LCD skaitmeninis
spalvotas
televizorius

KDL-52NX800 / 46NX700 / 40NX800 / 40NX700

Naudojimo instrukcija

Įvadas
Dėkojame už šio Sony produkto
įsigijimą. Prieš televizoriaus naudojimą
atidžiai perskaitykite šią naudojimo
instrukciją ir išsaugokite ją
informacijos gavimui ateityje.
Šio produkto gamintojas yra
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC ir produkto saugos
įgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Klausimais, kurie yra
susiję su garantija arba servisu,
kreipkitės adresais, kurie yra
nurodyti atskiruose serviso arba
garantijos dokumentuose.

Pastaba dėl skaitmeninio
TV funkcijų
• Visos funkcijos, kurios yra susietos
su skaitmenine TV (turi
logotipą), veikia tik tose šalyse arba
regionuose, kuriuose yra prieinami
suderinami DVB-T (MPEG-2 ir H.264/
MPEG-4 AVC) skaitmeniniai
antžeminio transliavimo signalai
arba kur yra prieinama suderinama
DVB-C (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4
AVC) kabelinės televizijos paslauga.
Prašome, kreipkitės į vietinį
platintoją, kad sužinotumėte, ar
galite priimti DVB-T signalus savo
gyvenamoje vietoje, arba kreipkitės į
kabelinės televizijos paslaugos
tiekėją, kad sužinotumėte, ar ši DVBC kabelinės televizijos paslauga yra
pritaikyta integruotiems veiksmams
su šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos tiekėjas gali
reikalauti papildomo mokesčio už
tokią paslaugą, ir, įmanoma, Jūs
turėsite sutikti su jo sąlygomis.
• Nors šis televizorius atitinka DVB-T ir
DVB-C techninius reikalavimus, nėra
garantuojamas suderinamumas su
ateities DVB-T skaitmeniniais
antžeminio transliavimo ir DVB-C
skaitmeniniais kabelinės televizijos
signalais.
• Kai kurios skaitmeninio TV funkcijos
gali nebūti prieinamos kai kuriose
šalyse/regionuose, ir visų paslaugų
tiekėjų DVB-C kabelinės televizijos
paslaugos gali neveikti teisingai.
Suderinamų kabelinės televizijos
tiekėjų paslaugų sąrašą žiūrėkite
techninio rėmimo interneto svetainėje:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

"

• Šioje naudojimo instrukcijoje yra
nurodymai apie kronšteino
montavimui prie sienos pastatymą.
• Iliustravimui yra panaudotas modelis
KDL-40NX800, jeigu nėra nurodyta
kitaip.

Informacija apie
prekinius ženklus
yra DVB Project registruotas
prekinis ženklas.
HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI
Licensing LLC prekiniai ženklai arba
registruoti prekiniai ženklai.
DLNA ir DLNA CERTIFIED yra Digital
Living Network Alliance prekiniai
ženklai ir/arba paslaugų ženklai.
Pagaminta pagal Dolby Laboratories
licenciją. Dolby ir dvigubo D simbolis
yra Dolby Laboratories prekiniai
ženklai.
“BRAVIA” ir
yra Sony
Corporation prekiniai ženklai.
“XMB™” ir “XrossMediaBar” yra Sony
Corporation ir Sony Computer
Entertainment Inc. prekiniai ženklai.

Pastaba dėl bevielio
signalo
1. Sony pareiškia, kad šis įrenginys
atitinka 1999/5/EC direktyvos
pagrindinius reikalavimus ir kitus
susietus reikalavimus.
Norėdami gauti R&TTE direktyvos
atitikimo pranešimą, žiūrėkite nurodytą
interneto svetainę.
http://www.compliance.sony.de/

2. TV bevielę sistemą galima naudoti
tik žemiau nurodytose šalyse.
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija,
Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija,
Graikija, Islandija, Ispanija, Italija,
Kipras, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas,
Lietuva, Liuksemburgas, Malta,
Norvegija, Olandija, Portugalija,
Prancūzija, Rumunija, Slovakija,
Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija,
Turkija, Vengrija ir Vokietija.

Dėmesio!
Šio televizoriaus maitinimo būseną parodo ekrane esantis TV laidos vaizdas, o kai TV signalo nėra – vizuali kanalo
numerio indikacija televizoriaus ekrane. Jei ilgą laiką nėra TV signalo, po 15-kos minučių televizorius automatiškai
persijungia į parengties būseną.
Tuo atveju, kai elektros tinklo įtampos tiekimas yra išjungtas arba televizorius nustoja veikti, nėra įmanoma
atpažinti, ar elektros tinklo įtampos jungiklis yra išjungtas (padėtis “OFF”), ar įjungtas (padėtis “ON”).
Todėl, prieš išeinant iš namų, visuomet reikia įsitikinti, kad televizorius tikrai yra išjungtas.

Turinys
Pradinės instrukcijos
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Pradinės instrukcijos
Prieš naudojimą
Komplektuojami priedai

1 Stalo stovo tvirtinimas
1 Norėdami teisingai pritvirtinti
televizorių žiūrėkite komplektuojamą
informacinį lapelį apie stalo stovą
(anglų kalba).

Srovės laidas (1)
Kabelių laikiklis (1)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
AAA dydžio baterijos (R3 tipas) (2)

2 Pastatykite televizorių ant stalo stovo.

Juodos poveržlės (4)
(tik modeliams KDL-52/40NX800)
Stovo galinis dangtelis (1)
Apatinis dangtelis (1)
(tik modeliams KDL-52/40NX800)
Stalo stovas (1)*
Stovo tvirtinimo varžtai (M5 × 16) (4)
Stovo montavimo varžtai (M5 × 16) (4)
(tik modeliui KDL-40NX800 ir KDL-40NX700)
* Išardytas, išskyrus modeliui KDL-52NX800 ir
KDL-46NX700.
Norėdami sumontuoti stovą žiūrėkite
komplektuojamą informacinį lapelį apie stalo stovą
(anglų kalba).

