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01 Przed rozpoczęciem

Informacje o MagicInfo Express Kreator zawartości
MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych 
szablonów. Za pomocą MagicInfo Express Kreator zawartości można tworzyć harmonogramy w celu odtwarzania wybranych 
treści na telewizorach firmy Samsung o określonych porach oraz zarządzać opracowanymi harmonogramami.

Nazwy programu

W instrukcji obsługi MagicInfo Express Kreator zawartości jest nazywany Kreator zawartości.

Wymagania dotyczące instalacji

 ■ Dysk twardy: co najmniej 800 MB wolnego miejsca

 ■ System operacyjny: Windows XP lub nowszy

 ■ Rozdzielczość: 1024×768 lub wyższa 

 < Uwaga

Należy pamiętać, aby uruchamiać plik instalacyjny programu jako administrator.

MagicInfo Express Kreator zawartości
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Przed rozpoczęciem

Jak zainstalować/odinstalować program

Instalacja

1 Uruchomić program instalacyjny. Wybrać język, a następnie kliknąć przycisk 
OK.

2 Przeczytać instrukcje i kliknąć przycisk Dalej.

3 Pojawi się umowa licencyjna użytkownika. Kliknąć przycisk Zgadzam się.

4 Wybrać odpowiedni telewizor firmy Samsung i kliknąć przycisk Zainstaluj.
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Przed rozpoczęciem

5 Po ukończeniu instalacji kliknąć przycisk Zakończ.

6 Po ukończeniu instalacji wyświetli się komunikat z powiadomieniem. 
Kliknąć przycisk OK.

 – Zainstalowany program uruchomi się automatycznie.

 – Program można również uruchomić, klikając dwukrotnie jego ikonę na 
pulpicie.

Odinstalowywanie

W przypadku problemów z programem program należy odinstalować zgodnie z poniższą instrukcją.

 < Uwaga

Nie można poprawnie odinstalować programu w trakcie używania go. Przed przystąpieniem do odinstalowywania należy się upewnić, że jest 
zamknięty.

1 Otworzyć stronę odinstalowywania w panelu sterowania lub listę aplikacji 
uruchamianych razem z systemem. Kliknąć przycisk Dalej.
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Przed rozpoczęciem

2 Pojawi się strona z potwierdzeniem odinstalowania. Kliknąć przycisk 
Odinstaluj.

3 Po ukończeniu procesu odinstalowywania kliknąć przycisk Zakończ.

4 Po ukończeniu procesu odinstalowywania wyświetli się komunikat z 
powiadomieniem. Kliknąć przycisk OK.
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02 Korzystanie z Kreator 
zawartości

Opis Kreator zawartości
Uruchomić Kreator zawartości. Wyświetli się strona główna pokazana poniżej. Korzystając z różnych funkcji Kreator zawartości, 
można tworzyć szablony oraz harmonogramy i zarządzać nimi.

 < Uwaga

•	 Aby wyświetlić instrukcję korzystania ze strony, kliknąć przycisk  u góry.

•	 Aby zmienić ustawienia obszaru, kliknąć przycisk  w górnej części strony głównej. Należy wybrać obszar, w którym telewizor firmy Samsung 
będzie używany.

Utwórz zawartość Tworzenie szablonów odtwarzanych na telewizorach firmy Samsung i zarządzanie nimi.

Umieść zawartość w 
harmonogramie

Tworzenie harmonogramów w celu odtwarzania zawartości o określonej porze oraz 
zarządzanie nimi.

MagicInfo Express Kreator zawartości
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Korzystanie z Kreator zawartości

Zarządzanie szablonami
Szablony dostępne w programie pozwalają uporządkować zawartość w określonym układzie i w wygodny sposób tworzyć nowe 
szablony. Można importować i zmieniać szablony utworzone wcześniej.

Tworzenie szablonu

Można wybrać szablon o odpowiednim układzie, aby utworzyć nowy plik szablonu.

1 Na stronie głównej kliknąć opcję Utwórz zawartość.

 – Wyświetli się strona wyboru szablonu.

1 Można importować i zmieniać szablony utworzone wcześniej.

2

Domyślne szablony dostępne w programie są podzielone na kategorie. Najpierw należy określić kategorię, a 
następnie wybrać z niej szablon.

