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ОРНАТУ МӘЗІРІНЕ КІРУ

Орнату мәзіріне кіру

Installation (Орнату) мәзірі көрсетілгенде, қажетті параметрді таңдаңыз.

Қалқымалы мәзір көрсетілгенде (Жоғарғы оң жақ бұрыш ), құпия сөзді енгізіңіз. 

(Әдепкі мән — 0, 0, 0, 0   )

SETTINGS түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.1

2

3
- Signage Setup (Таңба орнату)
- USB Cloning (USB көшірмесін жасау)
- Password Change (Құпия сөзді өзгерту)
- Tile Mode (Қатарластыру режимі)
- Fail Over (Ақаудан кейін қалпына келтіру мәзірі)
- Server (Сервер)
- Lock Mode (Құлыптау режимі)

ЕСКЕРТПЕ.
yy Нұсқаулықтағы суреттер нақты өнімнен басқаша болуы мүмкін.

S.MENUAUTO
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Орнату мәзірі

Signage Setup (Таңба орнату) мәзірі
Орнатудан кейін Digital Signage (Сандық таңба) параметрін реттеу үшін осы мәзірді пайдаланыңыз.

Power On Status (Қуатты қосу күйі)
yy Желі қуаты қосылғанда, монитордың жұмыс күйін таңдай аласыз.
yy PWR (Қуатты қосу), STD (Күту) және LST (Соңғы күй) ішінен таңдауыңызға болады.
yy Желі қуаты қосылған кезде PWR (Қуатты қосу) монитордың күйін On (Қосу) мәніне орнатады.
yy Желі қуаты қосылған кезде, STD (Күту) монитор күйін Standby (Күту) күйіне орнатады.
yy LST (Соңғы күй) монитор күйін алдыңғы күйіне қайтадан орнатады.

IR Operation (IR жұмысы)
yy IR Operation (IR жұмысы) параметрін Normal (Қалыпты) мәніне орнатсаңыз, қашықтан басқару 
құралын пайдалана аласыз.
yy IR Operation (IR жұмысы) параметрін Power Key Only (Тек қуат пернесі) мәніне орнатсаңыз, тек 
қуат пернесін пайдалана аласыз.
yy IR Operation (IR жұмысы) параметрін Block All (Барлығын бұғаттау) мәніне орнатсаңыз, қашықтан 
басқару құралын пайдалана алмайсыз.

Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу)
yy Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін орната 
аласыз.
yy Бұл параметрді On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
yy Бұл параметрді On (Қосу) мәніне орнатсаңыз, Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) 
мүмкіндігі қосылады және өнімді жергілікті желі арқылы қашықтан қоса аласыз.
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, Wake On LAN (Жергілікті желі арқылы қосу) 
мүмкіндігі ажыратылады.

No Signal Power Off (Сигнал жоқ кезде қуатты өшіру) (15 мин)
yy 15 Min Force Off (15 минуттан кейін мәжбүрлеп өшіру) мүмкіндігін пайдалану керек не керек 
еместігін таңдай аласыз.
yy Бұл параметрді On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады. 
yy Бұл параметрді On (Қосу) мәніне орнатсаңыз, өнім No Signal (Сигнал жоқ) күйінде 15 минут бойы 
қалғанда, ол өшеді.
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, 15 Min Force Off (15 минуттан кейін мәжбүрлеп 
өшіру) мүмкіндігі ажыратылады.
yy Өнім ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны Off (Өшіру) күйіне орнатыңыз.

