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AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a SETTINGS gombot 5 másodpercig.

vagy

2 Ha megjelenik a Toast (A jobb felső sarok

), írja be a jelszót.
(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0 •
)
3 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)
-- Fail Over (Feladatátvétel)
-- ISM Method (ISM üzemmód)
-- Server (Kiszolgáló)
-- Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

MEGJEGYZÉS
•• A kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.
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MEGJEGYZÉS
•• A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem minden típuson érhetők el.

Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)
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.
•• A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
•• A PWR be állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
•• Az STD készenlét állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
•• Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)
•• Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
•• Az egyes vezetékes/vezeték nélküli hálózatokra vonatkozóan állíthatja a funkciót On (Be) vagy Off (Ki) helyzetre.
•• Wired (Vezetékes): On (Be) helyzetbe állítva a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció
működik, így a terméket távolról, vezetékes hálózaton keresztül is bekapcsolhatja.
•• Wireless (Vezeték nélküli): On (Be) helyzetbe állítva a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)
funkció működik, így a terméket távolról, vezeték nélküli hálózaton keresztül is bekapcsolhatja.

LAN Daisy Chain (LAN lánckapcsolt hálózat)
•• A LAN Daisy Chain lánckapcsolt hálózatot hoz létre a LAN portokból, így ha csak egy monitort csatlakoztat a
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
használatban a lánckapcsolt hálózatban.

MAGYAR

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ
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Power Off Management (Energiagazdálkodás)
MAGYAR

•• No Signal Power Off (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)
-- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 perc után kikapcsolás.
-- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
-- Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban
marad.
-- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 perc után kikapcsolás funkció le lesz tiltva.
-- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
•• Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
-- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 óra után kikapcsolás funkciót.
-- Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
-- Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg a
távirányító gombjait.
-- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 óra után kikapcsolás funkció le lesz tiltva.
-- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.
•• DPM
-- Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
-- Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc), 1 min.
(1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre. (Az elérhető beállítások a típustól függően
eltérnek.)
-- Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
-- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
-- Az alábbi esetekben az 5 sec. (5 másodperc) és 10 sec. (10 másodperc) beállítások nem elérhetőek a DPM-hez. Ha
a DPM már be van állítva 5 sec. (5 másodperc) vagy 10 sec. (10 másodperc), át lesz állítva 15 sec. (15 másodperc).
1. Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film) (Az OLED
modellek csak a Movie (Film) opciót támogatják.)
2. 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
lejátszása előtt a DPM üzemmódba fog lépni.
•• DPM Wakeup Control (DPM ébresztésvezérlés)
-- Bekapcsolja a monitort a csatlakoztatott DVI-D/HDMI port digitális jelfeldolgozásának megfelelően.
-- Ha ennél a beállításnál a Clock (Óra) lehetőséget adja meg, csak a digitális óra jelei kerülnek ellenőrzésre.
Amennyiben van órajel, a monitor bekapcsol.
-- Ha ennél a beállításnál a Clock+DATA (Óra+ADAT) lehetőséget választja ki, a monitor csak akkor kapcsol be, amikor
digitális órajel és adatjel bemenetek is vannak.
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MEGJEGYZÉS
•• Kültéri felszerelés esetén állítsa Képernyő ki és háttérvilágítás (Kültéri mód) helyzetbe.
•• Kültéri mód beállítása esetén csökkentheti a termék belső páratartalmának és harmatlecsapódásának okát.
•• 0 fok alatt történő használat esetén a készülékháznak akár egy órára is szüksége lehet a bemelegedéshez, addig nem
fog működni.
•• Egyes médiabemeneti eszközök kompatibilitásának biztosításához be kell állítani a képarány megtartását.

MAGYAR

•• PM Mode (PM üzemmód)
-- Power Off (Kikapcsolt állapot): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot.
-- Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása): Normál kikapcsolt egyenáramú táplálású állapot, kivéve, hogy a
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
leállítás esetén a monitor automatikusan Képernyő ki állapotra vált.
-- Screen Off Always (Automatikus kikapcsolás mindig): DPM módba belépve, Automatikus kikapcsoláskor (15 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 gombjától,
esetleg a monitor kapcsolójától.
-- Screen Off & Backlight (Outdoor Mode) (Képernyő ki és háttérvilágítás (Kültéri mód)): Ez a funkció lehetővé teszi,
hogy a készülékház nulla fok alatti hőmérsékleten is megfelelően működjön.
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Rotation (Elforgatás)
MAGYAR