 ▪ Aby wyświetlić szablony ze wszystkich kategorii, należy kliknąć opcję Wszystkie.

1

2

3
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Korzystanie z Kreator zawartości

3

Wyświetlą się miniatury szablonów z wybranej kategorii.

 ▪ Orientacja szablonu: Można wybrać orientację szablonu. Zaznaczenie pola wyboru orientacji spowoduje 
posortowanie danych i wyświetlenie szablonów dostępnych w wybranej orientacji.

 ▪ Opcja filtrowania: Można filtrować szablony tak, aby wyświetlić tylko te, które obsługują 
zewnętrzne źródła sygnału. Szczegółowe informacje o dodawaniu elementów można znaleźć w 
części: ► Dodawanie elementów

 < Uwaga

W przypadku szablonów o orientacji pionowej obsługiwane są tylko obrazy. Po ustawieniu w obszarze Orientacja szablonu 
trybu pionowego funkcja Opcja filtrowania stanie się nieaktywna.

2 Wybrać szablon z listy i kliknąć opcję Przejdź do następnego kroku.

 – Wyświetli się strona edycji szablonu.

Konstruowanie szablonu

Na stronie edycji szablonu utworzyć szablon, wstawiając wybrane elementy we wstępnie ustawionym układzie.

 < Uwaga

Domyślnego układu szablonu nie można zmienić. Układ i dostępne elementy różnią się w zależności od szablonu.

1

54

97 8

2

3

6
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Korzystanie z Kreator zawartości

1
Zapisywanie edytowanego szablonu. Należy kliknąć przycisk ▼ obok opcji Zapisz i wybrać sposób zapisania 
szablonu.

2 Wyświetla się nazwa wybranego szablonu.

3

W tym oknie projektowania można wybrać sekcję elementu przed dodaniem elementu do szablonu lub 
wprowadzeniem zmian.

 < Uwaga

Wyświetlone elementy różnią się w zależności od szablonu.

4 Określanie motywu tła szablonu za pomocą się wybranego obrazu.

5 Wyświetlanie podglądu edytowanego szablonu.

6

To okno właściwości umożliwia dodawanie elementów do wybranej sekcji elementów i konfigurowanie ich 
właściwości.

 < Uwaga

Wyświetlone właściwości różnią się w zależności od wybranego typu elementu.

7 Anulowanie edytowanego szablonu i powrót na stronę główną.

8 Anulowanie edytowanego szablonu i powrót na stronę wyboru szablonu.

9

Przejście na stronę ustawień harmonogramu.

Na stronie ustawień harmonogramu można skonfigurować harmonogram odtwarzania zawartości. Więcej 
informacji można znaleźć w części: ► Zarządzanie harmonogramami

 < Uwaga

Kliknięcie przycisku po zapisaniu szablonu spowoduje automatyczne zastosowanie szablonu do nowego harmonogramu.

 < Uwaga

Kliknięcie przycisku z numerem 7, 8 lub 9 w trakcie edycji szablonu spowoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem o chęć zapisania szablonu.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Dodawanie elementów
Można skonstruować szablon, posługując się różnymi rodzajami elementów.

Należy wybrać ramkę, do której ma zostać dodany plik z okna projektowania, a także wybrać typ pliku.

 < Uwaga

Dostępne typy plików różnią się w zależności od ramki.

•	 W przypadku ramek z ikoną  u góry po lewej stronie należy wybierać i dodawać elementy z trzech typów opisanych poniżej.

•	 Do ramek bez ikony  można dodawać tylko pliki obrazów i pliki wideo. 

•	 Jeśli w szablonie znajduje się wiele ramek, pliki wideo i źródła sygnału można dodać tylko do jednej z nich. W pozostałych ramkach mogą się 
znaleźć wyłącznie pliki obrazów.

•	 W szablonach o orientacji pionowej do ramek można dodawać wyłącznie pliki obrazów.

Images

Można skonstruować szablon, dodając pliki obrazów zapisane na komputerze.

 < Uwaga

•	 Do każdej ramki można dodać maksymalnie 20 plików obrazów.