3 Komplektuojamais varžtais
pritvirtinkite televizorių prie stovo
atitinkamai rodyklėms , kurios
pažymi varžtų angas.

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo
pultą

Patraukite dangtelį, kad atidarytumėte.

"

•Jeigu naudojate elektrinį atsuktuvą,
nustatykite sukimosi momentą į apytiksliai
1,5 N·m {15 kgf·cm}.

4 Po visų varžtų įtempimo prie stalo
stovo pritvirtinkite komplektuojamą
galinį dangtelį.
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Pradinės instrukcijos

2 Antenos/televizoriaus
imtuvo/rašytuvo (pavyzdžiui,
DVD rašytuvo) prijungimas

Televizoriaus imtuvo/rašytuvo (pavyzdžiui,
DVD rašytuvo) prijungimas HDMI kabeliu

Televizoriaus imtuvo/rašytuvo (pavyzdžiui,
DVD rašytuvo) prijungimas SCART laidu

Televizoriaus imtuvas/rašytuvas (pavyzdžiui, DVD
rašytuvas)

"
Televizoriaus imtuvas/rašytuvas
(pavyzdžiui, DVD rašytuvas)

"

•Naudodami modelį KDL-52/40NX800 po
kabelių prijungimo pritvirtinkite apatinį
dangtelį ir stovo galinį dangtelį.

3 TV nuvirtimo išvengimas

•Šio ryšio sudarymui yra rekomenduojamas
universalus SCART laidas.

(tęsinys)
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1 Įsukite į TV stovą medvaržtį
(4 mm įstrižainės, nekompl.).

2 Įsukite į televizoriaus varžtui skirtą angą

2 Įsitikinkite, kad ENERGY SAVING

SWITCH jungiklis yra įjungtas (z) (10 psl.).

3 Paspauskite TV 1 mygtuką.

metalo varžtą (M4 × 16, nekompl.).

3 Suriškite medvaržtį ir metalo varžtą
tvirtu laidu (nekompl.).

4

Kai pirmą kartą įjungiate TV, ekrane
atsidaro kalbos (Language) meniu.

4 Kabelių laikymas
* Tik modeliams
KDL-52/40NX800

Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
Digital Auto Tuning: kai išsirinkote
“Cable”, yra rekomenduojama išsirinkti
“Quick Scan”, kad greitai suderintumėte
TV su kanalais. Nustatykite “Frequency”
ir “Network ID” atitinkamai informacijai,
kurią yra priskyręs kabelinės televizijos
paslaugos operatorius.
Jeigu naudojant “Quick Scan” nėra
surastas nė vienas kanalas,
pabandykite naudoti “Full Scan”
funkciją (tai gali užimti kažkiek laiko).

*

"

•“Full Scan” gali nebūti prieinamas
priklausomai nuo regiono/šalies.

Suderinamų kabelinės televizijos
paslaugos tiekėjų sąrašą žiūrėkite
techninio rėmimo interneto svetainėje:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

"

•Nesuriškite srovės laido kartu su kitais
kabeliais.

5 Pradinis nustatymas

Programme Sorting: jeigu norite keisti
analoginių kanalų tvarką, žiūrėkite
“Programme Sorting” (41 psl.).

KDL-52/40NX800

"
KDL-46/40NX700

1 Prijunkite TV prie elektros lizdo.
6

•Galite taip pat rankiniu būdu suderinti TV su
kanalais (42 psl.).

TV žiūrėjimo kampo
sureguliavimas

0°

1

Išsukite varžtą, kaip
yra atvaizduota
iliustracijoje.

2

Pakelkite ir pakreipkite.

6°

Pradinės instrukcijos

Šį televizorių galima pastatyti iliustracijose
nurodytais kampais.

Stalo stovo atidalinimas
nuo TV
"

•Išsukite varžtus, vadovaudamiesi ant
televizoriaus esančiomis rodyklėmis .
•Stalo stovą atidalinkite nuo televizoriaus tik
tada, kai prie televizoriaus ruošiatės tvirtinti
atitinkamus priedus.

4

Įsukite varžtą į stalo
stovo viršutinę angą.

3

Įstumkite.

"

•Norėdami atnaujinti 0° kampą, atlikite
nurodytą procedūrą priešinga tvarka.
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Informacija apie
saugumą

• Rekomenduojama naudoti Sony
montavimo prie sienos kronšteiną, kad
būtų užtikrinta atitinkama oro
cirkuliacija.

Pastatytas prie sienos
30 cm

Pastatymas/nustatymas
Pastatykite ir naudokite televizorių
atitinkamai žemiau nurodytoms
instrukcijoms, kad išvengtumėte gaisro,
elektros srovės smūgio arba gadinimų ir/
arba susižalojimų rizikos.

