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Prístup k položke Inštalačná ponuka

Po zobrazení položky Inštalačná ponuka vyberte požadovanú možnosť.

Po zobrazení Toast (Pravý horný roh ) zadajte heslo. (Predvolená hodnota je 0, 0, 0, 0.   

)

Stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo SETTINGS (NASTAVENIA).1

2

3

– Signage Setup (Nastavenie reklamno-informačného monitora)
– USB Cloning (Klonovanie USB)
– Password Change (Zmena hesla)
– Tile Mode (Režim dlaždice)
 – Fail Over (Núdzová funkcia)
– Server (Server)
– Lock Mode (Režim uzamknutia diaľkového ovládača)

S.MENUAUTO

MUTE

MENU

yy Obrázky v príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku.

POZNÁMKA:
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Inštalačná ponuka

Ponuka Signage Setup (Nastavenie reklamno-informačného monitora)
Pomocou tejto ponuky nastavíte po inštalácii digitálny reklamno-informačný monitor.

Power On Status (Stav pri zapnutí)
yy Keď je hlavný prívod prúdu zapnutý, je možné nastaviť prevádzkový stav monitora.
yy Môžete si vybrať z možností PWR (Zapnutý), STD (Pohotovostný) a LST (Predchádzajúci).
yy Možnosť PWR (Zapnutý) nastaví stav monitora na zapnutý vždy, keď je zapnutý hlavný prívod prúdu.
yy Možnosť STD (Pohotovostný) nastaví stav monitora na pohotovostný vždy, keď je zapnutý hlavný prívod prúdu.
yy Možnosť LST (Predchádzajúci) nastaví stav monitora späť na predchádzajúci stav. 

IR Operation (Prevádzka IR)
yy Ak nastavíte položku IR Operation (Prevádzka IR) na hodnotu Normal (Normálna), môžete používať diaľkové 

ovládanie.
yy Ak nastavíte položku IR Operation (Prevádzka IR) na hodnotu Power Key Only (Iba tlačidlo napájania), môžete 

používať iba tlačidlo napájania.
yy Ak nastavíte položku IR Operation (Prevádzka IR) na hodnotu Block All (Blokovať všetko), nie je možné používať 

diaľkové ovládanie.

Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN)
yy Môžete nastaviť, či používať funkciu Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN).
yy Túto funkciu je možné nastaviť na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.).
yy Ak ju nastavíte na možnosť On (Zap.), funkcia Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN) bude povolená a produkt 

môžete zapnúť na diaľku cez sieť LAN.
yy Ak ju nastavíte na možnosť Off (Vyp.), funkcia Wake On LAN (Zobudiť cez sieť LAN) bude vypnutá.

No Signal Power Off (Vypnutie napájania v prípade straty signálu) (15 min.)
yy Môžete si vybrať, či chcete používať funkciu 15 Min Force Off (Vynútiť vypnutie po 15 min.).
yy Túto funkciu je možné nastaviť na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.). 
yy Ak ju nastavíte na možnosť On (Zap.), produkt sa vypne vždy, keď zostane v stave No Signal (Bez signálu) 15 

minút.
yy Ak ju nastavíte na možnosť Off (Vyp.), funkcia 15 Min Force Off (Vynútiť vypnutie po 15 min.) bude vypnutá.
yy Túto položku nastavte na možnosť Off (Vyp.), keď produkt používate dlhú dobu.

Auto Power Off (Automatické vypínanie)
yy Môžete si vybrať, či chcete používať funkciu 4 Hours Off (Vypnúť po 4 hodinách).
yy Túto funkciu je možné nastaviť na možnosť 4 Hours (4 hodinách) alebo Off (Vyp.).
yy Ak ju nastavíte na možnosť 4 Hours (4 hodinách), produkt sa vypne, keď počas štyroch hodín nebolo stlačené 

žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
yy Ak ju nastavíte na možnosť Off (Vyp.), funkcia 4 Hours Off (Vypnúť po 4 hodinách) sa vypne.
yy Túto položku nastavte na možnosť Off (Vyp.), keď produkt používate dlhú dobu.

yy Niektoré funkcie opísané v Inštalačnej príručke nemusia niektoré modely podporovať.

