KE-P42MRX1,
KE-P50MRX1,
KE-P61MRX1,
KLV-L32MRX1,
KLV-L42MRX1
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτ το
προϊν της Sony.

Έλεγχος των
παρεχόµενων
εξαρτηµάτων
1 τηλεχειριστήριο (RM-Y1012):

2 Μπαταρίες (µεγέθους AA):

Σύνδεση της Μονάδας
της Οθόνης µε τη Μονάδα
Λήψης
Ένα οµοαξονικ καλώδιο:

Σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας, της
κεραίας και του βίντεο

• Χρησιµοποιήστε το παρεχµενο καλώδιο διασύνδεσης της οθνης.
• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος που παρέχεται για τη µονάδα της οθνης
(Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε βήµα 1).

• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος που παρέχεται για
τον τηλεοπτικ δέκτη (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε βήµα 1).
• Χρησιµοποιήστε το παρεχµενο οµοαξονικ καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας.

1 Συνδέστε το παρεχµενο καλώδιο διασύνδεσης της οθνης στη µονάδα της οθνης και στον
τηλεοπτικ δέκτη.

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Σύνδεση της κεραίας

Ακολουθώντας βήµα - βήµα αυτν τον οδηγ θα
µπορέσετε να:

Τοποθετήσετε µπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο.
Συνδέστε τη Μονάδα της Οθνης µε τη
Μονάδα Λήψης.

Μνο για το µοντέλο KE-P61MRX1: Μνο για το µοντέλο KLV-L42MRX1:
1 εγχειρίδιο "Σηµειώσεις για τις
οθνες πλάσµατος".

(παρέχεται µε τη µονάδα της
οθνης: PDM-6110)
• 2 ράβδοι πλαισίου
• 4 Βίδες

(παρέχεται µε τη µονάδα της
οθνης: LDM:4210)
• 2 καλύµµατα υποδοχών ηχείων

1 καλώδιο διασύνδεσης
της οθνης:

Ένα ύφασµα καθαρισµού:

Ένα ποντίκι AV:

2 καλώδια παροχής ρεύµατος
(Τύπου C-4):

2 καλώδια παροχής ρεύµατος
(Τύπου BF):

2 καλώδια παροχής ρεύµατος
(Τύπου C-5):

Συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, την
κεραία και το βίντεο στην τηλερασή σας.

Η θέση των υποδοχών
διασύνδεσης µπορεί να
διαφέρει ανάλογα το
µοντέλο.

Μη συνδέετε
στην πρίζα
προτού
ολοκληρωθούν
λες οι
συνδέσεις.

2 Συνδέστε το παρεχµενο καλώδιο τροφοδοσίας στη µονάδα της οθνης.
Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Επιλέξετε τη γλώσσα των µενού στην οθνη.
Επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να
χρησιµοποιήσετε την τηλεραση.
Ρυθµίστε τη σωστή ώρα.

Χρησιµοποιήστε αυτά τα
καλώδια παροχής
ρεύµατος (µε
προστατευτική γείωση)
εάν χρησιµοποιείτε την
τηλεραση στην
Ευρώπη (εκτς του
Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της
Ελβετίας).
1 στήριγµα φις:

Συντονίσετε την τηλεραση.
Αλλάξετε τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών.
Παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράµµατα.

• Χρησιµοποιήστε αυτά τα
καλώδια παροχής ρεύµατος
(µε προστατευτική γείωση)
εάν χρησιµοποιείτε την
τηλεραση εντς του
Ηνωµένου Βασιλείου.
• ∆είτε "NOTICE FOR
CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM and
IRELAND" στη σελίδα 2 GB
του εγχειριδίου οδηγιών
ταν χρησιµοποιείτε αυτά
τα καλώδια παροχής
ρεύµατος.
• Αυτά τα καλώδια παροχής
ρεύµατος µπορεί να µην
παρέχονται ανάλογα µε τη
χώρα.

• Χρησιµοποιήστε αυτά τα
καλώδια παροχής ρεύµατος
(µε προστατευτική γείωση)
εάν χρησιµοποιείτε την
τηλεραση στην Ελβετία.
• Αυτά τα καλώδια παροχής
ρεύµατος µπορεί να µην
παρέχονται ανάλογα µε τη
χώρα.
1 καλώδιο εισδου PC

Σύνδεση ενς βίντεο µε µια κεραία

3/

Ανάλογα µε το µοντέλο, η
υποδοχή για τη σύνδεση του
καλωδίου τροφοδοσίας µπορεί
να βρίσκεται σε διαφορετική
θέση απ' τι οι υποδοχές των
καλωδίων διασύνδεσης.

Μη συνδέετε στην
πρίζα προτού
ολοκληρωθούν
λες οι
συνδέσεις.

Σπρώξτε
στην
υποδοχή
AC IN
µέχρι να
κουµπώσει
µε το
χαρακτηριστικ ήχο.