•	 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 4096×4096. Przy próbie dodania obrazu o większej 
rozdzielczości wyświetli się okno z ostrzeżeniem.

Wideo

Można skonstruować szablon, dodając pliki wideo zapisane na komputerze.

 < Uwaga

•	 Do każdej ramki można dodać maksymalnie 10 plików wideo.

•	 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość filmów to 1920×1080. Przy próbie dodania filmu o większej 
rozdzielczości wyświetli się okno z ostrzeżeniem.

Źródło sygnału Można skonstruować szablon, dodając źródła sygnału podłączone do SMART Signage TV.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Dodawanie obrazu

1 W oknie właściwości wybrać zakładkę Images.

2 Dodać obraz w następujący sposób:

Opcja 1 Kliknąć przycisk , aby wybrać obraz.

Opcja 2 Przeciągnąć obraz z okna programu Eksplorator Windows do okna właściwości.

3 Skonfigurować właściwości obrazu.

1 Usuwanie dodanego obrazu.

2 Obracanie obrazu w wybranym kierunku.

3 Przycinanie obrazu. Przeciągnąć strzałkę, wyznaczając obszar do przycięcia i kliknąć przycisk .

4 Zmiana kolejności odtwarzania obrazów. Należy przeciągać obrazy, aby zmienić ich kolejność.

5
Określanie prędkości przechodzenia obrazów w ramce. Należy kliknąć przycisk ▲/▼ lub ręcznie wprowadzić 
wartość, aby ustawić czas. Czas trwania można ustawić w zakresie od 5 do 60 sekund.

1

4

5

23
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Korzystanie z Kreator zawartości

Dodawanie filmu

1 W oknie właściwości wybrać zakładkę Wideo.

2 Dodać film w następujący sposób:

Opcja 1 Kliknąć przycisk , aby wybrać film.

Opcja 2 Przeciągnąć film z okna programu Eksplorator Windows do okna właściwości.

3 Skonfigurować właściwości plików wideo.

 < Uwaga

Jeżeli na komputerze nie zainstalowano odpowiedniego kodeku, nie można wyświetlić podglądu filmu. Należy zainstalować kodek, aby móc 
wyświetlić podgląd filmu.

1 Usuwanie dodanego filmu.

2 Zmiana kolejności odtwarzania filmów. Należy przeciągać filmy, aby zmienić ich kolejność.

1

2
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Korzystanie z Kreator zawartości

Dodawanie źródła sygnału

1 W oknie właściwości wybrać zakładkę Źródło sygnału.

2 Wybrać typ źródła sygnału.

 < Uwaga

Obsługiwane źródła sygnału różnią się w zależności od modelu telewizora firmy Samsung. Listę obsługiwanych typów źródeł sygnału można 
znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Edycja tekstu

1 Kliknąć pole tekstowe w oknie projektowania i wprowadzić tekst.

2 Skonfigurować właściwości tekstu.

Czcionka Wybieranie czcionki tekstu.

Rozmiar
Określanie rozmiaru tekstu. Należy kliknąć przycisk ▲/▼, aby ustawić rozmiar.

Rozmiar tekstu można ustawić w zakresie od 20 do 200 punktów.

Kolor
Wybieranie koloru tekstu. Jeżeli wśród standardowych kolorów brakuje wybranego, 
należy kliknąć opcję Więcej kolorów, aby ustawić kolor niestandardowy.

Styl Można ustawić tekst pogrubiony, pisany kursywą lub z podkreśleniem.

Wyrównaj Wybieranie sposobu wyrównania tekstu.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Ustawienia tła
Tło szablonu można zmienić w następujący sposób:

Kliknąć opcję Edytuj tło na stronie edycji szablonu i wybrać obraz.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Zapisywanie szablonu

Edytowany szablon można zapisać.

1 Kliknąć opcję Zapisz na stronie edycji szablonu.

 – Należy kliknąć przycisk ▼ obok opcji Zapisz i wybrać sposób zapisania szablonu.

2 Wprowadzić nazwę szablonu, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Wyświetlanie podglądu szablonu
Przed zapisaniem edytowanego szablonu można wyświetlić jego podgląd.