Pastatymas
• Televizorių statykite prie lengvai
pasiekiamo elektros lizdo.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus,
lygaus paviršiaus.
• Televizoriaus montavimą prie sienos
turi atlikti tik kvalifikuotas serviso
personalas.
• Saugos sumetimais rekomenduojama
naudoti Sony priedus, įskaitant:
– kronšteinas montavimui prie sienos
SU-WL700;
– TV stovas:
SU-52NX1 (KDL-52NX800)
SU-46NX1 (KDL-46NX700)
SU-40NX1 (KDL-40NX800/
40NX700)
• Būtinai naudokite su kronšteinu
montavimui prie sienos
komplektuojamus varžtus, kai prie
televizoriaus tvirtinate kablius.
Komplektuojamų varžtų ilgis yra nuo 8
mm iki 12 mm, matuojant nuo kablio
tvirtinimo paviršiaus. Varžtų skersmuo ir
ilgis skiriasi priklausomai nuo
montavimo kronšteino modelio.
Naudojant nekomplektuojamus varžtus
galima sugadinti televizorių arba jis gali
nukristi ir t.t.
8 mm - 12 mm
Varžtas (komplektuojamas su kronšteinu
montavimui prie sienos)

10 cm

10 cm

10 cm
Palikite maždaug tiek laisvos vietos
aplink televizorių.

30 cm
10 cm

6 cm

Palikite maždaug tiek laisvos vietos
aplink televizorių.
• Kad užtikrintumėte teisingą ventiliaciją ir
išvengtumėte nešvarumų arba dulkių
susikaupimo:
– nestatykite televizoriaus padėdami
jį galiniu skydeliu į apačią arba į
viršų, pasukdami jį šonu arba
apsukdami jį antraip;
– nestatykite televizoriaus lentynoje,
ant kilimo, ant lovos arba spintoje;
– neuždenkite televizoriaus audiniais,
pavyzdžiui, užuolaidomis arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir kt.;
– nestatykite televizoriaus, kaip yra
atvaizduota toliau.
Oro cirkuliacija yra blokuota.

Kablys
Kablio tvirtinimo elementas TV galinėje dalyje

Pergabenimas
• Prieš televizoriaus
pergabenimą
atjunkite nuo jo
visus kabelius.
• Didelio TV
pergabenimui yra
reikalingi du arba
daugiau žmonių.
• Perkeldami
televizorių
laikykite taip, kaip
atvaizduota
iliustracijoje.
Nespauskite LCD
skydelio.
Nespauskite LCD
skydelio ir rėmo
aplinkui ekraną.
• Pakeldami arba
perkeldami TV laikykite jį tvirtai iš
apačios.
• Perkeldami televizorių saugokite jį nuo
smūgių ir didelių vibracijų poveikio.
• Kai televizorių gabenate į remontą arba
pergabenate, įpakuokite jį, naudodami
originalų įpakavimą ir įpakavimo
medžiagas.

Ventiliacija
• Neuždenkite TV korpuso ventiliacijos
angų ir žiūrėkite, kad į korpusą
nepatektų svetimkūniai.
• Palikite tiek laisvos vietos aplink
televizorių, kiek yra nurodyta
iliustracijoje.
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Siena

Pastabos
• Komplektuojamo srovės laido
nenaudokite kartu su kitu įrenginiu.
• Stipriai nespauskite, nesulenkite ir
nesuvyniokite srovės laido. Priešingu
atveju centriniai laideliai gali būti
atnuoginti arba nutraukti.
• Nepertaisykite srovės laido.
• Nedėkite ant srovės laido nieko sunkaus.
• Atjungdami srovės laidą nuo elektros
lizdo traukite jį už šakutės, o ne už laido.
• Prie vieno elektros lizdo neprijunkite
labai daug įrenginių.
• Nenaudokite blogai pritvirtinto elektros
lizdo.

Draudžiamas
naudojimas

Pastatytas ant stovo
10 cm

dulkėtas ir sudrėgksta, gali pablogėti
izoliacija, dėl ko gali kilti gaisras.

Siena

Nestatykite/nenaudokite TV žemiau
nurodytose vietose, aplinkoje arba
situacijose, nes gali kilti TV veikimo
sutrikimai arba gaisras, įmanoma gauti
srovės smūgį, gali atsirasti gedimų ir/arba
galima susižaloti.

Vieta
Lauke (tiesioginiuose saulės spinduliuose),
jūros pakrantėje, laive arba kitose
plaukiančiose transporto priemonėse,
važiuojančioje transporto priemonėje,
medicinos įstaigose, prie vandens, lietuje,
drėgmėje arba dūmuose.

Aplinka
Vietose, kuriose yra labai karšta, drėgna
arba labai dulkėta; kur į TV gali patekti
vabzdžiai; kur TV gali veikti vibracijos, prie
degančių daiktų (žvakės ir kt.). TV reikia
saugoti nuo lašančių skysčių poveikio, ir
ant jo negalima statyti indų su skysčiu,
pavyzdžiui, vazų.

Situacija
Nelieskite šlapiomis rankomis,
nenaudokite su nuimtu dangčiu arba
priedais, kurių nerekomendavo
gamintojas. Perkūnijos metu atjunkite TV
nuo elektros tinklo ir antenos.

Sudužusios dalys

Srovės laidas
Kad išvengtumėte gaisro, srovės smūgio
arba gadinimų ir/arba susižalojimų
rizikos, su srovės laidu ir elektos lizdu
elkitės taip:
– naudokite tik Sony srovės laidus,
nenaudokite kitų gamintojų srovės
laidų;
– šakutę iki galo prijunkite prie elektros
lizdo;
– televizorių maitinkite tik 220–240 V
kintamąja srove;
– prijungdami kabelius būtinai atjunkite
srovės laidą ir elkitės atidžiai, kad
neužkliūtumėte kabelių;
– prieš veiksmų su televizoriumi
atlikimą arba jo pergabenimą
atjunkite srovės laidą nuo elektros
lizdo;
– laikykite srovės laidą toliau nuo
karščio šaltinių;
– atjunkite srovės laido šakutę nuo
elektros lizdo ir reguliariai jį
nuvalykite. Jeigu kištukas yra

• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano
stiklas dėl smūgio gali sudužti ir
sužaloti.
• Jeigu televizoriaus paviršius yra įskilęs,
nelieskite jo, kol nėra atjungtas srovės
laidas. Priešingu atveju įmanoma gauti
srovės smūgį.

