Lynstartsvejledning

KE-P42MRX1,
KE-P50MRX1,
KE-P61MRX1,
KLV-L32MRX1,
KLV-L42MRX1

Check af det
medfølgende tilbehør

Tak fordi du købte dette Sony-produkt.
1 Fjernbetjening (RM-Y1012):

1 batterier (størrelse AA):

Tilslutning af net ledning,
antenne og video

Tilslutning af skærmen
til mediemodtageren
Et koaksialkabel:

•Anvend det medfølgende opkoblingskabel til skærmen.
• Anvend den medfølgende netledning til skærmen (Type C-4, Type BF eller Type C-5, se trin 1).

• Anvend den medfølgende netledning til mediemodtageren (Type C-4,
Type BF eller Type C-5, se trin 1).
• Anvend den medfølgende netledning til antennetilslutning.

1 Slut det medfølgende opkoblingskabel til skærmen og mediemodtageren.
Når du har fulgt denne trinvise vejledning
kan du:

Tilslutning af en antenne
1 Bogen “Bemærkning til
Plasma”.

Kun for KE-P61MRX1:

Kun for KLV-L42MRX1:

(leveres med skærmen: PDM6110)
• 2 rammer
• 4 skruer

(leveres med skærmen:
LDM:4210)
• 2 afdækninger til højttalerstik

1 opkoblingskabel til skærm:

En rengøringsklud:

En AV-mus:

2 netledninger (Type C-4):

1 netledninger (Type BF):

2 netledninger (Type C-5):

Sætte batterier i fjernbetjeningen.

Afhængigt af modellen kan
opkoblingsstikkene være
placeret forskelligt.

Slutte skærmen til mediemodtageren.
Slutte netledning, antenne og video til
TV-apparatet.

Vælge det land, hvor TV-apparatet skal
anvendes.
Indstille det aktuelle klokkeslæt.
Indstille fjernsynet.

Fjern ikke ferritkernerne.

Anvend denne netledning
(med jord som
sikkerhed), hvis du
benytter apparatet i
Europa (undtagen i
Storbritannien, Irland og
Schweiz).
1 holder til netstik:

Ændre rækkefølgen på TV-stationerne.

Tilslut ikke til
lysnettet, før
alle forbindelser
er udført.

2 Slut den medfølgende netledning til skærmen.

Vælge sprog i menuerne.
Fjern ikke ferritkernerne.

• Anvend disse
netledninger (med jord
som sikkerhed), hvis du
anvender apparatet i
Storbritannien.
• Se “NOTICE FOR
CUSTOMERS IN
UNITED KINGDOM
and IRELAND” på side
2 GB ved anvendelse af
disse netledninger.
• Disse netledninger
medfølger måske ikke,
afhængigt af landet.

Fjern ikke ferritkernerne.

• Anvend disse netledninger
(med jord som sikkerhed),
hvis du anvender apparatet
i Schweiz.
• Disse netledninger
medfølger måske ikke,
afhængigt af landet.

Tilslutning af en video med en antenne
Afhængigt af modellen kan
netledningsstikket være adskilt fra
opkoblingsstikkene.

Tilslut ikke til
lysnettet, før alle
forbindelser er
udført.

1 PC-indgangskabel

3/

OUT

IN

3 Kun for KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 og KE-P61MRX1:

Se TV-programmer.

Isætning af batterier
i fjernbetjeningen

Tryk AC
IN-stikket
på, til der
høres et
klik.

Flere oplysninger om tilslutning af video findes i
“Tilslutning af udstyr til TV-apparatet” på side 50.

Tilslut ikke til
lysnettet, før
alle forbindelser
er udført.

Sæt stikholderen (medfølger)
netledningen.

Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning.
Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde.

Netledningen tages ud ved at trække nedad i netledningens stikholder, mens begge holderens
sider trykkes ind, og derefter trække stikket ud.

4 Stil skærmen op på det angivne vægbeslag eller standeren.
Læs vejledningen, der følger med vægbeslaget eller standeren, før apparatet opstilles
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• Scart-kablet er valgfrit, men hvis du anvender et Scart-kabel ved tilslutning af videoen, kan
det forbedre billed- og lydkvalitet i forbindelse med video.
• Flere oplysninger om, tilslutning af video findes i “Tilslutning af udstyr til TV-apparatet”
på side 50 (i brugervejledningen).
Hvis du ikke har et scartkabel, skal du efter automatisk indstilling af TV-apparatet indstille
videotestsignalet til TV-programnummer “0” ved at anvende funktionen “Manuel prg.indstilling”. (oplysninger om manuel programmering af disse forudindstillinger findes på
side 35, trin A i vejledningen).
Se i videoens vejledning, hvordan man finder udgangskanalen på videoen.