Auto Power Off (Қуатты автоматты түрде өшіру)
yy 4 Hours Off (4 сағаттан кейін өшіру) мүмкіндігін пайдалану керек не керек еместігін таңдай аласыз.
yy Бұл параметрді 4 Hours немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
yy Бұл параметрді 4 Hours мәніне орнатсаңыз, қашықтан басқару құралында 4 сағат бойы ешқандай 
түйме басылмаған кезде, өнім өшеді.
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, 4 Hours Off (4 сағаттан кейін өшіру) мүмкіндігі 
ажыратылады.
yy Өнім ұзақ уақыт пайдаланылатын болса, бұл опцияны Off (Өшіру) күйіне орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ.
yy Орнату нұсқаулығында сипатталған кейбір мүмкіндіктер кейбір үлгілерде қолданылмауы мүмкін.
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DPM
yy DPM (Дисплей қуатын басқару) функциясын реттеуге болады. 
yy Off (Өшіру): бұл параметрді Off (Өшіру), 5 sec. (5 секунд), 10 sec. (10 секунд), 15 sec. (15 секунд), 1 
min. (1 минут), 3 min. (3 минут), 5 min. (5 минут) немесе 10 min. (10 минут) мәніне орната аласыз.
yy Бұл параметр Off (Өшіру) мәніне орнатылмаса, монитор кіріс сигналы жоқ кезде DPM режиміне 
өтеді. 
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, DPM функциясы ажыратылады.
yy Келесі жағдайларда DPM опциясын Өшіру немесе тек 10 минут мәніне қоюға болады. Егер DPM 
опциясы 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 1 минут немесе 5 минут етіп қойылса, ол 10 минут мәніне 
өзгереді. 
- USB Auto Playback (USB авто ойнату) опциясы Photo (Фотосурет) немесе Movie (Фильм) мәніне 
қойылған жағдайда 
- Fail Over (Істен шыққанда резервке көшу) опциясы Auto (Авто) немесе Manual (Қолмен) мәніне 
қойылған жағдайда

Baud rate (Бод мәні) жылдамдығы (9600/115200)
yy Мониторды басқаруға арналған RS-232 байланыс жылдамдығын өзгерте аласыз.
yy 9600 немесе 115200 мәнін таңдауыңызға болады.
yy Бұл параметрді 9600 мәніне орнатсаңыз, RS-232 байланыс жылдамдығы 9600 бит/секунд мәніне 
орнатылады.
yy Бұл параметрді 115200 мәніне орнатсаңыз, RS-232 байланыс жылдамдығы 115200 бит/секунд 
мәніне орнатылады. 

OSD Portrait Mode (Экрандық дисплейдің кітаптық режимі) (Off (Өшіру), On (Қосу))  
yy Экрандық дисплейді сағат тіліне қарсы бағытта айналдырады.
yy Бұл параметрді On (Қосу) немесе Off (Өшіру) мәніне орнатуға болады.
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, функция ажыратылады.
yy Егер қосулы болса, экрандық дисплей сағат тіліне қарсы бағытта 90 градус айналады. Бұл 
жағдайда тінтуірді пайдалануға болмайды.

Power On Delay (Қуатты қосуды кідірту) (0 - 250) 
yy Бұл мүмкіндік бірнеше монитор бір уақытта қосылған кезде асыра жүктеуді болдырмау үшін 
қуатты қосуды кідіртеді.
yy Кідірту аралығын 0 - 250 секунд ауқымында орнатуыңызға болады.

Digital Audio Input (Сандық дыбыс кірісі)
yy HDMI/DISPLAYPORT (HDMI/OPS/Дисплей порты): HDMI немесе DISPLAYPORT (Дисплей порты) 
арқылы жеткізілген сандық сигналдардың дыбысын монитор динамиктері арқылы ести аласыз. 
yy Audio In (Дыбыс кірісі): HDMI немесе DISPLAYPORT (Дисплей порты) порттарын Audio In (Дыбыс 
кірісі) портына қосу арқылы дыбыстарды монитор динамигі арқылы ести аласыз.

