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Πρόσβαση στο μενού Εγκατάσταση

Όταν εμφανιστεί το Μενού Installation (Εγκατάσταση), επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Όταν εμφανιστεί το Toast(Η επάνω δεξιά γωνία ), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. 

(Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0, 0, 0, 0   )

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) για 5 δευτερόλεπτα.1

2

3
- Signage Setup (Ρύθμιση ψηφιακής σήμανσης)
- USB Cloning (Κλωνοποίηση USB)
- Password Change (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
- Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)
- Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή)
- Server (Διακομιστής)
- Lock Mode (Λειτουργία κλειδώματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
yy Οι εικόνες στο εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
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Μενού Εγκατάσταση

Μενού Signage Setup (Ρύθμιση ψηφιακής σήμανσης)
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ψηφιακής σήμανσης μετά την εγκατάσταση.

Power On Status (Κατάσταση ενεργοποίησης)
yy Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης, όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιη-

μένη.
yy Οι διαθέσιμες επιλογές είναι PWR (Ενεργοποίηση), STD (Αναμονή) και LSΤ (Τελευταία κατάσταση).
yy Η επιλογή PWR (Ενεργοποίηση) ενεργοποιεί την οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.
yy Η επιλογή STD (Αναμονή) θέτει την οθόνη σε κατάσταση αναμονής, όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύμα-

τος.
yy Η επιλογή LSΤ (Τελευταία κατάσταση) θέτει την οθόνη στην προηγούμενη κατάστασή της. 

IR Operation (Λειτουργία υπερύθρων)
yy Εάν ορίσετε το στοιχείο IR Operation (Λειτουργία υπερύθρων) σε Normal (Κανονική), μπορείτε να χρησιμοποιή-

σετε το τηλεχειριστήριο.
yy Εάν ορίσετε το στοιχείο IR Operation (Λειτουργία υπερύθρων) σε Power Key Only (Πλήκτρο λειτουργίας μόνο), 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο λειτουργίας.
yy Εάν ορίσετε το στοιχείο IR Operation (Λειτουργία υπερύθρων) σε Block All (Αποκλεισμός όλων), δεν μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Wake On LAN (Ενεργοποίηση μέσω δικτύου)
yy Μπορείτε να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Wake on LAN (Ενεργοποίηση μέσω δικτύου).
yy Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση), η λειτουργία Wake on LAN (Ενεργοποίηση μέσω δικτύ-

ου) είναι ενεργοποιημένη και μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν από απόσταση μέσω LAN.
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η λειτουργία Wake on LAN (Ενεργοποίηση μέσω 

δικτύου) είναι απενεργοποιημένη.

No Signal Power Off (15 Min) [Απενεργοποίηση λόγω απουσίας σήματος (15 λεπτά)]
yy Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία 15 Min Force Off (Υποχρεωτική απενεργο-

ποίηση έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας).
yy Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). 
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση), το προϊόν απενεργοποιείται όταν παραμείνει σε κατά-

σταση No Signal (Χωρίς σήμα) για 15 λεπτά.
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η λειτουργία 15 Min Force Off (Υποχρεωτική απενερ-

γοποίηση έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας) είναι απενεργοποιημένη.
yy Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύτερα να επιλέγετε Off (Όχι).

Auto Power Off Αυτόματη απενεργοποίηση)
yy Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία 4 Hours Off (Υποχρεωτική απενεργοποίηση 

έπειτα από 4 ώρες).
yy Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε 4 Hours (4 ώρες) ή Off (Απενεργοποίηση).
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε 4 Hours (4 ώρες), το προϊόν απενεργοποιείται όταν δεν έχετε πατήσει κου-

μπιά στο τηλεχειριστήριο για 4 ώρες.
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η λειτουργία 4 Hours Off (Υποχρεωτική απενεργοποί-

ηση έπειτα από 4 ώρες) είναι απενεργοποιημένη.
yy Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύτερα να επιλέγετε Off (Απενεργοποίηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
yy Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται 

σε ορισμένα μοντέλα.
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DPM
yy Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία DPM (Display Power Management - Διαχείριση ενέργειας οθόνης). 
yy Off (Απενεργοποίηση): Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), 5 sec. (5 δευτερόλε-

