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AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA
MAGYAR

1

Nyomja le és tartsa lenyomva a SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK) gombot 5 másodpercig.

MUTE

MENU

AUTO

S.MENU

2

Ha megjelenik a Toast(A jobb felső sarok
(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0

3

), írja be a jelszót.
)

Ha a képernyőn megjelent az Installation Menu (Üzembe helyezési menü), válassza ki a kívánt
elemet.
- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)
- USB Cloning (USB másolása)
- Password Change (Jelszó megváltoztatása)
- Tile Mode (Mozaik üzemmód)
- Fail Over (Feladatátvétel)
- ISM Method (ISM üzemmód)
- Server (Kiszolgáló)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

MEGJEGYZÉS
yyA kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.
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ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ
A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem bizonyos típuson érhetők el.
yy

Signage Setup Menu (Tartalomszolgáltató beállítása menü)
Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.
Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)
Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
yy
A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
yy
A PWR On (Be) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
yy
Az STD Standby (Készenlét) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
yy
Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.
yy
IR Operation (Infravörös érzékelő működése)
Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használyy
ható.
Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítyy
va, csak a bekapcsológomb használható.
Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a táviráyy
nyító nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)
Local Key Operation (A készülék gombjainak működése))
Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a készülék
yy
gombja használható.
Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotyy
ra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva,
yy
a készülék gombja nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)
Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)
Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
yy
Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkyy
ció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkyy
ció le lesz tiltva.
LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)
A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a
yy
hálózathoz, ahhoz a lánckapcsolatban lévő többi monitor is csatlakoztatva lesz.
A lánckapcsolt hálózat első tagjának egy olyan porton keresztül kell kapcsolódnia a hálózathoz, mely nincs
yy
használatban a lánckapcsolt hálózathoz.
LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)
A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a
yy
hálózathoz, ahhoz a lánckapcsolatban lévő többi monitor is csatlakoztatva lesz.
A lánckapcsolt hálózat első tagjának egy olyan porton keresztül kell kapcsolódnia a hálózathoz, mely nincs
yy
használatban a lánckapcsolt hálózathoz.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS
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No Signal Power Off (15 Min) (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)
Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkciót.
yy
Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban
yy
marad.
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
yy
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
yy
Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkciót.
yy
Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg
yy
a távirányító gombjait.
yyHa ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
yy
Beacon (Jeladó)
Engedélyezi a Bluetooth 4.0 egyik funkcióját, a BLE jeladót.
yy
Beacon Mode (Jeladó mód) (be-/kikapcsolás): Engedélyezi a Jeladó funkciót.
yy
Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID – hexadecimális):
yy
Beállítja az univerzálisan egyedi azonosítót (UUID) a Jeladóval való használathoz. Az UUID 32 számjegyből áll,
melyek mindegyike a 0-tól 255-ig terjedő tartomány valamely decimális számából konvertált hexadecimális
értékkel (0-FF) rendelkezik.
Major (Elsődleges) (0–65 535): Beállítja a főkategória értékét, mely megfelel az UUID-nek.
yy
Minor (Másodlagos) (0–65 535): Beállítja az alkategória értékét, mely megfelel az elsődleges értéknek.
yy
OK: Megerősítő gomb a fenti négy érték beállítás után történő alkalmazására.
yy
Egyes típusok nem támogatják a háttérben futó szolgáltatásokat iOS-en.
yy
DPM
Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
yy
Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc),
yy
1 min. (1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre.
Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
yy
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
yy
Az alábbi esetekben az 5 sec. (5 másodperc) és 10 sec. (10 másodperc) beállítások nem elérhetőek a DPM-hez.
yy
Ha a DPM már be van állítva 5 sec. (5 másodperc) vagy 10 sec. (10 másodperc), át lesz állítva 15 sec. (15 másodperc).
- Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film)
- Amikor a Fail Over (Átkapcsolás) opció beállítása Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)
Ha ezt az opciót 10 sec. (10 másodperc) vagy kevesebb állítja, a monitor a SuperSign tartalmak automatikus
yy
lejátszása előtt a DPM üzemmódba fog lépni.
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Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség 9600/115200)
Beállíthatja az RS-232 interfész átviteli sebességét.
yy
Választhat a 9600 vagy 115200 érték közül.
yy
9600-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
yy
115200-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 115200 bit/s lesz.
yy
OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD álló mód – Be, Ki)
A funkció jóvoltából a képernyőmenü elforgatható az óramutató járásával megegyező irányba.
yy
Választható opciók: Off/90/270 (Ki/90/270).
yy
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
yy
Ha ezt a lehetőséget a 90-es helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet
yy
használni az egeret.
Ha ezt a lehetőséget a 270-es helyzetbe állítja, az OSD 270 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet
yy
használni az egeret.
A típustól függően Off/On (Ki/Be) értékre állíthatja ezt a funkciót. Ha ezt a lehetőséget Be helyzetbe állítja, az
yy
OSD 90 fokkal elfordul jobbra.
Egyes modellek esetén a készüléket újra kell indítani a módosított beállítások alkalmazásához.
yy
Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése – 0-250)
Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából
yy
adódó túlterhelés.
0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.
yy
Check Screen (Képernyő ellenőrzése)
A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenesséyy
gek. R, G és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy RGB érzékelő teszteli a
területeket.
Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
yy
Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
yy
Ha a Portrait mode (Álló tájolás) vagy a Pivot mode (Forgatási mód) be van kapcsolva, akkor a Képernyő ellenyy
őrzése funkció Off (Ki) értékre van állítva, és nem elérhető.
Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)
HDMI/DISPLAYPORT/OPS: A HDMI, a DISPLAYPORT, vagy az OPS által a monitor hangszórói felé továbbított
yy
digitális jelek hangja hallhatóvá válik.
Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI és DISPLAYPORT,
yy
valamint az Audio In port csatlakoztatásával.
Ha a Digitális lehetőséget választja ki DVI-D módban OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D bemenet használatayy
kor, akkor nem hallható hang.
A belső hangszóróval nem rendelkező típusokhoz külső hangszóró szükséges.
yy

