
 
 
 

Screenly SDS 3432G  
Instruktionshandledning 

 

  



Inkoppling 
Innan du kopplar in din mediaspelare, bekräfta att du har följande: 
 
* 1st ledigt strömuttag 230V 
* 1st Nätverkskabel framdraget till platsen där mediaspelaren ska sitta och att denna är ansluten till det 
nätverk som du tänkt administrera enheten från 
* 1st HDMI-kabel som når till den skärm eller TV som du tänkt visa media på 
* 1st Skärm eller TV som har HDMI-anslutning för bild samt som har upplösningen 1920x1080 
 
1) Koppla in nätverkskabeln i mediaspelaren (Se bild 2.0 nedan) 

 
 

 [BILD 2.0] 
 
 
2) Koppla in HDMI-kabeln i mediaspelaren. Om du avser köra ljudet via skärmen/TV’ns inbyggda högtalare så 
kopplar du bara in HDMI-anslutningen i mediaspelaren(Bild 2.1 nedan)  

 [Bild 2.1] 
  



Vill du köra ljudet till separata högtalare kopplar du in dessa i enheten med en vanlig 3.5mm 
högtalarkontakt(Se bild 2.2 nedan). OBS! Om du ska köra ljudet via 3.5mm så måste en inställning för ljud 
ändras i konfigurationsgränssnittet, mer om detta senare i instruktionen. 
 

 [BILD 2.2] 
 
3) Starta skärmen eller TV’n och se till att den är ställd på rätt HDMI-port om den har flera. 
 
4) Koppla in strömsladden(microUSB) till mediaspelaren, den kommer att starta automatiskt. Se bild 2.3 nedan: 

 

 [BILD 2.3] 
 
Efter att mediaspelaren slutfört sin startprocess(tar under 20 sekunder) så kommer skärmen att visa vad 
enhetens nätverksadress är, något liknande detta format: http://192.168.0.67:8080 
 
5) Gå till en dator som är ansluten till samma nätverk och öppna webläsaren(Internet Explorer, Chrome, Mozilla 
Firefox eller liknande) och skriv in den adressen (exakt så som den stod på skärmen) i adressfältet. Du kommer 
då till konfigurationssidan för din Screenly mediaspelare där du kan lägga till material för uppspelning. 
  



Screenly Startsida 

 [Bild 2.3 – Screenly Startsida] 
 
[1]    + Add Asset 
Denna knapp trycker man på för att lägga till innehåll. Det innehåll du lägger till kommer sedan att hamna 
under Inactive Assets tills du manuellt aktiverar den posten. 
 
[2]    Settings 
Denna knapp ger dig tillgång till de inställningsmöjligheter som finns för själva Screenly-programvaran. 
Man kan till exempel ställa standardtiden material visas(går att ställa separat för vardera post i listan sedan) 
eller aktivera/inaktivera Splash Screen, välja ljudutgång mellan 3.5mm Analog/HDMI och så vidare. 
 
[3]    System Info 
Här kan man se sin programvaruversion, mängd ledigt lagringsutrymme med mera. 
 
[4]    Screenly OSE 
Denna knapp tar dig till startsidan igen. 
 
[5]    Active Assets 
Här listas de mediaposter som är aktiva, alltså din spellista. Du kan dra dessa upp eller ner för att ändra 
ordningen. 
 
[6]    Inactive Assets 
Här listas de mediaposter som är uppladdade/inlagda men ej aktiva för tillfället.  
  



Lägga till media 

 
[BILD 2.4 – Add Asset] 
 
[Name] 
Här kan du sätta ett eget namn på posten, annars sätter Screenly namnet utifrån filen/adressen automatiskt. 
 
[Asset URL] / [Upload Asset – Choose File] 
Här kan du skriva in en adress till en hemsida, en bild/video på en webserver(lokal eller på internet). 
Alternativt om du klickat på Upload så kan du istället ladda upp en fil till Screenly-spelarens interna 
lagringsutrymme. NOTERA! Större filer(över 200MB) kan ta lång tid att ladda upp, när överföringsindikatorn 
når 100% kan enheten stå och fortsätta jobba ett tag till, avbryt inte uppladdningen och stäng inte 
webläsarfönstret utan vänta tills rutan stängs av sig själv! Om uppladdningen misslyckas, prova en gång till. 
 
[Asset Type] 
Här ställer du in vilket mediatyp du länkat till/laddat upp. På många filtyper känner programvaran av detta 
själv. 
 
[Start Date] 
Här kan du schemalägga datumet och tiden då du vill att detta media ska börja visas. Detta kan justeras i 
efterhand genom att trycka på Edit-knappen i spellistan. 
 
[End Date] 
Här kan du schemalägga datumet och tiden då du vill att detta media ska sluta visas. Detta kan justeras i 
efterhand genom att trycka på Edit-knappen i spellistan. 
 
[Duration] 
Här kan du ställa hur länge detta media visas åt gången. Detta kan justeras i efterhand genom att trycka på 
Edit-knappen i spellistan. 
 
[Save] 
Klicka här för att spara ändringarna och påbörja eventuell uppladdning av media. 



När du lagt till ditt första media så hamnar den posten per automatik under Inactive Assets. 
Klicka på knappen On enligt bilden nedan för att aktivera posten. Den hamnar då automatiskt i spellistan under 
Active Assets. 
 

 
Knappar 
 

 Edit: Här kan du i efterhand ändra de inställningar du gjorde när du la till media. Exempelvis schemaläggning, 
tid media ska visas och visningnamn. 
 

 Delete: Klickar du här så tar du bort mediaposten. 
 

 Move: Genom att dra i denna ruta kan du flytta runt dina mediaposter och ändra ordningen de spelas. 



Settings – Inställningar 
 
För att komma åt inställningarna klickar du på Settings enligt bilden nedan: 

 

 Här kan du aktivera eller slå av startskärmen som visar spelarens adress. Det är brukligt och starkt 
rekommenderat att sätta denna på Off innan man driftsätter spelaren i lokalen då denna visar spelarens adress 
för alla som går förbi skärmen vilket inte är önskvärt. 

 Detta alternativ styr om du vill att spellistan ska spelas upp i slumpmässig ordning eller inte.  
On betyder slumpmässig ordning och Off betyder att media spelas upp i den ordning du satt i listan. 

 Här styr du vilken ljudutgång du vill använda. Alternativen som finns är HDMI eller 3.5mm jack(analog). 
 

 Här ställer du in hur lång tid varje media ska spelas upp som standard, detta går även att justera separat för 
varje media i själva spellistan, detta är standardtiden som ställs om inget annat valts. Observera att detta ej 
gäller videofiler, dom spelas automatiskt upp i sin helhet. 
 

 Detta alternativ styr spelarens tidshantering. On innebär vanlig 24-timmarsklocka medans Off innebär att 
Amerikansk standard används, alltså 12-timmarsklocka med AM och PM. 
 

 Detta alternativ aktiverar avancerad loggning av fel i det underliggande operativsystemet. OBS! Detta alternativ 
bör EJ aktiveras om du inte är väldigt kunnig inom felsökning av Linux-baserade programvaror! 
 

 Save Settings sparar de ändringar du gjort. Cancel avbryter och förkastar de ändringar du gjort. 
 
 