Speaker (Динамик)
yy Бұл параметрді On (Қосу) мәніне орнатсаңыз, дыбыстарды монитор динамигі арқылы ести 
аласыз. (* Монитордың динамигі бөлек сатылады.)
yy Бұл параметрді Off (Өшіру) мәніне орнатсаңыз, дыбыстарды монитор динамигі арқылы ести 
алмайсыз.
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USB Auto Playback (USB құрылғысын автоматты түрде ойнату)
yy Бұл — USB құрылғысы қосылған кезде фотосуреттер мен бейнелерді автоматты түрде ойнататын 
мүмкіндік. View Photos/Movies (Фотосуреттерді/фильмдерді қарау) мәзірін қолмен таңдамастан 
фотосуреттер мен бейнелерді қарай аласыз.
yy Егер USB Auto Playback (USB авто ойнату) үшін «Фильм» опциясын таңдасаңыз, онда USB 
құрылғысындағы жоғарғы қалтаның бейне файлдары ретімен ойналады. Қосылған кезде, Signage 
(Таңба) USB құрылғысынан бейне файлдарын автоматты түрде іздеп, ойнатады.
yy Егер USB Auto Playback (USB авто ойнату) үшін «Сурет» опциясын таңдасаңыз, онда USB 
құрылғысындағы жоғарғы қалтаның сурет файлдары ретімен көрсетіледі. Қосылған кезде, 
Signage (Таңба) USB құрылғысынан фотосуреттерді автоматты түрде іздеп, ойнатады. Дегенмен, 
SuperSign мазмұны ойнатылып тұрғанда бұл функцияны қолдану мүмкін емес.

Set ID (1 ~ 1000) (Құрылғы идентификаторы)
yy Көрсету үшін бірнеше өнім қосылған кезде, бірегей Set ID (Құрылғы идентификаторы) нөмірін 
тағайындауыңызға болады. Әр өнімге. 1 - 1000 ауқымындағы сандарды тағайындап, параметрден 
шығыңыз. Әр өнімге тағайындалған Set ID (Құрылғы идентификаторы) көмегімен әр өнімді бөлек 
басқара аласыз. 

Reset Set ID (Құрылғы идентификаторын қайта орнату)
yy Өнімнің Set ID (Құрылғы идентификаторы) мәнін 1 мәніне қайта орната аласыз. 

Standby PWR Control (Күту режимінде қуатты басқару)
yy Монитор өшіп тұрғанда EDID мәнін сақтау параметрін орнатады.
yy Оны On (Қосу) немесе Off (Өшіру) күйіне орнатуға болады.
yy Оны On (Қосу) күйіне орнатсаңыз, EDID мәні монитор өшкенде сақталады.
yy Оны Off (Өшіру) күйіне орнатсаңыз, EDID мәні монитор өшкенде жоғалады.
yy Егер «Off» (Өшіру) күйіне орнатсаңыз, EDID мәнін Input (Кіріс) және Model (Үлгі) параметрлеріне 
сай сақтауға болады.

Multi Display Mode
yy DP In кірісінен келетін сигнал DP Out арқылы не жалғыз дисплейлі режимде, не көп дисплейлі 
режимде көрсетіледі.
yy Өшірулі болса, әр дисплейдің кескіні көп дисплейлі режимде көрсетіледі.
yy Қосулы болса, әр дисплейдің кескіні жалғыз дисплейлі режимде көрсетіледі.

BLU Maintenance Mode (BLU жарықтықты сақтау режимі)
yy Жарықтықты сақтау функциясын қосады немесе ажыратады.
yy Егер On (Қосулы) болса, жарықтықты сақтау функциясы қосылады.
yy Егер Off (Өшірулі) болса, жарықтықты сақтау функциясы ажыратылады.
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Power Indicator (Қуат көрсеткіші)
yy Бұл функция қуат көрсеткіші параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
yy Егер On (Қосулы) болса, қуат көрсеткіші жанады.
yy Егер Off (Өшірулі) болса, қуат көрсеткіші өшеді.
yy Қуат көрсеткішінің орнатылған параметрі On (Қосулы) немесе Off (Өшірулі) болғанына қарамастан, 
монитор қосылған кезде қуат көрсеткіші шамамен 15 секунд жанады.

Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)
yy Өнімді зауыттық параметрлерге қайта орнатуға болады.
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Password Change (Құпия сөзді өзгерту) мәзірі
Құпия сөзді Installation (Орнату) мәзірінде өзгерте аласыз. 
Құпия сөзді қауіпсіздік мақсаттары үшін өзгерте аласыз. Жаңа 4 сандық құпия сөзді енгізіңіз. Растау 
үшін «Confirm Password» (Құпия сөзді растау) өрісіне сол құпия сөзді қайтадан енгізіңіз. 

yy Configuration Cloning (Конфигурация көшірмесін жасау) функциясын пайдалану үшін FAT32 файлдық 
жүйесін пайдаланып пішімделген USB жад құрылғысын пайдаланыңыз. Басқа файлдық жүйемен 
пішімделген болса, USB жад құрылғысы жұмыс істемеуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

USB Cloning (USB көшірмесін жасау) мәзірі
Өнім параметрлерін басқа құрылғыларға көшіруге болады.

Send to USB (USB құрылғысына жіберу)
yy Ағымдағы параметрлерді файл пішімінде USB құрылғысына сақтауға болады.
yy Файл атауын таңдаңыз және аяқтау үшін «OK» түймесін басыңыз.
yy Келесі элементтерді сақтау мүмкін емес: PICTURE (СУРЕТ) астындағы Advanced Control (Күрделі 
басқару), Clock (Сағат), Sleep Time (Ұйқы уақыты), Power on Delay (Қуатты қосуды кідірту), Set 
ID (Құрылғы идентификаторы), Tile ID (Мозаика идентификаторы) және NETWORK (ЖЕЛІ) 
астындағы элементтер.

Receive from USB (USB құрылғысынан алу)  
yy Конфигурация файлдарын USB құрылғысынан импорттауға және ағымдағы құрылғы үшін 
параметрлерді өзгертуге болады.
yy Басқа үлгіден алынған реттеу файлын пайдалансаңыз, ол осы өніммен дұрыс жұмыс істемеуі 
мүмкін.
yy Импорттау аяқталғанда, қуат бес минуттан кейін өшеді.

Logo Image Download (Логотип суретін жүктеп алу)
yy Іске қосу суреттерін жүктеп алып, қолдануыңызға болады.
yy Қолданғыңыз келетін сурет USB құрылғысының жоғарғы деңгейіндегі «LG_MONITOR» қалтасында 
сақталуы тиіс.
yy Жүктеп алу аяқталған кезде, құрылғы қайта іске қосылады және іске қосу суреті қолданылады.
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Tile Mode (Мозаика режимі) мәзірі
Біріктірілген экранды әрбір экранды реттеген жолмен реттеуге болады.
Бұл функцияны пайдалану үшін:
- басқа өнімдермен бірге көрсетілуі керек;
- таратқыш және DP кабеліне жалғауға болатын функцияда болу керек.
- Мозаика режимі: қатар x баған (қ = 1 - 15 б = 1 - 15)
- 15 x 15 қол жетімді.

Row (Жол) (1-15)
yy Қатар жолдарының санын орнатыңыз. 

Column (Баған) (1-15)  
yy Бағандар санын орнатыңыз. 

Tile ID (Мозаика идентификаторы) (1-255)
yy Мозаика үшін идентификаторды орнатыңыз.
yy Таңдаған идентификаторыңыз экранда көрсетіледі.

Natural (Табиғи)
yy Табиғи көрсету мақсатында сурет экрандар арасындағы қашықтықты ескеру үшін жартылай 
түсіріледі. 

Reset (Қалпына келтіру)
yy Tile Mode (Мозаика режимі) опциясын бастапқы қалпына келтіреді.
yy Tile Reset (Мозаиканы қалпына келтіру) опциясын таңдасаңыз, барлық Tile (Мозаика) 
параметрлері бастапқы қалпына келтіріледі және экран Full Screen Mode (Толық экранды режим) 
күйіне оралады.

ЕСКЕРТПЕ
yy Tile Mode (Мозаика режимі) қосылып тұрса, басқалары көрсететіндей сурет сапасын қамтамасыз ету үшін 

Smart Energy Saving (Зерделі қуат үнемдеу) функциясы ажыратылады.
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Tile Mode (Қатарластыру режимі)

Бұл мониторды қосымша мониторлармен 
мозаикалық режимде қосып, кең мозаикалық 
дисплей жасауға болады. 

