KE-P42MRX1,
KE-P50MRX1,
KE-P61MRX1,
KLV-L32MRX1,
KLV-L42MRX1
Tack för att du har valt denna produkt från
Sony.

Ansluta skärmenheten till
mediamottagaren

Kontrollera
medföljande tillbehör
1 fjärrkontroll (RM-Y1012):

2 batterier (typ AA)

1 koaxialkabel:

Ansluta nätkabel,
antenn och video

•Använd medföljande inteface-kabel.
• Använd medföljande nätkabel för skärmenheten (typ C-4, typ BF eller typ C-5, se steg 1).

• Använd medföljande nätkabel för mediamottagaren (typ C-4, typ BF
eller typ C-5, se steg 1).
• Använd medföljande koaxialkabel för antennanslutningen.

1 Anslut interface-kabeln till skärmenheten och till mediamottagaren.

Ansluta antenn

Denna snabbguide beskriver hur du ska göra
för att:

Sätta i batterier i fjärrkontrollen.

1 vägledning “Viktigt om
plasma”.

Endast för KE-P61MRX1:

Endast för KLV-L42MRX1:

(medföljer skärmenhet PDM6110)
• Två ramskenor
• Fyra skruvar

(medföljer skärmenhet
LDM-4210)
• Två täcklock till högtalaruttag

1 interface-kabel till skärmenhet:

1 rengöringsduk:

1 AV-mus

2 nätkablar (typ C-4):

2 nätkablar (typ BF):

2 nätkablar (typ C-5):

Placeringen av interfacekontakterna kan variera
beroende på modell.

Ansluta skärmenheten till mediamottagaren.

Snabbguide

Ansluta nätkabel, antenn och video till din
TV.
Avlägsna inte ferritkärnorna.

Välja språk för skärmmenyerna.
Välja det land där du ska använda TV:n.

Använd dessa nätkablar
(med skyddsjord) om TV:n
används i Europa (utom
Storbritannien, Irland och
Schweiziska
Konfederationen).

Ställa in aktuell tid.
1 nätkontakthållare:

Ställa in TV:ns kanaler.

Anslut inte till
eluttaget
förrän alla
kopplingar är
klara.

2 Anslut medföljande nätkabel till skärmenheten.
Avlägsna inte ferritkärnorna.

Avlägsna inte ferritkärnorna.

• Använd dessa nätkablar
• Använd dessa nätkablar
(med skyddsjord) om
(med skyddsjord) om TV:n
TV:n används i
används inom den
Storbritannien.
Schweiziska
• Se “NOTICE FOR
Konfederationen.
CUSTOMERS IN THE
• Dessa nätkablar kanske inte
UNITED KINGDOM
medföljer, beroende på land.
and IRELAND” på
1 ingångskabel för PC
sidan 2 GB i
(persondator)
bruksanvisningen när
dessa nätkablar används.
• Dessa nätkablar kanske
inte medföljer, beroende på
land.

Ansluta video med en antenn
Placeringen av nätingången kan
vara skild från interfacekontakterna beroende på modell.

Anslut inte till
eluttaget förrän
alla kopplingar är
klara.

OUT

IN

3 Endast för KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 och KE-P61MRX1:

Ändra ordningen på TV-kanalerna.

Sätta i batterier i
fjärrkontrollen

Titta på TV-program.

Aptera nätkabelns kontakthållare
(medföljer) på nätkabeln.

Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
Tänk på att alltid kassera använda batterier enligt gällande miljöbestämmelser.

Snäpp fast
AC INkontakten
tills du hör
ett klickande
ljud.

För att lossa nätkabeln, för ned nätkabelns kontakthållare genom att trycka in hållarens båda
sidor och dra sedan loss kontakten.

4 Installera skärmenheten med det speciella stativet eller fästet för väggfästet.
Innan du installerar skärmenheten, läs igenom instruktionerna för stativet eller väggkonsolen.
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Tryckt i Spanien

Ekologiskt papper - Helt klorinfritt

För mer information om videoanslutning, se “Ansluta
extra utrustning till TV-apparaten” på sidan 50 i
bruksanvisningen

Anslut inte till
eluttaget
förrän alla
kopplingar är
klara.

• Att använda Scart-kabel är valfritt, men med en sådan kabel kan du få bättre bild- och
ljudkvalitet.
• För mer information om videoanslutning, se avsnittet “Ansluta extra utrustning” på sidan
50 i bruksanvisningen.
Om du inte har en Scart-kabel: efter den automatiska TV-kanalinställningen, ställ in
videotestsignalen på TV-programnummer “0” med hjälp av funktionen “Manuell
kanalinställning”. För information om hur du ställer in TV-kanaler manuellt, se steg A på
sidan 35 i bruksanvisningen.
Se efter i bruksanvisningen till din videobandspelare hur du hittar videons utgångskanal.

