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Înainte de a utiliza produsul
Capitolul 01

Măsuri de siguranţă

Respectarea următoarelor instrucțiuni de siguranță vă asigură siguranța personală și previne 
prejudiciile asupra bunurilor. Vă rugăm să citiți următoarele pentru a vă asigura că produsul 
este folosit corespunzător.

Simboluri de siguranță

Simbol Nume Semnificație

Avertisment
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănirea gravă sau 
mortală.

Atenţie Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănire sau pagube 
materiale.

Interdicție NU încercați.

Instrucțiune Urmați instrucțiunile.

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU 
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE 
UTILIZATOR. REPARAŢIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

Acest simbol indică faptul că 
tensiunea din interior este ridicată. 
Orice fel de contact cu părţile 
interioare ale acestui produs este 
periculos.

Tensiune CA: Tensiunea nominală 
marcată cu acest simbol este 
tensiune de CA.

Acest simbol indică faptul că produsul 
este însoţit de documentaţie 
importantă privind utilizarea şi 
întreţinerea.

Tensiune CC: Tensiunea nominală 
marcată cu acest simbol este 
tensiune de CC.

Produs clasa II: Acest simbol indică 
faptul că nu este necesară legarea de 
siguranţă la împământare.

Atenţie. Consultaţi instrucţiunile de 
utilizare: Acest simbol instruieşte 
utilizatorul să consulte manualul de 
utilizare pentru mai multe informaţii 
legate de siguranţă.
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Electricitate şi siguranţă
 " Imaginile următoare sunt doar pentru referinţă. Situaţiile ce pot apărea în viaţa de zi cu zi 

pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

 Avertisment

Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.

În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

Nu îndoiţi şi nu trageţi cu forţă cablul de alimentare. Aveți grijă să nu 
lăsaţi cablul de alimentare sub un obiect greu.

Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului, 
electrocutarea sau incendiul.

Nu alimentați mai multe produse în aceeaşi priză de curent electric.

Prizele de curent electric supraîncălzite pot provoca incendii.

Introduceţi ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

O conectare nesigură poate provoca un incendiu.

Curăţaţi complet de praf conectorii ştecărului şi priza utilizând o cârpă uscată.

Poate apărea un incendiu.

Conectaţi ştecărul la o priză de curent electric cu împământare. (Cu excepția 
dispozitivelor care nu sunt prevăzute cu împământare)

Se poate produce electrocutarea sau rănirea.

Nu utilizaţi un ştecăr defect sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

 Atenţie
Ţineţi de ştecăr atunci când deconectaţi cablul de alimentare de la 
priza de curent electric.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

La conectarea ștecărului de alimentare la port, asigurați-vă că acesta 
este complet conectat.

Dacă ștecărul de alimentare nu este complet conectat la port, 
ștecărul se poate deconecta în mod neașteptat, sau vă puteți 
confrunta cu riscul unei supraîncălziri din cauza supracurentului, fapt 
care ar conduce la accidente referitoare la siguranță.

Utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizaţi cablul de 
alimentare la alte produse.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Utilizaţi o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta 
fără a fi obstrucţionat.

Dacă apare o problemă la produs, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză 
pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică. Alimentarea cu curent 
electric nu este complet întreruptă doar prin apăsarea butonului de alimentare de pe 
carcasa produsului.

Nu scoateţi din priză cablul de alimentare în timpul funcţionării produsului.

Produsul poate fi avariat de un şoc electric.
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Instalarea

 Avertisment

Înainte de a muta produsul, opriţi de la butonul de alimentare şi deconectaţi cordonul 
de alimentare şi toate celelalte cabluri conectate.

Un cablu de alimentare deteriorat poate cauza un electroșoc sau un incendiu.

Instalarea produsului se face prin respectarea unei distanțe față de perete, pentru a 
permite aerisirea optimă a acestuia.

O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

Dacă produsul este instalat într-un loc neobișnuit, mediul înconjurător ar putea cauza 
probleme serioase de calitate. Prin urmare, asigurați-vă că veți contacta Centrul 
Samsung de relaţii clienţi înainte de instalare.

(Locurile care generează praf foarte fin, locurile în care sunt folosite substanțe 
chimice, locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, locurile cu grad mare 
de umiditate sau apă, echipamente de transport, cum ar fi vehiculele, aeroporturile și 
stațiile folosite încontinuu pentru o perioadă lungă de timp, etc.)

Nu instalaţi produsul în spaţii slab aerisite, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.

Utilizarea incorectă a ambalajelor din plastic de către copii poate conduce la asfixiere.

Nu instalați cablul de alimentare (alimentare cu curent continuu c.c.) și produsul 
lângă surse de căldură. 

(Lumânările, produsele împotriva țânțarilor, țigările, spray-urile, dispozitivele de 
încălzire, locurile expuse la lumina soarelui, etc.)

Nu instalați produsele unul peste celălalt.

O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

Funcţionare

 Avertisment

Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, deconectaţi imediat 
ștecărul de alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul, și aerisiți 
imediat camera.

Scânteile pot provoca o explozie sau un incendiu.

Nu lăsați la îndemâna copiilor bateriile telecomenzii și accesoriile mici. Asigurați-vă 
că acestea nu sunt înghițite de copii.

Dacă copiii au introdus bateriile în gură, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Dacă produsul este scăpat pe jos sau dacă aspectul exterior se deteriorează, opriţi-l 
de la butonul de alimentare şi deconectaţi cablul de alimentare. Luaţi, apoi, legătura 
cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.

Utilizarea continuă poate duce la incendiu sau electrocutare.

Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

Un cablu deteriorat poate produce defectarea produsului, electrocutarea sau 
incendiul.

Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.

O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.

Evitați orice șoc asupra produsului.

 • Ecranul s-ar putea deteriora.
 • Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu introduceţi obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte uşor 
inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilaţie sau în porturile produsului.

 • Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cablul de alimentare dacă în 
produs au pătruns substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de 
relaţii clienţi.

 • Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.
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Nu aşezaţi deasupra produsului obiecte care conţin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau 
obiecte metalice.

 • Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare dacă în produs au pătruns 
substanţe străine, cum ar fi apa. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii 
clienţi.

 • Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

În timpul unei furtuni sau al unor descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi 
cablul de alimentare.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

În timp ce ștecărul de alimentare este introdus într-o priză de curent electric, nu 
introduceți nicio tijă metalică sau alt conductor de electricitate în priza de alimentare 
rămasă liberă. De asemenea, după deconectarea ștecărului din priza de alimentare, 
nu atingeți imediat conectorii ștecărului.

În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

În interiorul produsului există tensiune înaltă. Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu 
modificaţi niciodată produsul.

 • Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi.
 • Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizaţi umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

Poate duce la electrocutare sau incendiu.

 Atenţie

Introduceți bateriile respectând polaritarea corectă (+, –).

Dacă polaritatea nu este cea corectă, bateria poate prezenta scurgeri sau fisuri, 
cauzând contaminarea sau deteriorarea mediului înconjurător, ar putea lua foc sau ar 
putea provoca vătămări corporale.

Scoateţi din priză cablul de alimentare dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai 
lungă de timp, datorită unui concediu sau pentru orice alt motiv.

Acumularea de praf combinată cu căldura poate provoca un incendiu, electrocutarea 
sau scurgeri de electricitate.

Bateriile (inclusiv cele reîncărcabile) nu constituie deşeuri menajere şi trebuie 
returnate pentru reciclare. Clientul are răspunderea de a returna bateriile uzate sau 
reîncărcabile pentru reciclare.

Clientul poate returna bateriile uzate la un centru de reciclare public sau la un 
magazin care comercializează acelaşi tip de baterii.

Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri 
inflamabile.

Poate apărea electrocutarea sau incendiul.

Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.

Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.

Utilizaţi numai bateriile standard indicate şi nu combinaţi bateriile uzate cu cele noi.

În caz contrar, bateriile se pot deteriora sau pot provoca incendii, vătămări corporale 
sau deteriorări datorită scurgerii lichidului din interior.

Nu ridicați sau mutați produsul atunci când este în funcțiune.
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Curăţarea

 Avertisment

Nu pulverizaţi apă sau produse de curățare direct pe produs.

 • Suprafața produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi șterse.
 • Poate duce la electrocutare sau incendiu.

 Atenţie

La curățare, asigurați-vă că deconectați ștecărul de alimentare și ștergeți ușor, cu o 
cârpă moale și uscată, cum ar fi cele din bumbac tricotat sau din microfibră pentru a 
preveni zgârierea.

Suprafața produsului se poate deteriora, sau marcajele pot fi șterse.

Utilizați numai o cârpă moale (de ex. microfibră, flanel) pe suprafața produsului 
pentru a evita zgârieturile.

Suprafața produsului și ecranul pot fi ușor zgâriate de substanțe străine.

Nu aplicați pe produs substanțe chimice care conțin alcool, solvenți sau surfactanţi, 
cum ar fi ceară, benzen, diluanți, pesticide, purificatoare de aer, lubrifianți sau agenți 
de curățare.

Exteriorul produsului se poate decolora sau crăpa, suprafața panoului se poate exfolia 
sau marcajele se pot șterge.
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Pregătiri
Capitolul 02

 " În cazul în care lipsesc componente, 
contactaţi furnizorul de la care aţi 
achiziţionat produsul.

 " Aspectul componentelor poate diferi 
de imaginile prezentate.

 " Adaptorul RS232C poate fi utilizat 
pentru conectare utilizând cablul 
RS232C de la D-SUB (9 pini) la mufă 
Stereo.

Verificarea componentelor

Ghid de configurare rapidă
Certificat de garanţie

(Nu este disponibil în 
unele ţări)

Ghid de reglementare Cablu de alimentare
Baterii (AAA x 2)

(Nu este disponibil în 
unele ţări)

Telecomanda Adaptor RS232C(IN) Adaptor c.a./c.c. Cablu HDMI Cablu extern IR

Suport de montare Cauciuc pentru picior x 2 Șurub (M4 x L8, Tip S) x 5 Șurub (M4 x L8, Tip B) x 4
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Piese

Meniul de control
 " Dacă apăsați butonul P pe produs când produsul este pornit, va fi 

afișat meniul de control. 

Power off Source

Press: Move Press & Hold: Select

Butoane Descriere

Power off

Opriţi produsul.

 • În timp ce ecranul meniului de control este afișat, apăsați scurt pe butonul de 
alimentare pentru a muta cursorul pe Power off , iar apoi mențineți apăsat 
butonul de alimentare pentru a opri produsul.

Source

Selectaţi sursa de intrare conectată.

 • În timp ce ecranul meniului de control este afișat, apăsați scurt pe butonul 
de alimentare pentru a muta cursorul pe Source , iar apoi mențineți apăsat 
butonul de alimentare pentru a opri produsul.