POZNÁMKA:
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DPM (Riadenie napájania displeja)
yy Funkciu DPM (Display Power Management – Riadenie napájania displeja) je možné nakonfigurovať. 
yy Možnosť Off (Vyp.): Túto možnosť je možné nastaviť na hodnotu Off (Vyp.), 5 sec. (5 sekúnd), 10 sec. (10 sekúnd), 

15 sec. (15 sekúnd), 1 min. (1 minúta), 3 min. (3 minúty), 5 min. (5 minút) alebo 10 min. (10 minút).
yy Ak nie je táto možnosť nastavená na hodnotu Off (Vyp.) a nedochádza k vstupu signálu, monitor prejde do reži-

mu DPM (Riadenie napájania displeja). 
yy Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu Off (Vyp.), funkcia DPM (Riadenie napájania displeja) bude vypnutá.
yy V nasledujúcich prípadoch môžete funkciu DPM nastaviť iba na hodnoty Vypnuté alebo 10 min. Ak bola funk-

cia DPM nastavená na hodnoty 5 sek., 10 sek., 15 sek., 1 min. alebo 5 min., automaticky sa zmení na hodnotu 
10 min. 
- Keď je funkcia USB Auto Playback (Automatické prehrávanie cez USB) nastavená na možnosť Photo (Fotografia) 
alebo Movie (Film) 
- Keď je funkcia Fail Over (Núdzová funkcia) nastavená na možnosť Auto (Automaticky) alebo Manual (Manuálne)

Baud rate (9600/115200) (Prenosová rýchlosť (9600/115200))
yy Je možné zmeniť rýchlosť komunikácie RS232 určenej na ovládanie monitora.
yy Môžete si vybrať hodnoty 9600 alebo 115200.
yy Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu 9600, rýchlosť komunikácie RS232 sa nastaví na 9 600 b/s.
yy Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu 115200, rýchlosť komunikácie RS232 sa nastaví na 115 200 b/s. 

OSD Portrait Mode (Off, On) (Režim na výšku OSD (Vyp., Zap.))  
yy Zobrazenie OSD sa otočí proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
yy Túto funkciu je možné nastaviť na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.).
yy Ak ju nastavíte na možnosť Off (Vyp.), funkcia bude vypnutá.
yy Ak je nastavená možnosť Zap., zobrazenie OSD sa otočí o 90 stupňov proti smeru pohybu hodinových ručičiek. 

V tomto prípade nemôžete použiť myš.

Power On Delay (Oneskorenie zapnutia) (0 – 250) 
yy Táto funkcia oneskoruje zapnutie, aby nedošlo k preťaženiu pri zapnutí viacerých monitorov súčasne.
yy Interval oneskorenia je možné nastaviť v rozmedzí od 0 do 250 sekúnd.

Digital Audio Input (Digitálny zvukový vstup)
yy HDMI/DisplayPort (Port HDMI/DisplayPort): Z reproduktorov monitora môžete počúvať zvuky digitálnych sig-

nálov prenášaných cez porty HDMI alebo DisplayPort. 
yy Audio-In (Vstup zvuku): Z reproduktorov monitora môžete počúvať zvuky pomocou pripojenia portov HDMI 

alebo DisplayPort k portu Audio-In.

Speaker (Reproduktor)
yy Ak túto položku nastavíte na možnosť On (Zap.), môžete počúvať zvuky cez reproduktor monitora. (* Repro-

duktor monitora sa predáva osobitne.)
yy Ak túto položku nastavíte na hodnotu Off (Vyp.), nie je možné počúvať zvuky cez reproduktor monitora.
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USB Auto Playback (Automatické prehrávanie cez USB)
yy Táto funkcia automaticky prehráva fotografie a videá po pripojení zariadenia USB. Môžete si prezerať fotografie 

a videá, a to aj bez ručného výberu ponuky Zobraziť fotografie/filmy.
yy Ak pre funkciu USB Auto Playback (Automatické prehrávanie cez USB) vyberiete možnosť Film, video súbory 

v priečinku najvyššej úrovne v USB zariadení sa automaticky postupne prehrajú. Ak je funkcia zapnutá, reklam-
no-informačný displej automaticky vyhľadá a prehrá video súbory zo zariadenia USB.
yy Ak pre funkciu USB Auto Playback (Automatické prehrávanie cez USB) vyberiete možnosť Foto, obrázkové 

súbory v priečinku najvyššej úrovne v USB zariadení sa automaticky postupne prehrajú. Ak je funkcia zapnutá, 
reklamno-informačný displej automaticky vyhľadá a prehrá fotografie zo zariadenia USB. Táto funkcia však nie 
je dostupná počas prehrávania obsahu SuperSign.

Set ID(1~255) (ID monitora)
yy Ak je na zobrazovanie pripojených viac produktov, možno každému z nich priradiť jedinečné identifikačné číslo 

Set ID (ID monitora). Priraďte čísla v rozmedzí od 1 do 255 a ukončite nastavovanie možnosti. Každý produkt 
je možné ovládať samostatne pomocou identifikačného čísla Set ID (ID monitora), ktoré ste danému produktu 
priradili. 

Reset Set ID (Obnoviť ID monitora)
yy Identifikačné číslo monitora je možné obnoviť na číslo 1. 