•• OSD Portrait Mode (OSD álló mód)
-- A funkció jóvoltából a képernyőmenü elforgatható az óramutató járásával megegyező irányba.
-- Választható opciók: Off (Ki)/90/180/270. (Egyes típusok csak a beállítások egy részét támogatják.)
-- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
-- Ha ezt a lehetőséget a 90-es helyzetbe állítja, az OSD 90 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet
használni az egeret.
-- Ha ezt a lehetőséget a 180-es helyzetbe állítja, az OSD 180 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet
használni az egeret.
-- Ha ezt a lehetőséget a 270-es helyzetbe állítja, az OSD 270 fokkal elfordul jobbra. Ebben az esetben nem lehet
használni az egeret.
-- A típustól függően Off/On (Ki/Be) értékre állíthatja ezt a funkciót. Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, az
OSD 90 fokkal elfordul jobbra.
-- A böngésző nem aktív az OSD Portrait (OSD álló) használatakor.
•• Aspect Ratio (Rotation) (Képarány (Elforgatás))
-- A Tartalom elforgatása funkcióhoz alkalmazott képarány-beállítás kiválasztása. (Eredeti/Teljes)
•• Content Rotation (Tartalom elforgatása)
-- A képet 90, 180 vagy 270 fokkal jobbra forgatja.
-- Ha Ki opcióra van állítva, a művelet ki lesz kapcsolva.
-- Ezen funkció használata álló tájoláshoz tervezett tartalom megjelenítéséhez javasolt.
-- ARC esetén a Tartalom elforgatásának On (Be) (90 vagy 270) értékre történő állítása a teljes képernyős mérethez
igazítja a videó méretét.
-- WiDi esetén ajánlott Eredetire állítani a Képarányt, amennyiben használni szeretné a Tartalom elforgatását. Ha
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.
-- Ha a Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkciót Be helyzetbe állítja, a Többképernyős PIP mód kikapcsol.
-- Ha a Tartalom elforgatása Be értékre van állítva (90 vagy 270 fok), előfordulhat, hogy egyes widgetek és SWF
fájlok hibásan jelennek meg.
-- A Külső bemenet forgatása opció érintést támogató modelleken való engedélyezése az érintés hibás működését
eredményezheti.
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Beacon (Jeladó)

Baudrate (9600/115200) (Adatsebesség (9600/115200))
•• Beállíthatja az RS-232C interfész átviteli sebességét.
•• Választhat a 9600 vagy 115200 érték közül.
•• 9600-as beállítás esetén az RS-232C interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
•• 115200-as beállítás esetén az RS-232C interfész adatátviteli sebessége 115200 bit/s lesz.

MAGYAR

•• Engedélyezi a Bluetooth 4.0 egyik funkcióját, a BLE jeladót.
•• Beacon Mode (Jeladó mód) (be-/kikapcsolás): Engedélyezi a Jeladó funkciót.
•• Támogatott jeladófunkciók: LG Beacon (LG jeladó)/iBeacon/Eddystone típusú jeladófunkciók.
•• LG Beacon (LG jeladó)/iBeacon
-- Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID (hex): beállítja az UUID-t.
1. 1. mező: 4 bájtos hexadecimális érték (8 számjegy)
2. 2. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
3. 3. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
4. 4. mező: 2 bájtos hexadecimális érték (4 számjegy)
5. 5. mező: 6 bájtos hexadecimális érték (12 számjegy)
-- Major (0–65535) (Elsődleges (0–65 535)): Beállítja az elsődleges értéket.
-- Minor (0–65535) (Másodlagos (0–65 535)): Beállítja a másodlagos értéket.
•• Eddystone
-- Keret: Beállítja az UUID-t vagy az URL-t.
1. Beacon UUID (hex) (Jeladó UUID – hexadecimális): beállítja az UUID-t.
(1) 1. mező: 10 bájtos hexadecimális érték (20 számjegy)
(2) 2. mező: 6 bájtos hexadecimális érték (12 számjegy)
2. Az URL beállítása
-- URL előtag: Beállítja az URL előtagját.
-- URL utótag: Beállítja az URL utótagját.
-- URL: Adja meg az URL előtag és utótag nélküli részét.
-- Az URL hossza legfeljebb 17 karakter lehet.
•• OK: Jóváhagyási gomb, amely alkalmazza a megadott beállításokat.
•• Egyes típusok nem támogatják a háttérben futó szolgáltatásokat iOS-en.
•• Ajánlott újraindítani a rendszert, hogy a beállítások megfelelően életbe lépjenek.
•• Az UUID értéke hexadecimális, és pontosan a szükséges mennyiségű számjegyből állnak.
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Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése (0-250))
MAGYAR

•• Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából adódó
túlterhelés.
•• 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)
•• A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenességek. R, G
és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy képpontérzékelő teszteli a területeket.
•• Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
•• Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
•• Az OSD Portrait Mode (OSD álló mód) használatakor a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció off (kikapcsolt)
állapotba kerül, és nem aktív.
•• A fülkébe szerelhető modellek esetében a funkció az OSD Portrait (OSD álló) beállítástól függetlenül aktív.