1 Kliknąć opcję Podgląd na stronie edycji szablonu.

 – Strona podglądu wyświetli się w trybie pełnoekranowym, a szablon będzie widoczny przez określony czas.

2 Aby zamknąć tryb podglądu, nacisnąć klawisz Esc.

Edytowanie szablonu

Można importować i zmieniać szablony utworzone wcześniej.

 < Uwaga

Zaimportowany szablon można edytować w sposób podobny do tworzenia nowego. Więcej informacji można znaleźć w 
części: ► Konstruowanie szablonu

1 Na stronie głównej kliknąć opcję Utwórz zawartość.

2 Kliknąć opcję Otwórz Moje szablony na stronie wyboru szablonu.

3 Wybrać szablon do zaimportowania, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

 – Wyświetli się strona edycji szablonu.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Zarządzanie harmonogramami
Można skonfigurować harmonogramy odtwarzania treści na telewizorach firmy Samsung o określonych porach i zarządzać 
harmonogramami. Ten sam harmonogram może obowiązywać w określone dni tygodnia albo w zależności od dnia mogą być 
stosowane różne harmonogramy.

Otworzyć stronę ustawień harmonogramu w następujący sposób:

Opcja 1 Kliknąć opcję Umieść zawartość w harmonogramie na stronie głównej.

Opcja 2 Kliknąć opcję Harmonogram na stronie edycji szablonu.

 < Uwaga

W przypadku wyświetlania strony ustawień metodą 2 edytowany szablon można zapisać i automatycznie zastosować do nowego harmonogramu. 
W harmonogramach z zastosowanym szablonem ustawienia czasu są konfigurowane automatycznie. Czas rozpoczęcia i zakończenia można 
w razie potrzeby zmienić na stronie ustawień harmonogramu. Więcej informacji można znaleźć w części: ► Zmienianie ustawień czasu w 
harmonogramie

Strona ustawień harmonogramu

1

6

5

7 8 9

2 3 4
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Korzystanie z Kreator zawartości

1
Ustawianie wyłącznika czasowego w celu włączenia lub wyłączenia telewizora firmy Samsung o określonej porze.

Wybrać opcję Użyj, a następnie kliknąć przycisk ▲/▼ lub ręcznie wprowadzić wartość czasu.

2 Anulowanie bieżącego harmonogramu i utworzenie nowego.

3

Zaimportowanie wcześniej zapisanego harmonogramu w celu edycji ustawień zawartości lub czasu. Należy kliknąć 
przycisk ▼ obok opcji Otwórz i wybrać sposób zaimportowania szablonu. Więcej informacji można znaleźć w 
części: ► Edytowanie harmonogramu

4
Zapisywanie bieżącego harmonogramu. Należy kliknąć przycisk ▼ obok opcji Zapisz i wybrać sposób zapisania 
szablonu.

5

Tworzenie harmonogramów dziennych na poszczególne dni tygodnia.

 ▪ : Dodawanie harmonogramu dziennego. Można utworzyć maksymalnie siedem harmonogramów 
dziennych.

 ▪ : Usuwanie harmonogramu dziennego.

6
Konfigurowanie harmonogramów. Można zarządzać ustawieniami zawartości i czasu odtwarzania w ramach 
harmonogramu. Więcej informacji można znaleźć w części: ► Konfigurowanie harmonogramu

7 Anulowanie bieżącego harmonogramu i powrót do strony głównej.

8

Ten przycisk pojawia się tylko po przełączeniu strony edycji szablonu na stronę ustawień harmonogramu. Pozwala 
przejść z powrotem na stronę edycji szablonu i wprowadzić zmiany w poprzednim szablonie. Więcej informacji 
można znaleźć w części: ► Konstruowanie szablonu

9
Wysyłanie harmonogramu do telewizora firmy Samsung lub urządzenia USB. Więcej informacji można znaleźć w 
części: ► Wysyłanie harmonogramu

 < Uwaga

•	 Przyciski o numerach 2 i 9 uaktywniają się dopiero po utworzeniu harmonogramu lub wprowadzeniu w nim zmian.