Slå på TV-apparaten

Välja menyspråk och land
och ställa klockan

Ställa in TV:n med
automatik

Denna TV arbetar med ett system av skärmmenyer.
Följ nedanstående anvisningar för att välja önskat
språk på menyerna, och landet där du använder
TV:n samt för att ställa klockan.

1 Det är viktigt att du ansluter
Picture Adjustment

mediamottagaren och displayenheten till
eluttaget (220-240 V AC, 50/60 Hz) i
följande ordning:

Picture Mode:
Contrast:
Reset:
Noise Reduction:
Colour Tone:
Film Mode:

Select:

Enter:

Live
Auto
Normal
Auto

Exit: MENU

OK

Du måste ställa in TV:n för att kunna ta emot kanaler (TVsändningar). Följ nedanstående instruktioner för att låta TV:n
automatiskt söka och lagra alla tillgängliga TV-kanaler.

Första gången du trycker på strömbrytaren
visas automatiskt en Language -meny (Språk)
på TV-skärmen.

Vill du starta
automatisk kanalinställning?
Ja

Nej

1 Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen

Ändra TV-kanalernas
programordning
Följ nedanstående instruktioner för att ändra den ordning
i vilken TV-kanalerna visas på skärmen.

a) Om du vill behålla kanalerna i den automatiskt
skapade ordningen:

för att välja Ja.
Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen
för att avsluta och återgå till normal TV-bild.

Kanalsortering

m

Först: Mediamottagaren
Sedan: Displayenheten

2 När TV:n ansluts första gången slås den i
regel på automatiskt. Om TV:n är avstängd,
slå på den genom att trycka in strömbrytaren
på mediamottagaren.

m
Land
Välj land
Av
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

m
Klockinställning:

00 : 00 : 00

Mån

m
Anslut extrautrustningen
enligt denna bild

DVD

1 Tryck på knapp

på
fjärrkontrollen för att välja språk och tryck
sedan på OK-knappen för att bekräfta ditt
val.
Från och med nu kommer alla menyer att
visas på det valda språket.
/

/

m

eller

2 TV-apparaten börjar nu automatiskt att

Autom. kanalinställ.
Hittade program:

4

skärmen.
Tryck på knapp
eller
för att välja
landet där du ska använda TV:n och tryck
sedan på OK-knappen för att bekräfta ditt
val.

Ingen kanal hittades.
Anslut antennen
Bekräfta

m

• Om landet där du skall använda
TV:n inte finns med på listan, välj
"Av" i stället för ett land.

Om inga kanaler hittades under den
automatiska kanalinställningen visas
automatiskt en ny meny på skärmen
där du ombeds att ansluta antennen.
Anslut antennen (se steg 4) och tryck
på OK. Den automatiska
inställningsproceduren startar igen.

3 Menyn Klockinställning visas på TVskärmen.
a) Tryck på
eller
för att ställa in rätt
timme och tryck sedan på .
b) Tryck på
eller
för att ställa in
minuttalet och tryck sedan på .
c) Tryck på
eller
för att ställa in rätt
veckodag och tryck sedan på OK vid
tidsignalen.
Klockan startar.

Kanalsortering

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Din TV-apparat är nu klar att användas.

söka och lagra alla tillgängliga TVkanaler.
Denna procedur kan ta några
minuter.
Var tålmodig och tryck inte på några
knappar medan den automatiska
inställningen pågår, annars kan inte
proceduren slutföras.

2 Land-menyn visas automatiskt på TV-

01
02
03
04
05
06
07
08

När den automatiska
inställningsproceduren är klar visas
menyn Kanalsortering på skärmen.

b) Om du vill lagra kanalerna i en annan ordning:
1 Tryck på knapp

eller
för att välja
programnumret med den kanal (TVsändning) du vill flytta och tryck sedan på
-knappen.

Kanalsortering

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

m

2 Tryck på knapp

Kanalsortering
01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01

TVE

eller
för att välja det
nya programnumret för den valda kanalen
(TV-sändning) och tryck sedan på .
Den valda TV-kanalen flyttar nu till
dess nya programposition och övriga
TV-kanaler flyttas i förhållande till
detta.

3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill ändra ordningen på andra kanaler.

4 Tryck på MENU-knappen på
fjärrkontrollen för att avsluta och återgå till
normal TV-bild.

Ett kopplingsschema visas där du kan se
hur du ska ansluta utrustning till din TV.
Följ instruktionerna och tryck slutligen på
OK-knappen för att ta bort bilden och
fortsätta den automatiska
inställningsprocessen.

TV-apparaten är nu klar att användas.

OK

Använd kopplingsschemat endast
som vägledning eftersom de flesta
utrustningar kan anslutas till flera
olika typer av TV-uttag. När TV:n har
slutfört den automatiska
inställningen, läs avsnittet
"Anslutningsguide" på sidan 27 i
bruksanvisningen för mer information
om hur du ska erhålla de bästa
inställningarna för din utrustning.

Dina TV-stationer är nu lagrade i TV:ns minne.