 • În timp ce ecranul sursei de intrare este afișat, țineți apăsat butonul de 
alimentare pentru a comuta la sursa de intrare dorită.

 " Butonul de alimentare poate fi utilizat doar pentru Power off și Source.

 " Pentru a părăsi ecranul meniului de control, așteptați cel puțin 3 secunde fără să apăsați butonul P.
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Porturi

 " Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

USB

1 2

HDMI OUT RJ 45

IR IN AUDIO OUT

DC 14V

POWER

STATUS

RS232C

OUT IN

SD CARD

Port Descriere

POWER STATUS Vizualizați starea alimentării player box-ului Signage.

P Porniți sau opriți player box-ul Signage.

USB 1, USB 2

Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.

 " USB 1: Porturile USB de pe produs acceptă un curent continuu 
de maximum de 0,5 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este 
posibil ca porturile USB sa nu funcționeze.

 " USB 2: Porturile USB de pe produs acceptă un curent continuu 
maximum de 1,0 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este 
posibil ca porturile USB sa nu funcționeze.

IR IN Conectați cablul extern IR.

Port Descriere

AUDIO OUT Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.

RS232C OUT
Realizează conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

RS232C IN

HDMI OUT

Realizează conectarea la un alt dispozitiv de afişare printr-un cablu HDMI.

 " Vă recomandăm să folosiți cablurile autorizate pentru 
conexiunile prin cablu HDMI. Utilizați cablul HDMI furnizat.

RJ45 Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

DC 14V Se conectează la adaptorul de c.a./c.c.

SD CARD Conectați-vă la un card de memorie SD.
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Atașare la afișaj
 " Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.

1 2 3 4

1 Aliniați partea scurtă a suportului de 
montare cu partea inferioară a player 
box-ului Signage și împingeți pentru a 
face clic.

2 Continuați cu ajustarea celeilalte părți 
a suportului de montare.

3 Strângeți șuruburile (M4 x L8, Tip S). 4 Poziționați player box-ul Signage pe 
partea din spate a afișajului și fixați-l.

 " Utilizați șuruburi diferite în funcție de 
materialul din care este confecționată 
partea din spate a afișajului.

 – Plastic: M4 x L8, Tip B
 – Metal: M4 x L8, Tip S
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Conectarea la player box-ul Signage

1 Conectați cablul HDMI la porturile HDMI OUT de pe player box-ul Signage și de pe afișaj.

2 Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă pentru a schimba sursa de intrare la HDMI.

 " Pentru a vizualiza fișierele media la rezoluție UHD, utilizați cablul HDMI furnizat.

 " Este posibil ca dispozitivul să genereze căldură în timpul funcționării. Fiți prudenţi.
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 " Funcţiile butoanelor de pe 
telecomandă pot diferi de la un 
produs la altul.

Telecomanda

 " Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte 
dispozitive de afişare.

 " Produsul nu este compatibil cu butoanele care nu sunt descrise în imaginea de mai jos.

Opriţi produsul.

Butoane numerice

Utilizate pentru a introduce un cod PIN, o 
dată etc.

Un buton pentru comandă rapidă la ecranul 
Acasă (MagicInfo sau URL Launcher).

Dezactivaţi sunetul.

 • Anularea dezactivării sunetului: Apăsaţi 
MUTE din nou sau apăsaţi butonul de 
control al volumului (+ VOL -).

Afişaţi sau ascundeţi meniul afişat pe ecran 
sau reveniţi la meniul anterior.

Porniţi produsul.

Reglaţi volumul.

Schimbaţi sursa de intrare.
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Afișați informații despre modul MagicInfo.

Treceţi la meniul de sus, de jos, din stânga sau 
din dreapta ori reglaţi setările unei opţiuni.

Confirmaţi o selecţie de meniu.

Părăsiţi meniul curent.

POWER ON / POWER OFF

Porniți sau opriți dispozitivul Smart Signage.

SOURCE

Vizualizați sau selectați un dispozitiv extern 
conectat la dispozitivul Smart Signage.

Reveniţi la meniul anterior.

Utilizat în timpul redării conținutului.

Selectaţi rapid funcţii utilizate frecvent 
apăsându-l în timpul redării unui conținut.

 " Funcţiile butoanelor de pe telecomandă 
pot diferi de la un produs la altul.

Pentru a introduce baterii în telecomandă (AAA x 2)

Apăsați un buton de pe telecomandă 
îndreptând-o către senzorul 
cablului IR pentru a utiliza funcția 
corespunzătoare.
Utilizaţi telecomanda la o distanţă 
cuprinsă între 7 m şi 10 m faţă de 
senzorul de pe produs, la un unghi 
de 30° de la stânga la dreapta.

 " Feriţi bateriile uzate de copii şi 
reciclaţi-le.

 " Nu combinaţi o baterie uzată cu 
una nouă. Înlocuiţi ambele baterii în 
acelaşi timp.

 " Scoateți bateriile când telecomanda 
nu este utilizată o perioadă mare de 
timp.
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Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă

Înainte de conectare

Verificări înainte de conectare
 " De asemenea, consultați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul sursă cu care doriți să vă 

conectați.
Numărul și locația porturilor disponibile pe dispozitivul sursă pot varia.

 " Nu conectaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.

 " Verificaţi tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriţi să-l conectaţi.

Conectarea la un sistem audio

 " Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

 " Asigurați-vă că ați conectat împreună conectorii de aceeași culoare. (alb cu alb, roșu cu 
roșu, etc.)

AUDIO OUT

Conectarea cablului LAN

 " Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

RJ45

 • Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Capitolul 03
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Schimbarea sursei de intrare

Source
sSOURCE

Source

MagicInfo S Web Browser

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Puteţi afişa ecranul unui dispozitiv sursă conectat la produs. Selectaţi o sursă din Listă de surse 
pentru a afişa ecranul sursei selectate.

 " Sursa de intrare poate fi modificată şi de la butonul SOURCE de pe telecomandă.

 " Este posibil ca ecranul să nu fie afişat corect dacă este selectată o sursă incorectă pentru 
dispozitivul sursă la care doriţi să convertiţi.

 • MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
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Web Browser

sSOURCE → Web Browser → E
 " Conectaţi-vă la rețea pentru acces la internet de pe produs, asemenea accesării internetului 

de pe un computer.

Settings

sSOURCE → Web Browser → u → Settings → E

Refresh Interval

Setați durata de așteptare a browserului înainte de revenire la pagină principală.

 • Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Setați scara de zoom de aplicat atunci când se împrospătează browserul.

 • 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Home Page
Setați site-ul pentru a afișa atunci când se împrospătează browserul web.

 • Samsung Display / Custom

Custom

Introduceți adresa URL de setat drept pagină principală.

 • Enter URL

 " Disponibil doar când Home Page este setat la Custom.

Advanced Settings

General

Ascunde filele și bara de 
instrumente automat

Dacă filele browserului, meniul sau bara de instrumente nu sunt 
utilizate o vreme, acestea vor dispărea în mod automat. Pentru 
că acestea să apară din nou, mutați cursorul sau focalizarea în 
partea de sus a ecranului.

 • Utilizați/Nu utilizați

Ascundeți cursorul în modul 
tactil

Ascundeți cursorul pentru a preveni interferența cu operarea 
tactilă.

 • Utilizați/Nu utilizați

Funcția de blocare a 
ferestrelor pop-up

Bucurați-vă de o experiență de navigare mai plăcută prin 
blocarea ferestrelor pop-up.

 • Utilizați/Nu utilizați

Resetați configurările
Toate configurările personalizate ale browserului web vor fi 
resetate la valorile implicite. Marcajele și istoricul nu vor fi 
afectate.

Search Engine

Dacă introduceți un cuvânt cheie în câmpul de introducere a adresei URL/cuvântului cheie, 
browserul web va deschide pagina Rezultate de căutare. Alegeți motorul de căutare pe care îl 
doriți.

 • Google / Bing
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Privacy & Security

Do Not Track
Solicitați site-urilor să nu vă urmărească.

 • Utilizați/Nu utilizați

Ștergeți istoricul Ștergeți întregul istoric de navigare.

JavaScript

Permiteți tuturor site-urilor să ruleze JavaScript pentru o 
experiență de navigare mai bună.

 • Utilizați/Nu utilizați

Ștergeți datele de navigare
Ștergeți toate datele de navigare, cum ar fi modulele cookie, 
imaginile și datele din cache. Marcajele și istoricul nu vor fi 
afectate.

Encoding

Encoding
Alegeți o metodă de codare pentru paginile web. Setarea 
actuală este Automat.

 • Automat/Manual (În prezent : Unicode)

Despre

Afișați versiunea actuală a browserului web.
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Conexiunea de cablu

Cablu RS232C

Interfaţă RS232C (9 pini)

Pin TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)

Rată de transfer 9600 b/s

Biţi de date 8 bit

Paritate Fără

Bit de oprire 1 bit

Controlul fluxului Fără

Lungime maximă 15 m (numai tipul ecranat)

 • Alocarea pinilor

1 2 3 4 5

6 7 8 9

5 4 3 2 1

9 8 7 6

<Tip masculin> <Tip feminin>

Pin Semnal

1 Detectare transportator de date

2 Date primite

3 Date transmise

4 Bornă de date pregătitoare

5 Masă semnal

Pin Semnal

6 Set de date pregătitoare

7 Cerere de trimitere

8 Liber pentru trimitere

9 Indicator semnal sonor

Controlaţi mai multe dispozitive de afişare conectate simultan la un PC.

Control afişaje multiple
Capitolul 04
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 • Cablu RS232C
Conector: D-Sub cu 9 pini la cablul stereo

5

16

9

-P2-

1

2

3

-P1-

-P1- -P1- -P2- -P2-

Tip 
masculin

Rx 3 1 Tx STEREO

Tx 2 2 Rx ŞTECĂR

Gnd 5 3 Gnd (3,5ø)

Cablu LAN
 • Alocarea pinilor

1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. pin Culoare standard Semnal

1 Alb şi portocaliu TX+

2 Portocaliu TX-

3 Alb şi verde RX+

4 Albastru NC

5 Alb şi albastru NC

6 Verde RX-

7 Alb şi maro NC

8 Maro NC
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 • Conector : RJ45

Cablu Direct LAN (PC la HUB)

RJ45

HUB

P1

P1P2

P2

Semnal P1 P2 Semnal

TX+ 1 1 TX+

TX- 2 2 TX-

RX+ 3 3 RX+

RX- 6 6 RX-

Cablu Cross LAN (PC la PC)

RJ45 P1 P2RJ45

Semnal P1 P2 Semnal

TX+ 1 3 RX+

TX- 2 6 RX-

RX+ 3 1 TX+

RX- 6 2 TX-
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Conectarea
 " Conectaţi fiecare dintre adaptoare la portul RS232C IN sau OUT corect de pe produs.