MAGYAR

DPM Wakeup Control (DPM ébresztés vezérlés)
Bekapcsolja a monitort a csatlakoztatott DVI/HDMI port digitális jelfeldolgozásának megfelelően.
yy
Ha ennél a beállításnál a Clock (Óra) lehetőséget adja meg, csak a digitális óra jelei kerülnek ellenőrzésre.
yy
Amennyiben van órajel, a monitor bekapcsol.
Ha ennél a beállításnál a Clock+DATA (Óra+ADAT) lehetőséget választja ki, a monitor csak akkor kapcsol be,
yy
amikor digitális órajel és adatjel bemenetek is vannak.
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Speaker (Hangszóró)
Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A monitoryy
hangszórókat külön lehet megvásárolni.)
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.
yy
USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)
Ez a funkció automatikusan lejátssza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek
yy
és videók anélkül játszhatók le, hogy manuálisan kiválasztaná a View Photos/Movies (Fényképek/videók megtekintése) menüt. Ez a funkció azonban nem elérhető a SuperSign tartalmak megjelenítése közben.
Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Film lehetőséget választja, akkor az USB-s
yy
eszköz legfelső mappaszintjén lévő videofájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő videofájlokat.
Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Fénykép lehetőséget választja, akkor az USB-s
yy
eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő fényképeket.
Set ID (Készülékazonosító)
Set ID (1 ~ 1000) (Készülékazonosító): Ha képmegjelenítési céllal több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz,
yy
minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot. Rendeljen hozzá 1-től 1000-ig terjedő
számokat, és lépjen ki az opcióból. A készülékekhez rendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az összes készüléket.
Auto Set ID (Azonosító automatikus beállítása): Egyedi készülékazonosító automatikus hozzárendelése minden
yy
készülékhez, ha több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz.
Reset Set ID (Készülékazonosító visszaállítása): A termék készülékazonosítója 1-re állítható.
yy
PM Mode (PM üzemmód)
Power Off (Kikapcsolt állapot): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot.
yy
Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot, kivéve, hogy a
yy
kapcsoló IC bekapcsolva maradt. Bizonyos típusoknál ez csak egy meghatározott bemeneti módra érvényes
(DisplayPort), és ugyanazt eredményezi, mint más bemeneti módok esetén a Képernyő kikapcsolása mindig
opció.
Screen Off (Képernyő ki): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 perc, 4 óra) vagy Rendellenes
yy
leállítás esetén a monitor automatikusan Képernyő ki állapotra vált.
Screen Off Always (Automatikus kikapcsolás mindig): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15
yy
perc, 4 óra), a Kikapcsolásidőzítő lejárta után, Rendellenes leállítás esetén, a távirányító be-/kikapcsoló gombjától érkező jelre vagy a monitor kapcsolójával kikapcsolva a monitor Képernyő ki állapotra vált.
A képernyőnek a bekapcsolásához bemeneti jel kell a távirányító be-/kikapcsoló gombjától vagy Bemenet
yy
gombjától, esetleg a monitor kapcsolójától.
Interface Selection (Interfész kiválasztása)
Lehetőség van a csatlakoztatott OPS-sel való kommunikáció beállítására.
yy
DISPLAY (Kijelző): Lehetővé teszi a kommunikációt külső eszközökkel a soros porton keresztül.
yy
OPS: Lehetővé teszi a kommunikációt a termékhez csatlakoztatott OPS-en keresztül.
yy
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OPS Power Control (OPS üzemvezérlés), OPS/PC Power Control (OPS/PC üzemvezérlés)

Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód)
Master/Slave Mode (Fő/alárendelt üzemmód): A termékek idejének és tartalmának szinkronizálása egy termékyy
hez. A monitorok beállíthatók Master (Fő) vagy Slave (Alárendelt) egységként. Több monitort RS-232C kábellel
összekapcsolva csak egy monitor állítható be Master mode (Fő üzemmód) egységként, hogy a funkció megfelelően működjön.
Time Sync (Időszinkronizálás) Az időszinkronizálást bekapcsolva a főmonitor a saját rendszeridejét az RS-232C
yy
interfészen csatlakozó alárendelt monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszer idejét. Az Időszinkronizálás funkciót bekapcsolva a monitorok a kezdeti szinkronizálást követően óránként kapják a szinkronizáló
jelet. (Ha bármilyen változás történik, megtörténik egy kezdeti szinkronizálás, majd ismét óránként kapják a
monitorok a szinkronizáló jelet.)
Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) A tartalomszinkronizálást bekapcsolva a főmonitor a saját tartalmát
yy
az RS-232C interfészen csatlakozó alárendelt monitoroknak elküldve szinkronizálja a teljes rendszert. A funkció
megfelelő működéséhez az összes monitoron bekapcsolva kell lennie a Tartalomszinkronizálás lehetőségnek
egy videó vagy kép erejéig. Ez a funkció csak tartalomtípusokat támogat. Az ütemezéstípusokat nem támogatja.
Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)
A termékek idejének és tartalmának szinkronizálása egy termékhez.
yy
Off (Ki): A szinkronizálás funkció nem működik.
yy
RS232C: RS-232C interfészen keresztül csatlakoztatott több monitor szinkronizálása.
yy
--Master/Slave (Fő/alárendelt üzemmód): A monitorok beállíthatók Master (Fő) és Slave (Alárendelt) egységként.
Hogy a funkció megfelelően működjön, csak egy monitor állítható be Master (Fő) üzemmódba.
--Time Sync (Időszinkronizálás): A Time Sync (Időszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a Master (Fő)
monitor a saját rendszeridejét az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt) monitoroknak elküldve
szinkronizálja a teljes rendszer idejét. A Time Sync (Időszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra állítva a monitorok a kezdeti szinkronizálást követően óránként kapják a szinkronizáló jelet. (Ha bármilyen változás történik,
megtörténik egy kezdeti szinkronizálás, majd ismét óránként kapják a monitorok a szinkronizáló jelet.)
--Contents Sync (Tartalomszinkronizálás): A Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciót On (Be) opcióra
állítva a Contents (Tartalmak) részt a Master (Fő) monitor az RS-232C interfészen csatlakozó Slave (Alárendelt)
monitoroknak elküldi, így a Contents (Tartalmak) szinkronizálva lesznek. Ez a funkció csak olyan monitorok
esetében érhető el, amelyek Contents Sync (Tartalomszinkronizálás) funkciója On (Be) opcióra van állítva, normál üzemmódban működik, és a Contents (Tartalmak) csak egyetlen video- vagy képfájlból áll.
Network (Hálózat): Szinkronizálja az azonos hálózaton található monitorokat. Az a monitor lesz a Master (Fő)
yy
monitor, amelyen megnyomja a SYNC NOW (SZINKRONIZÁLÁS MOST) gombot.
--How many connected screens (Hány csatlakoztatott képernyő van): Adja meg a Slaves (Alárendelt) monitorok
számát. 1 és 225 közötti érték adható meg, az alapértelmezett érték az 1.
--Select storage device (Tárolóeszköz kiválasztása): Választhat az Internal Memory (Belső memória) és az USBeszköz lehetőségek között.
--Select the file name (Fájlnév kiválasztása): A kiválasztott készülék fájllistájából legfeljebb 10 fájl választható ki.
A fájlok kiválasztása aktiválja a képernyő tetején található SYNC NOW (SZINKRONIZÁLÁS MOST) gombot, és
elérhetővé válik a következő lépés.
--A rendszer csak az MP4 fájlokat támogatja, és az összes fájlnak a készülék gyökérkönyvtárban lévő SyncPlay
(Szinkronizált lejátszás) mappában kell lennie.
--A Hálózatszinkronizálás használata előtt állítsa a proxyszerver beállításait Ki helyzetbe.