Kai nenaudojate
• Jeigu televizoriaus nenaudosite kelias
dienas, jį reikia atjungti nuo elektros
tinklo aplinkosaugos ir asmeninės
saugos sumetimais.
• Kadangi televizorius nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, kai jis yra išjungtas, kad
pilnai išjungtumėte TV, atjunkite srovės
laidą nuo elektros lizdo.
• Tačiau kai kurie televizoriai gali turėti
funkcijas, kurių teisingo veikimo
užtikrinimui reikia televizorių palikti
parengties būsenoje.

Dėl vaikų saugos
• Neleiskite vaikams ropštis ant
televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams
neprieinamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.

Jeigu kyla toliau
nurodytos problemos
Nedelsdami išjunkite televizorių ir
nedelsdami atjunkite srovės laidą, jeigu
kyla kokia nors iš žemiau minėtų problemų.
Kreipkitės į platintoją arba į Sony
aptarnavimo centro atstovą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuotas serviso
personalas.

Jeigu:
–
–
–
–

sugadintas srovės laidas;
blogai pritvirtintas elektros lizdas;
televizorius yra sugadintas dėl
nuvirtimo arba smūgio, arba į jį
mestas daiktas;
svetimkūnis arba skystis pateko pro
angas į televizoriaus korpusą.

Įspėjimas
Kad išvengtumėte gaisro, laikykite
uždegtas žvakes arba kitus atviros
liepsnos šaltinius toliau nuo televizoriaus.

Įspėjimai
TV žiūrėjimas
• Žiūrėkite TV vidutiniu apšvietimu, nes
žiūrėjimas nepakankamu apšvietimu,
taip pat kaip ir žiūrėjimas ilgą laiką
neigiamai įtakoja regėjimą.
• Naudodami ausines sureguliuokite
garso lygį, kad garsas nebūtų pernelyg
garsus, nes tai gali neigiamai įtakoti
klausą.

LCD ekranas
• Nors LCD ekranas yra pagamintas,
naudojant aukšto tikslumo
technologiją, ir efektyvių vaizdo
elementų skaičius yra 99,99% ar
daugiau, LCD ekrane pastoviai gali
pasirodyti juodi arba ryškūs (raudoni,
žali arba mėlyni) taškai. Tai yra LCD
skydelio struktūrinė ypatybė ir nėra
veikimo sutrikimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio
filtro ir nedėkite ant TV jokių daiktų.
Vaizdas gali tapti netolygus arba LCD
ekranas gali būti sugadintas.
• Jeigu TV yra naudojamas šaltoje
vietoje, vaizdas gali tapti neaiškus arba
tamsesnis. Tai nėra veikimo sutrikimas.
Padidėjant temperatūrai šis reiškinys
pradingsta.
• Aureolė gali pasirodyti, kai vaizdai yra
atvaizduojami nepertraukiamai. Po
kažkiek laiko aureolė gali pradingti.
• Televizoriaus naudojimo metu ekranas
ir korpusas įkaista. Tai nėra veikimo
sutrikimas.
• LCD ekranas turi nedaug skystųjų
kristalų ir gyvsidabrio. Šiame TV
naudojama fluorescentinė lempa taip
pat turi gyvsidabrio. Utilizuokite TV,
laikydamiesi vietinių įstatymų.

Televizoriaus ekrano
paviršiaus/korpuso valymas
ir priežiūra
Prieš valymą būtinai atjunkite televizoriaus
srovės laidą nuo elektros lizdo.
Kad išvengtumėte medžiagų arba ekrano
paviršiaus gadinimo, laikykitės sekančių
nurodymų.
• Norėdami nuvalyti dulkes nuo ekrano
paviršiaus/korpuso, atidžiai nuvalykite
minkšta skepetėle. Jeigu ant ekrano
lieka dulkių, lengvai sudrėkinkite
skepetėlę švelniame plovimo skystyje.
• Nepurškite vandens arba valymo
priemonių tiesiogiai ant TV. Skystis gali
nubėgti iki ekrano arba korpuso
apačios ir sukelti veikimo sutrikimus.
• Jokiu būdu nenaudokite šveičiančių
medžiagų, šarminių/rūgštinių valiklių,
plovimo miltelių arba garuojančių
skiediklių, pavyzdžiui, spirito, benzino,
acetono arba insekticidų. Tokių
medžiagų naudojimas arba ilgas
susilietimas su tokiomis medžiagomis
gali sukelti ekrano paviršiaus ir korpuso
paviršiaus gadinimą.
• Siekiant užtikrinti teisingą ventiliaciją
rekomenduojama reguliariai išsiurbti
ventiliacijos angas dulkių siurbliu.
• Sureguliuokite stovo pagrindą lėtai, kad
išvengtumėte TV atsidalinimo nuo stovo.

Papildomi įrenginiai
• Laikykite nuo televizoriaus toliau
papildomus įrenginius arba kitus
įrenginius, kurie perduoda
elektromagnetines bangas. Priešingu
atveju vaizdas gali būti iškraipytas arba
garsas gali būti su triukšmais.
• Šis įrenginys yra patikrintas ir
pripažintas atitinkančiu ribojimus, kurie
yra nustatyti EMC direktyvoje dėl
sujungimo kabelių, kurie yra trumpesni
už 3 metrus, naudojimo.