 • Conexiunea 1

RS232C IN RS232C OUT RS232C IN RS232C OUT RS232C IN RS232C OUT RS232C IN RS232C OUT

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3
PC

 • Conexiunea 2

RJ45RJ45 RJ45 RJ45

5 4 3 2 1

Monitor 1
PC

Monitor 2

 • Conexiunea 3

RS232C OUT RS232C IN RS232C OUT RS232C IN RS232C OUT RS232C IN RS232C OUTRJ45RJ45

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3
PC
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Coduri de control

Starea de control al vizionării (comanda Preluare control)

Antet Comandă
ID

Lungime date Sumă de 
verificare0xAA Tip de comandă 0

Control (comanda Setare control)

Antet Comandă
ID

Lungime date Date Sumă de 
verificare0xAA Tip de comandă 1 Valoare

Comandă

Nr. Tip de comandă Comandă Interval valoric

1 Controlul alimentării 0x11 0~1

2 Controlul volumului 0x12 0~100

3 Controlul sursei de intrare 0x14 -

4 Blocarea de siguranţă 0x5D 0~1

 • Toate comunicaţiile se desfăşoară în hexazecimale. Suma de verificare este calculată prin 
adunarea tuturor valorilor, cu excepţia antetului. Dacă o sumă de verificarea ajunge la mai 
mult de 2 cifre, ca în figura de mai jos (11+FF+01+01=112), prima cifră este eliminată.

De exemplu, pornire & ID=0

Antet Comandă
ID

Lungime date Date 1 Sumă de 
verificare0xAA 0x11 1 "Power"

Antet Comandă
ID

Lungime date Date 1
12

0xAA 0x11 1 1

 • Pentru a controla simultan toate dispozitivele conectate printr-un cablu serial, indiferent 
de ID-uri, setaţi ID-ul ca „0xFE” şi transmiteţi comenzi. Comenzile vor fi executate de fiecare 
dispozitiv, însă Confirmarea nu va răspunde.
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Controlul alimentării
 • Funcţie

Produsul poate fi pornit şi oprit cu ajutorul unui PC.

 • Vizualizarea stării de alimentare (Preluare stare PORNIRE/OPRIRE alimentare)

Antet Comandă
ID

Lungime date Sumă de 
verificare0xAA 0x11 0

 • Setarea PORNIRII/OPRIRII alimentării (Setare PORNIRE/OPRIRE alimentare)

Antet Comandă
ID

Lungime date Date Sumă de 
verificare0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs.

1: PORNIRE alimentare

0: OPRIRE alimentare

 • Confirmare

Antet Comandă
ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'A' 0x11 "Power"

"Power": codul de alimentare care trebuie setat pe un produs.

 • Respingere

Antet Comandă
ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'N' 0x11 "ERR"

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.

Controlul volumului

 • Funcţie
Volumul produsului poate fi reglat cu ajutorul unui PC.

 • Vizualizarea stării volumului (Preluare stare volum)

Antet Comandă
ID

Lungime date Sumă de 
verificare0xAA 0x12 0

 • Setarea volumului (Setare volum)

Antet Comandă
ID

Lungime date Date Sumă de 
verificare0xAA 0x12 1 "Volume"

"Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)

 • Confirmare

Antet Comandă
ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

"Volume": codul pentru valoarea volumului care trebuie setat pe un produs. (0-100)

 • Respingere

Antet Comandă
ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 "ERR"

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.
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Controlul sursei de intrare

 • Funcţie
Sursa de intrare a unui produs poate fi modificată cu ajutorul unui PC.

 • Vizualizarea stării sursei de intrare (Preluare stare sursă de intrare)

Antet Comandă
ID

Lungime date Sumă de 
verificare0xAA 0x14 0

 • Setarea sursei de intrare (Setare sursă de intrare)

Antet Comandă
ID

Lungime date Date Sumă de 
verificare0xAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.

0x60 MagicInfo S

0x65 Web Browser

0x63 URL Launcher

 " DVI_video, HDMI1_PC şi HDMI2_PC nu pot fi utilizate cu comanda Setare. Acestea răspund 
numai la comenzile „Preluare”.

 • Confirmare

Antet Comandă

ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1
Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14
"Input 

Source"

"Input Source": un cod pentru sursa de intrare care trebuie setat pe un produs.

 • Respingere

Antet Comandă
ID

Lungime date
Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14 "ERR"

"ERR" : un cod care arată ce eroare a survenit.

Blocarea de siguranţă
 • Funcţie

PC-ul poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea funcţiei Safety Lock On pe un 
produs.
Această comandă este disponibilă indiferent dacă alimentarea este sau nu activă.

 • Vizualizarea stării blocării de siguranţă (Preluare stare blocare de siguranţă)

Antet Comandă
ID

Lungime date Sumă de 
verificare0xAA 0x5D 0

 • Activarea sau dezactivarea blocării de siguranţă (Setare activare/dezactivare blocare de 
siguranţă)

Antet Comandă
ID

Lungime date Date Sumă de 
verificare0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Codul de blocare de siguranţă care trebuie setat pe un produs

1: ACTIVAT

0: DEZACTIVAT

 • Confirmare

Antet Comandă
ID

Lungime 
date

Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Codul de blocare de siguranţă care trebuie setat pe un produs

 • Respingere

Antet Comandă
ID

Lungime 
date

Confirmare/
Respingere

r-CMD Valoare1 Sumă de 
verificare

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D "ERR"

"ERR": un cod care arată ce eroare a survenit.
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Utilizarea MDC

Multiple display control "MDC" este o aplicaţie care vă permite să controlaţi cu uşurinţă şi 
simultan mai multe dispozitive de afişare utilizând un PC.

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea 
programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web. (http://displaysolutions.samsung.
com)

 " Dacă apăsaţi butonul On sau Off care se află în partea din stânga sus a ecranului, produsul 
îşi verifică starea aproximativ un minut. Pentru a rula alte comenzi, încercaţi după acest 
minut.

 " Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor cu control de afişaje multiple, consultaţi 
pagina 24.

Instalarea/dezinstalarea programului MDC
 " Pașii de instalare și dezinstalare pot varia în funcție de sistemul de operare.

Instalarea

 " Instalarea MDC poate fi afectată de placa video, placa de bază şi condiţiile de conectare în 
reţea.

1 Faceţi clic pe programul de instalare MDC Unified.

2 Faceţi clic pe "Next".

3 Când apare ecranul "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", faceţi clic pe 
"Next".

4 În fereastra "License Agreement" afişată, selectaţi "I accept the terms in the license 
agreement" şi faceţi clic pe "Next".

5 În fereastra "Customer Information" afişată, completaţi toate câmpurile de informaţii şi 
faceţi clic pe "Next".

6 În fereastra "Destination Folder" afişată, selectaţi calea directorului în care vreţi să instalaţi 
programul şi faceţi clic pe "Next".

  " În cazul în care calea către director nu este specificată, programul va fi instalat în calea 
prestabilită a directorului.

7 În fereastra "Ready to Install the Program" afişată, verificaţi calea directorului în care va fi 
instalat programul şi faceţi clic pe "Install".

8 Progresul instalării va fi afişat.

9 Faceţi clic pe "Finish" din fereastra "InstallShield Wizard Complete" afişată.

  " Selectaţi "Launch the program" şi faceţi click pe "Finish" pentru a rula programul MDC 
imediat.

10 Pictograma de scurtătură MDC Unified va fi creată pe desktop după instalare.

  " Este posibil ca pictograma de execuţie MDC să nu fie afişată, în funcţie de specificaţiile 
sistemului PC sau ale produsului.

  " Apăsaţi F5 dacă pictograma de execuţie nu este afişată.

Dezinstalarea

1 Selectaţi Setări → Panou de control din meniul Start şi faceţi dublu clic pe Adăugare/
ştergere program.

2 Selectaţi MDC Unified din listă şi faceţi clic pe Modificare/Ştergere.
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Caracteristica Player

Player

 → Player → E

Redaţi o varietate de conţinut, precum canale cu programări alocate, şabloane sau fişiere.

Player
Filter By: All Options

No channels

Network Channel

Network File

My Templates

Internal Memory

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

 " Pentru a utiliza caracteristica Player, setaţi Play via la MagicInfo în System.
(m MENU → System → Play via → MagicInfo)

 " Trebuie să setaţi Clock Set înainte de a putea utiliza această caracteristică.

Nr. Descriere

Selectați între memoria internă și cea externă.

Redaţi conţinutul, şabloanele şi programările configurate pe server.

 • Puteți vizualiza dacă serverul este conectat (aprobare) pe ecranul Player. 
Pentru a vizualiza dacă serverul este conectat când rulează un canal din 
rețea, apăsați INFO de pe telecomandă.

1 Selectați Network Channel de pe ecranul Player. Mesajul No channels 

apare dacă niciun canal nu a fost înregistrat în Network Channel.

2 Network Channel va fi rulat.

Redați conținut stocat pe server.

Redați șabloanele stocate în folderul My Templates din memoria internă.

Selectaţi un tip de conţinut drept criteriu de căutare a unei liste de conţinut 
dorite.

Setați diferite opțiuni pentru Player.

Vizualizarea conținutului
1 Selectați fie memoria internă, fie cea externă. Vor apărea fișierele salvate în memoria 

selectată.

2 Selectați fișierul dorit. Conținutul apare pe ecran. (Pentru mai multe informații privind 
formatele de fișier compatibile, consultați secțiunea „Formate de fișier compatibile cu 
playerul”).

Accesibilă utilizând butonul  de pe telecomandă.

Capitolul 05



30

Când rulează conținutul

Butoane de comandă de pe telecomandă
Puteți reda, suspenda sau omite conținutul din lista de redare apăsând butoanele de pe 
telecomandă.

Buton Funcţie

TOOLS Afișează bara de meniu.

INFO Afișează informațiile generale privind conținutul.

► Accesează fișierul sau pagina următoare.

◄ Accesează fișierul sau pagina anterioară.

E / ∆ / ³ Redă sau suspendă prezentarea diapozitivelor sau conținutul video.

´ Oprește redarea conținutului și accesează ecranul Player.

π Derulează înapoi conținutul video.

µ Derulează înainte conținutul video.

 " Dacă există un singur fişier imagine pe dispozitivul USB, prezentarea nu va rula.

 " Dacă numele unui folder este prea lung pe USB, folderul nu poate fi selectat.

Meniu disponibil
Apăsați butonul TOOLS de pe telecomandă în timpul redării conținutului pentru a configura 
setările.