MAGYAR

Vezérelheti az OPS üzemállapotát.
yy
Disable (Kikapcsolva): Az OPS Power Control (OPS üzemvezérlés) funkció kikapcsolása.
yy
Sync (on) (Szinkronizálás (be)): Csak akkor szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát, amikor a monitor
yy
be van kapcsolva.
Sync (on/off ) (Szinkronizálás (be/ki)): Mindig szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát.
yy
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UPnP: Megnyitja vagy blokkolja az UPnP módhoz használt 1900-as UDP-portot.
yy
--Az alapértelmezett érték a Be. Ha Ki értékre állítja, azzal blokkolja az 1900-as UDP-portot, és letiltja az UPnP
funkciót.
--Ha Ki értékre állítja, a Szinkronizálás üzemmód „Hálózat” eleme inaktívvá válik.
--Ha Ki értékre állítja, és a Szinkronizálás üzemmód „Hálózat” értékre volt állítva, a Szinkronizálás üzemmód „Ki”
értékre vált, és a „Hálózat” elem inaktívvá válik.
--Ha az UPnP értékét módosítják, a funkció alkalmazásához újraindítás szükséges.
Content Rotation (Tartalom elforgatása)
90 vagy 270 fokkal jobbra fordítja a képet.
yy
Ezen funkció használata álló tájoláshoz tervezett tartalom megjelenítéséhez javasolt.
yy
ARC esetén a Tartalom elforgatásának On (Be) (90 vagy 270) értékre történő állítása a teljes képernyős méretyy
hez igazítja a videó méretét.
WiDi esetén ajánlott Eredetire állítani a Képarányt, amennyiben használni szeretné a Tartalom elforgatását. Ha
yy
Teljesre állítja a Képarányt, az egérmutató megjelenített helyzete nem feltétlenül lesz pontos.
A képminőség romlása külső bemenet használatakor Tartalom elforgatása módban nem a termék hibája.
yy
Aspect Ratio (Rotation) (Képarány (Elforgatás))
A Tartalom elforgatása funkcióhoz alkalmazott képarány-beállítás kiválasztása. (Eredeti/Teljes)
yy
Intelligent Auto (Intelligens automatikus)
A monitor által megjelenített kép méretének, helyzetének és a fázisának automatikus beállítása a felismert
yy
felbontáson. Ez a funkció csak RGB bemeneti mód esetén érhető el.
Studio Mode (Stúdió üzemmód)
Alacsonyabb színhőmérséklettel jeleníti meg a képeket.
yy
Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Az On (Be) beállítás használata csökkenti a képek színhőmérsékletét.
yy
Pivot Mode (Forgatási mód)
A funkció segítségével a képernyő 180 fokkal elforgatható.
yy
A bemeneti jel és az OSD is elfordul.
yy
Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
yy
Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a képernyő 180°-kal elfordul.
yy
Bármilyen változás az újraindítást követően lép életbe.
yy
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White Balance (Fehéregyensúly)
Az R, G és B erősítés és a Háttérvilágítás értékének beállítása.
yy
Visszaállítás: A Fehéregyensúly-érték visszaállítása.
yy
Application (Alkalmazás)
Alkalmazások felvétele az indítósávra vagy azok törlése onnan.
yy
Ha a Screen Share alkalmazás eltávolítására készül a kezdőindítóról a Screen Share elem kijelölésének megyy
szüntetésével, akkor az eltávolítás után javasolt újraindítani a rendszert.
Ha a Tartalom elforgatása vagy az OSD álló mód funkciót bekapcsolva, a SuperSign EZ alkalmazás törlődik az
yy
indítóból, a SuperSign EZ elem pedig kikapcsol.
Crestron
Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron alkalmazásával.
yy
Server (Kiszolgáló): Ez a menü beállítja az IP-címet a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz (a Crestron
yy
által biztosított berendezés).
Port: Ez a menü beállítja a portot a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz. Az alapértelmezett portszám
yy
a 41794.
IP ID (IP-azonosító): Ez a menü egy egyedi azonosítót állít be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.
yy
Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.
yy

MAGYAR

Scan Inversion (Letapogatási inverzió)
Ez a funkció csökkenti azoknak a megjelenített képeknek a szintkülönbségeit, melyek teteje és alja összeér egyyy
mással a nagy sebességű képkimenet során.
Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
yy
Ha On (Be) értékre állítja ezt a funkciót, akkor a szintkülönbségek minimalizálása érdekében sor kerül a kép
yy
alulról fölfelé történő letapogatására. A megjelenített kép függőlegesen és vízszintesen elfordul.
Javasolt a Letapogatási inverziót a Forgatási móddal együtt használni.
yy