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)
•• HDMI/DISPLAYPORT/OPS: A HDMI, a DISPLAYPORT, vagy az OPS által a monitor hangszórói felé továbbított digitális
jelek hangja hallhatóvá válik.
•• Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI, és OPS és
DISPLAYPORT, valamint az Audiobemenet port csatlakoztatásával.
•• Ha a Digitális lehetőséget választja ki DVI-D módban OPS/HDMI3/DVI-D vagy OPS/DVI-D bemenet használatakor,
akkor nem hallható hang.

Speaker (Hangszóró)
•• Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A
monitorhangszórókat külön lehet megvásárolni.)
•• Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)
•• Ez a funkció automatikusan lejátssza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek 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 Movie (Film) lehetőséget választja, akkor az USB-s
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 Photo (Fénykép) lehetőséget választja, akkor
az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék.
Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő fényképeket.
(Ez a funkció OLED modellek esetében nem áll rendelkezésre.)
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Interface Selection (Interfész kiválasztása)

OPS Power Control (OPS üzemvezérlés)
•• Vezérelheti az OPS üzemállapotát.
•• Disable (Kikapcsolva): Az OPS Power Control (OPS üzemvezérlés) funkció kikapcsolása.
•• Sync (on) (Szinkronizálás (be)): Csak akkor szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát, amikor a monitor be van
kapcsolva.
•• Sync (on/off ) (Szinkronizálás (be/ki)): Mindig szinkronizálja a monitor és az OPS üzemállapotát.
•• Ha bekapcsolja az OPS-energiaszabályozás funkciót, a PM üzemmódnál ki kell kapcsolnia a Képarány megtartását.

Multi Display Mode (Többszörös megjelenítési mód)
•• A Többszörös megjelenítési mód funkció a DP Be felől érkező videojeleket egyszeres módban (SST: Single Stream
Transport, egyszeres adatfolyam-átvitel) vagy többszörös módban (MST: Multi Stream Transport, többszörös
adatfolyam-átvitel) jeleníti meg a DP Ki kimeneten keresztül.
•• Ha Be van kapcsolva, mindegyik kép többszörös módban jelenik meg.
•• Ha Ki van kapcsolva, mindegyik kép egyszeres módban jelenik meg.
•• A többszörös mód DisplayPort 1.2-t támogató PC-knél elérhető.
•• A többszörös móddal legfeljebb négy monitor csatlakoztatható. (a javasolt felbontásnál.)
•• Ennek a funkciónak a használata esetén előfordulhat, hogy a monitora nem működik megfelelően a videókártyától
függően. Indítsa újra a PC-t, miután a funkciónál a Ki lehetőséget választotta a stabil képernyőkimenetnél,
amennyiben ezt nem használja.
•• Ha DVI/HDMI bemenetet használ DP lánckapcsolt hálózathoz, kérjük, kapcsolja ki a „Többszörös megjelenítési mód”
funkciót.

Power Indicator (Tápellátásjelző)
•• Megváltoztatja a Power Indicator (Tápellátásjelző) beállításait.
•• Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) világít.
•• Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) nem világít.
•• Amikor a termék be van kapcsolva, a Power Indicator (Tápellátásjelző) körülbelül 15 másodpercig világít, attól
függetlenül, hogy On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe van-e állítva.

MAGYAR

•• Lehetőség van a csatlakoztatott OPS-sel való kommunikáció beállítására.
•• DISPLAY (Kijelző): Lehetővé teszi a kommunikációt külső eszközökkel a soros porton keresztül.
•• OPS: Lehetővé teszi a kommunikációt a termékhez csatlakoztatott OPS-en keresztül.
•• Az Interfész kiválasztása funkció csak csatlakoztatott OPS készlet esetén működik.