Baterijos
• Prisilaikykite teisingo poliškumo, kai
įdedate baterijas.
• Nenaudokite vienu metu skirtingų tipų
baterijų arba naujos ir senos baterijos.
• Utilizuokite baterijas gamtai draugišku
būdu. Kai kuriuose regionuose baterijų
utilizavimas gali būti įstatymų
reguliuojamas. Susiekite su vietine
valdžia.
• Atidžiai elkitės su nuotolinio valdymo
pultu. Nenumeskite nuotolinio valdymo
pulto, neužlipkite ant jo, ir neužpilkite
ant jo jokių skysčių.
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto
karštyje, tiesioginiuose saulės
spinduliuose arba drėgnoje vietoje.

Televizoriaus bevielė
funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio arti
medicinos įrenginių (širdies
stimuliatoriai ir t.t.), nes jis gali sukelti
medicinos įrenginio veikimo sutrikimus.
• Nors šis įrenginys perduoda/priima
koduotus signalus, yra signalo
neteisėto perėmimo rizika.
Sony neatsako už jokias rezultate
kilusias problemas.

TV utilizavimas
Senų elektrinių ir
elektroninių
įrenginių
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos
Sąjungoje ir Europos
šalyse, kur taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas gali būti atvaizduotas ant
įrenginio arba ant jo įpakavimo. Tokiu
ženklu pažymėto įrenginio negalima
utilizuoti kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis. Atitarnavusį įrenginį reikia
pristatyti į senų įrenginių priėmimo
punktą. Netinkamai utilizavus atitarnavusį
įrenginį kyla grėsmė žmonių sveikatai, bei
yra teršiama aplinka. Aplinkosaugos
sumetimais visus atitarnavusius
prietaisus reikia utilizuoti prisilaikant
vietinių norminių aktų.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
apie įrenginio utilizavimą Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, senų
įrenginių priėmimo punkto atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį įrenginį.

Senų baterijų
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos
Sąjungoje ir
Europos šalyse,
kur taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su įrenginiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) simbolis yra nurodomas, jeigu
baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba 0,004% švino. Teisingai
utilizuodami baterijas padėsite išvengti
įmanomos neigiamos įtakos aplinkai ir
žmonių sveikatai, kuri galėtų atsirasti dėl
baterijų atliekų neteisingo tvarkymo.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu
produkto saugumo, pajėgumo arba
duomenų integralumo užtikrinimui
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
integruota baterija, ją leistina keisti tik
kvalifikuotam specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
atiduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitas baterijas, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš įrenginio.
Nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo
punktą. Išsamesnę informaciją dėl šio
įrenginio arba jo baterijos antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, senų įrenginių priėmimo
punkto atstovas arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote šį įrenginį.
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Nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus mygtukai/indikatoriai
Nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus mygtukai
KDL-46/40NX700
KDL-52/40NX800

TV mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir nuotolinio
valdymo pulto mygtukai.
* Naudojant TV meniu šie mygtukai veikia kaip F/f/G/g/

.

z
•Nuotolinio valdymo pulto skaičiaus 5, N, PROG + ir AUDIO
mygtukas turi apčiuopiamą tašką. Naudokite jį kaip nuorodą,
kai valdote TV.
Mygtukas/jungiklis

Aprašymas

1 TV \/1
(TV
parengties
būsena)
2 1
(maitinimas)

Paspauskite, kad įjungtumėte TV arba
perjungtumėte į parengties būseną.

Paspauskite, kad įjungtumėte TV arba
perjungtumėte į parengties būseną.

"

3 ENERGY
SAVING
SWITCH

•Kai ENERGY SAVING SWITCH jungiklis
yra išjungtas, TV įjungti neįmanoma.
•Norėdami atjungti TV nuo elektros tinklo,
išjunkite jį, po to atjunkite srovės laidą
nuo elektros lizdo.
Paspauskite, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte TV. Kai ENERGY SAVING
SWITCH jungiklis yra išjungtas, elektros
sunaudojimas yra mažesnis.

"

•Kai ENERGY SAVING SWITCH jungiklis
yra išjungtas, neįmanoma, pavyzdžiui,
išsaugoti laikrodžio nustatymų.

10

Mygtukas/jungiklis

4
5

4

6
7
8

/
(įvesties
išsirinkimas/
teksto
sulaikymas)

Aprašymas

Naudojant TV veikseną: paspauskite, kad
atvaizduotumėte įvesčių sąrašą.
Naudojant teksto veikseną: paspauskite,
kad sulaikytumėte dabartinį puslapį.

Paspauskite, kad įjungtumėte nuotolinio
(apšvietimas) valdymo pulto apšvietimą, kad jie būtų
gerai matomi net tamsoje.
6 BRAVIA Sync m/N/M/./x/> : kai prie
televizoriaus yra prijungtas su BRAVIA
Sync suderinamas įrenginys, galite jį
valdyti nuotolinio valdymo pultu, kai iš šio
įrenginio atvaizduojate vaizdus.
THEATRE: aktyvuokite kino salės veikseną
(“Theatre Mode”), kad filmai būtų atkuriami
optimalia garso ir vaizdo kokybe.
SYNC MENU: paspauskite, kad
atidarytumėte BRAVIA Sync meniu ir
“HDMI Device Selection” sąraše
išsirinktumėte prijungtą HDMI įrenginį.

5

"

7 i-MANUAL
8 SCENE

•Jeigu išjungiate TV, yra taip pat
išjungiama ir “Theatre Mode” veiksena.
•Kai keičiate “Scene Select” nustatymą,
“Theatre Mode” yra automatiškai
išjungiama.
•“Control for HDMI” (BRAVIA Sync) yra
prieinamas, naudojant tik tuos prijungtus
Sony įrenginius, kurie turi BRAVIA Sync
funkciją arba kurie yra suderinami su
“Control for HDMI”.
Paspauskite, kad galėtumėte ekrane
skaityti elektroninę naudojimo instrukciją.
Paspauskite, kad atidarytumėte “Scene
Select” meniu (35 psl.).
Galite išsirinkti reikalingą scenos galimybę,
kad gautumėte optimalią garso ir vaizdo
kokybę.