12

MAGYAR

Status Message (Állapotüzenet)
Egy olyan funkciót állít be, mely elküldi a felhasználók e-mail címére a Signage állapotát.
yy
A rendszergazda Be vagy Ki értékre állíthatja az állapotüzeneteket.
yy
Messaging Period (Üzenetküldési időszak): Beállítja az üzenetküldésre használható időtartományt. A következő
yy
lehetőségek közül választhat: Hibaállapot esetén vagy Hetente.
Dátum kiválasztása: Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg a hétnek
yy
azt a tetszőleges napját, amikor sor kerüljön az üzenetátvitelre.
Idő kiválasztása: Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg az üzenetátyy
vitelhez megfelelő időpontot.
User E-mail Address (Felhasználó e-mail címe): Adja meg a feladó e-mail címét.
yy
Type (Típus): POP3-ként van rögzítve.
yy
Sending Server (Küldő kiszolgáló) (SMTP): Adja meg a POP3 levelezőkiszolgáló címét.
yy
ID (Azonosító): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói azonosítóját.
yy
Password (Jelszó): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói jelszavát.
yy
Receive E-Mail Address (Címzett e-mail címe): Adja meg a címzett e-mail címét az állapotüzenetekhez.
yy
Ha a következő elemek bármelyikének állapota megváltozik vagy rendellenes lesz, állapotüzenet kerül kikülyy
désre.
––1. Hőmérséklet: Ha a monitor veszélyes hőmérsékletet ér el, e-mail kerül kiküldésre az aktuális hőmérsékletet tartalmazó információval.
––2. Hőmérséklet-érzékelő érvényessége: E-mail kerül kiküldésre, ha nincs hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva, vagy ha a hőmérsékletérzékelő kommunikációs állapota ismeretlen, vagy ha a chipet biztosító szolgáltató által nyújtott információ rendellenes.
––3. Hálózat állapota (Vezeték nélküli/vezetékes): E-mail kerül kiküldésre, ha módosul a hálózati csatlakozás állapota. Maximum 50 változást lehet elmenteni a hálózati állapotokkal kapcsolatban. Az elmentett érték alapértékre áll, ha megszűnik az áramellátás.
––4. RGB érzékelő: E-mail kerül kiküldésre, ha az RGB érzékelőnek nem sikerül végrehajtania a Képernyő ellenőrzését.
––5. Jel meglétének ellenőrzése: Ellenőrzi, hogy van-e jel. Ha több mint 10 másodpercig nincs jel, e-mail kerül kiküldésre.
––6. Helyi tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a Signage-ben regisztrált lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
––7. SuperSign tartalomütemező: E-mail kerül kiküldésre, ha nem lehet tartalmat lejátszani a SuperSign-hoz továbbított lejátszási ütemterv kezdési és befejezési időpontja között. Ugyanakkor ez nem történik meg akkor, ha a távvezérlővel került sor a megszakításra.
––Bizonyos típusok esetében egyes fenti funkciók nem támogatottak.

Csak a 25-ös és az 587-es SMTP port támogatott. A Naver nem támogatott.
yy
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Send (Küldés)

Receive (Fogadás)

O

X

Receive Only (Csak fogadás)

X

O

All (Mind)

O

O

Send Only (Csak küldés)

Multi-screen Resolution (Többképernyős felbontás)
Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontásának módosítását a kiválasztott osztott
yy
képernyős mód szerint a Multi-screen (Többképernyős) módban. Beállíthatja, hogy az ajánlott felbontás automatikusan módosuljon, vagy az ajánlott felbontásnál rögzüljön egy adott osztott képernyős módnak megfelelően. A beállítások módosításakor a képernyő vibrálhat.
Fit to Screen (Képernyőhöz igazítás): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása automatikusan módosul az
yy
optimális felbontásra a kiválasztott osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős)
módban. Ha olyan felbontást választ, mely nem ajánlott a csatlakoztatott eszköz esetében, a kiválasztott felbontás marad rögzítve akkor is, ha módosul az osztott képernyős mód.
Az olyan grafikus kártyák esetén, melyek alkalmasak HDTV és PC jelkimenetre is, a HDTV kimeneti felbontás
yy
automatikusan 1080p vagy alacsonyabb, a PC kimeneti felbontás pedig két, három, vagy négy képernyőre vált.
Egyes grafikus kártyák és operációs rendszerek esetén szükséges lehet az ajánlott felbontás használata osztott
yy
mód esetén.
One Screen (Egy képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az egyetlen képernyő esetében opyy
timális felbontás lesz. Multi-screen (Többképernyős) mód használatakor előfordulhat, hogy a képernyő nem
működik megfelelően. Ha Multi-screen (Többképernyős) környezetben szeretné használni az eszközt, a beállítást a kiválasztott módnak megfelelően kell módosítani. A többképernyős alkalmazás futtatásához állítsa a
csatlakoztatott eszköz felbontását a többképernyős mód által támogatott felbontásnál alacsonyabbra vagy
azzal megegyezőre.
Two Screens (Két képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a
yy
kétképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.
Three Screens (Három képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a
yy
háromképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.
Four Screens (Négy képernyő): A csatlakoztatott eszköz ajánlott felbontása az optimális felbontás lesz a
yy
négyképernyős osztott képernyős módnak megfelelően a Multi-screen (Többképernyős) módban.

