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Beknopte gebruiksgids

KE-42MR1
KE-50MR1
Bedankt voor de keuze van dit Sony
product.

1

Meegeleverde
accessoires controleren
Eén afstandsbediening
(RM-972):

Twee batterijen maat AAA
(R03 type):

Eén beeldschermkabel:

Het plasmabeeldscherm
op de ontvangsteenheid
aansluiten

3

• Gebruik de meegeleverde beeld-interface kabel.
• Gebruik het meegeleverde netsnoer voor het beeldscherm (type C-4, type BF of type C5, zie stappen 1).

1 Sluit de meegeleverde
Na het doorlopen van deze stap-voorstap gebruiksgids kunt u:

Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen.

Eén coaxiale kabel:

Eén schoonmaakdoek:

Eén AV muis:

beeld-interface kabel en het
meegeleverde netsnoer
voor het beeldscherm aan
op de beeldschermeenheid.

De AC-kabel, antenne en de
videorecorder op uw TV toestel
aansluiten.
De taal van de menuschermen
selecteren.
Het land kunt selecteren waar u dit
apparaat wenst te gebruiken.
Stel de tijd in.
Uw TV toestel afstemmen.
De volgorde van de zenderkanalen
wijzigen.
TV-programma’s in beeld brengen.
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3/

(SMARTLINK)

2/

4/

(SMARTLINK)

BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT

Twee netsnoeren (type C-4): Twee netsnoeren (type BF): Twee netsnoeren (type C-5):

PB/CB

Y

PR/CR

AC IN

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

De meegeleverde coaxiale
kabel aansluiten.

AC IN

Het meegeleverd netsnoer
aansluiten (type C-4, type
BF of type C-5 met aarding).

DISPLAY SIGNAL IN

De ferrieten kernen niet verwijderen. De ferrieten kernen niet verwijderen. De ferrieten kernen niet verwijderen.
Gebruik dit netsnoer (met
aarding) voor het toestel
(behalve in Groot-Brittanië
en de Zwitserse
Confederatie).

Eén netstekkerhouder:

• Gebruik dit netsnoer (met
aarding) als u het toestel
in Groot-Brittanië wilt
gebruiken.
• Raadpleeg “NOTICE FOR
CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM” op
pagina 2 GB van de
bedingshandleiding voor
het gebruik van deze
netsnoeren.
• Deze snoeren worden
afhankelijk van het land
mogelijk niet meegeleverd.

• Gebruik deze netsnoeren
(met aarding) als u het
toestel in de Zwitserse
Confederatie wilt
gebruiken.
• Deze snoeren worden
afhankelijk van het land
mogelijk niet meegeleverd.

De batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen

2

Let bij het plaatsen van de meegeleverde batterijen op de juiste
positie van de + en de – polen.
Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.
Voor de klanten in
Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als
klein chemisch afval
(KCA).

Een antenne op een videorecorder aansluiten

2 Bevestig de netstekker in de AC ingang van het beeldscherm.

5

Videorecorder

AC ingang (netstroom
ingang) van het
beeldscherm

OUT

2/

4/

(SMARTLINK)

5
Y

PB/CB

PR/CR

AC IN

IN

BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

De aansluiting via de euroscart
(scartkabel) is optioneel.

a Verbindt de netstekkerhouder
(meegeleverd) met het netsnoer.

b Op de AC ingang vastklemmen
tot u een klik hoort.

Wanneer u het netsnoer afsluit, de stekkerhouder omlaag trekken door aan
weerszijden van de houder te drukken en vervolgens de stekker eruit trekken.

3 Installeer het beeldscherm met behulp van de genoemde wandmontagesteun of

5

1/

3/

(SMARTLINK)

R/D/D/D L/G/S/I

5
Y

PB/CB

PR/CR

AC IN

R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G

4/

(SMARTLINK)

BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT

<

(SMARTLINK)

Het meegeleverde netsnoer
aansluiten (type C-4, type
BF of type C-5 met aarding).

Netsnoer
(meegeleverd)

2/

m

3/

Netstekkerhouder
(meegeleverd)

standaard.
Controleer voordat u het beeldscherm installeert de installeringsaanwijzingen bij
uw wandmontagesteun of stander.

4-093-109-51 (1)

R/D/D/D L/G/S/I

1/

R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G

beeldschermkabel op de
ontvangsteenheid aan.
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R/D/D/D L/G/S/I

1/

R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G

4 Sluit de meegeleverde

NL

• De meegeleverde AC-kabel (type C-4,type BF of type C-5, zie stappen 1)
gebruiken.
• Gebruik de meegeleverde coaxiale kabel om de antenne aan te sluiten.
• Andere aansluitingskabels worden niet meegeleverd.

Niet op de netstroom
aansluiten voordat alle
verbindingen
uitgevoerd zijn.

De ferrieten kernen niet verwijderen.

4

Een antenne aansluiten

SONY EXCLUSIVE CABLE ONLY
BLACK
WHITE

Sluit het plasmabeeldscherm op de
ontvangsteenheid aan.

De AC-kabel, antenne en
videorecorder aansluiten

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

• De scart-kabel is optioneel, hoewel als u uw videorecorder met de scart-kabel
aansluit de beeld- en geluidskwaliteit bij gebruik aanzienlijk kan verbeteren.
• Raadpleeg voor nadere inlichtingen over de videoaansluiting het hoofdstuk “Extra
apparatuur aansluiten” op bladzijde 61 van de bedieningshandleiding.
Stem als u geen scart-kabel heeft onmiddellijk na de automatische afstemming van
de TV, het video testsignaal op het TV programmanummer “0” af met behulp van de
optie “Handmatig programmeren”. Raadpleeg voor nadere gegevens over deze
instellingen stap A op bladzijde 39 van de bedieningshandleiding.
Raadpleeg uw videohandleiding om het juiste uitgangskanaal van uw videorecorder
te vinden.
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Het toestel aanzetten

1 Sluit het plasmabeeldscherm en de
ontvangsteenheid op de netstroom aan
(100 - 240 V AC; 50/60Hz voor de
beeldschermeenheid, 220 – 240V AC;
50/60Hz voor de ontvangsteenheid).

