Loss Overlay engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a "Hálózati kapcsolat elveszett" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a hálózat bontása megerősített.
A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az
alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.
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yy View Connection szerver automatikus bejelentkezéssel
A Munkamenet fülön kiválaszthatja azt, hogy a felhasználói kliens gépe automatikusan kapcsolódjon a VMware View Connection szerverhez. Ehhez
válassza a View Connection szerver automatikus
bejelentkezéssel Kapcsolattípust.

2-19 Ábra: View Connection szerver automatikus
bejelentkezéssel részletes beállításai

2-18 Ábra: View Connection szerver automatikus
bejelentkezéssel beállítások
yy DNS név vagy IP-cím
Írja be a VMware View Connection szerver DNS
nevét vagy IP-címét.
yy Felhasználónév
Írja be a felhasználói kliens felhasználónevét.
yy Jelszó
Írja be a felhasználói kliens jelszavát.
yy Tartomány
Írja be a tartománynevet.

yy Asztalnév kiválasztása
Írja be a felület/asztal nevét, amelyet a felhasználói kliens használ munkamenet indításakor.
yy Port
Az alapértelmezett beállításokhoz hagyja a port
mezőt üresen. Amikor a VMware View Connection
szerver az SSL hitelesítést használja, írja be a
443-as számot a Port mezőbe. Ha a szerver, ahol
a felhasználó megpróbál hozzáférni, egy általánostól eltérő portot használ, írja be a portot.
yy Automatikus kapcsolódás
Ha ez a lehetőség engedélyezett, a kiválasztott
VMware View Connection szerver automatikusan
kapcsolódik, amikor a felhasználó klienst bekapcsolja.
Ha az Automatikus kapcsolódás engedélyezett, a
felhasználói klienst legalább egyszer ki, majd be
kell kapcsolnia.
yy Felhasználónév megjegyzése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a VMware
View Connection szerver eléréséhez korábban
használt felhasználónév automatikusan beírásra
kerül a felhasználónév mezőbe.
yy Automatikus indítás csak egy kapcsolódó
asztal esetében
Ha ez a lehetőség ki van választva, a kapcsolat
létrejön az asztallal, amikor csak egy virtuális asztal van, amit a felhasználó el akar érni.
yy Használjon OSD logót View bannerhez
Ha ez a lehetőség engedélyezett, megváltoztathatja a PCoIP OSD logót bejelentkezés közben.

MEGJEGYZÉS
Az OSD logó feltölthető a Weboldal admiyy
nisztrátori felületét használva.
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yy GSC-IS előnyben részesítése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a GSC-IS felület van használatban, amikor egy smart card egynél több felületet támogat. Ha a smart card csak
egy felületet támogat, ez a lehetőség nem használt.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor
yy
smart card-ot használ.

yy View Connection szerver + Kiosk
Válassza a View Connection szerver + Kiosk lehetőséget a kiosk mód használatához. Konfigurálhatja a View Connection szerver + Kiosk módot a Weboldal adminisztrátori felületét használva.

MEGJEGYZÉS
Nem használhatja a kiosk módot a gazdayy
géphez kapcsolódva.

yy Peer Loss Overlay engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a "Hálózati kapcsolat elveszett" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a hálózat bontása megerősített. A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
yy Üzenetszűrő kikapcsolása
yy Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta
üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.

2-20 Ábra: View Connection szerver + Kiosk beállítása
yy DNS név vagy IP-cím
Írja be a VMware View Connection szerver DNS
nevét vagy IP-címét.
yy Felhasználónév
Válassza ki azt a felhasználónév típust, amely
megegyezik a VMware View Connection szerverben használt eszköznévvel!
yy Jelszó
Írja be a felhasználói kliens jelszavát.
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2-21 Ábra: View Connection szerver + Kiosk részletes beállításai
yy Port
Az alapértelmezett beállításokhoz hagyja a port
mezőt üresen. Amikor a VMware View Connection
szerver az SSL hitelesítést használja, írja be a
443-as számot a Port mezőbe. Ha a szerver, ahol
a felhasználó megpróbál hozzáférni, egy általánostól eltérő portot használ, írja be a portot.

yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.
yy View Connection szerver + Imprivata OneSign
kapcsolat
Válassza a View Connection szerver + Imprivata
Onesign kapcsolatot az Imprivata Onesign kapcsolat kliens hitelesítéséhez!

yy Használjon OSD logót View bannerhez
Ha ez a lehetőség engedélyezett, megváltoztathatja a PCoIP OSD logót bejelentkezés közben.