•	 Kliknięcie przycisku z numerem 2, 3, 7 lub 8 w trakcie tworzenia bądź edycji harmonogramu spowoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem o 
chęć zapisania harmonogramu.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Tworzenie harmonogramu

1 Na stronie ustawień harmonogramu można utworzyć harmonogram dzienny.

 < Uwaga

Aby utworzyć harmonogram dzienny, należy kliknąć przycisk .

2 Harmonogram można utworzyć w następujący sposób:

Opcja 1 Przeciągnąć wybraną porę na pasku ustawień czasu.

Opcja 2 Dodać zawartość do pustego pola harmonogramu, a następnie ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia.

 < Uwaga

•	 Istnieje możliwość ustawiania czasu harmonogramu do 24 godzin. Domyślną jednostką podczas tworzenia harmonogramu jest godzina.

•	 Można dodać maksymalnie 7 harmonogramów dziennych z uwzględnieniem łącznego limitu 24 harmonogramów. Całkowita liczba plików, 
które można dodać do wszystkich harmonogramów wynosi 200.

•	 Należy się upewnić, że każdy harmonogram ma inny czas rozpoczęcia.

•	 Jeżeli pora przypisana do nowego harmonogramu nakłada się na porę istniejącego, czas rozpoczęcia lub zakończenia tego ostatniego 
automatycznie się zmieni, tak aby harmonogramy nie nachodziły na siebie. 

•	 Czas w harmonogramach w programie jest wyświetlany w 12- lub 24-godzinnym formacie systemu Windows.

•	 Format czasu w harmonogramie można w razie potrzeby zmienić na 12- lub 24-godzinny. Na komputerze, na którym Kreator zawartości jest 
zainstalowany przejść do panelu sterowania i zmienić format daty oraz godziny.

Zmienianie ustawień czasu w harmonogramie
W razie potrzeby można zmienić ustawienia czasu w następujący sposób:

Opcja 1 Przeciągnąć harmonogram do wybranej pory na pasku ustawień czasu.

Opcja 2 Wybrać harmonogram na pasku ustawień czasu, a następnie przeciągnąć suwak ◄/►, aby dostosować godzinę 
rozpoczęcia i zakończenia.

Opcja 3 Zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia w polu harmonogramu.

 < Uwaga

•	 Zmiana pory na pasku ustawień czasu spowoduje zmianę czasu odtwarzania oraz kolejność w polu harmonogramu.

•	 Na pasku ustawień czasu czas można zmieniać o 30 minut.

•	 W polu harmonogramu czas można zmieniać o 10 minut.
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Korzystanie z Kreator zawartości

Konfigurowanie harmonogramu

Utworzony harmonogram można skonfigurować, dodając różne elementy zawartości. Inna możliwość to dodanie do 
harmonogramu źródła sygnału, które ma być odtwarzane przez określony czas.

1

Można utworzyć nowy harmonogram lub dostosować ustawienia czasowe.

 ▪ Aby utworzyć nowy harmonogram, należy przeciągnąć wybraną porę. Jeżeli nowy harmonogram jest 
tworzony na pasku ustawień czasu, pod paskiem pojawi się pole harmonogramu w tym samym kolorze.

 ▪ Przeciągnięcie harmonogramu na inną porę umożliwia zmianę czasu oraz kolejności odtwarzania.

 ▪ Przeciągnięcie suwaka ◄/► po wybraniu harmonogramu pozwala zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia 
harmonogramu.

2

Pola harmonogramów, służące do konfigurowania ustawień zawartości harmonogramu, są wyświetlane według 
czasu rozpoczęcia. Ustawienia czasu w harmonogramie można dostosować. Można zmienić również ustawienia 
zawartości harmonogramu, w tym czas i kolejność odtwarzania.

 ▪ : Powielanie harmonogramu w celu utworzenia identycznego.

 ▪ : Usuwanie harmonogramu.

 ▪ Czas rozpoczęcia: Można ustawić czas rozpoczęcia harmonogramu.

 ▪ Zatrzymaj czas: Można ustawić czas zakończenia harmonogramu.

 ▪ : Zmiana kolejności odtwarzania elementów zawartości na liście o układzie pionowym.

 ▪ : Zmiana kolejności odtwarzania elementów zawartości na liście o układzie poziomym.