12

Sync Mode (Szinkronizálás-üzemmód)
MAGYAR

•• A termékek szinkronizálása egy termék idejéhez, fényerejéhez és tartalmához.
•• Off (Ki): A szinkronizálás funkció nem működik.
•• RS-232C: RS-232C interfészen keresztül csatlakoztatott több monitor szinkronizálása.
-- Master/Slave (Fő/alárendelt): A monitorok beállíthatók Fő és 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. 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 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.
-- Háttérvilágítás szinkronizálása: Ez a funkció módosítja a monitor fényerejét, hogy igazodjon a fő (master) monitor
fényerejéhez. A fő (master) és az alárendelt (slave) monitort egyaránt a következők szerint kell konfigurálni:
Energiatakarékos üzemmód: Automatikus és háttérvilágítás szinkronizálása: Be. A fényerő szinkronizálásának
intervalluma 1 perc, de ha a környezeti fényerő csak csekély mértékben változik, az intervallum 10 percre módosul.
•• Network (Hálózat): Szinkronizálja az azonos hálózaton található monitorokat. Az a monitor lesz a Master (Fő)
monitor, amelyen megnyomja a SYNC NOW 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 USB-eszköz
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” 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 Network Sync (Hálózatszinkronizálás) használata előtt állítsa a proxyszerver beállításait Off(Ki) helyzetbe.
•• UPnP: Megnyitja vagy blokkolja az UPnP módhoz használt 1900-as UDP-portot.
-- Az alapértelmezett érték az On (Be). Ha Off (Ki) értékre állítja, azzal blokkolja az 1900-as UDP-portot, és letiltja az
UPnP funkciót.
-- Ha Off (Ki) értékre állítja, a Szinkronizálás üzemmód „Network (Hálózat)” eleme inaktívvá válik.
-- Ha Off (Ki) értékre állítja, és a Szinkronizálás üzemmód „Network (Hálózat)” értékre volt állítva, a Sync Mode
(Szinkronizálás üzemmód) „Off (Ki)” értékre vált, és a „Network (Hálózat)” elem inaktívvá válik.
-- Ha az UPnP értékét módosítják, a funkció alkalmazásához reboot (újraindítás) szükséges.
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Intelligent Auto (Intelligens automatikus)

Studio Mode (Stúdió üzemmód)
•• Alacsonyabb színhőmérséklettel jeleníti meg a képeket.
•• Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
•• Az On (Be) beállítás használata csökkenti a képek színhőmérsékletét.

HDMI IT Contents
•• Beállítja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
•• Disable (Letiltás): Nem használja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
•• Enable (Engedélyezés): Használja a HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkciót.
•• Ez a funkció a HDMI tartalominformációk alapján módosítja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását, amikor HDMIjel érkezik.
•• A HDMI IT Contents (HDMI IT tartalmak) funkció módosítja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását, de Ön
manuálisan ismét átállíthatja a Picture mode (Képüzemmód) beállítását.
•• Mivel a funkció magasabb prioritással rendelkezik, mint a felhasználó által beállított Picture mode (Képüzemmód),
előfordulhat, hogy a beállított Picture mode (Képüzemmód) megváltozik, amikor a HDMI-jel megváltozik.

White Balance (Fehéregyensúly)
•• Az R-Gain (R erősítés), G-Gain (G erősítés) és B-Gain (B erősítés) és a Backlight (Háttérvilágítás) értékének
beállítása.
•• Reset (Visszaállítás): A Fehéregyensúly-érték visszaállítása.
•• White Pattern (Fehér mintázat): Fehér mintázatot jelenít meg a teljes képernyőn. (80IRE/100IRE)

MAGYAR

•• A monitor által megjelenített kép méretének, helyzetének és a fázisának automatikus beállítása a felismert
felbontáson. Ez a funkció csak RGB bemeneti mód esetén érhető el.
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Application (Alkalmazás)
MAGYAR

•• Alkalmazások felvétele az indítósávra vagy azok törlése onnan.
•• Ha a Screen Share alkalmazás eltávolítására készül a kezdőindítóról a Screen Share elem kijelölésének
megszüntetésével, akkor az eltávolítás után javasolt újraindítani a rendszert.
•• Ha a Content Rotation (Tartalom elforgatása) vagy az OSD Portrait Mode (OSD álló mód) beállítása On (Be), a „Group
Manager (Csoportkezelő)” alkalmazás el lesz távolítva az indítósávból, és a „Group Manager (Csoportkezelő)” elem
nem aktív.
•• Ha a Control Manager (Vezérlőkezelő) On (Be) helyzetben van, a Control Manager (Vezérlőkezelő) alkalmazás
megjelenik az Indítósávon.
•• Ha a Leveler Tool (Szintezőeszköz) On (Be) helyzetben van, a Leveler Tool (Szintezőeszköz) alkalmazás megjelenik az
Indítósávon.
•• Ha a SuperSign tartalmak Be értékre van állítva, a „SuperSign tartalmak” alkalmazás megjelenik az Indítósávon.
•• Ha az SI kiszolgáló Be értékre van állítva, az „SI kiszolgáló” alkalmazás megjelenik az Indítósávon.