MEGJEGYZÉS
Az OSD logó feltölthető a Weboldal admiyy
nisztrátori felületét használva.
yy Peer Loss Overlay engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a "Hálózati kapcsolat elveszett" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a hálózat bontása megerősített. A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.

2-22 Ábra: View Connection szerver + Imprivata
OneSign kapcsolat beállítása
yy Bootstrap URL
Írja be annak a szervernek az IP-címét vagy FQDN
adatait, amely végrehajtja a OneSign hitelesítést.

HUN
Magyar

yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
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yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.

2-23 Ábra: View Connection szerver részletes beállításai + Imprivata OneSign kapcsolat
yy Felhasználónév megjegyzése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a VMware
View Connection szerver eléréséhez korábban
használt felhasználónév automatikusan beírásra
kerül a felhasználónév mezőbe.
yy Használjon OSD logót View bannerhez
Ha ez a lehetőség engedélyezett, megváltoztathatja a PCoIP OSD logót bejelentkezés közben.

yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.
yy Kapcsolatkezelési felület
A Kapcsolatkezelési felületen kezelheti a kapcsolatokat, beírva a kapcsolatkezelés IP-címét a
VMware View Connection szerver IP-címe helyett,
és kiválaszthatja, hogy engedélyezi vagy letiltja a
kezelési felületet.

MEGJEGYZÉS
Az OSD logó feltölthető a Weboldal admiyy
nisztrátori felületét használva.
yy GSC-IS előnyben részesítése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a GSC-IS felület van használatban, amikor egy smart card egynél több felületet támogat. Ha a smart card csak
egy felületet támogat, ez a lehetőség nem használt.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor
yy
smart card-ot használ.
yy Peer Loss Overlay engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a "Hálózati kapcsolat elveszett" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a hálózat bontása megerősített.
A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az
alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.

2-24 Ábra: Kapcsolatkezelési felület beállítása
yy DNS név vagy IP-cím
Írja be a VMware View Connection szerver DNS
nevét vagy IP-címét.
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MEGJEGYZÉS
A nyelvi paraméterek a webes rendszergazyy
dai felületen keresztül is beállíthatók.

2-25 Ábra: Kapcsolatkezelési felület részletes beállításai
yy Peer Loss Overlay engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, a "Hálózati kapcsolat elveszett" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a hálózat bontása megerősített.
A kijelzés ugyanaz, mint a VDI környezetben. Az
alapbeállítás a Letiltva.

MEGJEGYZÉS
Ez a beállítás csak a kliens számára érhető
yy
el.
yy Az asztalfelület előkészítésének engedélyezése
Ha ezt a lehetőséget választja az "Asztalfelület előkészítése" üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor
a felhasználó bejelentkezik.
yy Eseménynaplózási Értesítés Engedélyezése
Ezzel az opcióval kiválaszthatja, engedélyezi-e
a gazda- és ügyféleszköznek, hogy eseménynaplózási információkat küldjön a Connection
Management Server kiszolgálónak.
yy Üzenetszűrő kikapcsolása
Ez a lehetőség határozza meg, hogy milyen fajta üzenet jelenjen meg, amikor egy munkamenet
megszakad.
- Összes mutatása: Megmutatja az összes hibaüzenetet.
- Csak hibaüzenet és figyelmeztetés mutatása:
Csak a hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket mutatja.
- Csak hibák mutatása: Csak a hibaüzeneteket
mutatja.
- Nem mutat semmit: Semmit nem mutat.

2-26 ábra: Nyelv beállítása
yy Language
A Language mezőben állítható be a menü nyelve
és a felhasználói szintű eseménynapló-üzenetek
nyelve.
yy Keyboard Layout
A Keyboard Layout mezőben a rendszergazda módosíthatja a billentyűzekiosztást.

HUN
Magyar

Language lap
A Language lapon a rendszergazda beállíthatja a
képernyőmenü nyelvét.
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OSD lap
Az OSD lapon a rendszergazda módosítja a képernyőmenü beállítását.

MEGJEGYZÉS
A menü paraméterei a webes rendszergazyy
dai felületen keresztül is beállíthatók.

2-27 ábra: A képernyőmenü beállítása
yy Screen-Saver Timeout
A Screen-Saver Timeout mezőben a rendszergazda beállíthatja, hogy mennyi időnek kell eltelnie a
képernyővédő bekapcsolásáig. Az időtartam másodpercekben van meghatározva. A maximális időtartam 9999 másodperc. Ha ez 0 másodpercre van
beállítva, akkor a képernyővédő kikapcsol.