πτα), 10 sec. (10 δευτερόλεπτα), 15 sec. (15 δευτερόλεπτα), 1 min. (1 λεπτό), 3 min. (3 λεπτά), 5 min. (5 λεπτά) ή 
10 min. (10 λεπτά).
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η οθόνη εισέρχεται σε λειτουργία DPM (Διαχείριση 

ενέργειας οθόνης) όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου. 
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η λειτουργία DPM (Διαχείριση ενέργειας οθόνης) είναι 

απενεργοποιημένη.
yy Στις παρακάτω περιπτώσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το DPM στις επιλογές Απενεργοποίηση ή Μόνο 10 λεπτά. 

Αν το DPM είχε οριστεί στις επιλογές 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό ή 5 λεπτά, 
θα αλλάξει στην επιλογή 10 λεπτά. 
- Όταν το USB Auto Playback (Αυτόματη αναπαραγωγή μέσω USB) έχει οριστεί στην επιλογή Photo 
(Φωτογραφία) ή Movie (Ταινία) 
- Όταν το Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή εισόδου) έχει οριστεί στην επιλογή Auto (Αυτόματο) ή Manual (Μη 
αυτόματο)

Baud rate [Ρυθμός baud] (9600/115200)
yy Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα επικοινωνίας RS-232 για τον έλεγχο της οθόνης.
yy Μπορείτε να επιλέξετε "9600" ή "115200".
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε "9600", η ταχύτητα επικοινωνίας RS-232 ρυθμίζεται στα 9600 bps.
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε "115200", η ταχύτητα επικοινωνίας RS-232 ρυθμίζεται στα 115200 bps. 

OSD Portrait Mode [Λειτουργία κατακόρυφης προβολής οθόνης] (Off, On) [Απενεργοποίηση, Ενεργοποίη-
ση]  
yy Περιστρέφει τις ενδείξεις της οθόνης προς τα αριστερά.
yy Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), η λειτουργία απενεργοποιείται.
yy Αν επιλέξετε Ενεργοποίηση, οι ενδείξεις της οθόνης θα περιστραφούν 90 μοίρες προς τα αριστερά. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι.
(Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται.)

Power On Delay [Καθυστέρηση ενεργοποίησης] (0 - 250) 
yy Αυτή η λειτουργία καθυστερεί την ενεργοποίηση, προκειμένου να αποτραπεί η υπερφόρτωση όταν ενεργοποι-

ούνται ταυτόχρονα πολλές οθόνες.
yy Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης σε εύρος από 0 έως 250 δευτερόλεπτα.

Digital Audio Input (Ψηφιακή είσοδος ήχου)
yy HDMI/DISPLAYPORT: Μπορείτε να ακούτε τους ήχους των ψηφιακών σημάτων που μεταφέρονται από τις θύρες 

HDMI ή DISPLAYPORT μέσω των ηχείων της οθόνης. 
yy Audio In (Είσοδος ήχου): Μπορείτε να ακούτε ήχους από το ηχείο της οθόνης, συνδέοντας τις θύρες HDMI ή 

DISPLAYPORT με τη θύρα Audio In (Είσοδος ήχου).

Speaker (Ηχείο)
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε On (Ενεργοποίηση), μπορείτε να ακούτε ήχους μέσω του ηχείου της οθόνης. (* 

Το ηχείο οθόνης πωλείται ξεχωριστά.)
yy Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Off (Απενεργοποίηση), δεν μπορείτε να ακούτε ήχους μέσω του ηχείου της 

οθόνης.
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USB Auto Playback (Αυτόματη αναπαραγωγή μέσω USB)
yy Αυτή η λειτουργία εκτελεί αυτόματη αναπαραγωγή φωτογραφιών και βίντεο όταν είναι συνδεδεμένη μια συ-

σκευή USB. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να επιλέξετε χειροκίνητα το μενού Photos/Movies 
(Φωτογραφίες/Ταινίες).
yy Αν επιλέξετε ταινία για USB Auto Playback (Αυτόματη αναπαραγωγή μέσω USB), τα αρχεία βίντεο στο φάκελο 