Web Browser (Webböngésző)
•• Megnyitja a Chromium böngészőalkalmazást, amely egyszerű böngészést támogat.
•• A böngésző egyszerű teszteket képes végezni HTML alapú alkalmazásokon, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:
-- Alapvető weboldalböngészés.
-- Nem támogat további olyan funkciókat, amelyek bizonyos oldalak helyes megjelenítéséért felelnek (oldalankénti UA
Spoofing stb.).
•• A böngészőre a következő korlátozások vonatkoznak:
-- Támogatja az egér és 5 gombos távvezérlő alapú böngészést, de nem támogatja az érintőpados böngészést.
-- Nem támogatja a PIP-et.
-- Nem garantálja az SI alkalmazáson kívüli HTML tartalmak (YouTube stb.) megbízhatóságát, mivel csak
tesztfeladatok végrehajtására készült.
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Status Message (Állapotüzenet)
MAGYAR

•• Egy olyan funkciót állít be, mely elküldi a felhasználók e-mail címére a Signage állapotát.
•• A rendszergazda Be vagy Ki értékre állíthatja az állapotüzeneteket.
•• Messaging Period (Üzenetküldési időszak): Beállítja az üzenetküldésre használható időtartományt. A következő
lehetőségek közül választhat: Hibaállapot esetén vagy Hetente.
•• Select Date (Dátum kiválasztása): Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg
a hétnek azt a tetszőleges napját, amikor sor kerüljön az üzenetátvitelre.
•• Select Time (Idő kiválasztása): Akkor érhető el, ha Hetente értékre állította az üzenetküldési időszakot. Adja meg az
üzenetátvitelhez megfelelő időpontot.
•• User E-mail Address (Felhasználó e-mail címe): Adja meg a feladó e-mail címét.
•• Type (Típus): POP3-ként van rögzítve.
•• Sending Server (SMTP) (Küldő kiszolgáló): Írja be a POP3 kimenő levelezőkiszolgáló címét és portszámát.
•• ID (Azonosító): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói azonosítóját.
•• Password (Jelszó): Adja meg a levelezőkiszolgáló felhasználói jelszavát.
•• Receiver E-Mail Address (Címzett e-mail címe): Adja meg a címzett e-mail címét az állapotüzenetekhez.
•• Ha a következő elemek bármelyikének állapota megváltozik vagy rendellenes lesz, állapotüzenet kerül kiküldésre.
-- 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.
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SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése)
MAGYAR

•• Ha a SIMPLINK Setup (A SIMPLINK telepítése) On (Be) állásban van, használhatja az LG Signage által nyújtott
SIMPLINK szolgáltatást.
•• Device ID (Eszközazonosító): A CEC szabvány szerint csatlakoztatott eszköz azonosítóját (ID) állítja be. Az „All
(Összes)” és „E” értékek között választhat.
•• StandBy (Készenlét): Beállítja a készüléket az OpStandBy (0x0c) parancs küldésére és fogadására. A lehetőségek a
következők:
Send (Küldés)

Receive (Fogadás)

Send Only (Csak küldés)

O

X

Receive Only
(Csak fogadás)

X

O

All (Mind)

O

O

Local Dimming (Helyi sötétítés)
•• Beállítja, használja-e a Local Dimming (Helyi sötétítés) funkciót.
•• Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
•• Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Local Dimming (Helyi sötétítés) engedélyezve van.
•• Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Local Dimming (Helyi sötétítés) le van tiltva.
•• Ha a Local Dimming (Helyi sötétítés) Off (Ki)helyzetbe van állítva egy olyan típuson, amely támogatja a Local Dimming
(Helyi sötétítés) funkciót, lehetséges, hogy a képernyő fényereje és sötétsége nem jelenik meg megfelelően.

Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése)
•• Megadja a pihenőnapokat, melyeken a termék nem lesz használatban.
•• A pihenőnapok a felhasználó által beállított ütemezés(ek) szerint vannak megadva.
•• Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
•• Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor a Holiday Schedule (Pihenőnapok ütemezése) funkció nem működik.
•• Legfeljebb 7 ütemezés vehető fel.
•• Dupla ütemezés nem vehető fel.
•• A Bekapcsolásidőzítő a Pihenőnapok ütemezése módban megadott időszakban nem üzemel.

Easy Brightness Control (Egyszerű fényerőkezelés)
•• Háttérvilágítás beállítása a megadott ütemterv szerint.
•• Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
•• Ha a pontos idő nincs beállítva, akkor az Easy Brightness Control (Egyszerű fényerőkezelés) funkció nem működik.
•• Legfeljebb 6 ütemezést lehet megadni, amelyeket idő szerinti növekvő sorrendbe rendez a rendszer.
•• Ütemezés szerkesztéséhez jelölje ki azt a listából, majd nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
•• Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat az [Adminisztrátor] > [Visszaállítás az Eredeti Beállításokra] vagy az
[Adminisztrátor] > [Gyári beállítások visszaállítása] útvonal segítségével.
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Analóg Signage BLU beállítása

Crestron
•• Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron alkalmazásával.
•• Server (Kiszolgáló): E
 z a menü beállítja az IP-címet a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz (a Crestron által
biztosított berendezés).
•• Port: Ez a menü beállítja a portot a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz. Az alapértelmezett portszám a
41794.
•• IP ID (IP-azonosító): Ez a menü egy egyedi azonosítót állít be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Enterprise Settings (Vállalati beállítások)
•• Adja meg a vállalati fiók kódját a megfelelő vállalati beállítások alkalmazásához.
•• A kód megadásakor a monitor visszaáll, és a megfelelő vállalati beállításokat állítja be.
•• Ez a funkció nem aktiválódik, ha a jelszó korábban már megadásra került.