Display lap
A Display lapon a felhasználó konfigurálhatja a monitor EDID funkcióját.

MEGJEGYZÉS
A Képernyő felülírásának engedélyezése
yy
funkció akkor használható, amikor a monitor
EDID funkciója nem fut.

2-28 ábra: A kijelző beállítása
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MEGJEGYZÉS
A Reset funkció a webes rendszergazdai feyy
lületen keresztül is elérhető.

Diagnostics ablak
A Diagnostics ablakban a rendszergazda hozzáférhet az ablak laphoz a portál diagnosztikájához. A
diagnosztika ablak a következő lapokat tartalmazza:
yy Event Log
yy Session Statistics
yy PCoIP Processor
yy Ping
Minden lap rendelkezik Bezár gombbal az ablak
bezárásához.
Eseménytabló lap
Az eseménynapló lapban a rendszergazda megnézheti és kitörölheti a portálról jövő eseménynapló üzeneteket.

MEGJEGYZÉS
Az eseménynapló (mennyiségétől függetyy
lenül) a Weboldal Adminisztrációs Interfész
használatával is visszaállítható.

2-29 ábra: Visszaállítás
yy Reset Parameters
A Reset Parameters gomb megnyomásakor minden beállítás és opció visszaáll a gyári beállításokra. A gomb megnyomása esetén megjelenik egy
üzenet. Ez azonnal figyelmezteti a rendszergazdát,
és a véletlen visszaállítás elkerülésére szolgál.
2-30 ábra: Eseménynapló konfiguráció
yy View Event Log Message
A View Event Log Message mező jelzi a napló
üzeneteket, az időbélyegző információval együtt. A
következő két gomb kapható:
yy Refresh
A Refresh gombbal frissíthetők a megjelenített
eseménynapló-üzenetek.
yy Clear
A Clear gombbal törölhető az összes eseménynapló-üzenet.

HUN
Magyar

Reset Tab
A Reset lap segítségével a rendszergazda visszaállíthat minden, a flashmemóriában tárolt paramétert.
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Kapcsolat statisztika lap
A kapcsolat statisztika lapban a rendszergazda
megnézheti a portálról készült PCoIP specifikus
statisztikát a legutóbbi aktív PCoIP kapcsolatról.

MEGJEGYZÉS
A kapcsolat statisztika (mennyiségétől fügyy
getlenül) a Weboldal Adminisztrációs Interfész használatával is megtekinthető.

yy Byte statisztika
yy Elküldött byte-ok
Az elküldött fájlok mező megmutatja az ös�szes elküldött bájt mennyiségét, a legutóbbi,
aktív kapcsolatban.
yy Fogadott byte-ok
A fogadott fájlok mező megmutatja az összes
fogadott bájt mennyiségét, a legutóbbi, aktív
kapcsolatban.
yy Round Trip Latency
A Round Trip Latency mező mutatja a körutas
PCoIP rendszert (pl. a portáltól a gazdagépig,
majd vissza a portálhoz) és a hálózati késleltetést
milliszekundumban (+/- 1 ms).

PCoIP processzor lap
A PCoIP processzor lapon a rendszergazda megtekintheti a portál PCoIP processzorának fent léti
idejét az utolsó idítás óta.

MEGJEGYZÉS

2-31 ábra: Kapcsolat statisztika konfiguráció

Az PCoIP processzor fent léti ideje a webes
yy
rendszergazdai felületen is megtekinthető.

yy PCoIP Packets Statistics
yy PCoIP Packets Sent
A PCoIP Packets Sent mezőben látható a legutóbbi aktív kapcsolat idején portáról a gazdagépre küldött PCoIP csomagok száma.
yy PCoIP Packets Received
A PCoIP Packets Received mezőben látható a legutóbbi aktív kapcsolat idején a gazdagép által a portáltól fogadott PCoIP csomagok
száma.
yy PCoIP Packets Lost
A PCoIP Packets Lost csomag mező kijelzi a
legutóbbi kapcsolat alatt elveszett PCoIP számát.

2-32 ábra: PCoIP processzor konfiguráció
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Ping lap
A ping lapon a rendszergazda elvégezheti a ping
tesztet a készüléken és ellenőrizheti, hogy az eléri-e az általános IP hálózatot. Ajánlatos leellenőrizni, hogy a készülék el tudja-e érni a gazdagépet.