Tile Mode - Natural mode 
(Қатарластыру режимі - Табиғи режим )

Іске қосылғанда, әдетте мониторлар арасында 
көрсетілетін суреттің бір бөлігі көрсетілмейді.

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:
9 монитор қолданылғанда

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:
Tile Mode (Мозаика 
режимі) опциясы 
ажыратулы болғанда

• 1X2:
2 монитор қолданылғанда

• 2X2:
4 монитор қолданылғанда

• 5X5:
25 монитор қолданылғанда

• 4X4:
16 монитор қолданылғанда

ID 1 ID 2

Мозаика идентификаторы

Алдында

Кейін
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Fail Over (Ақаудан кейін қалпына келтіру мәзірі) мәзірі
Ең жоғарғы басымдылығы бар кіріс көзі таңдалады.

Off (Өшіру)
yy Auto-Fail Over (Ақаудан кейін автоматты түрде қалпына келтіру мәзірі) мүмкіндігі ажыратылады.

Auto (Авто)
yy Кіріс сигнал көзі көрсетілген ретпен ауысып отырады. Бірнеше кіріс көзі табылған кезде, 
басымдылығы жоғары кіріс көзі таңдалады.
yy Priority (Басымдылық): 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. DISPLAYPORT (Дисплей порты), 4. DVI-D және 
5.Internal Memory

Manual (Қолмен)
yy Кіріс сигнал көзі көрсетілген ретпен ауысып отырады. Бірнеше кіріс көзі табылған кезде, 
басымдылығы жоғары кіріс көзі таңдалады. 
yy 1-басымдылықты - 4-басымдылықты орната аласыз. 5-басымдылық ішкі жадқа бекітілген.

ЕСКЕРТПЕ
yy File Manager (Файл менеджері) арқылы көшірілген мазмұн түбірлік қалтада сақталады.
yy Егер Fail Over (Істен шыққанда резервке көшу) әсерінен кіріс Internal Memory (Ішкі жад) көзіне ауысса, Internal 

Memory (Ішкі жад) ішіндегі жоғарғы қалтаға сақталған бейне файлдары немесе сурет файлдары көрсетіледі.
yy Егер бейне файлдар мен сурет файлдары бір қалтада болса, онда бейне файлдары ғана ойнатылады.
yy SuperSign арқылы таратылатын мазмұн ішкі жадтағы «қалыпты» деп аталатын қалтаға сақталады. Сондықтан 

SuperSign арқылы таратылатын мазмұн Fail Over (Істен шыққанда резервке көшу) әсерінен автоматты түрде 
ойнатылмайды.
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Server (Сервер) мәзірі

Set Automatically (Автоматты түрде орнату)
yy Монитор құрылғысы автоматты түрде орнатылады, сонда SuperSign сервері оны іздей алады.

Server IP (Сервердің IP мекенжайы) 
yy Бұл — ішінде SuperSign сервері үшін IP мекенжайын орнатуға болатын мәзір.

Server Status (Сервер күйі)
yy Server Status (Сервер күйі) монитор мен SuperSign серверінің арасындағы қосылымның күйін 
көрсетеді.
yy Not connected (Қосылмаған): монитордың SuperSign серверіне қосылмағанын көрсетеді.
yy Waiting for approval (Бекітуді күтуде): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын, бірақ әлі 
бекітілмегенін көрсетеді.
yy Rejected  (Бекітуден бас тартылды): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын, бірақ 
қабылданбағанын көрсетеді.
yy Connected (Қосылған): монитордың SuperSign серверіне қосылғанын және бекітілгенін көрсетеді.

Lock Mode (Құлыптау режимі) мәзірі

USB
yy USB құрылғыларын пайдалануға тыйым сала аласыз. 

Reset to Initial Settings (Бастапқы параметрге қайта орнату)
yy Бастапқы параметрлерді пайдалануға тыйым сала аласыз.