(tęsinys)

11

Mygtukas/jungiklis

9 DIGITAL/
ANALOG

Aprašymas

Paspauskite, kad perjungtumėte tarp
skaitmeninės ir analoginės veiksenos. Kai
atvaizduojate vaizdus iš prijungto įrenginio,
paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte prie
paskutinės naudotos TV veiksenos.
0 EXIT
Paspauskite, kad grįžtumėte prie
ankstesnių parodymų atvaizdavimo arba
uždarytumėte meniu. Kai yra prieinama
interaktyvios taikomosios programos
paslauga, paspauskite mygtuką, kad
išjungtumėte paslaugą.
qa
GUIDE
Paspauskite, kad atidarytumėte
(EPG)
skaitmeninį televizijos gidą (EPG) (18 psl.).
qs
RETURN Paspauskite, kad grįžtumėte prie
/BACK
ankstesnių parodymų atvaizdavimo arba
uždarytumėte meniu.
qd Spalvoti
Kai yra prieinami spalvoti mygtukai,
mygtukai
ekrane yra atvaizduojamas veiksmų
vedlys.
qf Skaičių
Naudojant TV veikseną: paspauskite,
mygtukai/
kad išsirinktumėte kanalus. Norėdami
raidžių
išsirinkti kanalą, turintį 10 arba didesnį
mygtukai
numerį, greitai paspauskite antrą skaičių.
Naudojant teksto veikseną: paspauskite,
kad įvestumėte puslapio numerį.
Kai yra prieinama interaktyvios
taikomosios programos paslauga, galite
taip pat įvesti ir raides.
qg / (tekstas) Paspauskite, kad atvaizduotumėte teksto
informaciją (17 psl.).
qh 2 +/–
Paspauskite, kad sureguliuotumėte garso
(garso lygis) lygį.
qj % (garso
Paspauskite, kad išjungtumėte garsą. Dar
išjungimas) kartą paspauskite, kad vėl įjungtumėte
garsą.
qk
(ekrano
Paspauskite, kad keistumėte ekrano
veiksena)
formatą (17 psl.).
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Mygtukas/jungiklis

Aprašymas

ql Papildomo
įrenginio
valdymo
mygtukai
w; INTERNET
VIDEO
wa INTERNET
WIDGETS

Galite valdyti prie televizoriaus prijungtą
papildomą įrenginį (26 psl.).

Paspauskite, kad “XMB” meniu
prieitumėte prie interneto turinio (31 psl.).
Paspauskite, kad atvaizduotumėte
BRAVIA interneto valdiklius (32 psl.).

"

•BRAVIA interneto valdikliai yra prieinami
priklausomai nuo regiono/šalies.
ws
(favoritai) Paspauskite, kad atidarytumėte
“Favourites” meniu (19 psl.).
wd
/
Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką
(informacija/ parodymai ekrane kinta taip.
teksto
Naudojant skaitmeninę veikseną:
atidengimas) išsamesnė informacija apie dabartinę
programą t išsamesnė informacija apie
sekančią programą
Naudojant analoginę veikseną:
dabartinio kanalo numeris ir ekrano
veiksena
Naudojant teksto veikseną: atidengia
paslėptą informaciją (pavyzdžiui, atsakymus
į konkurso klausimus) (17 psl.).
wf F/f/G/g/
Paspauskite G/g/F/f, kad ekrane
perkeltumėte žymeklį. Paspauskite , kad
išsirinktumėte/patvirtintumėte iškeltą
parametrą.
wg OPTIONS
Paspauskite, kad atvaizduotumėte
naudingų funkcijų ir meniu šaukinių
sąrašą. Meniu parametrai skiriasi
priklausomai nuo dabartinės įvesties ir/
arba turinio.
wh HOME
Paspauskite, kad atidarytumėte TV
pagrindinį meniu (34 psl.).
wj
(subtitrų
Paspauskite, kad įjungtumėte arba
nustatymas) išjungtumėte subtitrus (kai ši funkcija yra
prieinama).
wk PROG +/–/
Naudojant TV veikseną: paspauskite,
/
kad išsirinktumėte sekantį (+) arba
ankstesnį (–) kanalą.
Naudojant teksto veikseną: paspauskite,
kad išsirinktumėte sekantį ( ) arba
ankstesnį ( ) puslapį.
wl AUDIO

Naudojant analoginę veikseną:
paspauskite, kad keistumėte dviejų kanalų
garso veikseną (42 psl.).
Naudojant skaitmeninę veikseną:
paspauskite, kad keistumėte duotu metu
atvaizduojamos programos kalbą
(43 psl.).

(tęsinys)
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Nuotolinio valdymo pulto galinė dalis
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Mygtukas/jungiklis

Aprašymas

1 TV \/1
(TV
parengties
būsena)

Paspauskite, kad įjungtumėte TV arba
perjungtumėte į parengties būseną.

Indikatoriai

Indikatorius

Aprašymas

1 Šviesos jutiklis

Nustato apšvietimo lygį patalpose ir atitinkamai sureguliuoja ekrano
šviesumą. Neuždenkite jutiklio, kad netrukdytumėte jo veikimo.

2 Nuotolinio
valdymo jutiklis

Priima signalą iš nuotolinio valdymo pulto.
Neuždenkite jutiklio, kad netrukdytumėte jo veikimo.