Για να αποσυνδέσετε το φις τραβήξτε προς τα κάτω το στήριγµα του φις του καλωδίου
πιέζοντας και στις δυο πλευρές του καλύµµατος και στη συνέχεια τραβήξτε το φις προς τα
έξω.

4 Εγκαταστήστε τη µονάδα της οθνης χρησιµοποιώντας το προδιαγραφµενο στήριγµα τοίχου
ή την προδιαγραφµενη βάση.
Πριν εγκαταστήσετε τη µονάδα της οθνης, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης του
στηρίγµατος τοίχου ή της βάσης.
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3 Μνο για τα µοντέλα KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 και KE-P61MRX1:

Τοποθέτηση των µπαταριών
στο τηλεχειριστήριο
Βεβαιωθείτε τι εισάγετε τις παρεχµενες µπαταρίες µε τη σωστή πολικτητα.
Να θυµάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις µπαταρίες, δείχνοντας σεβασµ στο περιβάλλον.

OUT

Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε τη
σύνδεση του βίντεο, ανατρέξτε στην εντητα
"Σύνδεση προαιρετικών συσκευών µε την
τηλεραση" στη σελίδα 50 του εγχειριδίου οδηγιών.

Μη συνδέετε
στην πρίζα
προτού
ολοκληρωθούν
λες οι
συνδέσεις.

• Το καλώδιο Scart είναι προαιρετικ, ωστσο αν χρησιµοποιείτε καλώδιο Scart για να
συνδέσετε το βίντεο, η ποιτητα εικνας και ήχου µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά.
• Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση του βίντεο, παρακαλούµε
ανατρέξτε στην εντητα "Σύνδεση Προαιρετικών Συσκευών" στη σελίδα 50 του
εγχειριδίου οδηγιών.
Εάν δε διαθέτετε καλώδιο Scart συντονίστε αυτµατα την τηλεραση και στη συνέχεια
συντονίστε το σήµα δοκιµής του βίντεο στο πργραµµα της τηλερασης µε αριθµ "0"
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία "Χειροκίνητο Πργραµµα". (Για περισστερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε το χειροκίνητο προγραµµατισµ, δείτε τη σελίδα 35, βήµα Α
του εγχειριδίου οδηγιών).
Ανατρέξετε στο εγχειρίδιο οδηγιών του βίντεο σας για να δείτε µε ποιο τρπο θα
βρείτε το κανάλι εξδου του βίντεο.

Ενεργοποίηση της
τηλεόρασης

Επιλογή γλώσσας των µενού στην οθόνη,
της χώρας και ρύθµιση της σωστής ώρας
Αυτή η τηλεραση λειτουργεί µε µενού στην οθνη.
Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, µπορείτε να
επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα των µενού στην
οθνη, τη χώρα στην οποία επιθυµείτε να
χρησιµοποιήσετε την τηλεραση καθώς και να
ρυθµίσετε τη σωστή ώρα.

1 Είναι σηµαντικ να συνδέσετε τον

Πρέπει να συντονίσετε την τηλεραση προκειµένου να
λαµβάνετε κανάλια (Τηλεοπτικές µεταδσεις). Ακολουθώντας
τις παρακάτω οδηγίες, η τηλεραση θα αναζητήσει και θα
αποθηκεύσει αυτµατα λα τα διαθέσιµα κανάλια.

Do you want to start
automatic tuning?

Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το
Picture Adjustment

τηλεοπτικ δέκτη και την οθνη στην πρίζα
(220-240 V AC, 50/60 Hz) µε την παρακάτω
σειρά:

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

Select:

Enter:

Live
Auto
Normal
Auto

Exit: MENU

OK

∆εύτερο: Οθνη

1 Πιέστε το πλήκτρο

m
Country
Select country
Off
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

m
Clock Set

00 : 00 : 00

Mon

m
Please connect your equipment
according to this chart

DVD

OK

No

/

/

ή

1 Πιέστε το πλήκτρο OK στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Ναι.

m
Programmes found:

4

αναζήτηση και αποθήκευση λων των
διαθέσιµων τηλεοπτικών καναλιών.
Αυτή η διαδικασία µπορεί να
διαρκέσει µερικά λεπτά.
Παρακαλούµε επιδείξτε υποµονή
και µην πιέσετε οποιοδήποτε
πλήκτρο, διαφορετικά δε θα
ολοκληρωθεί ο αυτµατος
συντονισµς.

2 Το µενού Χώρα εµφανίζεται αυτµατα
στην οθνη της τηλερασης.
Πιέστε το πλήκτρο
ή
για να
επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα
χρησιµοποιήσετε την τηλεραση και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

No channel found.
Please connect aerial
Confirm

m

• Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να
χρησιµοποιήσετε την τηλεραση
δεν εµφανίζεται στη λίστα,
επιλέξτε "?χι" αντί για χώρα.