ανώτατου επιπέδου της συσκευής USB θα αναπαραχθούν αυτόματα σε σειρά. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η συ-
σκευή ψηφιακής σήμανσης εκτελεί αυτόματα αναζήτηση και αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή 
USB.
yy Αν επιλέξετε φωτογραφία για USB Auto Playback (Αυτόματη αναπαραγωγή μέσω USB), τα αρχεία εικόνας στο 

φάκελο ανώτατου επιπέδου της συσκευής USB θα αναπαραχθούν αυτόματα σε σειρά. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, 
η συσκευή ψηφιακής σήμανσης εκτελεί αυτόματα αναζήτηση και αναπαραγωγή φωτογραφιών από μια συ-
σκευή USB. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ενώ αναπαράγεται το περιεχόμενο SuperSign.

Set ID (1~1000) (Αναγνωριστικό συσκευής)
yy Όταν έχουν συνδεθεί πολλά προϊόντα για προβολή, μπορείτε να ορίσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευ-

ής για κάθε προϊόν. Αντιστοιχίστε αριθμούς από το 1 έως το 1000 και κλείστε την επιλογή. Μπορείτε να ελέγ-
χετε κάθε προϊόν ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) που έχετε ορίσει για κάθε 
προϊόν. 

Reset Set ID (Επαναφορά αναγνωριστικού συσκευής)
yy Μπορείτε να επαναφέρετε το αναγνωριστικό συσκευής του προϊόντος στον αριθμό 1. 

Standby PWR Control (Έλεγχος αναμονής)
yy Ρυθμίζει την επιλογή ώστε να διατηρεί μια τιμή EDID όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
yy Μπορείτε να επιλέξετε On (Ναι) ή Off (Όχι).
yy Αν επιλέξετε On (Ναι), η τιμή EDID διατηρείται όταν σβήνει η οθόνη.
yy Αν επιλέξετε Off (Όχι), η τιμή EDID χάνεται όταν σβήνει η οθόνη.
yy Αν επιλέξετε Off (Όχι), η τιμή EDID μπορεί να αποθηκευτεί, ανάλογα με την είσοδο και το μοντέλο.

Multi Display Mode
yy Το σήμα εισόδου που λαμβάνεται από την είσοδο DP εμφανίζεται είτε σε μονή λειτουργία είτε σε πολλαπλή 

λειτουργία μέσω της εξόδου DP.
yy Εάν έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση, η εικόνα κάθε οθόνης εμφανίζεται στην πολλαπλή λειτουργία.
yy Εάν έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, η εικόνα κάθε οθόνης εμφανίζεται στη μονή λειτουργία.

BLU Maintenance Mode (Λειτουργία συντήρησης BLU)
yy Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία συντήρησης φωτεινότητας.
yy Αν επιλέξετε On (Ενεργοποίηση), ενεργοποιείται η λειτουργία συντήρησης φωτεινότητας.
yy Αν επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση), απενεργοποιείται η λειτουργία συντήρησης φωτεινότητας.
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Power Indicator (Δείκτης τροφοδοσίας)
yy Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δείκτη τροφοδοσίας.
yy Αν επιλέξετε On (Ενεργοποίηση), ο δείκτης τροφοδοσίας ενεργοποιείται.
yy Αν επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση), ο δείκτης τροφοδοσίας απενεργοποιείται.
yy Όταν ανάβετε την οθόνη, ο δείκτης τροφοδοσίας ενεργοποιείται για περίπου 15 δευτερόλεπτα ανεξάρτητα 

από τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει [On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση)].

Factory Reset (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)
yy Μπορείτε να επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
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Μενού Password Change (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο μενού Installation (Εγκατάσταση). 
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Εισαγάγετε έναν νέο 4ψήφιο κωδικό πρό-
σβασης. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο Confirm Password (Επιβεβαίωση κωδικού 
πρόσβασης) για επιβεβαίωση. 

yy Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κλωνοποίησης παραμέτρων, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα 
αποθήκευσης USB που έχει διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων FAT32. Εάν η μονάδα αποθήκευσης USB έχει 
διαμορφωθεί με κάποιο άλλο σύστημα αρχείων, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μενού USB Cloning (Κλωνοποίηση USB)
Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος σε άλλες συσκευές.