Menu Descriere

Playlist Vizualizaţi o listă cu elemente de conţinut în curs de redare.

Channel List Network Channel / Internal Channel / USB

Sound Mode Personalizează setările audio pentru conţinutul în curs de redare.

Repeat All / Repeat One Setați modul de repetare.

Background Music Configurați muzica de fundal de redat atunci când rulează conținutul.

Reset Resetați muzica de fundal.

Pause Suspendați muzica de fundal.

Prev Redați muzica de fundal anterioară de pe listă.

Next Redați următoarea muzică de fundal de pe listă.

 " Reset, Pause, Prev, Next apar numai atunci când este setată muzica de fundal.



31

Formate de fişier compatibile cu Player
 • Sistemele de fişiere acceptate sunt FAT32 şi NTFS.
 • Nu se poate reda un fişier cu rezoluţia verticală şi cea orizontală mai mare decât rezoluţia 

maximă. Verificaţi rezoluţia verticală şi cea orizontală a fişierului.
 • Verificaţi tipurile acceptate de codecuri video şi audio şi versiunile.
 • Verificaţi versiunile acceptate de fişiere.

  " Este acceptată versiunea Powerpoint până la 97 – 2013.

 " Pentru transferul de fișiere de pe USBînInternal Memory, apăsați Options → Send.
 • Locația fișierelor șablon

 – Transfer Internal Memory → USB : USB → în folderul MagicinfoSlide
 – Transfer USB → Internal Memory : Internal Memory → în folderul My Templates

 • Locația altor fișiere (non-șablon)
 – Transfer Internal Memory → USB : USB → în folderul MagicinfoSlide
 – Transfer USB → Internal Memory : În folderul rădăcină

Cadru multiplu pentru programare în reţea

Restricţii de redare
 • Pot fi redate simultan 1 până la 3 fișiere video FHD sau numai câte un fișier video UHD și un 

fișier video FHD în același timp. În modul de redare portret, pot fi redate simultan 3 fișiere 
video FHD sau numai câte un fișier video UHD la un moment dat.

 • Pentru fişierele Office (fişiere PPT şi Word) şi fişierele PDF, un singur tip de fişier este 
acceptat într-un moment anume.

 • Fişierele LFD(*.LFD) nu sunt acceptate.

Restricţii privind redarea sunetului
 • Poate fi utilizată o singură ieşire pentru sunet.
 • Prioritatea la redare: BGM reţea → BGM local → fişierul video din cadrul principal selectat 

de utilizator
  " Reţeaua BGM: Setările pot fi configurate la crearea unei programări pe server.

  " BGM local: setările BGM pot fi configurate utilizând instrumentele afişate după ce 
butonul TOOLS este afişat în timpul redării Player.

  " Cadrul principal selectat de utilizator: Setările cadrului principal pot fi configurate la 
crearea unei programări pe server.

Fişiere şablon(*.LFD)

Restricţii
 • Verificați dacă aveți folderele Contents și Schedules publicate pe dispozitivul de stocare 

USB.
  " Un conținut publicat corespunzător apare pe dispozitivul USB sub forma Published 

Content . 
  " Când copiați un conținut pe care l-ați publicat pe un dispozitiv USB (Published Content 

) pe Internal Memory, conținutul apare în Internal Memory doar sub forma Published 
Content . Folderele Contents și Schedules nu sunt vizibile în Internal Memory.

Restricţii de redare
 • Maxim două fişiere video (Video) pot fi redate.
 • Pentru fişierele Office (fişiere PPT şi Word) şi fişierele PDF, un singur tip de fişier este 

acceptat într-un moment anume.
 • Când redați mai multe fișiere video simultan, asigurați-vă că zonele de afișare nu se 

suprapun între ele.

Restricţii privind redarea sunetului
 • Poate fi utilizată o singură ieşire pentru sunet.
 • Prioritatea la redare: BGM reţea → BGM local → fişierul video din cadrul principal selectat 

de utilizator
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Conţinut

Extensie fişier Container Codec video Rezoluţie
Frecvenţa de cadre

(fps)
Rată de transfer

(Mbps)
Codec audio

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

SVAF

H.264 BP/MP/HP
4096x2160

4096x2160: 30

3840x2160: 60
60

AC3

LPCM

ADPCM(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

Dolby TrueHD

MPEG(MP3)

G.711(A-Law, μ-Law)

OPUS

HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80

Motion JPEG 3840x2160 30 80

MVC

1920x1080

60

20

MPEG4 SP/ASP

Window Media Video v9 (VC1)

MPEG2

MPEG1

Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3

30

Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)

H 263 Sorenson

VP6

*.webm WebM
VP8 1920x1080 60 20

Vorbis
VP9 3840x2160 3840x2160: 60 80

*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920x1080 60 20 RealAudio 6
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Video Audio Imagine
 • Nu sunt acceptate videoclipurile 3D.
 • Nu este acceptat conţinutul cu rezoluţie mai mare decât 

rezoluţia specificată în tabelul de mai sus.
 • Conţinutul video având rata de biţi sau frecvenţa de cadre 

mai mare decât rata specificată în tabelul de mai sus ar 
putea fi redat neuniform.

 • Conţinutul video nu va fi redat sau nu va fi redat corect dacă 
există o eroare în conţinut sau container.

 • Unele camere digitale / dispozitive USB pot fi incompatibile 
cu player-ul.

 • Acceptă maxim H.264, nivel 4.1
 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 și AVCHD nu sunt 

acceptate.
 • Pentru toate codecurile video mai puţin MVC, VP8, VP6:

 – Sub 1280 × 720: maxim 60 de cadre
 – Peste 1280 × 720: maxim 30 de cadre

 • GMC 2 şi ulterior nu este acceptat.
 • Acceptă doar spec. BD MVC
 • Când este redat un singur fișier video, modul Seamless nu 

este compatibil în următoarele condiții:
 – Codec incompatibil (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Codec 

incompatibil
 – Codec incompatibil ↔ Codec compatibil
 – Rezoluția este diferită de cea a monitorului
 – Frecvența este diferită de cea a monitorului

 • Conţinutul audio având rata de biţi sau frecvenţa de cadre 
mai mare decât rata specificată în tabelul de mai sus ar 
putea fi redat neuniform.

 • Conținutul audio nu va fi redat sau nu va fi redat corect dacă 
există o eroare în conținut sau în container.

 • Unele camere digitale / dispozitive USB pot fi incompatibile 
cu player-ul.

 • Acceptă, cel mult, canalul WMA 10 Pro 5.1. Formatul audio 
fără pierderi WMA nu este acceptat.

 • QCELP, AMR NB/WB nu sunt acceptate.

 • Format de fişier imagine compatibil: JPEG, PNG, BMP
  " Fișierele BMP pe 32, 24 și 8 biți sunt compatibile.

 • Rezoluţie maximă acceptată: 4096 × 4096
 • Dimensiunea maximă pentru fișiere compatibile: 20MB
 • Slideshow Effect suportate: 9 efecte

(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, 
Random)



34

Power Point PDF WORD

 • Formate de fişiere document compatibile
 – Extensie : ppt, pptx
 – Versiune : Office 97 ~ Office 2013

 • Funcţii neacceptate
 – Efect de animaţie
 – Forme 3D (care vor fi afişate în 2D)
 – Antet şi subsol (nu sunt acceptate unele subelemente)
 – Word Art
 – Aliniere

Poate apărea o eroare de aliniere a grupului
 – Office 2007

SmartArt nu este complet acceptat. Sunt acceptate 97 
din 115 subelemente.

 – Inserarea de obiecte
 – Caractere cu jumătate de lăţime
 – Spaţierea între litere
 – Diagrame
 – Text vertical

Unele subelemente nu sunt acceptate
 – Notele de diapozitiv şi diapozitivele imprimate

 • Formate de fişiere document compatibile
 – Extensie : pdf

 • Funcţii neacceptate
 – Conţinutul mai mic de 1 pixel nu este suportat din cauza 

unei probleme legate de degradarea performanţei.
 – Conţinutul imaginilor mascate sau mozaic nu este 

suportat.
 – Conţinutul cu text rotit nu este suportat.
 – Efectele de umbrire 3D nu sunt suportate.
 – Este posibil ca anumite caractere să nu fie acceptate

(Caracterele speciale ar putea fi corupte)

 • Formate de fişiere document compatibile
 – Extensie : .doc, .docx
 – Versiune : Office 97 ~ Office 2013

 • Funcţii neacceptate
 – Efect de fundal pentru pagină
 – Câteva stiluri pentru paragrafe
 – Word Art
 – Aliniere

Poate apărea o eroare de aliniere a grupului
 – Forme 3D (care vor fi afişate în 2D)
 – Office 2007

SmartArt nu este complet acceptat. Sunt acceptate 97 
din 115 subelemente.

 – Diagrame
 – Caractere cu jumătate de lăţime
 – Spaţierea între litere
 – Text vertical

Unele subelemente nu sunt acceptate
 – Notele de diapozitiv şi diapozitivele imprimate
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Schedule

 → Schedule → E

Schedule

Internal Memory Send DeleteSchedule your content on a local channel.

Select to create a 
new schedule on this 

channel

CH 2

CH 3

The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content 
from the Options menu.

Sunday, January 14 08:45 AM

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Puteți verifica programul importat dintr-un dispozitiv de stocare selectat.

Nr. Descriere

Selectați locația salvată a programului.

Creați/editați/ștergeți/vizualizați programul de redare a conținutului.
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Clone Product

 → Clone Product → E

Clone Product

MENU

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Exportați setările produsului pe un dispozitiv de stocare extern. De asemenea, puteți importa setările de pe un 
dispozitiv de stocare extern.

Această opţiune este folositoare atunci când realizaţi aceleaşi setări pentru mai multe produse.

Dacă un fișier duplicat nu este găsit pe dispozitivul de stocare extern
1 Conectați dispozitivul de stocare extern, apoi rulați funcția Clone Product.

2 Apare mesajul No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external 
storage device?.

3 Selectați Export pentru exporta setările.

Dacă un fișier duplicat este găsit pe dispozitivul de stocare extern
1 Conectați dispozitivul de stocare extern, apoi rulați funcția Clone Product.

2 Apare mesajul Cloning file found. Please select an option..

Rulați funcția Import from External Storage sau funcția Export to External Storage.
 – Import from External Storage: Copiați setările salvate pe un dispozitiv de stocare extern pe produs.
 – Export to External Storage: Copiați setările produsului pe un dispozitiv de stocare extern.

  " După terminarea configurării, produsul este repornit automat.
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ID Settings
 → ID Settings → E

ID Settings

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Atribuiţi un ID unui televizor.