No Signal Image („Nincs jel” kép)
•• Annak a képnek a módosítására szolgál, amelyet a készülék akkor sugároz, ha nincs jel. Ha kikapcsolja ezt a funkciót,
nem jelenik meg a Nincs jel kép.

MAGYAR

•• Beállítja a funkciót az Analóg Signage BLU vezérléséhez.
•• Be-/kikapcsolási időpont beállítása: Módosítja a BLU ütemezését.
•• BLU kézi be-/kikapcsolása: A Be vagy a Ki beállítás használatával Be vagy Ki állapotra állíthatja a BLU-t az ütemezés
funkció nélkül.
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Signage 365 Care (Signage 365 támogatás)
MAGYAR

•• Telepítheti a Signage 365 Care (hibadiagnosztika) megoldást hibadiagnosztikai és előrejelzési szolgáltatások végett.
•• Telepítés: A Signage 365 Care megoldás telepítése.
1) FIÓKSZÁM MEGADÁSA: Megadja a 6 jegyű fiókszámot a Signage 365 Care megoldás telepítéséhez.
-- Fiókszám: A Signage 365 Care megoldás regisztrációja során hozzárendelt szám. A fiókszám megadását követően a
számhoz tartozó fiólnév megjelenik.
2) FIÓKSZÁM MEGERŐSÍTÉSE: Megjeleníti a fiókszámot és az ahhoz tartozó fióknevet, valamint hitelesíti a
fiókszámot.
-- Amennyiben regisztrálták a fiókszámot, megjelenik a számhoz rendelt fióknév, és folytathatja a Signage 365 Care
megoldás telepítését.
-- Amennyiben a fiókszám nincs regisztrálva, az „Ismeretlen” felirat jelenik meg a fióknév helyén, és nem folytathatja a
megoldás telepítését.
•• Engedélyezés/Letiltás: Beállítja a Signage 365 Care megoldás engedélyezését/letiltását.
•• Fiók: Megjeleníti a felhasználó jelenlegi csatlakoztatott fiókszámát és -nevét.
•• Verzió: Megjeleníti a Signage 365 Care megoldás verzióját.
•• Frissítések keresése: Elérhető frissítések keresése a szerveren.
•• Frissítés: A Signage 365 Care megoldás legújabb verzióra való frissítése.
•• Szerver állapota: Megjeleníti a készülék és a szerver közötti kapcsolat állapotát.
-- Kapcsolódva: Megjelenik, amikor a készülék és a szerver kapcsolatban áll.
-- Nincs csatlakozás: Megjelenik, amikor a készülék és a szerver kapcsolata megszakad.
-- Jóváhagyásra vár: Megjelenik, amikor a szerver jóváhagyásra vár.
-- Elutasítva: Megjelenik, amikor a szerver kapcsolatát elutasítják.
•• Visszaállítás: Törli a telepített Signage 365 Care megoldást.

Quiet mode (Fan OFF) (Halk üzemmód (Ventilátor KI))
•• Ez a funkció csökkenti a ventilátor hangját.
•• On (Be): Csökkenti a fényerőt és kikapcsolja a ventilátort, hogy halk üzemmódban működjön.
•• Off (Ki): A fényerő visszaáll az eredeti beállításra, és a ventilátor a belső hőmérsékletnek megfelelően működik.

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)
•• Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.
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A Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkció használata

Eredeti

2

2

Tartalom elforgatása
(270 fok)

Kijelzők elforgatása
(90 fok)

2

MAGYAR

[Álló helyzet telepítési beállítása]
A megjelenített tartalmat állóképpé alakíthatja a Content Rotation (Tartalom elforgatása) funkció segítségével.
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
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[Videófal telepítési beállítása]
A Content Rotation (Tartalom elforgatása) segítségével fekvő és álló helyzetű videófalat hozhat létre.
(Példa) 2 x 2 Mozaik üzemmód
* Fekvő helyzetű videófal
* Álló helyzetű videófal
-- Állítsa a Content Rotation (Tartalom elforgatása) beállítását 90-re
Tile Mode (Mozaik üzemmód)

Eredeti

2

2

2

2

2

<Fekvő>
Kijelzők elforgatása
(90 fok)

Tartalom elforgatása
(270 fok)

2

2

2

2

2

2
2

2

Tile Mode (Mozaik üzemmód)

2
<Álló>
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A termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

Send to USB (Küldés USB-re)
•• A készülék aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
•• Adjon meg egy fájlnevet, és az „OK” megnyomásával fejezze be a mentést.
•• Nem mentett elemek: Pontos idő, Bekapcsolás késleltetése, Készülékazonosító, a Hálózat alá tartozó elemek,
Fehéregyensúly, Mozaikazonosító, aktuális bemeneti jel (Bemenet), Tartalomszolgáltató beállítása menü – fő/
alárendelt mód, Időszinkronizálás, minden menü az ISM módszer menüben (kivéve üzemmód, ismétlés, várakozás és
időtartam), a Fénykép és videó és a Zene alkalmazások menüi, pl. a kép vagy a hang

Receive from USB (Fogadás USB-ről)
•• USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
•• Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
•• Az importálás befejeztével a készülék 5 másodpercen belül újraindul.