MEGJEGYZÉS
A ping lapnak nincs megfelelő menüje az 1.
yy
részleg Weboldal Adminisztrációs interfészében.
2-34 ábra: Verzió konfiguráció
yy VPD Information
A (VPD) Vital Product Data olyan információ,
amely egyedileg határozza meg az egyes portálokat és gazdagépeket.
yy MAC Address
A portál MAC-címe
yy Unique Identifier
A portál azonosítója
yy Serial Number
A portál sorozatszáma
yy Firmware Part Number
A PCoIP termékszoftver cikkszáma.
yy Hardware Version
A portál hardververziójának száma
2-33 ábra: Ping konfiguráció
yy Ping beállítások
yy Célállomás
Az IP cím vagy a FQDN amely végrehajtja a
ping tesztet.
yy Intervallum
A ping csomagok közötti intervallum.
yy Csomagméret
A ping csomag mérete.
yy Csomagok
yy Elküldve
Az elküldött ping csomagok száma.
yy Fogadott
A fogadott ping csomagok száma.
Information ablak
Az információs ablakban a rendszergazda hozzáférhet a verzió laphoz, amely tartalmazza a készülékkel kapcsolatos információkat.

MEGJEGYZÉS
A verzióinformáció a webes rendszergazdai
yy
felületen is megtekinthető.

yy Firmware Information
A Firmware Information mezőben az adott PCoIP
termékszoftverrel kapcsolatos részletek láthatók.
yy Firmware Version
Az aktuális PCoIP termékszoftver verzió
yy Firmware Build ID
Az aktuális PCoIP termékszoftver változatának kódja
yy Firmware Build Date
Az aktuális PCoIP termékszoftver gyártási
ideje
PCoIP Processor Revision
A PCoIP processzor változatának kódja.
TERA1x00 Revision A silicone, jelölése 0.0 és
TERA1x00 Revision B silicone jelölése 1,0.
yy Boot Loader Information
A Boot Loader Information mezőben az aktuális
PCoIP rendszerbetöltővel kapcsolatos részletek
láthatók.
yy Boot Loader Version
Az aktuális PCoIP rendszerbetöltő verziója
yy Boot Loader Build ID
Az aktuális PCoIP rendszerbetöltő változatának kódja
yy Boot Loader Build Date
Az aktuális PCoIP rendszerbetöltő gyártási
dátuma
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Felhasználói beállítások ablak
A Felhasználói beállítások ablakban a rendszergazda hozzáférhet a laphoz, hogy kiválassza az
egeret, a billentyűzetet és meghatározza a PCoIP
képminőséget.
A Felhasználói beállítások ablak a következő lapokat tartalmazza:
yy VMware View
yy Egér
yy Billentyűzet
yy Kép
yy Kijelző topológiája
yy Érintőképernyő
yy VMware View fül
A VMware View fül lehetővé teszi a felhasználónak, hogy meghatározza a kliens magatartását, amikor a felhasználó nem tudja ellenőrizni a
kiszolgálóhoz való kapcsolódás biztonságosságát.

Mouse lap
A Mouse lapon a felhasználó módosíthatja a képernyőmenü és a RDP kapcsolat egérkurzorának
sebességbeállítását.

MEGJEGYZÉS
A menü egérkurzor sebessége nem befolyáyy
solja az egérkurzor beállításokat, amikor a
PColP kapcsolat aktív, hacsak a helyi billentyűzet host driver funkcióját nem használják
(lásd PColP Host szoftver Használati Útmutatót további információkért).
A Mouse lapnak nincs megfelelő menüje az 1.
yy
részleg webes rendszergazdai felületén.

2-36 ábra: Egér
2-35 ábra: VMware View
yy Nem hitelesíthető kapcsolat elutasítása (biztonságos)
A kapcsolat csak akkor jöhet létre, ha a tanúsítvány hitelesített, máskülönben nem.
yy Figyelmeztetés, ha lehet, hogy a kapcsolat
nem biztonságos (alapértelmezett)
A hitelesítési állapot ellenőrzésre kerül, és szükség
esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg. Azonban
nincs kapcsolódási korlát.
yy Nem hitelesíthető kapcsolat engedélyezése
(nem biztonságos)
Nem szükséges hitelesítés, és nincsenek kapcsolódási korlátok.

yy Mouse Speed
A Mouse Speed mezőben a felhasználó beállíthatja az egérkurzor sebességét a portálon.

