Guia para uma rápida colocação em funcionamento

KE-42MR1
KE-50MR1
Obrigado por comprar este produto
Sony.

Verificação dos
acessórios fornecidos
Um telecomando (RM-972): Duas pilhas tamanho AAA
(Tipo 03):

1

Um cabo do ecrã:

Ligação do ecrã de
plasma à unidade de
recepção

3

• Utilize o cabo do ecrã fornecido.
• Utilize o cabo de alimentação fornecido para o aparelho de televisão (Tipo C-4, Tipo BF
ou Tipo C-5, consulte o passo 1).

1 Ligue ao televisor o cabo de
Um cabo coaxial:

Um pano de limpeza:

Um rato AV:

Depois de realizar passo a passo todas
instruções deste guia, poderá:

Colocar as pilhas no telecomando.

Ligação de uma antena

Dois cabos de alimentação
(Tipo BF):

5

1/

Seleccionar o idioma dos ecrãs de
menú.
Seleccionar o país onde deseja utilizar
o televisor.
Acertar o relógio com a hora actual.
Sintonizar o televisor.
Alterar a ordem dos canais das
emissoras de televisão.

2/

4/

PB/CB

Y

PR/CR

AC IN

(SMARTLINK)

BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT

Dois cabos de alimentação
(Tipo C-5):

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

Ligue o cabo de alimentação
fornecido (Tipo C-4, Tipo BF
ou Tipo C-5, com massa de
segurança).

Ligue o cabo coaxial fornecido.
AC IN

SONY EXCLUSIVE CABLE ONLY
BLACK
WHITE

Não remova os núcleos de ferrite. Não remova os núcleos de ferrite.
Utilize estes cabos de
• Utilize estes cabos de
alimentação (com ligação à
alimentação (com ligação
terra) para usar o televisor.
à terra), se usar o aparelho
(Excepto no Reino Unido e
no Reino Unido.
na Suíça).
• Ver “NOTA PARA
UTILIZADORES NO
Uma tampa de fixação para
REINO UNIDO” na
a ficha da rede eléctrica:
página 2 GB do manual
de instruções quando
utilizar estes cabos.
• Em alguns países estes
cabos não são fornecidos.

Ligação de um vídeo a uma antena

Não remova os núcleos de ferrite.
• Utilize estes cabos de
alimentação (com ligação à
terra), se usar o aparelho na
Suíça.
• Em alguns países estes
cabos não são fornecidos.

Colocação das pilhas
no telecomando

2

Certifique-se em colocar as pilhas fornecidas com as polaridades na
posição correcta.
Respeite o ambiente e deposite as pilhas usadas num contentor específico.

5

1/

2 Ligue firmemente a ficha de rede eléctrica à tomada de entrada CA do ecrã.

Vídeo

Tomada de entrada CA
(entrada para a alimentação Tampa de fixação
eléctrica) do ecrã
para a ficha da
rede eléctrica
(fornecida)

OUT

Cabo de
alimentação
(fornecido)

a Acople a tampa de fixação para a
ficha da rede eléctrica (fornecida)
ao cabo de alimentação.

b Fixe-o na tomada de entrada CA,
apertando até ouvir um estalido.

Quando desconectar o cabo de alimentação, puxe pela tampa para a ficha da rede
eléctrica para baixo, pressionando em ambos os lados do mesmo e, em seguida,
extraia a ficha.

fornecido à unidade de
recepção.

5
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• O cabo com Euroconector é opcional, no entanto, se utilizar um Euroconector para
ligar o seu vídeo, obterá uma melhor qualidade de imagem e de som.
• Para mais informações sobre como ligar o vídeo, por favor, consulte o capítulo
“Ligação de equipamentos opcionais” na página 61 do manual de instruções.

4 Ligue o cabo do ecrã

m

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

(SMARTLINK)

O cabo Euroconector é opcional.

Antes de instalar o ecrã, consulte as instruções de instalação fornecidas com o
suporte de parede ou o pedestal.

4-093-109-61 (2)

IN

3/

Ligue o cabo de alimentação
fornecido (Tipo C-4, Tipo BF
ou Tipo C-5 com massa de
segurança).

3 Instale o ecrã utilizando o suporte de parede ou o pedestal indicados.
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©2002 by Sony Corporation
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R/D/D/D L/G/S/I

(SMARTLINK)

DISPLAY SIGNAL IN

Ver programas de televisão.

PT

3/

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

Ligar o ecrã de plasma à unidade de
recepção.
Ligar o cabo AC, a antena e o vídeo ao
televisor.

• Utilize o cabo AC fornecido (C-4, tipo BF ou tipo C-5 com ligação à terra, consulte
o passo 1).
• Use el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.
• Use o cabo coaxial fornecido para a ligação da antena.

Somente ligue o cabo
de alimentação à
tomada depois de
efectuar todas as
ligações.

Não remova os núcleos de ferrite.

Dois cabos de alimentação
(Tipo C-4):

ligação do ecrã e o cabo de
alimentação fornecidos
para o televisor.

4

Ligação do cabo AC, da
antena e do vídeo

CTRL
AV
S
MOUSE

CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX

Se não dispõe de um cabo com Euroconector, após realizar a sintonia automática do
televisor, sintonize o sinal de teste do vídeo no número “0” do programa de canais do
televisor, utilizando a opção “Sintonia Manual”. Para mais informações sobre como
realizar manualmente estes ajustes prévios, consulte a página 39, passo A, do manual
de instruções.
Consulte o manual de instruções do seu aparelho de vídeo para identificar o canal de
saída do vídeo.