 ▪  / : Te przyciski wyświetlają się tylko w sytuacji, gdy część harmonogramów jest ukrytych z powodu 
braku miejsca na ekranie. Aby wyświetlić ukryte harmonogramy, należy kliknąć jeden z przycisków.

1

6

7

3

4
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3

W harmonogramie znajduje się zdefiniowana zawartość.

 ▪ : Zmiana odtwarzanej zawartości.

 ▪ : Usuwanie zawartości.

 ▪ Czas trwania: Ustawianie czasu odtwarzania poszczególnych elementów zawartości. Czas odtwarzania plików 
obrazów lub szablonów można ustawić w zakresie od 5 s do 99:59. Należy pamiętać, że czas odtwarzania 
plików wideo ustawia się automatycznie zgodnie z czasem trwania poszczególnych filmów i nie można go 
zmienić.

 < Uwaga

Przeciągnięcie nowej zawartości na bieżącą powoduje zastąpienie nią istniejącej zawartości.

4 Dodawanie innej zawartości do dodanej wcześniej.

5

W tym polu nie utworzono żadnego harmonogramu. Aby utworzyć nowy harmonogram, należy dodać zawartość 
lub źródło sygnału do pustego pola. Jeżeli nowy harmonogram jest tworzony w polu harmonogramu, we 
fragmencie paska ustawień czasu odpowiadającym wybranej porze pojawi się harmonogram w tym samym 
kolorze.

6

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia dni tygodnia, w których dany harmonogram ma być odtwarzany. 
Harmonogram powtarza się w wybrane dni tygodnia.

 < Uwaga

•	 Nie można wysłać harmonogramu, w którym nie zaznaczono żadnych dni tygodnia.

•	 Dni tygodnia przypisane do innego harmonogramu dziennego są nieaktywne i nie ma możliwości ich wybrania.

7

Wyświetlają się elementy zawartości zapisane w określonym folderze. W razie potrzeby można wybrać odpowiedni 
element z listy i dodać go w polu harmonogramu.

 ▪ Otwórz folder: Określanie folderu, z którego ma być importowana zawartość.

 ▪ : Sortowanie i wyświetlanie wybranych typów zawartości poprzez zaznaczanie odpowiednich pól wyboru.

 ▪ Jeżeli część elementów zawartości jest ukrytych z powodu braku miejsca, u dołu ekranu pojawia się pasek 
przewijania. Aby wyświetlić ukrytą zawartość, należy przeciągnąć pasek przewijania.

 < Uwaga

Aby otworzyć lub zamknąć listę zawartości, należy kliknąć przycisk  / .
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Dodawanie zawartości
Zawartość można dodać do harmonogramu na stronie ustawień harmonogramu w następujący sposób:

Opcja 1 Kliknąć wybraną sekcję w polu harmonogramu, a następnie wybrać zawartość.

Opcja 2 Przeciągnąć zawartość do wybranej sekcji w polu harmonogramu z listy zawartości w obszarze Otwórz folder.

Opcja 3 Przeciągnąć zawartość z programu Eksplorator Windows do wybranej sekcji w polu harmonogramu.
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Dodawanie źródła sygnału

1 Dodać źródło sygnału, klikając wybraną sekcję w polu harmonogramu na stronie ustawień harmonogramu.

2 Kliknąć przycisk ▼ w obszarze Źródło sygnału i wybrać typ źródła sygnału.

 < Uwaga

Jeżeli do harmonogramu dodano zewnętrzne źródło sygnału, nie można już dodać kolejnych zewnętrznych źródeł ani zawartości.



25

Korzystanie z Kreator zawartości

Zapisywanie harmonogramu

Można zapisać harmonogram na komputerze.

1 Kliknąć opcję Zapisz na stronie ustawień harmonogramu.

 – Należy kliknąć przycisk ▼ obok opcji Zapisz i wybrać sposób zapisania szablonu.

2 Wprowadzić nazwę harmonogramu, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Edytowanie harmonogramu

Zaimportowanie wcześniej zapisanego harmonogramu w celu edycji ustawień zawartości lub czasu.

 < Uwaga

Zaimportowany harmonogram można edytować w sposób podobny do tworzenia nowego. Więcej informacji można znaleźć w 
części: ► Tworzenie harmonogramu

Importowanie harmonogramu z komputera
Można zaimportować harmonogram z komputera w celu edycji.