5

De taal van de menuschermen,
het land selecteren en stel
de tijd in

6

Dit TV toestel werkt met menuschermen. Door de onderstaande
aanwijzingen te volgen kunt u de gewenste taal van de
menudisplays, het land waar u het TV toestel wilt gebruiken
selecteren en stel de tijd in.

VIDEO

TV

De eerste maal dat de TV aan staat verschijnt automatisch het menu
Language (Taal) in beeld.

1 Druk op de

Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe

PROG

1

2

3

4

5

6

PC

MEMORY STICK

PROG

Español
Português
Polski

Slovensy
Magyar

Suomi
Dansk
Svenska
Norsk

Het TV toestel automatisch
afstemmen

VIDEO

TV

1 Druk op OK om vervolgens Ja te

Wilt u de automatische
afstemming starten?

toets of op de
toets van de afstandsbediening om de
taal te selecteren en druk vervolgens
op OK om deze keuze te bevestigen.
Van nu af aanverschijnen alle menu's in
de gekozen taal in beeld.
/

Ja

/

aangesloten staat het meestal aan. Druk
als de TV uit staat op Aan toets op de
ontvangsteenheid om het TV toestel aan
te zetten. visor para ponerlo en marcha.

m

OK
PROG

1

2

3

4

5

6

PC

MEMORY STICK

PROG

Land
Kies land

PROG

MENU

Uit
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich

m

• Selecteer “Uit” in plaats van een
land als het land waar u de TV
gaat gebruiken niet in de lijst
voorkomt.
• Als u de landkeuze wijzigt, dient
u altijd daarna een
Klokinstelling uit te voeren.

Klokinstelling

00 : 00 : 00

ma

m

Na het gelijkzetten van de klok dient
u altijd een Autom. Program. uit te
voeren.
Wilt u de automatische
afstemming starten?
Ja

Nee

TV

a) Ga indien u de zendervolgorde niet wilt
veranderen:

Druk op de MENU toets om terug te keren
naar het gewone TV beeld.

Kies kanaal

m

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2 Het TV toestel begint met het
Programma :
Systeem :
Kanaal :

OK

automatisch afstemmen en opslaan
van de beschikbare kanalen (TV
zenders).

01
I
C23
Zoeken...

Dit proces kan enkele minuten
duren. Wacht a.u.b. geduldig af
en druk tijdens het
afstemmingsproces geen toetsen
in, anders zou het proces niet
worde voltooid.

PROG

MENU

Geen kanaal gevonden.
S.v.p. antenne aansluiten

In het geval dat de TV na de
automatische afstemming geen
enkel kanaal (TV-zender) heeft
gevonden zal er een melding in
beeld komen die u vraagt de
antenne aan te sluiten. Sluit deze
aan volgens de aanwijzingen op
stappen 4 en druk vervolgens op
OK. De automatische
afstemmingsprocedure begint
dan weer opnieuw.

Bevestigen

m

3 Het Klokinstelling menu verschijnt in
beeld.
a) Druk op
of op om de uren in te
stellen, druk vervolgens op .
b) Druk op
of op
om de minuten
in te stellen, druk vervolgens op .
c) Druk op
of op
om de seconden
in te stellen, druk vervolgens op OK
na het tijdssignaal.
De klok begint dan te lopen.

VIDEO

Programma's sorteren

2 Automatisch komt nu het menu Land
in beeld. Druk op de
toets of op de
toets om het land te selecteren waar
u de TV wenst te gebruiken en druk
vervolgens op OK om de keuze te
bevestigen.
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Door de onderstaande aanwijzingen te volgen kunt u de
volgorde waarin de kanalen op het scherm komen wijzigen.

selecteren.

Nee

Autom.Program.

2 De eerste maal dat het TV toestel wordt

7

U dient het TV toestel af te stemmen om kanalen (TV-zenders)
te kunnen ontvangen. Door de onderstaande aanwijzingen te
volgen zoekt dit TV toestel automatisch alle beschikbare
kanalen voor u op en slaat deze op.

De volgorde van de
zenderkanalen wijzigen

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

Het TV toestel is klaar voor gebruik.
Exit:

MENU

b) Indien u de volgorde van de zenders wilt
veranderen:
1 Druk op de toets of op de toets

OK

PROG

Programma's sorteren

om het programmanummer met het
kanaal (TV zender) te selecteren dat u
van positie wilt veranderen en druk
vervolgens op .

Kies kanaal
MENU

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Exit:

MENU

m
Programma's sorteren
Kies kanaal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

01

2 Druk op

of op
om het nieuwe
programmanummer te selecteren
waarop u het gekozen kanaal (TV
zender) wilt opslaan en druk
vervolgens op .

3 Herhaal de stappen 1 en 2 als u de

TVE

overige kanalen opnieuw wilt
ordenen.
Exit:

MENU

Programma's sorteren
Kies kanaal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Wanneer de automatische afstemming
voltooid is verschijnt het menu
Programma’s sorteren op het
beeldscherm.

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Exit:

MENU

Het menu automatish programmeren
verschijnt in beeld.

Uw TV zenders zijn nu in het geheugen van uw televisie opgeslagen

4 Druk op de MENU toets om terug te
keren naar het gewone TV beeld.

Het TV toestel is klaar voor gebruik.