Device ID
Setaţi un număr de identificare unic pentru fiecare produs. (Interval: 0~224)

 " Apăsaţi u/d pentru a selecta un număr E.

 " Introduceţi numărul dorit utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

Device ID Auto Set
Această caracteristică îi alocă automat un număr ID unui dispozitiv conectat printr-un cablu RS232C.

 " Această funcție este disponibilă numai pe primul dispozitiv cu daisy chain RS-232C.

PC Connection Cable
Selectaţi tipul de cablu pentru conectarea afişajului la PC.

 • RS232C cable
comunicaţi cu MDC prin intermediul unui cablu RS232C.

 • RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
comunicaţi cu MDC prin intermediul unui cablu RJ45.
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Network Status

 → Network Status → E

Network Status

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Verificați conexiunea curentă la rețea și Internet.
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On/Off Timer

 → On/Off Timer → E

On/Off Timer

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

 " Trebuie să setaţi Clock Set înainte de a putea utiliza această caracteristică.

On Timer
Setaţi On Timer astfel încât produsul să pornească automat la ora şi la data alese de dvs.

Alimentarea este pornită cu volumul şi sursa de intrare specificate.

On Timer: setaţi timer-ul de pornire prin selectarea uneia dintre cele şapte opţiuni. Asiguraţi-vă că aţi setat ora 
curentă mai întâi.

(On Timer 1 ~ On Timer 7)

 " Deși opțiunea de memorie internă/USB poate fi utilizată cu On Timer pentru modul MagicInfo, este 
recomandată utilizarea unei memorii interne.

 " Funcționarea optimă a opțiunii On Timer nu poate fi utilizată dacă este folosită cu un dispozitiv USB alimentat 
cu baterii, care durează mai mult să fie recunoscut.

 • Setup: selectaţi Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun sau Manual. Dacă selectaţi Manual, puteţi 
alege zilele în care doriţi să porniţi On Timer produsul.

 – Marcajul de selectare indică zilele pe care le-aţi selectat.

 • Time: setaţi ora şi minutul. Utilizaţi butoanele cu numere sau butoanele săgeţi sus şi jos pentru a introduce 
numere. Utilizaţi butoanele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica câmpurile editabile.

 • Volume: setaţi nivelul de volum dorit. Utilizaţi butoanele săgeţi sus și jos pentru a modifica nivelul volumului.
 • Source: selectaţi sursa de intrare dorită.
 • Content (atunci când Source este setată la Internal/USB pentru modul MagicInfo): De pe dispozitivul USB sau 

de pe dispozitivul de memorie internă, selectaţi un fișier (de ex. muzică, fotografii sau video-uri) cu conţinutul 
pe care doriţi să îl redaţi când porneşte produsul. 
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Off Timer
Setaţi timerul de oprire (Off Timer) prin selectarea uneia dintre cele şapte opţiuni. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)

 • Setup: selectaţi Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun sau Manual. Dacă selectaţi Manual, puteţi 
alege zilele în care doriţi să opriţi produsul Off Timer.

 – Marcajul de selectare indică zilele pe care le-aţi selectat.

 • Time: setaţi ora şi minutul. Utilizaţi butoanele cu numere sau butoanele săgeţi sus şi jos pentru a introduce 
numere. Utilizaţi butoanele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica câmpurile editabile.

Holiday Management
Temporizatorul va fi dezactivat pe parcursul perioadei specificate drept vacanţă.

 • Add Holiday: specificaţi perioada pe care doriţi să o adăugaţi drept vacanţă.
Selectaţi datele de începere şi terminare a vacanţei pe care doriţi s-o adăugaţi utilizând butoanele u/d şi 
faceţi clic pe butonul Done.
Perioada va fi adăugată în lista de concedii.

 – Start Date: setaţi data de început a vacanţei.
 – End Date: setaţi data de sfârşit a vacanţei.

 • Delete: ştergeţi elemente selectate din lista de vacanţe.
 • Edit: Selectați un articol de vacanță și schimbați data.
 • Set Applied Timer: setaţi On Timer şi Off Timer să nu fie activate în timpul sărbătorilor legale.

 – Apăsaţi E pentru a selecta setările On Timer şi Off Timer pe care nu doriţi să le activaţi.
 – On Timer şi Off Timer selectate nu vor fi activate.
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URL Launcher

 → URL Launcher → E

URL Launcher

URL Launcher 

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Pentru detalii privind modul de utilizare a caracteristicii URL Launcher, contactați distribuitorul de la care ați 
achiziționat produsul.

 " Pentru a utiliza caracteristica URL Launcher, setaţi Play via la URL Launcher în System.
(m MENU → System → Play via → URL Launcher)
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URL Launcher Settings
 → URL Launcher Settings → E

URL Launcher Settings 

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

 " Pentru detalii privind modul de utilizare a caracteristicii URL Launcher, contactați distribuitorul de la care ați 
achiziționat produsul.

 • Install Web App: Introduceți adresa URL pentru a instala aplicația web.
 • Install from USB Device: Instalați aplicația web de pe dispozitivul de stocare USB.
 • Uninstall: Ștergeți aplicația web instalată.
 • Timeout Setting: Setați perioada de expirare pentru conectare la adresa URL.
 • Developer Mode: Activați modul dezvoltator.
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OnScreen Display

Display Orientation

m MENU → OnScreen Display → Display Orientation → E

Display Orientation
Onscreen Menu Orientation Landscape

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Onscreen Menu Orientation
Selectați dacă meniul de pe ecran trebuie afișat în modul de orientare tip landscape (vedere) sau portret.

 • Landscape: Afişaţi meniul în mod vedere.
 • Portrait: afişaţi meniul în mod portret în partea din dreapta a ecranului produsului.

Capitolul 06
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Auto Protection Time
Dacă ecranul afişează o imagine statică un interval de timp definit de dvs., produsul activează economizorul de 
ecran pentru a preveni formarea pe ecran a imaginilor remanente.

 • Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Protection

m MENU → OnScreen Display → Screen Protection → E

Screen Protection
Auto Protection Time Off

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Message Display

m MENU → OnScreen Display → Message Display → E

Message Display
MDC Message

Download Status Message

On 

Off

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

MDC Message
Selectați dacă doriți să afișați OSD MDC când produsul este controlat de MDC.

 • Off / On

Download Status Message
Selectați afișarea stării la descărcarea de conținut de pe un server sau de pe alt dispozitiv.

 • Off / On
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Language
m MENU → OnScreen Display → Language → E

OnScreen Display
Language English

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Setaţi limba meniului.

 " O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran. Aceasta nu va fi aplicată altor 
funcţii de pe PC-ul dvs.

Reset OnScreen Display

m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E

OnScreen Display
Reset OnScreen Display

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Această opţiune readuce setările curente din OnScreen Display la setările implicite din fabrică.
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Reglarea sunetului
Configuraţi setările Sound pentru produs.

Sound Mode

m MENU → Sound → Sound Mode → E

Sound
Sound Mode

Balance

Equaliser

Auto Volume

Reset Sound

Standard

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Puteţi selecta un mod audio corespunzător preferinţelor dvs.personale.

 • Standard: selectează modul de sunet normal.
 • Music: accentuează muzica în defavoarea vocilor.
 • Movie: asigură cel mai bun sunet pentru filme.
 • Clear Voice: accentuează vocile în defavoarea altor sunete.
 • Amplify: creşte intensitatea sunetelor cu frecvenţă înaltă pentru a permite o audiţie mai bună persoanelor cu 

dizabilităţi auditive.

Capitolul 07
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Balance

m MENU → Sound → Balance → E

Reglaţi nivelul de volum al difuzoarelor pentru optimizarea balansului sunetului.

 • Balance L/R: reglează echilibrul dintre difuzorul din stânga şi cel din dreapta.
 • Reset: resetează balansul la setările implicite.

Equaliser

m MENU → Sound → Equaliser → E

Reglaţi egalizatorul pentru a personaliza volumul şi înălţimea sunetului, şi pentru a îmbunătăţi 
sunetul redat.

 • 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (reglarea lăţimii de bandă): 
reglează nivelul frecvenţelor specifice de bandă.

 • Reset: resetează egalizatorul la setările sale implicite.
 " Disponibil doar când Sound Mode este setat la Standard

Auto Volume

m MENU → Sound → Auto Volume → E

Reglează automat nivelul volumului atunci când schimbaţi sursele video sau conţinutul, pentru 
ca nivelul să rămână neschimbat.

 • Off ( ) / On ( )

 " Pentru a utiliza controlul de volum al unui dispozitiv sursă conectat, setaţi Auto Volume la 
Off.

Reset Sound

m MENU → Sound → Reset Sound → E

Resetaţi toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică. 
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Network

Network Status

m MENU → Network → Network Status → E

Puteţi verifica starea curentă a reţelei şi a conexiunii la Internet.

Open Network Settings
m MENU → Network → Open Network Settings → E

Configurați setările de rețea pentru conectarea la o rețea disponibilă.

Network Type
 • Wireless / Wired

Capitolul 08
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Setări de reţea (prin cablu)

Conectarea la o reţea cu fir
Există trei moduri de conectare prin cablu a produsului la o reţea LAN.

 • Puteţi conecta produsul la reţeaua LAN conectând portul LAN de pe spatele produsului la 
un modem extern utilizând un cablu LAN.
Consultaţi schema de mai jos.

Portul de modem de pe perete

Cablu de modem Cablu LAN

Modem extern
(ADSL/VDSL)

LAN

RJ45

 • Puteţi conecta produsul la reţeaua LAN conectând portul LAN de pe spatele produsului 
la un dispozitiv de partajare a IP-ului, care este conectat la un modem extern. Pentru 
conectare utilizaţi un cablu de reţea LAN. Consultaţi schema de mai jos.

Portul de modem de pe perete

Cablu de modem Cablu LAN Cablu LAN

Modem extern
(ADSL/VDSL)

Sharer IP
(cu server DHCP)

LAN

RJ45

 • În funcţie de modul de configurare a reţelei, este posibil să puteţi conecta produsul la 
reţeaua LAN cuplând portul LAN de pe spatele produsului direct la priza de perete pentru 
reţea, cu ajutorul unui cablu LAN. 
Consultaţi schema de mai jos. Reţineţi că priza de perete este conectată la un modem sau 
la un router în oricare altă parte a locuinţei dvs.

Portul LAN de pe perete

Cablu LAN

LAN

RJ45

Dacă aveţi o Reţea dinamică, trebuie să utilizaţi un modem ADSL sau un router care acceptă 
DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei). Modemurile sau routerele care acceptă 
DHCP furnizează în mod automat valorile pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS, 
valori de care produsul are nevoie pentru a accesa Internet-ul în aşa fel încât să nu fie nevoie 
să le introduceţi manual. Majoritatea reţelelor de reşedinţă are Reţele dinamice.