MAGYAR

SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)
Ha a SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése) On (Be) állásban van, használhatja az LG Signage által nyújtott
yy
SIMPLINK szolgáltatást.
Device ID (Eszközazonosító): A CEC dróttal csatlakoztatott eszköz azonosítóját (ID) állítja be. Az „All (Összes)”
yy
és „E” értékek között választhat.
StandBy (Készenlét): Beállítja a forgatókönyveket az OpStandBy (0x0c) parancs küldésére és fogadására. A
yy
részletes forgatókönyvek a következők:
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Útmutató a Tartalom elforgatása/Forgatási mód/Letapogatási inverzió használatához

Eredeti

Forgatási mód

2

2
Tartalom elforgatása
270

2

MAGYAR

Ha engedélyezte a Forgatási módot és a Letapogatási inverziót is, a monitor bekapcsolásakor megjelenő logóképernyő függőlegesen és vízszintesen is elfordul.
[Álló helyzet telepítési beállítása]
Az eredeti képnél vagy Forgatási módban álló helyzetűvé tudja tenni a képet a Tartalom elforgatása funkcióval.
A 90 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor: Állítsa 270-re a Tartalom elforgatását.
A 270 fokkal elforgatott kijelző telepítésekor: Állítsa 90-re a Tartalom elforgatását.
(Példa) 90 fokkal elforgatott képernyő telepítése esetén

Kijelzők elforgatása
(90 fok)

2
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2. sor – Letapogatási inverzió

2

2

2

2

2

2

Mozaik üzemmód

2

<Fekvő>

Kijelzők elforgatása
(90 fok)

Tartalmak elforgatása
Oszlop 1: 90, Oszlop 2: 270

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2. sor – Forgatási mód

2

Eredeti

2

2

Mozaik üzemmód

2
<Álló>

MAGYAR

[Videófal telepítési beállítása]
A Forgatási mód, Letapogatási inverzió és Tartalom elforgatása funkciók használatával fekvő és álló helyzetű
videófalat hozhat létre.
(Példa) 2x2 Mozaik üzemmód
*Fekvő helyzetű videófal
- Állítsa a Letapogatási inverziót és a Forgatási módot Be értékre a 2. sorban lévő kijelzők esetében.
*Álló helyzetű videófal
- Állítsa a letapogatási inverziót Be, a Tartalom elforgatását pedig 90 értékre az 1. oszlopban lévő kijelzők esetében.
- Állítsa 270-re a Tartalom elforgatását a 2. oszlopban lévő kijelzők esetében.
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USB Cloning (USB másolása) menü
a termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.
MAGYAR

Send to USB (Küldés USB-re)
A fájlformátum aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
yy
Adjon meg egy fájlnevet, és az „OK” megnyomásával fejezze be a mentést.
yy
A következő elemek mentése nem lehetséges: HDMI ULTRA HD Deep Color, Picture (Kép) menü alatti
yy
Advanced settings (Speciális beállítások), Clock (Óra), Power On Delay, Set ID, Network (Hálózat) menü alatti
elemek, White Balance , Tile ID, Tartalomszolgáltató beállítása menü – master/slave üzemmód, Timer sync,
az összes menü az ISM method menüben (kivéve az mode, repeat, wait és duration) és a My Media (Saját
média) menüelemei.
Receive from USB (Fogadás USB-ről)
USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
yy
Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
yy
Az importálás befejeztével a készülék 5 másodpercen belül újraindul.
yy
Logo Image Download (Logókép letöltése)
A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
yy
yyAz alkalmazni kívánt képet az USB eszköz legfelsőbb szintjén lévő „LG_MONITOR” mappában kell tárolni.
A letöltés befejezésekor a készülék újraindul, és az új kép lesz használatban.
yy

FIGYELEM
yyA Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) funkció használatához kizárólag FAT32 fájlrendszer szerint
formázott USB-tárolóeszközt használjon. Ha az USB-tárolóeszközt más fájlrendszer szerint formázza, előfordulhat,
hogy nem működik megfelelően.