Logo Image Download (Logókép letöltése)
•• A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
•• Az 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.

FIGYELEM
•• A 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)
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.

MAGYAR

USB Cloning (USB másolása)
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Fail Over (Feladatátvétel)
A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Off (Ki)
•• Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.

Auto (Automatikus)
•• A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a
készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
•• Prioritás
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, a
készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
•• A prioritás 1 és 6 között állítható.

MEGJEGYZÉS
•• Ha a bemenet átvált a belső memóriára, USB-re vagy SD kártyára az automatikus bemenetváltás üzemmód miatt, az
adattároló eszköz gyökérmappájában lévő videók vagy képek fognak lejátszódni.
•• Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
•• Az Automatikus bemenetváltás üzemmód automatikusan lejátssza a Normál vagy a fail_over (FAIL_OVER) mappába
mentett SuperSign tartalmakat.
•• A prioritások száma a modelltő függ.
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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.
•• Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
•• White Wash (Fehér mosás): A „beégés” megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
•• Color Wash (Színes mosás): A „beégés” megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
•• User Image (Felhasználói kép): Az USB használatával megjeleníti az Ön által kiválasztott képeket.
•• User Video (Felhasználói videó): Lejátssza a kívánt videót.
•• Inversion (Inverzió): A „beégés” megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (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 kívánságának
megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.
•• Orbiter (Műhold): Hogy ne legyen utókép a képernyőn, egy lépésnyi mozgás esetén négy pixelt mozog, és hét lépésig
működik. A képernyő balra, jobbra, fel és le mozog, és ebben az esetben előfordulhat, hogy a képernyő külső felének
egy része le lesz takarva. (Amikor a bemenet Nincs jel, ez inaktiválva lesz.)

MAGYAR

ISM Method (ISM üzemmód)
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Repeat (Ismétlés)
MAGYAR

•• Off, just 1 time (Ki, csak egyszer): Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, és megnyomja a DONE gombot, az ISM azonnal
működésbe lép.
•• On (Be): H a a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott
ideig működésbe lép.
•• On (Be), mozgásérzékeléssel: csak Orbiter üzemmód esetén. Ha a képernyő változatlan marad egy meghatározott
várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott ideig lép működésbe.
•• On (Be), mozgásérzékelés nélkül: csak Orbiter üzemmód esetén. Az ISM azonnal működésbe lép, és a KÉSZ gombra
való klikkelés után azonnal folytatja a működést.
•• Scheduling (Ütemezés): Elvégzi az ISM-funkciót a dátum, a kezdési idő és a befejezési idő beállításai szerint.

Wait (Várakozás)
•• 1 és 24 óra között állíthatja be az időt.
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
•• Az ISM funkció akkor indul el, amikor a kép adott ideig kimerevedik.

Duration (Időtartam)
•• A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
•• Az ISM a megadott ideig működik.

Repeat Day (Nap ismétlése)
•• Itt beállíthatja a dátumot.
•• Ez az opció csak akkor elérhető, amikor az Ismétlés beállítása Ütemezés.

Start Time (Kezdési idő)
•• Itt beállíthatja a kezdési időt.
•• Ez az opció csak akkor elérhető, amikor az Ismétlés beállítása Ütemezés.
•• A kezdési és a befejezési idő nem lehet ugyanaz.

End Time (Befejezési idő)
•• Itt beállíthatja a befejezési időt.
•• Ez az opció csak akkor elérhető, amikor az Ismétlés beállítása Ütemezés.
•• A kezdési és a befejezési idő nem lehet ugyanaz.
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Action Cycle (Műveleti ciklus)

Bar Image (Sáv kép)
•• Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
•• On (Be): M egjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik
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.
•• Ha csak egy képet töltött le, a sáv elmozdul, és egyedül a kép jelenik meg.
•• Ha több képet töltött le, maximum négy kép jelenik meg egymás után ciklusonként.