Standby PWR Control (Ovládanie napájania v pohotovostnom režime)
yy Nastavením tejto možnosti sa uchová hodnota EDID, keď je monitor vypnutý.
yy Dá sa nastaviť na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.).
yy Ak možnosť nastavíte na hodnotu On (Zap.), hodnota EDID sa po vypnutí monitora uchová.
yy Ak možnosť nastavíte na hodnotu Off (Vyp.), hodnota EDID sa po vypnutí monitora stratí.
yy Ak možnosť nastavíte na hodnotu „Off“ (Vyp.), hodnotu EDID možno uložiť podľa položky Input (Vstup) a 

Model (Model).

Multi Display Mode
yy Prijatý vstupný signál z portu DP In sa zobrazí buď v jednom režime alebo vo viacnásobnom režime 

prostredníctvom portu DP Out.
yy Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu Off (Vyp.), obraz všetkých displejov sa zobrazí vo viacnásobnom 

režime.
yy Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu Off (Vyp.), obraz všetkých displejov sa zobrazí vo jednom režime.

BLU Maintenance Mode (Režim údržby BLU)
yy Vypína alebo zapína funkciu osvetlenia.
yy Ak je nastavená možnosť On (Zap.), funkcia údržby osvetlenia je zapnutá.
yy Ak je nastavená možnosť Off (Vyp.), funkcia údržby osvetlenia je vypnutá.
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Power Indicator (Kontrolka napájania)
yy Táto funkcia vám umožňuje nakonfigurovať nastavenia kontrolky napájania.
yy Ak je nastavená možnosť On (Zap.), kontrolka napájania je zapnutá.
yy Ak je nastavená možnosť Off (Vyp.), kontrolka napájania je vypnutá.
yy Bez ohľadu na to, či je kontrolka nastavená na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.), kontrolka napájania sa pri 

zapnutí monitora rozsvieti na asi 15 sekúnd.

Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)
yy Produkt je možné obnoviť na výrobné nastavenia.
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Ponuka Password Change (Zmena hesla)
Heslo je možné zmeniť v inštalačnej ponuke. 
Môžete ho zmeniť z dôvodu bezpečnosti. Zadajte nové štvormiestne heslo. Opätovným zadaním rovnakého hesla 
v časti „Confirm Password“ (Potvrdiť heslo) ho potvrdíte. 

yy Ak používate funkciu Configuration Cloning (Klonovanie konfigurácie), uistite sa, že používate úložné zariadenie 
USB naformátované pomocou súborového systému FAT32. Ak bolo úložné zariadenie USB naformátované pomo-
cou iného súborového systému, nemusí správne fungovať.

UPOZORNENIE

Ponuka USB Cloning (Klonovanie USB)
Nastavenia zariadenia môžete skopírovať do iných zariadení.

Send to USB (Odoslať na zariadenie USB)
yy Aktuálne nastavenia môžete uložiť vo formáte súboru na zariadenie USB.
yy Vyberte názov súboru a dokončite stlačením tlačidla „OK“.
yy Nie je možné uložiť nasledujúce položky: Advanced Control (Rozšírené ovládanie) pod položkou PICTURE 

(OBRAZ), Clock (Hodiny), Sleep Time (Čas spánku), Power on Delay (Oneskorenie zapnutia), Set ID (ID monitora), 
Tile ID (Identifikátor dlaždice) a položky pod položkou NETWORK (SIEŤ).

Receive from USB (Prijať zo zariadenia USB)  
yy Môžete importovať konfiguračné súbory zo zariadenia USB a zmeniť nastavenia aktuálneho zariadenia.
yy Ak použijete súbor nastavení určený pre iný model, nemusí pre tento produkt fungovať správne.
yy Po dokončení importu sa napájanie po 5 sekundách vypne.

Logo Image Download (Prevziať obrázok loga)
yy Môžete prevziať a použiť obrázky pri spúšťaní.
yy Obrázok, ktorý chcete použiť, musí byť uložený v priečinku „LG_MONITOR“ v najvyššom priečinku zariadenia USB.
yy Po dokončení prevzatia sa zariadenie reštartuje a použije sa prevzatý obrázok pri spúšťaní.
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Ponuka Tile Mode (Režim dlaždice)
Integrovanú obrazovku možno nastaviť rovnakým spôsobom ako každú obrazovku.
Ak chcete použiť túto funkciu
- Musí byť zobrazený s niekoľkými ďalšími produktmi.
- Monitor musí používať funkciu s možnosťou pripojenia ku pomocou rozvádzača a konektora DP.
- Režim dlaždíc : riadok (r) x stĺpec (c) ( r = 1 až 15 c = 1 až 15)
- Dostupné nastavenie 15 x 15.

Row (Riadok) (1 – 15)
yy Nastavte počet riadkov dlaždíc. 

Column (Stĺpec) (1 – 15)  
yy Nastavte počet stĺpcov dlaždíc. 