Password Change (Jelszó megváltoztatása) menü
A jelszó az Installation (Üzembe helyezés) menüben változtatható meg.
Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására. Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót. Írja be újra
ugyanazt a jelszót a „Confirm Password” (Jelszó megerősítése) mezőbe.
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Tile Mode (Mozaik üzemmód) menü

Row (1-15) (Sor 1-15)
A mozaiksorok számának beállítása.
yy
Column (1-15) (Oszlop 1-15)
A mozaikoszlopok számának beállítása.
yy
Tile ID (1-255) (Mozaikazonosító 1-225)
A mozaik azonosítójának beállítása.
yy
A kiválasztott azonosító megjelenik a képernyőn.
yy
Natural (Természetes)
A természetesebb megjelenítés érdekében a képek részben kimaradnak hogy a képernyők közötti távolságot
yy
kompenzálják.
Reset (Alapbeállítás)
Visszaállítja a Tile Mode (Mozaik üzemmód) opciót.
yy
Ha a Mozaikot alaphelyzetbe állítja, a mozaik beállítások visszaállnak 2 x 2-es beállításra.
yy

MEGJEGYZÉS
Ha a Tile Mode (Mozaik üzemmód) engedélyezve van, akkor a rendszer kikapcsolja az Smart Energy Saving
yy
(Intelligens energiatakarékos üzemmódot), hogy a képminőség megegyezzen a más kijelzőkön látható képminőséggel.
Bizonyos típusok esetén csak a 4 x 4 opció áll rendelkezésre. (1080p vagy nagyobb felbontás)
yy

MAGYAR

A beépített képernyő ugyanúgy konfigurálható ahogy a többi képernyő konfigurálva van.
A funkció használata
- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
-A
 működtetéshez az összes kijelzőt egy elosztón vagy egy DP lánckapcsolt hálózaton keresztül csatlakoztatni kell
egymáshoz.
- Mozaik üzemmód: sor × oszlop (sor = 1 és 15, oszlop = 1 és 15)
- 15 × 15 áll rendelkezésre.
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Mozaik üzemmód
Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.
MAGYAR

1X2
2 monitor használata esetén

Off (Ki)
Amikor a Tile Mode
(Mozaik üzemmód) ki
van kapcsolva.

ID 1

ID 2

3X3
9 monitor használata esetén

2X2
4 monitor használata
esetén

ID 1

ID 2

ID 1

ID 2

ID 3

ID 3

ID 4

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)

4X4
16 monitor használata esetén

5X5
25 monitor használata esetén

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

ID 23

ID 24

ID 25

Mozaik üzemmód - Természetes üzemmód
Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.
Előtte

Utána
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Fail Over (Feladatátvétel) menü
A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Auto
A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre,
yy
a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
Prioritás
yy
1. lehetőség, 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Belső memória
2. lehetőség, 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Belső memória
Manual (Kézi)
A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre,
yy
a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
A prioritás 1 és 6 között állítható.
yy

MEGJEGYZÉS
Ha a bemenet átvált belső memória, USB vagy SD kártya módra a Fail Over (Automatikus bemenetváltás
yy
üzemmód) miatt, az adattároló eszköz gyökérmappájában lévő videók vagy képek fognak lejátszódni.
Ha a készülék gyökérkönyvtárában található fail_over (FAIL_OVER) (Automatikus_bemenetváltás_üzemmód
yy
(AUTOMATIKUS_BEMENETVÁLTÁS_ÜZEMMÓD)) mappában tartalom (cts vagy cpls) található, ez a tartalom
kerül először lejátszásra.
Ha nincs benne tartalom, a készülék gyökérkönyvtárában található videók és képek kerülnek lejátszásra.
yy
Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
yy
A SuperSign által megosztott tartalmat a „normal” nevű mappába menti a készülék, a belső memóriára.
yy
Ezért a SuperSign által megosztott tartalom nem kerül automatikusan lejátszásra Fail Over (Automatikus
bemenetváltás) esetén.
A prioritások száma a modelltő függ.
yy

MAGYAR

Off (Ki)
Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.
yy
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ISM Method (ISM üzemmód)
MAGYAR