3

(išjungtas
Šviečia žalia spalva, kai “Eco” meniu “Power Saving” parametre
vaizdas/laikmatis) išsirenkate “Picture Off” (36 psl.).
Šviečia oranžine spalva, kai nustatote laikmatį (36 psl.).
Šviečia ir/arba blyksi oranžine spalva programinės įrangos atnaujinimo
metu.

4 1 (parengties
būsena)

Šviečia raudona spalva, kai TV yra perjungtas į parengties būseną, PC
elektros taupymo būsenoje arba programinės įrangos atnaujinimo metu.

5 " (maitinimas)

Šviečia žalia spalva, kai TV yra įjungtas.

Apie veiksmų vedlį TV ekrane

Veiksmų vedlys
Pavyzdys: paspauskite

arba

RETURN (žiūrėkite wf (13 psl.) arba qs (12 psl.)).

Veiksmų vedlys padeda valdyti televizorių nuotolinio valdymo pultu ir yra atvaizduojamas
ekrano apatinėje dalyje. Naudokite veiksmų vedlyje nurodytus nuotolinio valdymo pulto
mygtukus.
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Televizoriaus žiūrėjimas
1 Paspauskite TV 1 mygtuką, kad jį

Televizoriaus žiūrėjimas

įjungtumėte.

KDL-52/40NX800

KDL-46/40NX700

Kai televizoriaus neįmanoma įjungti,
įjunkite ENERGY SAVING SWITCH
jungiklį (z) (10 psl.).
Kai TV yra parengties būsenoje
(TV priekinio skydelio 1 (parengties
būsena) indikacija šviečia raudonai),
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
TV "/1 mygtuką, kad įjungtumėte TV.

2 Paspauskite DIGITAL/ANALOG, kad
perjungtumėte į skaitmeninę arba
analoginę veikseną.
Prieinami kanalai skiriasi priklausomai
nuo veiksenos.

3 Paspauskite skaičių mygtukus arba
PROG +/–, kad išsirinktumėte TV
kanalą.

2

3
3
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Norėdami išsirinkti skaitmeninę
programą, naudodami elektroninį
televizijos gidą (EPG), žiūrėkite 18 psl.
Skaitmeninės veiksenos naudojimo
metu trumpam pasirodo informacinis
langas. Kiekvieną kartą paspaudžiant
langas cikliškai kinta taip:
dabartinės programos informacija t
sekančios programos informacija t
nėra lango
Įmanoma, lange bus atvaizduojamos
šios piktogramos.
: prieinama interaktyvi paslauga
(skaitmeninis tekstas)
: radijo paslauga
: koduota/prenumeruojama
paslauga
: prieinamos kelios garso kalbos
: prieinami subtitrai
: prieinami subtitrai
neprigirdintiems
c: priminimas
: rekomenduojamas minimalus
amžius laidos žiūrėjimui (nuo 4 iki
18 metų) (tik Ispanijai: nuo 4 iki
18 metų ir X)
: užraktas nuo vaikų

Kad prieitumėte prie teksto

Ekrano formato keitimas rankiniu būdu

Paspauskite /. Kiekvieną kartą
paspaudžiant / parodymai cikliškai kinta
taip:
tekstas ir TV vaizdas t tekstas t nėra
teksto (uždaro teksto paslaugą)
Kad išsirinktumėte puslapį, paspauskite
skaičių mygtukus arba / .
Kad sulaikytumėte puslapį, paspauskite .
Kad atidengtumėte paslėptą informaciją,
paspauskite .

Kartotinai paspauskite , kad
išsirinktumėte reikalingą ekrano formatą.
Vaizdas yra
padidinamas,
kad jis užpildytų 16:9
formato ekraną, kad
pagal galimybę išliktų
pradinis vaizdo santykis.
4:3
4:3 formato vaizdas yra
atvaizduojamas pradiniu
dydžiu. Šonuose
pasirodo juostos, kurios
užpildo 16:9 formato
ekraną.
Wide
4:3 formato vaizdas yra
ištempiamas
horizontaliai, kad jis
užpildytų 16:9 formato
ekraną.
Zoom*
Kinemoskopinio (Pašto
dėžutės) formato laidos
yra atvaizduojamos
teisingomis
proporcijomis.
14:9*
14:9 formato laidos yra
atvaizduojamos
teisingomis proporcijomis. Rezultate 16:9
formato ekrano
užpildymui šonuose
pasirodo juodos juostos.
* Įmanoma, vaizdo viršutinė ir apatinė dalis bus
apkirptos.

"

•Kai išsirinkote “Smart”, kai kurie ženklai ir/
arba raidės vaizdo viršutinėje ir apatinėje
dalyje gali nebūti matomos. Tokiu atveju
“Screen” meniu sureguliuokite “Vertical Size”
(39 psl.).
z
•Kai “Auto Format” (39 psl.) yra nustatytas į
“On”, TV automatiškai išsirenka perdavimui
geriausiai pritaikytą veikseną.
•Jeigu 720p, 1080i arba 1080p signalo
formato vaizdas yra atvaizduojamas su
juodomis juostomis ekrano šonuose,
išsirinkite “Smart” arba “Zoom”, kad
sureguliuotumėte vaizdą.
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Televizoriaus žiūrėjimas

z
•Galite tiesiogiai išsirinkti puslapį, išsirinkę
ekrane jo numerį.
Paspauskite
ir F/f/G/g, kad išsirinktumėte
puslapio numerį, po to paspauskite .
•Kai teksto puslapio apačioje pasirodo
keturios spalvotos zonos, galite greitai ir
paprastai išsirinkti puslapius (Fast Text).
Paspauskite atitinkamos spalvos mygtuką,
kad išsirinktumėte nurodytą puslapį.
•Įmanoma, bus prieinama interaktyvi
paslauga, jeigu ją užtikrina paslaugų tiekėjas.