Send to USB (Αποστολή σε USB)
yy Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε μορφή αρχείου σε μια συσκευή USB.
yy Επιλέξτε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΟΚ για ολοκλήρωση.
yy Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα εξής στοιχεία: Advanced Control (Προηγμένος έλεγχος) στο μενού PICTURE 

(ΕΙΚΟΝΑ), Clock (Ρολόι), Sleep Time (Ώρα αδράνειας), Power on Delay (Καθυστέρηση ενεργοποίησης), Set ID 
(Αναγνωριστικό συσκευής), Tile ID (Αναγνωριστικό παράθεσης) και τα στοιχεία στο μενού NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ).

Receive from USB (Λήψη από USB)  
yy Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία παραμέτρων από μια συσκευή USB και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τρέχου-

σας συσκευής.
yy Η χρήση αρχείου ρυθμίσεων από διαφορετικό μοντέλο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά σε αυτό το προϊ-

όν.
yy Όταν η εισαγωγή ολοκληρωθεί, η τροφοδοσία ρεύματος απενεργοποιείται έπειτα από πέντε δευτερόλεπτα.

Logo Image Download (Λήψη εικόνας λογότυπου)
yy Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εφαρμόσετε είδωλα εκκίνησης.
yy Το είδωλο που θέλετε να εφαρμόσετε πρέπει να είναι αποθηκευμένο στο φάκελο ανώτατου επιπέδου LG_

MONITOR μιας συσκευής USB.
yy Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, η συσκευή επανεκκινείται και εφαρμόζεται το είδωλο εκκίνησης.
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Μενού Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενσωματωμένη οθόνη με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζετε κάθε οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
- Πρέπει η λειτουργία αυτή να εμφανίζεται και σε διάφορες άλλες συσκευές.
-  Πρέπει να βρίσκεστε σε κάποια λειτουργία που έχει δυνατότητα σύνδεσης σε με διανομέα και DP.
- Λειτουργία παράθεσης: στήλη x σειρά (στήλη = 1 - 15 / σειρά = 1 - 15)
- Διαθέσιμη μορφή: 15 x 15.

Row [Γραμμή] (1-15)
yy Ορίστε τον αριθμό γραμμών παράθεσης. 

Column [Στήλη] (1-15)  
yy Ορίστε τον αριθμό στηλών παράθεσης. 

Tile ID [Αναγνωριστικό παράθεσης] (1-255)
yy Ορίστε ένα αναγνωριστικό για την παράθεση.
yy Το αναγνωριστικό που επιλέξατε θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Natural (Κανονικό)
yy Για πιο φυσική προβολή, το μέρος της εικόνας που εμφανίζεται στο κενό μεταξύ των οθονών αποκόπτεται. 

Reset (Επαναφορά)
yy Επαναφέρει την επιλογή Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης).
yy Αν επιλέξετε Tile Reset (Επαναφορά παράθεσης), γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων παράθεσης και η 

οθόνη επιστρέφει σε Full Screen Mode (Λειτουργία πλήρους οθόνης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Αν η Tile Mode (λειτουργία παράθεσης) είναι ενεργοποιημένη, η Smart Energy Saving (Έξυπνη Εξοικονόμηση Ενέργειας) 

θα απενεργοποιηθεί για να εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα εικόνας με τις άλλες οθόνες.
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Λειτουργία παράθεσης

Αυτή η οθόνη μπορεί να οριστεί σε παράθεση με πρό-
σθετες οθόνες για τη δημιουργία μιας μεγάλης οθόνης 
σε παράθεση. 

Λειτουργία παράθεσης- Φυσική λειτουργία

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, το τμήμα της εικό-
νας που θα εμφανιζόταν κανονικά στο κενό μεταξύ 
των οθονών αποκόπτεται.