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése”. Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.
Mode (Mód)
A kívánt Képernyőkímélő üzemmód kiválasztása.
yy
Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
yy
White Wash (Fehér mosás): A „beégés” megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
yy
Color Wash (Színes mosás): A „beégés” megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít
yy
meg.
User Image (Felhasználói kép): Lejátssza a kívánt fényképeket.
yy
User Video (Felhasználói videó): Lejátssza a kívánt videót.
yy
Inversion (Inverzió): A „beégés” megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (Ez a lehetőség nem
yy
választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel”.)
Orbiter (Műhold): A „beégés” megelőzése érdekében egyszerre három képponttal, meghatározott rendben
yy
mozdítja el a képernyő helyzetét. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti
forrás a „Nincs jel”.)
Washing Bar (Elmosó sáv): A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg. Letöltheti a kíványy
ságának megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.
Repeat (Ismétlés)
Off, just 1 time (Ki, csak egyszer): Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, és megnyomja a KÉSZ gombot, az ISM
yy
azonnal működésbe lép.
On (Be): Ha a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megyy
adott ideig működésbe lép.
Wait (Várakozás)
1 és 24 óra között állíthatja be az időt.
yy
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
yy
Az ISM funkció akkor indul el, amikor a kép adott ideig kimerevedik.
yy
Duration (Időtartam)
A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240
yy
perc.
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
yy
Az ISM a megadott ideig működik.
yy
Action Cycle (Műveleti ciklus)
A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240
yy
perc.
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta az Inversion (Inverzió) vagy az Orbiter (Műhold) funkciót.
yy
Orbiter (Műhold): Meghatározott időközönként elmozdítja a képernyő helyzetét.
yy
Inversion (Inverzió): Meghatározott időközönként invertálja a képernyő színét.
yy
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Bar Color (Sávszín)
Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
yy
Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).
yy
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
yy
Transparency (Átlátszóság)
Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
yy
On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50 %)
yy
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
yy
Direction (Irány)
Left To Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
yy
Right To Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.
yy
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
yy
Bar Image Download (Sávkép letöltése)
Kép letöltéséhez a képnek az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
yy
Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
yy
Támogatott képfájltípusok: „BMP”, „JPG”, „JPEG”, „PNG”, „GIF”
yy
Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
yy
Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az
yy
alapértelmezett kép a fehér sáv képe.)
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Bar Image (Sávkép) funkció On (Be) értékre van állítva.
yy

MAGYAR

Bar Image (Sáv kép)
Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
yy
On (Be): Megjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik
yy
meg, szélessége azonos a letöltött képével. Ugyanakkor ha a kép szélessége 300 képpont alatt van,
akkor a rögzített érték 300 lesz.
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
yy
Ha csak egy képet töltött le, a sáv elmozdul, és egyedül a kép jelenik meg.
yy
Ha több képet töltött le, maximum négy kép jelenik meg egymás után ciklusonként.
yy

22

MAGYAR

User Image Download (Felhasználói kép letöltése)
Kép letöltéséhez a képnek az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
yy
Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
yy
Támogatott képfájltípusok: „BMP”, „JPG”, „JPEG”, „PNG”, „GIF”
yy
Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
yy
Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az
yy
alapértelmezett kép egy fehér háttérkép.)
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Image (Felhasználói kép) funkciót.
yy
User Video Download (Felhasználói videó letöltése)
Videó letöltéséhez a videónak az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
yy
Új videofájl letöltése előtt törölje a régi tartalmakat a belső memóriából.
yy
Támogatott videofájl-formátumok: „MP4”, „AVI”, „FLV”, „MKV”, „MPEG”, „TS”
yy
Maximum egy videót tölthet le.
yy
Ha nincsenek videók, vagy törölve lettek a már meglévőek, akkor az alapértelmezett videó kerül felhasználásra.
yy
(Az alapértelmezett videó egy fehér háttérkép.)
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Video (Felhasználói videó) funkciót.
yy
* Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/felhasználói videók visszaállításához vagy törléséhez
A visszaállításhoz kövesse az alábbi útvonalat: Installation > Signage Setup > Factory Reset (Telepítés > Signage
yy
beállítás > Gyári beállítások visszaállítása).
A törléshez lépjen a Saját média eszközei elem alatt található Belső memória lehetőségre, és törölje a kívánt
yy
letöltött tartalmat.
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Server (Kiszolgáló) menü

Server IP (Kiszolgáló IP)
Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.
yy
Server Status (Kiszolgáló állapota)
A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapoyy
tát.
Not connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
yy
Waiting for approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra,
yy
de még nincs engedélyezve.
Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utayy
sítva.
Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve
yy
lett.
Link Server IP (Hivatkozáskiszolgáló IP-címe)
Ez a menü a SuperSign hivatkozáskiszolgáló IP-címét állítja be.
yy
Link Server Port (Hivatkozáskiszolgáló portja)
Ez a menü a SuperSign hivatkozáskiszolgáló portját állítja be.
yy
Link Server Status (Hivatkozáskiszolgáló állapota)
Megjeleníti a csatlakozás állapotát a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz.
yy
Nem csatlakozik: Nem csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz.
yy
Várakozás jóváhagyásra: Csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz, de nincs jóváhagyva.
yy
Csatlakoztatva: Csatlakozik a SuperSign hivatkozáskiszolgálóhoz, és jóvá lett hagyva.
yy

MAGYAR

Set Automatically (Beállítás automatikusan)
A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.
yy
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Lock Mode (Távirányító lezárási mód) menü
MAGYAR

USB
Megakadályozható az USB eszközök használata.
yy
OSD
Lehetősége van az OSD elrejtésére.
yy
Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)
Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.
yy
WiFi
Korlátozhatja a Wi-Fi beállításait
yy