Unele reţele au nevoie de o adresă IP statică. Dacă reţeaua dvs. are nevoie de o adresă IP 
statică, trebuie să introduceţi manual adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul şi DNS-ul în IP 
Settings pe produsul dvs. atunci când configuraţi conexiunea la reţea. Pentru a obţine adresa 
IP, masca de subreţea, gateway-ul şi DNS-ul contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Dacă aveţi un computer Windows, puteţi obţine aceste valori şi prin intermediul computerului 
dvs.

 " Puteţi utiliza modemuri ADSL care acceptă DHCP în cazul în care reţeaua dvs. necesită o 
adresă IP statică.

 " Modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit şi utilizarea adreselor IP statice.
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Setaţi conexiunea la reţea pentru a utiliza servicii de Internet, precum efectuarea upgrade-
urilor de software.

Automat Open Network Settings (prin cablu)
Conectaţi-vă la reţea prin intermediul unui cablu LAN.

Asiguraţi-vă mai întâi că aţi conectat cablul LAN.

Cum se face setarea automată
1 Setați Network Type la Wired din pagina Open Network Settings.

2 Va apărea Ecranul de testare a reţelei şi se va verifica conexiunea la reţea.

După verificarea conexiunii, va apărea mesajul “Success! Your device is connected to the 
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet 
service provider.”.

 " Dacă procesul de conectare eşuează, verificaţi conexiunea la portul LAN.

 " Dacă procesul automat nu poate găsi valorile de conectare la rețea sau dacă doriți să setați 
manual conexiunea, accesați următoarea secțiune (manual Open Network Settings (prin 
cablu)).

Manual Open Network Settings (prin cablu)
Birourile pot utiliza adrese IP statice.

În acest caz, cereţi administratorului de reţea adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul şi 
adresa serverului DNS. Introduceţi manual aceste valori.

Obţinerea valorilor conexiunii la reţea
Pentru a vizualiza valorile conexiunii la reţea pe majoritatea computerelor Windows, urmaţi 
aceşti paşi.

1 Daţi clic dreapta pe pictograma Reţea din partea dreaptă jos a ecranului.

2 În meniul pop-up care apare daţi clic pe Stare.

3 În caseta de dialog care apare, faceţi clic pe fila Support.

4 În fila Support, faceţi clic pe butonul Details. Vor fi afişate valorile conexiunii la reţea.

 " Calea către setări depinde de sistemul de operare instalat.

Cum se face setarea manuală
1 Setați Network Type la Wired din pagina Open Network Settings.

2 Va apărea ecranul de testare a reţelei şi va începe procesul de verificare. Apăsaţi Cancel. 
Procesul de verificare se opreşte.

3 Selectaţi IP Settings din ecranul de conexiune la reţea. Apare ecranul IP Settings.

4 Selectaţi câmpul de sus, apăsaţi E după care setaţi IP setting la Enter manually. Repetaţi 
procedura de introducere pentru fiecare câmp din IP Address.

  " Setarea IP setting pentru Enter manually modifică automat DNS setting la Enter 
manually.

5 Dacă aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a paginii, după care apăsaţi E. Va apărea 
ecranul de testare a reţelei şi va începe procesul de verificare. 

6 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul “Success! Your device is connected to the 
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet 
service provider.”.
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Setări de reţea (wireless)

Conectarea la o reţea fără fir

Portul LAN de pe perete

Cablu LAN

Sharer IP wireless
(router cu server DHCP)

Samsung recomandă utilizarea protocolului IEEE 802.11n. Redarea videoclipurilor prin 
intermediul unei conexiuni de reţea s-ar putea face cu întreruperi.

 " Selectaţi un canal neutilizat pentru dispozitivul fără fir de partajare a IP-ului. În cazul în 
care canalul setat pentru dispozitivul fără fir de partajare a IP-ului este în acel moment 
utilizat de către un alt dispozitiv din apropiere, acest lucru va duce la interferenţe şi erori de 
comunicaţie.

 " Produsul dvs. acceptă numai următoarele protocoale de securitate a reţelelor fără fir.
Dacă selectaţi modul 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) şi tipul de criptare este 
setat pe WEP, TKIP sau TKIP AES (WPS2Mixed) la punctul dvs. de acces sau în routerul fără 
fir, produsele Samsung nu vor accepta o conexiune în conformitate cu noile specificaţii de 
certificare Wi-Fi.

 " Dacă routerul dvs. fără fir acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteţi conecta la reţea 
prin intermediul PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Identification Number). 
WPS va configura automat cheile SSID şi WPA în oricare dintre moduri.

 " Metode de conectare: Puteţi configura în trei moduri conexiunea la reţeaua fără fir.
Configurarea automată (utilizând funcţia de Căutare automată a reţelei), configurarea 
manuală, Use WPS

Configurarea automată a reţelei (fără fir)
Majoritatea reţelelor fără fir au un sistem opţional de securitate care impune dispozitivelor care 
accesează reţeaua să transmită un cod criptat de securitate numit Cheie de acces sau Security 
Key. Security Key are la bază o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi 
numere cu o anumită lungime, frază care v-a fost solicitată atunci când aţi stabilit securitatea 
reţelei fără fir. Dacă utilizaţi această metodă pentru configurarea conexiunii la reţea şi aveţi 
Security Key pentru reţeaua dvs. fără fir, va fi nevoie să introduceţi o Frază de acces în timpul 
procesului de configurare automată sau manuală.

Cum se face setarea automată
1 Setați Network Type la Wireless din pagina Open Network Settings.

2 Funcţia Network caută reţelele fără fir disponibile. Când a terminat, va afişa o listă de reţele 
disponibile.

În lista de reţele, apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o reţea apoi apăsaţi de două ori 
butonul E.

  " Dacă routerul wireless dorit nu apare, selectați Refresh pentru a căuta din nou.

  " Dacă routerul nu poate fi găsit după ce încercați din nou, selectați butonul Stop.
Apare butonul Add Network.

3 Dacă apare ecranul Enter the password for (AP Name)., mergeţi la pasul 4. Dacă selectaţi un 
router fără fir care nu are securitate, mergeţi la pasul 6.

4 Dacă routerul este protejat, introduceţi Enter the password for (AP Name). (parola sau PIN-
ul).

5 Când aţi terminat, utilizaţi butonul săgeată dreapta pentru a deplasa cursorul pe Done şi 
apoi apăsaţi E. Va apărea ecranul de conexiune la reţea şi va începe procesul de verificare.

  " Se stabileşte o conexiune cu routerul, dar Internetul nu poate fi accesat.

6 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul “Success! Your device is connected to the 
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet 
service provider.”.
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Configurarea manuală a reţelei (fără fir)
Birourile pot utiliza adrese IP statice.

În acest caz, cereţi administratorului de reţea adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul şi 
adresa serverului DNS. Introduceţi manual aceste valori.

Obţinerea valorilor conexiunii la reţea
Pentru a vizualiza valorile conexiunii la reţea pe majoritatea computerelor Windows, urmaţi 
aceşti paşi.

1 Daţi clic dreapta pe pictograma Reţea din partea dreaptă jos a ecranului.

2 În meniul pop-up care apare daţi clic pe Stare.

3 În caseta de dialog care apare, faceţi clic pe fila Support.

4 În fila Support, faceţi clic pe butonul Details. Vor fi afişate valorile conexiunii la reţea.

Cum se face setarea manuală
1 Setați Network Type la Wireless din pagina Open Network Settings.

2 Funcţia Network caută reţelele fără fir disponibile. Când a terminat, va afişa o listă de reţele 
disponibile.

3 În lista de reţele, apăsaţi butonul u sau d pentru a selecta o reţea apoi apăsaţi de două ori 
butonul E.

  " Dacă routerul wireless dorit nu apare, selectați Refresh pentru a căuta din nou.

  " Dacă routerul nu poate fi găsit după ce încercați din nou, selectați butonul Stop.
Apare butonul Add Network.

4 Dacă apare ecranul Enter the password for (AP Name)., mergeţi la pasul 5. Dacă selectaţi un 
router fără fir care nu are securitate, mergeţi la pasul 7.

5 Dacă routerul este protejat, introduceţi Enter the password for (AP Name). (parola sau PIN-
ul).

6 Când aţi terminat, utilizaţi butonul săgeată dreapta pentru a deplasa cursorul pe Done şi 
apoi apăsaţi E. Va apărea ecranul de conexiune la reţea şi va începe procesul de verificare.

7 Selectaţi Cancel în timp ce se fac încercări de conectare la reţea. Acest lucru va întrerupe 
conexiunea.

8 Selectaţi IP Settings din ecranul de conexiune la reţea. Apare ecranul IP Settings.

9 Selectaţi câmpul de sus, apăsaţi E după care setaţi IP setting la Enter manually. Repetaţi 
procedura de introducere pentru fiecare câmp din IP Address.

  " Setarea IP setting pentru Enter manually modifică automat DNS setting la Enter 
manually.

10 Dacă aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a paginii, după care apăsaţi E. Va apărea 
ecranul de testare a reţelei şi va începe procesul de verificare. 

11 După verificarea conexiunii, va apărea mesajul “Success! Your device is connected to the 
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet 
service provider.”.
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Use WPS

Cum se realizează configurarea prin intermediul Use WPS

Dacă routerul dvs. are un buton Use WPS, urmaţi aceşti paşi.

1 Setați Network Type la Wireless din pagina Open Network Settings.

2 Selectaţi Use WPS, apăsaţi E.

3 Apăsați butonul WPS sau PBC de pe routerul wireless în următoarele două minute. Produsul 
dvs. obţine automat toate valorile de configurare a reţelei de care are nevoie şi face 
conectarea la reţeaua dvs.

 – Dacă doriţi să utilizaţi PIN-ul WPS, selectaţi WPS PIN.
Accesaţi setările routerului dvs. fără fir, introduceţi PIN-ul şi apoi selectaţi OK.

4 Va apărea ecranul de conexiune la reţea şi configurarea reţelei este finalizată.

IPv6
m MENU → Network → IPv6 → E

Activaţi sau dezactivaţi IPv6.

 • Off ( ) / On ( )

IPv6 Status

m MENU → Network → IPv6 Status → E

Verificați statusul conexiunii dvs. la Internet IPv6.
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Server Network Settings
m MENU → Network → Server Network Settings → E

Connect to server
Conectaţi-vă la serverul MagicInfo.