5

Ligar o televisor

1 Ligue o ecrã de plasma e a unidade de
recepção à tomada (100 – 240 Vca; 50/60
Hz para o ecrã, 220 – 240 Vca; 50/60 Hz
para a unidade de recepção).

Seleccionar o idioma dos ecrãs
de menú, o país e acertar o
relógio com a hora actual
Este televisor utiliza um sistema de menús no ecrã. Seguindo as
instruções que apresentamos abaixo, poderá seleccionar o idioma
em que deseja que os menús apareçam no ecrã, o país onde deseja
utilizar o televisore acertar o relógio com a hora actual.

VIDEO

TV

A primeira vez que ligar o televisor, aparecerá automaticamente no
ecrã o menú Language (Idioma).

1 Pressione o botão

Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe

PROG

1

2

3

4

5

6

PC

6

MEMORY STICK

PROG

Español
Português
Polski

Slovensy
Magyar

Suomi
Dansk
Svenska
Norsk

Sintonia automática do
televisor

VIDEO

TV

/

1 Pressione o botão OK para seleccionar

Deseja iniciar a
sintonia automática?

do
telecomando para seleccionar o idioma
e, depois, pressione o botão OK para
confirmar a selecção. A partir de agora,
todos osmenús aparecerão no idioma
seleccionado.
/

Sim

ou

primeira vez, ele começará a funcionar
automaticamente. De contrário,
pressione o interruptor ligar / desligar
da parte frontal do televisor para
ligá-lo.

m

OK
PROG

1

2

3

4

5

6

PC

MEMORY STICK

PROG

País
Seleccionar país

PROG

MENU

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

m
Acerto Relóg.

00 : 00 : 00

Seg

m

Quando acertar o relógio, deverá
executar Sintonia Auto.
Deseja iniciar a
sintonia automática?
Sim

Não

Pressione o botão MENU para regressar
ao ecrã normal de televisão.

Ordenar Programas
Seleccione canal
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

O televisor está pronto a funcionar.
Sair:

MENU

2 O televisor começa a sintonizar e
Programa :
Sistema :
Canal :

OK

memorizar automaticamente todos os
canais (emissoras de televisão)
disponíveis.

01
I
C23
Em busca...

b) Se desejar alterar a ordem dos canais:
1 Pressione o botão ou para

OK

Ordenar Programas

Este processo pode demorar
alguns minutos. Seja paciente e
não pressione nenhum botão
durante o processo de sintonia,
caso contrário o processo não se
completará.

MENU

Não há canal disponível Ligue
Cabo de Antena

Se, após efectuar a sintonia
automática, o televisor não tiver
encontrado nenhum canal
(emissora de televisão), aparecerá
no ecrã uma mensagem pedindo
que ligue a antena. Por favor,
ligue-a como o passo 4 e
pressione OK. O processo de
sintonia automática começará de
novo.

Confirmar

m

3 O menú Acerto Relóg. aparece no ecrã
do televisor.
a) Pressione
ou
para acertar a
hora e, depois, pressione .
b) Pressione
ou
para acertar os
minutos e, depois, pressione .
c) Pressione
ou
para acertar os
segundos e, depois, pressione OK no
sinal da hora.
O relógio começa a funcionar.

TV

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PROG

• Se na lista não aparecer o país
onde utilizará o televisor,
seleccione “Não” em vez de um
país.
• Sempre que modificar a selecção
do país, deverá executar Acerto
Relóg.

a) Se não desejar alterar a ordem dos canais:
VIDEO

m

2 No ecrã aparecerá automaticamente o
menú País. Pressione o botão
ou
para seleccionar o país onde deseja
utilizar o televisor e, depois, pressione
o botão OK para confirmar a selecção.

8

Seguindo as instruções abaixo, poderá alterar a ordem em que
os canais (emissoras de televisão) aparecem no ecrã.

Sim.

Não

Sintonia Auto.

2 Quando ligar o televisor à tomada pela

7

É necessário sintonizar o televisor para captar canais (emissoras
de televisão). Seguindo as instruções que apresentamos abaixo,
este aparelho sintoniza e memoriza automaticamente todos os
canais disponíveis.

Alterar a ordem de programação
das emissoras de televisão.

Ordenar Programas

Após realizar a sintonia automática, no
ecrã aparece o menú Ordenar
Programas.

Seleccione canal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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

seleccionar o número de programa
com o canal (emissora de televisão) que
deseja alterar de posição e, depois,
pressione
.

Seleccione canal

PROG

MENU

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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

MENU

m
Ordenar Programas
Seleccione canal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

01

2 Pressione o botão

ou
para
seleccionar o novo número de
programa onde deseja memorizar o
canal (emissora de televisão)
seleccionado e, depois, pressione .

3 Repita os passos 1 e 2 se desejar alterar

TVE

outros canais de televisão.
Sair:

MENU

4 Pressione o botão MENU para
regressar ao ecrã normal de televisão.

O televisor está pronto a funcionar.

MENU

O menú de Sintonia Automática aparece
no ecrã.

A nova ordem da lista de emissoras de televisão está armazenada agora na memória do seu televisor