Bar Color (Sávszín)
•• Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
•• Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Transparency (Átlátszóság)
•• Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
•• On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50 %)
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Direction (Irány)
•• Left To Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
•• Right To Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

MAGYAR

•• A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta az Inversion (Inverzió) vagy az Orbiter funkciót.
•• Orbiter: Meghatározott időközönként elmozdítja a képernyő helyzetét.
•• Inversion (Inverzió): Meghatározott időközönként invertálja a képernyő színét.
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Bar Image Download (Sávkép letöltése)
MAGYAR

•• Kép letöltéséhez a képnek az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
•• Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
•• Támogatott képfájltípusok: „BMP”, „JPG”, „JPEG”, „PNG”, „GIF”
•• Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
•• Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az
alapértelmezett kép a fehér sáv képe.)
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Bar Image (Sávkép) funkció On (Be) értékre van állítva.

User Image Download (Felhasználói kép letöltése)
•• Kép letöltéséhez a képnek az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
•• Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
•• Támogatott képfájltípusok: „BMP”, „JPG”, „JPEG”, „PNG”, „GIF”
•• Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
•• Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az
alapértelmezett kép egy fehér háttérkép.)
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Image (Felhasználói kép) funkciót.

User Video Download (Felhasználói videó letöltése)
•• Videó letöltéséhez a videónak az „ISM” mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
•• Új videofájl letöltése előtt törölje a régi tartalmakat a belső memóriából.
•• Támogatott videofájl-formátumok: „MP4”, „AVI”, „FLV”, „MKV”, „MPEG”, „TS”
•• Maximum egy videót tölthet le.
•• Ha nincsenek videók, vagy törölve lettek a már meglévőek, akkor az alapértelmezett videó kerül felhasználásra. (Az
alapértelmezett videó egy fehér háttérkép.)
•• Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Video (Felhasználói videó) funkciót.
•• A hang nem támogatott.

* Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek/felhasználói videók visszaállításához
vagy törléséhez
•• A visszaállításhoz kövesse az alábbi útvonalat: Installation > Signage Setup > Factory Reset (Telepítés > Signage
beállítás > Gyári beállítások visszaállítása).
•• A törléshez lépjen a Saját média eszközei elem alatt található Belső memória lehetőségre, és törölje a kívánt letöltött
tartalmat.

27

Set Automatically (Beállítás automatikusan)
•• A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.

Server IP Type (Szerver IP-típusa)
•• Válassza az IPv4 vagy az IPv6 típust.

Server IP (Kiszolgáló IP)
•• Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.

Server Status (Kiszolgáló állapota)
•• A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát.
•• Not Connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
•• Waiting for Approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még
nincs engedélyezve.
•• Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utasítva.
•• Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve lett.

Port Number (Port száma)
•• Beállítja a SuperSign kiszolgáló portját. (SuperSign Premium 1.0 vagy újabb esetén)

Secured Connection (Biztonságos kapcsolat)
•• Megadhatja, hogy biztonsági protokollokat felhasználva kíván-e csatlakozni a SuperSign kiszolgálójához. (SuperSign
Premium 1.0 vagy újabb esetén)

Control Server IP Type (Vezérlőszerver IP-típusa)
•• Válassza az IPv4 vagy az IPv6 típust.

Control Server IP (Vezérlőszerver IP-je)
•• Ezzel a menüponttal állítható be a SuperSign vezérlőszerver IP-je.

Control Server Port (Vezérlőszerver portja)
•• Ezzel a menüponttal állítható be a SuperSign vezérlőszerver portja.

Control Server Status (Vezérlőszerver státusza)
•• Ez jeleníti meg a SuperSign vezérlőszerverrel való kapcsolat státuszát.
•• Nem csatlakozik: Amikor nem csatlakozik a SuperSign vezérlőszerverhez
•• Jóváhagyásra vár: Amikor csatlakozik a SuperSign vezérlőszerverhez, de ez nincs jóváhagyva
•• Csatlakozva: Amikor csatlakozik a SuperSign vezérlőszerverhez, és ez jóvá van hagyva

MAGYAR

Server (Kiszolgáló)
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Lock Mode (Távirányító lezárási mód)
USB
•• Megakadályozható az USB eszközök használata.

OSD
•• Lehetősége van az OSD elrejtésére.

Wi-Fi
•• Ezzel a funkcióval engedélyezheti a Wi-Fi funkció be- és kikapcsolását.

Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)
•• Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.

IR Operation (Infravörös érzékelő működése)
•• Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használható.
•• Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak
a bekapcsológomb használható.
•• Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a távirányító
nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)

Local Key Operation (Készülék gombjainak működése)
•• Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a készülék gombja
használható.
•• Ha a „Local Key Operation (Készülék gombjainak működése)” funkció beállítása Power Key Only (Csak
bekapcsológomb), csak a Power Key (Bekapcsológomb) használható. (A joystick Power Key (Bekapcsológombként)
funkcionálhat, ha megnyomja és nyomva tartja a Local Key (Helyi gombot).)
•• Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a
készülék gombja nem használható. (A Bekapcsolás funkció elérhető.)