 • Server Address / TLS / Port

 " Dacă utilizați opţiunea TLS, serverul este configurat pentru utilizarea https şi transferul de 
date este criptat. (Număr port: 7002)

 " Dacă nu utilizați opțiunea TLS, introduceți adresa IP a serverului și numărul portului. 
Utilizaţi 7001 pentru numărul portului. (Dacă nu vă puteți conecta la server utilizând 
numărul de port 7001, întrebaţi administratorul serverului care este numărul corect al 
portului şi modificaţi-l.)

 " Introduceţi adresa IP a serverului şi numărul portului Utilizaţi 7001 pentru numărul 
portului. (Dacă nu se poate face conexiunea la server utilizând numărul de port 7001, 
întrebaţi administratorul serverului care este numărul corect al portului şi modificaţi-l.)

 " Pentru ghidul de utilizare MagicInfo Server, vizitați următorul site web: http://
displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.

MagicInfo Mode
Selectați MagicInfo Mode adecvat în funcție de mediul în care utilizați produsul.

 • Lite / Premium

Server Access
Permiteți sau refuzați accesul la serverul MagicInfo.

 • Allow / Deny

FTP Mode
Specificaţi modul de operare FTP.

 • Active / Passive

Proxy server
Configurați conexiunea cu serverul proxy și funcțiile asociate.

Off / On

 • Address / Port / ID / Password

 " Opţiunile Address / Port / ID şi Password sunt activate doar atunci când Proxy server este 
setată la On.

Device Name

m MENU → Network → Device Name → E

Selectaţi sau introduceţi un nume pentru dispozitiv.

Acest nume poate fi afişat pe dispozitivul din reţea.

 • [Signage] Display 1 ~ 6 / User Input
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System

Accessibility

m MENU → System → Accessibility → E

System
Accessibility

Start Setup

Time

Power Control

Eco Solution

Temperature Control

Play via

77

MagicInfo

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Capitolul 09

High Contrast
Setați fundalul și fontul la culori având contrast puternic în Meniu. Transparența meniului devine opacă când 
selectați opțiunea.

 • Off ( ) / On ( )

Enlarge
Măriţi zona de meniuri.

 • Off ( ) / On ( )
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Start Setup

m MENU → System → Start Setup → E

System
Start Setup

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Parcurgeţi paşii de configurare iniţială, la fel ca la prima utilizare a produsului.

 " Introduceți PIN-ul din 4 cifre. PIN-ul implicit este „0–0-0–0”. 
Dacă doriți să schimbați PIN-ul, utilizați funcția Change PIN.

 " Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.
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Time

m MENU → System → Time → E

Time
Clock Set

NTP Settings

DST

Power On Delay

Off

0

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Puteţi configura Clock Set sau DST. Configuraţi diverse setări legate de oră.

Clock Set
Selectați Clock Set. Selectaţi Date sau Time, după care apăsaţi E.

Utilizaţi butoanele cu numere pentru a introduce numere sau apăsaţi butoanele săgeţi sus şi jos. Utilizaţi butoanele 
săgeţi stânga şi dreapta pentru a trece de la un câmp editabil la altul. Apăsaţi E când aţi terminat.

 " Puteţi seta Date şi Time direct apăsând butoanele cu numere de pe telecomandă.

NTP Settings
Configuraţi serverul URL şi fusul orar pentru a utiliza ora reţelei.

DST
Activează sau dezactivează funcţia DST (ora de vară).

Off / On

 • Start Date: Setaţi data de început a Orei de vară.
 • End Date: Setați data la care se trece la ora de iarnă.
 • Time Offset: Selectați decalajul corect pentru zona dvs. de fus orar.

 " Opţiunile Start Date, End Date şi Time Offset sunt activate doar atunci când DST este setată la On.

Power On Delay
Când conectați mai multe produse, reglați ora de pornire pentru fiecare produs, pentru a preveni supraîncărcarea 
cu energie (în intervalul 0–50 secunde).
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Power Control

m MENU → System → Power Control → E

Power Control
Network Standby

Power Button

Off

Power on only

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Network Standby
Această caracteristică menține pornită alimentarea rețelei, chiar și când produsul este oprit.

 • Off / On

Power Button
Butonul de alimentare de pe telecomandă P poate fi setat pentru pornirea alimentării sau pentru pornirea sau 
oprirea alimentării.

 • Power on only: Setați butonul de alimentare de pe telecomandă P numai pentru pornirea alimentării.
 • Power on and off: Setați butonul de alimentare de pe telecomandă P pentru pornirea sau oprirea alimentării.

Eco Solution

m MENU → System → Eco Solution → E

Eco Solution
Auto Power Off Off (Recommended)

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Auto Power Off
Alegeți timpul de prezentare a afișajului înainte de închidere în situația în care nu se detectează nicio interacțiune 
cu utilizatorul.

 • Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
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Această funcţie detectează temperatura internă a produsului. Puteţi să specificaţi intervalul de temperatură 
acceptat.

Temperatura prestabilită este setată la 77 °C.

Temperatura de funcţionare recomandată pentru acest produs este de 75 - 80 °C (calculată la o temperatură 
ambiantă de 40 °C).

 " Ecranul va deveni mai întunecat dacă temperatura depăşeşte limita specificată pentru temperatură. Dacă 
temperatura continuă să crească, produsul se va opri pentru a preveni supraîncălzirea.

Temperature Control

m MENU → System → Temperature Control → E

System
Temperature Control 77

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Selectați modul Play via adecvat, în funcție de mediul în care utilizați produsul.

Ecranul principal poate fi diferit, în funcție de setare.

 • MagicInfo / URL Launcher

Play via

m MENU → System → Play via → E

System
Play via MagicInfo

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
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Schimbaţi numărul de identificare personală din 4 cifre (PIN).

Alegeţi oricare 4 cifre din PIN-ul pe care îl introduceţi în Enter a new PIN.. Reintroduceţi aceleaşi 4 cifre în Enter the 
PIN again..

Produsul a memorat noul dvs. PIN.

 " PIN-ul implicit este „0–0-0–0”.

 " Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.

Change PIN

m MENU → System → Change PIN → E

System
Change PIN

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
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Security

m MENU → System → Security → E

Security
Safety Lock On

Button Lock

USB Auto Play Lock

Network Port

USB Port

On

Off

Off

On

On

Power On Button

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Safety Lock On
 " Introduceți PIN-ul din 4 cifre. PIN-ul implicit este „0–0-0–0”.

Dacă doriți să schimbați PIN-ul, utilizați funcția Change PIN.

 " Schimbați PIN-ul pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță.

Activați sau dezactivați Safety Lock On. Opțiunea Safety Lock On restricționează acțiunile care pot fi efectuate 
folosind telecomanda. Pentru a dezactiva Safety Lock On trebuie să introduceți PIN-ul corect.

Power On Button

Porniți această caracteristică pentru a activa butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni produsul în 
timp ce Safety Lock On este activată.

 • Off / On

Button Lock
Acest meniu poate fi utilizat pentru a bloca butoanele de pe produs. 

Doar telecomanda poate controla produsul dacă Button Lock este setat la On.

 • Off / On
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Security
Safety Lock On

Button Lock

USB Auto Play Lock

Network Port

USB Port

On

Off

Off

On

On

Power On Button

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

USB Auto Play Lock
Selectați dacă doriți să redați automat conținutul MagicInfo salvat pe un dispozitiv USB conectat.

 " Conținutul dvs. ar trebui să fie un Published Content  care este semnat prin utilizarea MagicInfo Premium 
application și publicat pe dispozitivul USB pe care îl utilizați. Programul MagicInfo Premium application este 
disponibil pe site-ul web. (http://displaysolutions.samsung.com)

 " Când este publicat pe un dispozitiv USB, Published Content  este salvat în folderele Contents și Schedules în 
folderul rădăcină al dispozitivului USB conectat.

 • Off
Redă automat conținut MagicInfo salvat pe dispozitivul USB.

 • On
Nu reda automat conținut MagicInfo salvat pe dispozitivul USB.

  " După conectarea unui dispozitiv USB cu conținut MagicInfo se va afișa „USB Auto Play Lock : On” timp de 
cinci secunde.

Network Port
Blocați accesul la rețelele externe. Puteți înregistra rețelele pe server pentru a permite accesul.

 • Off / On

USB Port
Blocați conectarea la porturile USB externe.

 • Off / On
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Smart Security
Securitatea care vă protejează dispozitivul de afișare și dispozitivele de stocare conectate împotriva virușilor este 
inclusă.

Scan

Inspectați dispozitivul dvs. de afișare și dispozitivele de stocare conectate pentru a le verifica de viruși.

Isolated List

Aceasta este o listă de elemente care au fost izolate din cauza faptului că erau virusate.

Frame Rate
Setați rata de cadre a semnalului video. Selectați Auto pentru setarea automată la rata originală de cadre a 
conținutului sau specificați o rată fixă a cadrelor.

Empty Storage
Ştergeţi fişiere şi eliberaţi spaţiu pentru noile fişiere de conţinut. Fişierele din programarea recentă nu vor fi şterse.

General

m MENU → System → General → E

General
Smart Security

Frame Rate

Empty Storage

Auto 

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
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Reset System

m MENU → System → Reset System → E

System
Reset System

 " Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Resetarea tuturor setărilor de sistem la valoarea implicită.
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Asistenţă

Software Update

m MENU → Support → Software Update → E

Meniul Software Update vă permite să efectuaţi un upgrade pentru software-ul produsului la 
cea mai recentă versiune.

 " Aveţi grijă să nu întrerupeţi alimentarea cu energie electrică până la finalizarea upgrade-
ului. Produsul se va opri şi va reporni automat după finalizarea upgrade-ului.

Update Now
Actualizați software-ul la cea mai recentă versiune.

 " Current version: aceasta este versiunea de software instalată în momentul respectiv pe 
produs.

Contact Samsung
m MENU → Support → Contact Samsung → E

Puteți vizualiza adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon pentru call centre, numărul 
de model al produsului, versiunea de software, licența Open Source și alte informații.

 " Accesaţi Contact Samsung şi căutaţi Model Code şi Software Version pentru produs.

Terms & Conditions

m MENU → Support → Terms & Conditions → E

Vizualizaţi şi setaţi politica de confidenţialitate pentru MagicInfo şi alte servicii.

 " Asigurați-vă că produsul nu este expus direct la lumina soarelui.

Reset All

m MENU → Support → Reset All → E

Această opţiune readuce toate setările curente ale unui afişaj la setările prestabilite din 
fabrică.

Capitolul 10
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Ghid de depanare

 " Înainte de a suna la centrul 
Samsung de asistenţă pentru 
clienţi, testaţi produsul după cum 
urmează. Dacă problema persistă, 
contactaţi centrul Samsung de 
asistenţă pentru clienţi.

Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi

Testarea produsului
Verificaţi dacă produsul funcţionează normal utilizând funcţia de testare a produsului.