Tile ID (Identifikátor dlaždice) (1 – 255)
yy Nastavte identifikátor dlaždice.
yy Vybraný identifikátor sa bude zobrazovať na obrazovke.

Natural (Prirodzený)
yy Z dôvodu prirodzenejšieho zobrazenia je obraz čiastočne vynechaný na vyváženie vzdialenosti medzi obrazov-

kami. 

Reset (Obnoviť)
yy Slúži na obnovenie možnosti Tile Mode (Režim dlaždíc).
yy Ak vyberiete možnosť Tile Reset (Obnovenie dlaždíc), všetky nastavenia dlaždíc sa obnovia a obrazovka sa vráti 

do režimu Full Screen Mode (Režim zobrazenia na celú obrazovku).

POZNÁMKA
yy Ak je aktivovaný Tile Mode (Režim dlaždíc), funkcia Smart Energy Saving (Inteligentné šetrenie energie) sa deaktivuje, aby 

sa zachovala rovnaká kvalita obrazu ako pri ostatných displejoch.
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Režim dlaždíc

Tento monitor je možné zoskupiť do dlaždicovej zo-
stavy s ďalšími monitormi a vytvoriť tak veľký dlaždi-
cový displej. 

Režim dlaždíc - prirodzený režim 

Keď je funkcia aktívna, časť obrazu, ktorá by sa zobra-
zovala v medzere medzi monitormi, sa vynechá.

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:
Pri použití 9 monitorov

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

• Vyp.
Keď je možnosť Tile 
Mode (Režim dlaždíc) 
vypnutá

• 1X2:
Pri použití 2 monitorov

• 2X2:
Pri použití 4 monitorov

• 5X5:
Pri použití 25 monitorov

• 4X4:
Pri použití 16 monitorov

ID 1 ID 2

Identifikátor dlaždice

Before

After
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Ponuka Fail Over (Núdzová funkcia)
Vyberie sa zdroj vstupu s najvyššou prioritou.

Off (Vyp.)
yy Funkcia Auto-Fail Over (Automatická núdzová funkcia) je vypnutá.

Auto (Automatický)
yy Zdroj vstupu sa mení podľa určeného poradia. V prípade rozpoznania viacerých vstupných zdrojov sa vyberie 

ten s najvyššou prioritou.
yy Priority (Priorita): 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. DISPLAYPORT, 4. DVI-D a 5.Internal Memory

Manual (Manuálny)
yy Zdroj vstupu sa mení podľa určeného poradia. V prípade rozpoznania viacerých vstupných zdrojov sa vyberie 

ten s najvyššou prioritou. 
yy Môžete nastaviť prioritu 1 až prioritu 4. Priorita 5 je určená pre vnútornú pamäť

POZNÁMKA

yy Obsah skopírovaný pomocou aplikácie File Manager (Správca súborov) sa uloží do koreňového priečinka.
yy Ak je vstup prepnutý na možnosť Internal Memory (vnútorná pamäť) z dôvodu funkcie Fail Over (núdzová funkcia), zobra-

zia sa video súbory alebo obrázkové súbory uložené v priečinku najvyššej úrovne vo vnútornej pamäti.
yy Ak sa v tom istom priečinku nachádzajú video súbory i obrázkové súbory, prehrajú sa iba video súbory.
yy Obsah distribuovaný zo systému SuperSign sa uloží v priečinku s názvom „normal“ vo vnútornej pamäti. Obsah distribuo-

vaný zo systému SuperSign sa automaticky neprehrá z dôvodu funkcie Fail Over (núdzová funkcia).
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Ponuka Server (Server)
Set Automatically (Nastaviť automaticky)
yy Monitor sa automaticky nastaví tak, aby ho server SuperSign mohol vyhľadať.

Server IP (Adresa IP servera) 
yy V tejto ponuke možno nastaviť adresu IP servera SuperSign.

Server Status (Stav servera)
yy Stav servera zobrazuje stav pripojenia medzi monitorom a serverom SuperSign.
yy Not connected (Nepripojený): Indikuje, že monitor nie je pripojený k serveru SuperSign.
yy Waiting for approval (Čaká sa na schválenie): indikuje, že monitor je pripojený k serveru SuperSign, ale prístup 

ešte nebol schválený.
yy Rejected (Oprávnenie odmietnuté): Indikuje, že monitor je pripojený k serveru SuperSign, ale prístup bol od-

mietnutý.
yy Connected (Pripojený): Indikuje, že monitor je pripojený k serveru SuperSign a prístup bol schválený.

Ponuka Lock Mode (Režim uzamknutia diaľkového ovládača)
USB
yy Môžete zamedziť používaniu zariadení USB. 

Reset to Initial Settings (Obnoviť úvodné nastavenie)
yy Môžete zamedziť použitiu úvodného nastavenia.