Tænd for TV-apparatet

Valg af sprog i menuer,
land og klokkeslæt
TV-apparatet fungerer med menuer. Ved at følge
nedenstående vejledning kan du vælge det ønskede sprog i
menuerne, landet, hvor TV-apparatet skal anvendes og
klokkeslættet.

1 Det er vigtigt, at TV-modtageren og
skærmen sluttes til lysnettet (220-240 V AC,
50/60 Hz) i denne rækkefølge:

Vælg:

Gå ind:

Live
Auto
Normal

Afslut:

OK

Ændring af programrækkefølgen
for fjernsynsstationerne

TV-apparatet skal indstilles for at kunne modtage kanaler (TV-stationer). Hvis du følger vejledningen nedenfor, søger og lagrer dette
apparat automatisk alle tilgængelige kanaler.

Ved at følge nedenstående vejledning kan du ændre på den
rækkefølgen fjernsynsstationerne vises i på skærmen.

Første gang du tænder for
afbryder
knappen, vises en Language (sprog) menu
automatisk på TV-skærmen.

Billedjustering
Billed-funktion:
Kontrast:
Normalindst.
Støjreduktion:
Farve tone:

Automatisk indstilling
TV-apparatet

1 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at

Ønsker du at starte
automatisk tuning?
Ja

a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den
indstillede rækkefølge:

vælge Ja.

Nej

MENU

Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at
afslutte og vende tilbage til den normale TVskærm.

Programme Sorting

Først: TV-modtageren

m

Derefter: Skærmen

2 Første gang, TV-apparatet tilsluttes, tændes
det normalt. Hvis TV-apparatet er slukket,
trykkes på afbryder knappen på TVapparatet for at tænde det.

m
Land
Vælg land
Fra
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

m
Ur indstilling:

00 : 00 : 00

Man

m
Tilslut udstyr Ifølge dette billede

1 Tryk på knapperne

eller
på fjernbetjeningen for at vælge korrekt
sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte
valget.
Derefter vises alle menuer på det valgte
sprog.
/

m

/

Auto prg.-indstilling
Fundne programmer:

4

2 TV-apparatet begynder på automatisk

skærmen.
Tryk på
eller
for at vælge det land,
hvor TV-apparatet skal anvendes, tryk
derefter på OK for at bekræfte dit valg.

Ingen kanal fundet.
Tilslut antenne
Bekræft

• Hvis det land, hvor TV-apparatet
skal anvendes, ikke vises på listen,
vælges "Fra" i stedet for et land.

m

Hvis der ikke blev fundet nogen
kanaler under den automatiske
indstilling, vises automatisk en
meddelelse på skærmen, der beder
om at få antennen tilsluttet. Tilslut
antennen (se trin 4) og tryk på OK.
Den automatiske indstilling starter
igen.

Programsortering

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Når den automatiske indstilling er
afsluttet, vises menuen Programsortering
på skærmen.

b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden
rækkefølge:
1 Tryk på

eller
for at vælge
programnummeret med den kanal (TVstation), du vil omarrangere, og Tryk
derefter på
.

Programme Sorting

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

m
01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

2 Tryk på

01

TVE

eller
for at vælge vælge den
nye position for programnummeret til den
valgte kanal (TV-station), tryk derefter på
.
Den valgte kanal eller TV-station flytter nu til sin nye programposition, og
de andre flyttes tilsvarende.

3 Gentag trin 1) og 2) hvis du vil ændre
rækkefølgen på de andre kanaler.

Der fremkommer et diagram, der viser,
hvordan et udstyr sluttes til TV-apparatet.
Følg instruktionerne tryk til sidst på OK for
at fjerne billedet og fortsætte den
automatiske indstilling.

4 Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at
afslutte og vende tilbage til den normale
TV-skærm.
TV-apparatet er nu klar til brug.

DVD

OK

TV-apparatet er nu klar til brug.

Programme Sorting

3 Menuen Ur indstilling vises på TVskærmen.
a) Tryk på
eller
for at indstille
timerne, tryk derefter på .
b) Tryk på
eller
for at indstille
minutterne, tryk derefter på .
c) Tryk på
eller
for at indstille
ugedagen, tryk derefter på OK på
tidssignalet.
Uret starter.

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

søgning og lagring af alle tilgængelige
TV-kanaler for dig.
Dette kan vare nogle minutter.
Vær tålmodig og tryk ikke på nogen
knapper, ellers gennemføres den
automatiske indstilling måske ikke.

2 Menuen Land vises automatisk på TV-

01
02
03
04
05
06
07
08

Opkoblingsdiagrammet skal kun
anvendes som en vejledning, da det
meste udstyr kan sluttes til mere end
én type TV-stik. Når TV-apparatet
har gennemført den automatiske
indstilling, findes der yderligere
oplysninger i afsnittet
‘Tilslutningsguide’ på side 27 om,
hvordan du opnår den bedste
opsætning for udstyret.

TV-stationerne er nu lagret i fjernsynets hukommelse.