Dacă ecranul rămâne stins în timp ce indicatorul de alimentare se aprinde intermitent când produsul este conectat corect la un PC, efectuaţi testarea 
produsului.

1 Opriţi atât PC-ul, cât şi produsul.

2 Decuplaţi toate cablurile de la produs.

3 Porniţi produsul.

4 Dacă este afişat No Signal, produsul funcţionează normal.

Dacă ecranul rămâne gol, verificaţi sistemul PC, controlerul video şi cablul.

Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
Pentru modurile care depăşesc rezoluţiile acceptate, va apărea mesajul „Not Optimum Mode” pentru o perioadă scurtă de timp. 

Setați rezoluția PC-ului consultând Frecvenţe presetate.

Capitolul 11
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Verificaţi următoarele.

Problemă la ecran

Indicatorul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni. Verificaţi conectarea cablului de alimentare.

Imaginile de pe ecran apar distorsionate. Verificaţi conexiunea cablului la produs.

Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat. Setaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelurile recomandate.

Ecranul pare instabil şi tremurat. Verificaţi dacă rezoluţia şi frecvenţa PC-ului şi ale plăcii video sunt setate într-un interval 
compatibil cu produsul. Apoi, modificați setările ecranului, dacă este necesar, consultând 
„Presetare moduri de sincronizare”.Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.

Afişajul ecranului nu are un aspect normal.

Conţinutul video codificat poate cauza afişarea cu aspect corupt în scenele în care apar obiecte 
în mişcare rapidă, de exemplu, evenimente sportive sau filme de acţiune.

Nivelul redus al semnalului sau calitatea inadecvată a imaginii pot cauza aspectul corupt al 
afişajului. Acest lucru nu înseamnă că produsul este defect.

Un telefon mobil amplasat la o distanţă de până la un metru poate cauza imagini statice la 
produsele analogice şi digitale.

Văd roșu, verde și albastru.

Verificați conexiunile cablului.

Această problemă poate apărea atunci când panoul produsului este defect. Contactaţi un 
Centru de service Samsung pentru rezolvarea problemei.

Afişajul pare instabil şi apoi îngheaţă.
Ecranul ar putea îngheţa dacă este utilizată o altă rezoluţie decât cea recomandată sau dacă 
semnalul nu este stabil. Pentru rezolvarea problemei, modificaţi rezoluţia PC-ului la rezoluţia 
recomandată.
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Problemă la ecran

Ecranul nu poate fi afişat ca ecran întreg.

Un fişier cu conţinut SD (4:3) scalat poate cauza apariţia unor bare negre în ambele părţi ale 
unui ecran cu canal HD.

Un videoclip cu un raport de aspect diferit de cel al produsului poate cauza apariția unei bare 
negre în partea de sus şi de jos a ecranului.

Modificaţi setarea pentru mărimea ecranului la ecran întreg pentru produs sau dispozitivul sursă.

Problemă de sunet

Nu există sunet.
Verificaţi conexiunea cablului audio sau reglaţi volumul.

Verificaţi volumul.

Volumul este prea mic.

Reglaţi volumul.

Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglaţi volumul la placa 
de sunet a PC-ului sau la programul software.

Videoclipul este disponibil, însă nu are sonor.

Dacă dispozitivul sursă este utilizat

 • Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului audio la portul de intrare audio al produsului.
 • Verificaţi setările de ieşire audio ale dispozitivului sursă.

(De exemplu, dacă monitorul dvs. este conectat la HDMI, este posibil să fiți nevoiți să 
modificați în HDMI opțiunea audio a dispozitivului dvs. cu ieșire video.)

Reconectaţi cablul de alimentare la dispozitiv şi apoi reporniţi dispozitivul.

Difuzoarele emit zgomot alb.

Verificaţi conexiunea cablului. Asiguraţi-vă că nu este conectat niciun cablu video la un port de 
intrare audio.

Verificaţi puterea semnalului după conectarea unui cablu.

Nivelul redus al semnalului poate cauza coruperea sonorului.
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Problemă la telecomandă

Telecomanda nu funcţionează.

Asiguraţi-vă că bateriile sunt poziţionate corect (+/-).

Verificaţi dacă bateriile sunt bine introduse.

Verificaţi să nu există o pană de curent.

Verificaţi conectarea cablului de alimentare.

Verificaţi dacă în apropiere există vreun marcaj luminos sau semne cu neon speciale aprinse.

Alte probleme

Produsul miroase a plastic. Mirosul de plastic este normal şi dispare treptat.

Sonorul sau videoclipul sunt întrerupte intermitent.
Verificaţi conexiunea cablului şi conectaţi-l din nou dacă este necesar.

Folosiți un cablu standard.

Pe marginile produsului se găsesc particule de mici 
dimensiuni.

Particulele fac parte din designul produsului. Produsul nu este defect.
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Specificaţii

Nume model SBB-SSN

Sursă de alimentare
AC100-240V~ 50/60Hz
Pe baza tensiunii c.a. a adaptorului. Pentru tensiunea c.d. a 
produsului, consultați eticheta produsului.

Norme de mediu

Funcţionare

Temperatură: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Pentru instalarea carcasei, mențineți temperatura 
interioară la cel mult 40 °C.
Umiditate: 10% – 80%, fără condens

Depozitare

Temperatură: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Umiditate: 5% – 95%, fără condens
* Aplicabil înainte de deschiderea pachetului produsului.

Modele acceptate
OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF, 
PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH, QHH, 
QMH, VHT-E, VMT-U, VMT-E, VHR-R

 " Mesajul de mai jos va apărea atunci când produsul este conectat la un afișaj neacceptat și 
nu poate funcționa corect.
The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove 
the Signage Player Box.

 " Plug & Play
Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul 
bidirecţional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. 
Instalarea monitorului se realizează automat. Totuşi, puteţi personaliza setările de instalare 
dacă doriţi.

 " Prin natura modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel la un milion (1 
ppm) poate apărea mai luminos sau mai întunecat pe ecran. Acest lucru nu afectează 
performanţele produsului.

 " Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza 
interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

 " Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Capitolul 12

Specificaţii generale
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Frecvenţe presetate
 " Acest produs poate fi setat la o singură rezoluţie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru 

a obţine calitatea optimă a imaginii în funcţie de natura panoului. Utilizarea altei rezoluţii 
în afară de cea specificată poate degrada calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este 
recomandabil să selectaţi rezoluţia optimă specificată pentru produsul dvs.

Rezoluţie
Rezoluţie optimă

3840 x 2160 @ 60 Hz
Rezoluţie maximă

Ecranul va fi reglat automat dacă de la PC este transmis un semnal care aparţine următoarelor 
moduri de semnal standard. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparţine modurilor de semnal 
standard, ecranul poate fi negru, cu indicatorul de alimentare aprins. În acest caz, modificaţi 
setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

Rezoluţie
Frecvenţa 
orizontală 

(kHz)

Frecvenţa 
verticală

(Hz)

Ceas cu pixeli

(MHz)

Polaritate 
sincronizare

(O/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-

MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-

VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-

VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-

VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+

VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+

VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+

Rezoluţie
Frecvenţa 
orizontală 

(kHz)

Frecvenţa 
verticală

(Hz)

Ceas cu pixeli

(MHz)

Polaritate 
sincronizare

(O/V)

VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+

VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+

VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+

VESA, 1366 x 768 47,712 59,790 85,500 +/+

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+

VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+

VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-



72

Anexă

Responsabilitate pentru service contra cost 
(Costuri clienţi)

 " Când solicitaţi asistență în service, chiar dacă produsul este în garanţie, vă putem percepe o 
taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecţiuni
Curăţarea produsului, reglare, explicaţii, reinstalare etc.

 • Dacă unui tehnician service i se solicită instrucțiuni privind utilizarea produsului sau se 
reglează doar opțiunile, fără dezasamblarea produsului.

 • Dacă defecţiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin 
cablu etc.)

 • Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a 
produsului achiziţionat.

 • Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuinţă.
 • În cazul în care clientul solicită altei companii instrucțiuni de utilizare a produsului.
 • În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare a reţelei sau programului altei 

companii.
 • În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului şi configurarea produsului.
 • Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăţă praful sau obiecte străine din interiorul 

produsului.
 • În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziţionează produsul telefonic 

sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului
Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparaţiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

 • Lovituri sau cădere.
 • Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
 • Reparaţii efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri 

Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Remodelarea sau repararea produsului de către client.
 • Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize 

neautorizate.
 • Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele
 • Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii, 

cutremure, inundaţii etc.)
 • În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini 

incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)
 " În cazul în care clientul solicită service şi produsul nu prezintă defecţiuni, se poate percepe 

taxa de service. Pin urmare, citiţi mai întâi manualul de utilizare.

Capitolul 13
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Licenţă

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are 
trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and 
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other countries.

Notă referitoare la licenţa pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizaţi software cu sursă deschisă, licenţele corespunzătoare sunt 
disponibile în meniul produsului. Nota referitoare la licenţa pentru programe cu sursă 
deschisă este scrisă doar în limba engleză.

Pentru informații privind Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă, 
contactați Centrul de asistență clienți al Samsung sau expediați un e-mail la adresa oss.
request@samsung.com.

ACEST PRODUS ESTE COMERCIALIZAT CU LICENŢĂ LIMITATĂ ŞI ESTE AUTORIZAT 
PENTRU A FI UTILIZAT NUMAI ÎN LEGĂTURĂ CU CONŢINUTUL HEVC CARE ÎNDEPLINEŞTE 
TOATE CELE TREI CONDIŢII: (1) CONŢINUTUL HEVC ESTE DOAR PENTRU UZ PERSONAL; 
(2) CONŢINUTUL HEVC NU ESTE OFERIT PENTRU COMERCIALIZARE; ŞI (3) CONŢINUTUL 
HEVC CARE A FOST CREAT DE DEŢINĂTORUL PRODUSULUI.

ESTE POSIBIL CA ACEST PRODUS SĂ NU POATĂ FI UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUTUL 
HEVC CODIFICAT, CREAT DE O TERŢĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT 
SAU L-A ACHIZIŢIONAT DE LA O TERŢĂ PARTE, CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE 
UTILIZATORULUI I S-AU ACORDAT SEPARAT DREPTURI DE UTILIZARE A PRODUSULUI CU 
UN ASTFEL DE CONŢINUT, DE CĂTRE UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT AL CONŢINUTULUI.

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI PRODUS ÎMPREUNĂ CU CONŢINUTUL CODIFICAT 
ESTE CONSIDERATĂ O ACCEPTARE A DREPTULUI DE UTILIZARE LIMITATĂ CONFORM 
CELOR MENŢIONATE MAI SUS.
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