MEGJEGYZÉS
Az egérsebesség a PCoIP Host szoftveren
yy
keresztül is beállítható. A PCoIP Host szoftver használatával kapcsolatban további információkért forduljon a PCoIP Host Szoftver
Felhasználói Kézikönyvhöz.
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MEGJEGYZÉS
A menü billentyűzetbeállítása nem befolyáyy
solja a billentyűzet beállításokat, amikor a
PColP kapcsolat aktív, hacsak a helyi billentyűzet host driver funkcióját nem használják
(lásd PColP Host szoftver Használati Útmutatót további információkért).
A Keyboard lapnak nincs megfelelő menüje
yy
az 1. részleg webes rendszergazdai felületén.

Kép
A kép lapon a felhasználó megváltoztathatja a kép
beállításait a PCoIP rendszeren.

MEGJEGYZÉS
A kép paraméterek szintén beállíthatók a
yy
Weblap Adminisztrációs Interfészen keresztül.

2-38 ábra: Kép

2-37 ábra: Billentyűzet
yy Keyboard Repeat Delay
A Keyboard Repeat Delay mezőben a felhasználó
beállíthatja a billentyűzet késleltetési idejét.
yy Keyboard Repeat Rate
A Keyboard Repeat Rate mezőben a felhasználó
beállíthatja a billentyűzet késleltetési rátáját.
yy Repeat Settings Test Box
A Repeat Settings Test Box beállítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tesztelje a kiválasztott billentyűzetbeállítást.

yy Minimum Image Quality
A Minimum Image Quality segítségével a rendszergazda kompromisszumot köthet a képminőség és a képfrissítés között, ha a hálózati sávszélesség korlátozott. Néha az alacsonyabb minőségű képeknél nagyobb képfrissítésre lehet szükség,
míg más alkalommal a magas minőségű képeket
alacsonyabb képfrissítéssel részesítik előnyben.
Korlátozott sávszélességgel rendelkező környezetben mozdítsa el a csúszkát a kisebb érték felé, ezzel nagyobb képfrissítést produkál;
ha a csúszkát az érzékelésmentes beállítás felé
mozgatja, az magasabb képminőséget biztosít.
Amikor a hálózat sávszélessége nem korlátozott, a
PCoIP rendszer érzékelésmentesen gondoskodik
a minőségről, tekintet nélkül s minimális képminőségi beállításokra.

HUN
Magyar

Keyboard lap
A Keyboard lapon a felhasználó módosíthatja a
képernyőmenü és a RDP kapcsolat billentyűzetének ismétlési beállítását.
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yy Kijelző topológiája fül
A Kijelző Topológiája fül lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa egy másodlagos monitor pozícionálását és összehangolását.

MEGJEGYZÉS

yy Érintőképernyő fül
Az Érintőképernyő fül lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza az érintés érzékenységét és összehangolását, amikor a monitor
támogatja az érintőképernyő funkciót.

Ez akkor alkalmazható, amikor a VMware
yy
View Connection szerver 4.5-ös vagy újabb
verziójú.

2-40 Ábra: Érintőképernyő

2-39 Ábra: Kijelző topológiája
yy Konfiguráció engedélyezése
Amikor ez a lehetőség ki van választva, beállíthatja a kijelző pozícionálását és összehangolását. Elmentheti a beállításokat az Alkalmaz
vagy OK gombokra kattintva, és a beállítások a
monitorkészlet inicializálásakor visszaállnak.
yy Kijelzés elrendezése
Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy meghatározza a monitor kapcsolódási
irányát: függőleges vagy vízszintes.
yy Összehangolás
Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy meghatározza a csatlakoztatni kívánt monitor
pozícionálásának összehangolását, amikor
különbség van a két monitor felbontása között.
yy Elsődleges
Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy megváltoztassa a csatlakoztatott monitor
elsődleges/másodlagos beállításait.

yy A jobb kattintás tartásának engedélyezése
Ha ez a lehetőség ki van választva, az érintőképernyőn kattintva és azt lenyomva tartva pár másodpercig ugyanazt eredményezi, mint a jobb egérgombbal történő kattintás.
yy Jobb egérgombbal történő kattintás késleltetése
Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ugyanúgy működtesse a mutató eszközt,
mint a jobb egérgomb kattintását. Megváltoztathatja a mozgási távolságot is (Hosszúról Rövidre).
yy Érintőképernyő kalibrálása
Egy érintőképernyő összehangolása a Start gombra való kattintással indul.

A termék használata előtt feltétlenül olvassa el
a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a
Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető
helyen.
A KÉSZÜLÉK típuskódja és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra
lenne szükség.
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.