1 Na stronie ustawień harmonogramu kliknąć przycisk ▼ obok opcji Otwórz i wybrać opcję Otwórz.

2 Wybrać harmonogram do edycji, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

Importowanie harmonogramu z urządzenia USB
Można zaimportować harmonogram wraz z plikami zawartości z urządzenia USB w celu edycji.

Na stronie ustawień harmonogramu kliknąć przycisk ▼ obok opcji Otwórz i wybrać opcję Importuj.

 ▪ Kliknięcie przycisku spowoduje automatyczne wyszukanie urządzenia USB podłączonego do komputera i zaimportowanie 
zapisanych na nim harmonogramów.
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Wysyłanie harmonogramu

Wysyłanie harmonogramu do telewizora firmy Samsung lub urządzenia USB.

Wysyłanie harmonogramu do telewizora firmy Samsung
Harmonogram można wysłać do telewizora firmy Samsung podłączonego do tej samej sieci.

1 Kliknąć opcję Przejdź do następnego kroku na stronie ustawień harmonogramu.

2 Wybrać zakładkę SMART Signage TV.

1

Ręczne wprowadzanie adresu IP telewizora firmy Samsung i podłączanie do urządzenia. Po wpisaniu adresu IP 
należy kliknąć przycisk Dodaj.

 < Uwaga

Do listy urządzeń nie można dodać telewizora firmy Samsung niepodłączonego do tej samej sieci.

2 Wybieranie wszystkich urządzeń z listy.

3 Aktualizacja listy telewizorów firmy Samsung podłączonych do tej samej sieci.

4

Wyświetlone są podłączone urządzenia. Można wybrać urządzenie i wysłać do niego harmonogram.

 ▪ W razie potrzeby istnieje możliwość wybrania wielu urządzeń i jednoczesnego wysłania do nich 
harmonogramu.

1

2 3

4

5 6
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5
Wyświetlanie bieżącej wersji wybranego urządzenia.

Aktualizacja urządzenia do najnowszej wersji, jeżeli na serwerze jest dostępna aktualizacja.

6 Usuwanie wybranych urządzeń z listy.

3 Należy wybrać urządzenie z listy telewizorów firmy Samsung i kliknąć przycisk Wyślij.

4 Po wysłaniu harmonogramu kliknąć przycisk OK.

 – Aby powrócić na stronę główną, kliknąć przycisk .

 – Aby powrócić na stronę ustawień harmonogramu i edytować harmonogram, kliknąć przycisk Wstecz.

Wysyłanie harmonogramu do urządzenia USB
Można wysłać harmonogram do urządzeń USB podłączonych do komputera.

1 Kliknąć opcję Przejdź do następnego kroku na stronie ustawień harmonogramu.

2 Wybrać zakładkę Urządzenie USB.

1

2
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1 Aktualizacja listy urządzeń USB podłączonych do komputera.

2

Wyświetlone są urządzenia USB podłączone do komputera. Można wybrać urządzenie USB i wysłać do niego 
harmonogram.

 ▪ W razie potrzeby istnieje możliwość wybrania wielu urządzeń USB i jednoczesnego wysłania do nich 
harmonogramu.

3 Należy wybrać urządzenie USB z listy i kliknąć przycisk Wyślij.

4 Po wysłaniu harmonogramu kliknąć przycisk OK.

 – Aby powrócić na stronę główną, kliknąć przycisk .

 – Aby powrócić na stronę ustawień harmonogramu i edytować harmonogram, kliknąć przycisk Wstecz.
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03 Open Source 
Announcement

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

 ▪ This product uses some software programs which are distributed under the OpenSSL Project.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

1)   Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2)   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer 
in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3)   All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4)   The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this 
software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5)   Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior 
written permission of the OpenSSL Project.

6)   Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MagicInfo Express Kreator zawartości
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Open Source Announcement

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written 
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.  The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL 
documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a 
product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual 
message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

1.  Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3.  All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4.  If you include any Windows specific code (or a derivative thereof ) from the apps directory (application code) you must include 
an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code 
cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
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