ID 1 ID 2

ID 3 ID 4

ID 1 ID 2

ID 4 ID 5

ID 3

ID 6

ID 7 ID 8 ID 9

• 3X3:
Κατά τη χρήση 9 οθονών

ID 1 ID 2

ID 5 ID 6

ID 3

ID 7

ID 9 ID 10 ID 11

ID 4

ID 8

ID 12

ID 13 ID 14 ID 15 ID 16

ID 1 ID 2

ID 6 ID 7

ID 3

ID 8

ID 11 ID 12 ID 13

ID 4 ID 5

ID 9 ID 10

ID 14 ID 15

ID 16

ID 21

ID 17

ID 22

ID 18

ID 23

ID 19

ID 24

ID 20

ID 25

• Off (Ανενεργό):
Όταν απενεργοποιείται 
η επιλογή Tile Mode 
(Λειτουργία παράθεσης)

• 1X2:
Κατά τη χρήση 2 οθονών

• 2X2:
Κατά τη χρήση 4 οθονών

• 5X5:
Κατά τη χρήση 25 οθονών

• 4X4:
Κατά τη χρήση 16 οθονών

ID 1 ID 2

Tile ID
(Αναγνωριστικό παράθεσης)

Πριν

Μετά
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Μενού Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή)
Θα επιλεγεί η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα.

Off (Απενεργοποίηση)
yy Η λειτουργία Auto-Fail Over (Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου) είναι απενεργοποιημένη.

Auto (Αυτόματο)
yy Η πηγή εισόδου αλλάζει ανάλογα με την καθορισμένη εντολή. Όταν εντοπίζονται διάφορες πηγές εισόδου, 

επιλέγεται η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα.
yy Priority (Προτεραιότητα): 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. DISPLAYPORT, 4. DVI-D και 5.Internal Memory

Manual (Μη αυτόματα)
yy Η πηγή εισόδου αλλάζει ανάλογα με την καθορισμένη εντολή. Όταν εντοπίζονται διάφορες πηγές εισόδου, 

επιλέγεται η πηγή εισόδου με την υψηλότερη προτεραιότητα. 
yy Μπορείτε να ρυθμίσετε την προτεραιότητα 1 έως προτεραιότητα 4. Η προτεραιότητα 5 έχει οριστεί στην 

Εσωτερική μνήμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Το περιεχόμενο που αντιγράφεται χρησιμοποιώντας το File Manager (Διαχείριση αρχείων) θα αποθηκευτεί στον κεντρικό 

φάκελο.
yy Αν η είσοδος αλλάξει σε Internal Memory (Εσωτερική μνήμη) λόγω Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή εισόδου), θα εμφανι-

στούν τα αρχεία βίντεο ή εικόνας που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο ανώτατου επίπεδο της Internal Memory (Εσωτερική 
μνήμη).
yy Αν υπάρχουν αρχεία βίντεο και εικόνας στον ίδιο φάκελο, τότε θα αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία βίντεο.
yy Το περιεχόμενο που διανέμεται από το SuperSign θα αποθηκεύεται στο φάκελο με το όνομα "normal" στην εσωτερική 

μνήμη. Συνεπώς, το περιεχόμενο που διανέμεται από το SuperSign δεν θα αναπαράγεται αυτόματα λόγω Fail Over (Αυτό-
ματη εναλλαγή εισόδου).
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Μενού Server (Διακομιστής)
Set Automatically (Αυτόματη ρύθμιση)
yy Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτόματα έτσι ώστε ο διακομιστής SuperSign να μπορεί να την αναζητήσει.

Server IP (ΙΡ διακομιστή) 
yy Από αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε μια διεύθυνση IP για το διακομιστή SuperSign.

Server Status (Κατάσταση διακομιστή)
yy Η λειτουργία Server Status (Κατάσταση διακομιστή) εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης μεταξύ της οθόνης 

και του διακομιστή SuperSign.
yy Not connected (Δεν συνδέθηκε): υποδεικνύει ότι η οθόνη δεν είναι συνδεδεμένη με το διακομιστή SuperSign.
yy Waiting for approval (Αναμονή για έγκριση): υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι συνδεδεμένη με το διακομιστή 

SuperSign, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί.
yy Rejected  (Άρνηση έγκρισης): υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι συνδεδεμένη με το διακομιστή SuperSign, αλλά 

έχει απορριφθεί.
yy Connected (Έχει συνδεθεί): υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι συνδεδεμένη με το διακομιστή SuperSign και έχει 

εγκριθεί.

Μενού Lock Mode (Λειτουργία κλειδώματος)

USB
yy Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση συσκευών USB. 

Reset to Initial Settings (Επαναφορά στην αρχική ρύθμιση)
yy Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των αρχικών ρυθμίσεων.


