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LG EZSIGN – edytor obsługi

OBSŁUGA :
Stworzenie takiego rozwiązania jest łatwe i szybkie. Za pomocą prostego w obsłudze programu
komputerowego można w 4 krokach utworzyć planszę, na której będą wyświetlane treści reklamowe
promujące dane miejsce i jednocześnie emitowany będzie program telewizyjny.
Edytor reklam jest to prosty i przyjazny dla każdego.
KROK 1 – wybór szablonu

KROK 2 – dodawanie zdjęć

Wybór szablonu z ponad 30 możliwych, każdy jest inny i posiada W następnym kroku umieszczamy zdjęcia produktów, usług które
rożne proporcje wyświetlanego obrazu i reklam.
chcemy zareklamować. W jednym okienku umieszczamy 2
zdjęcia, które samoczynnie będą się zmieniały z ustawioną przez
nas szybkością.

KROK 3 – edycja tekstu

KROK 4 – export do USB

W trzecim kroku w różnych miejscach szablonu umieszczamy
tekst, który chcemy przekazać. Możemy go dowolnie
modyfikować (rozmiar, rodzaj i styl czcionki, kolor i kierunek
tekstu).

W ostatnim kroku umieszczamy pendrive’a w porcie USB naszego
komputera i wybieramy opcję “Export to USB”. Następnie
umieszczamy go w porcie USB ekranu informacyjnego. Po
rozpoznaniu urządzenia wyświetli nam się okienko z którego
wybieramy opcję “EzSign telewizora”, a następnie “Skopiuj do
pamięci telewizora i włącz”. Kilka sekund później na naszym
ekranie pojawi sie stworzony przez nas szablon. Jeżeli chcemy
aby obraz był wyświetlany na całym ekranie naciskamy przycisk
“Exit” na pilocie. Aby ponownie włączyć szablon należy wyłączyć i
włączyć ekran.
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