Εάν κατά τη διαδικασία του
αυτµατου συντονισµού δε βρεθεί
κανένα κανάλι ττε αυτµατα
εµφανίζεται στην οθνη ένα νέο
µενού το οποίο σας ζητά να
συνδέσετε την κεραία.
Παρακαλούµε συνδέστε την
κεραία (ανατρέξτε στο βήµα 4) και
πιέστε OK. Η διαδικασία
αυτµατου συντονισµού θα
ξεκινήσει και πάλι.

3 Το µενού Ρύθ. Ρολογιού εµφανίζεται
αυτµατα στην οθνη της τηλερασης.
α) Πιέστε
ή
για ρύθµιση της ώρας,
κατπιν πιέστε .
β) Πιέστε
ή
για ρύθµιση των
λεπτών, κατπιν πιέστε .
γ) Πιέστε
ή
για της ηµέρας της
εβδοµάδας, κατπιν πιέστε OK µε το
σήµα της ώρας. Το ρολι αρχίζει να
λειτουργεί.

Στην οθνη της τηλερασης εµφανίζεται
ένα διάγραµµα που σας δείχνει τον
τρπο σύνδεσης διαφρων συσκευών
στην τηλερασή σας. Ακολουθήστε τις
οδηγίες και στο τέλος πιέστε το πλήκτρο
OK για να εξαφανίσετε την εικνα και να
συνεχίσετε την αυτµατη διαδικασία
συντονισµού.
Το διάγραµµα συνδέσεων πρέπει να
χρησιµοποιείται µνο για
καθοδήγηση καθώς οι περισστερες
συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε
περισστερους απ έναν τύπους
υποδοχών της τηλερασης. Μλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία του
αυτµατου συντονισµού, ανατρέξτε
στην εντητα "Οδηγς
Εγκατάστασης" στη σελίδα 27 του
εγχειριδίου οδηγιών για
περισστερες πληροφορίες σχετικά
µε την καλύτερη δυνατή ρύθµιση
των συσκευών σας.

Αλλαγή της Σειράς Προγραµµάτων
των τηλεοπτικών καναλιών
Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες µπορείτε να αλλάξετε τη
σειρά µε την οποία τα κανάλια εµφανίζονται στην οθνη

α) Εάν επιθυµείτε να διατηρήσετε τη σειρά µε την
οποία συντονίστηκαν τα τηλεοπτικά κανάλια:
Πιέστε το πλήκτρο MENU του
τηλεχειριστηρίου για να βγείτε και να
επιστρέψετε στην κανονική οθνη της
τηλερασης.

Programme Sorting

2 Η τηλεραση ξεκινά αυτµατα την

Auto Tuning

στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη
γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
Απ εδώ και πέρα λα τα µενού θα
εµφανίζονται στην επιλεγµένη γλώσσα.

2 Την πρώτη φορά που συνδέεται η

Yes

διακπτη
Power, θα εµφανιστεί
αυτµατα το µενού Language (Γλώσσα)
στην οθνη της τηλερασης.

m

Πρώτο: Τηλεοπτικς δέκτης

τηλεραση, συνήθως είναι
ενεργοποιηµένη. Εάν η τηλεραση είναι
απενεργοποιηµένη, πιέστε το διακπτη
Power στον τηλεοπτικ δέκτη για να
τον ενεργοποιήσετε.

Αυτόµατος συντονισµός
της τηλεόρασης

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Η τηλερασή σας είναι τώρα έτοιµη
για χρήση.

β) Εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά
κανάλια µε διαφορετική σειρά:

1 Πιέστε το πλήκτρο

ή
για να
επιλέξετε τον αριθµ του
προγράµµατος µε το κανάλι (τηλεοπτική
µετάδοση) του οποίου θέλετε να
αλλάξετε τη σειρά, στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο
.

Programme Sorting

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

m

2 Πιέστε το πλήκτρο

Programme Sorting

Programme Sorting

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Μλις ολοκληρωθεί ο αυτµατος
συντονισµς, το µενού Ταξινµηση
πρoγρ/τωv εµφανίζεται στην οθνη.

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01

TVE

ή
για να
επιλέξετε το νέο αριθµ προγράµµατος
της θέσης για το επιλεγµένο κανάλι
(τηλεοπτική µετάδοση), στη συνέχεια
πιέστε το
.
Το επιλεγµένο τηλεοπτικ κανάλι
µετακινείται τώρα στη νέα του
θέση προγράµµατος και τα
υπλοιπα τηλεοπτικά κανάλια
µετακινούνται αντίστοιχα.

3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1) και 2) εάν
επιθυµείτε να αλλάξετε τη σειρά και
άλλων καναλιών.

4 Πιέστε το πλήκτρο MENU στο
τηλεχειριστήριο για να βγείτε και να
επιστρέψετε στην κανονική οθνη της
τηλερασης.
Η τηλερασή σας είναι τώρα έτοιµη
για χρήση.

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν τώρα αποθηκευθεί στη µνήµη της τηλεόρασης.