Smart*

Elektroninio televizijos gido (EPG) naudojimas






1 Skaitmeninės veiksenos naudojimo
metu paspauskite

GUIDE.

2 Atlikite reikalingą veiksmą, kaip yra
nurodytą lentelėje arba atvaizduota
ekrane.





Parametras

Aprašymas

1 Information Box

Atvaizduoja informaciją apie iškeltą programą.

2 Video Window

Atvaizduoja paskutinę žiūrėtą programą, prieš perjungiate į vedlį.

3 Programme
Listing Grid

Leidžia išsirinkti programą, kurią žiūrėsite, arba nustatyti priminimą.

4 Channel
Information

Atvaizduoja kanalo antraštę ir transliacijų tiekėjo numerį.

5 Category

Kategorijos pavadinimas (pavyzdžiui, “Guide Favourites 1”) turi visus
kategoriją atitinkančius kanalus.

z
•OPTIONS meniu leidžia išsirinkti šiuos parametrus.
– “Programme Genre List”: ieško programų pagal žanrą.
– “Guide Favourites Set-up”: registruoja kategorijoje mėgstamiausias programas.
– “Timer list”: nustato, kad ekrane automatiškai pasirodytų nustatyta laida, kai ji prasideda.
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Favoritų sąrašų naudojimas
“Favourites” (favoritai) funkcija leidžia greitai prieiti prie dažnai naudojamų elementų,
pavyzdžiui, mėgstamiausių TV kanalų arba išorinių įvesčių (pavyzdžiui, žaidimų priedėlis,
DVD grotuvas). Be to “Favourites” lange galima atvaizduoti mėgstamiausius medijo failus
ir interneto turinį.

"

Favoritų atvaizdavimas

1 Paspauskite

.

YI-TV THREE

HDMI 1

Composite

Piano 003 TV FLOWERS

PC

Recommendations

0728photo
Photos

2 Nuotolinio valdymo pulto pagalba išsirinkite reikalingą piktogramą, kuri yra nurodyta
ekrano apatinėje dalyje, po to paspauskite

, kad ją atvaizduotumėte pilnu dydžiu.

z
•Kai yra išrinktas vaizdų aplankas, skaidrių rodymas prasideda automatiškai.

Neseniai žiūrėtų elementų atvaizdavimas
“Favourites” lange išsirinkę “Recently Viewed” elementus galite matyti neseniai žiūrėto
turinio archyvą. “Recently Viewed” sąrašas yra ištrinamas, kai yra pertraukiamas
maitinimo tiekimas televizoriui.

PC

0728photo

YI-TV THREE

Piano

003

TV

Recently Viewed

Recommendations

HDMI 1

Composite

FLOWERS
YI-TV THREE

12:00 PM

z
•Yra atvaizduojamas “Recently Viewed” elementų sąrašas. Paspauskite F/f, kad perjungtumėte
sąraše elementus.

(tęsinys)
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Televizoriaus žiūrėjimas

•Įmanoma, interneto turinys (pavyzdžiui, interneto vaizdo funkcija) nebus prieinamas kai kuriuose
regionuose/šalyse.

Patarimai
“Recommendations” (patarimai) funkcija automatiškai analizuoja vartotojo interesus,
peržiūrėdama žiūrėjimo archyvą, kad galėtų surasti programas ir elementus, kurie galėtų patikti
vartotojui, ir juos atvaizduoja “Favourites” meniu. Norėdami aktyvuoti šią funkciją “General Setup” meniu “Recommendations” parametrą nustatykite į “On” (žiūrėkite 36 psl.).

YI-TV THREE

0728photo

Piano

003 TV FLOWERS

HDMI 1

Composite

PC

Recommendations
Recommendations

z
•Elementų sąraše yra atvaizduojamos tos rekomenduotos laidos, kurios duotu momentu yra
transliuojamos. Paspauskite , kad išrinktas elementas būtų atvaizduotas pilnu dydžiu.

"

•Įmanoma, “Recommendations” funkcija nebus prieinama priklausomai nuo regiono, šalies ir
transliavimo sąlygų.

Elementų įtraukimas į favoritų sąrašą/pašalinimas iš jo
Galite įtraukti/pašalinti mėgstamiausius elementus, naudodami “XMB” arba kai turinys yra
atvaizduojamas ekrane.

1 Paspauskite OPTIONS po reikalingo elemento išsirinkimo “XMB” meniu.
2 Išsirinkite “Add to Favourites” arba “Remove from Favourites”.
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Papildomų įrenginių naudojimas
Papildomų įrenginių prijungimas
Prie televizoriaus galite prijungti skirtingus papildomus įrenginius.

Papildomų įrenginių naudojimas

Garso/vaizdo įrenginių prijungimas (nuo aukščiausios iki žemiausios kokybės)
Prijunkite prie

Naudokite

Aprašymas

2, 7
HDMI IN 1, 2, 3,
arba 4

HDMI kabelį

HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) yra
nesuglaudinto, pilnai skaitmeninio garso/vaizdo
signalo sąsaja tarp šio televizoriaus ir bet kurio garso/
vaizdo įrenginio, remiančio HDMI funkciją. Kai
prijungiate įrenginį, kuris yra suderinamas su HDMI
valdymu (“Control for HDMI”), yra remiamas ryšys su
prijungtu įrenginiu.

"

•Būtinai naudokite tik originalų HDMI kabelį, turintį
HDMI logotipą.
•Jeigu prijungiate skaitmeninę garso sistemą, kuri yra
suderinama su Audio Return Channel (ARC)
technologija, naudokite HDMI IN 1. Jeigu ne, yra
reikalingas papildomas ryšys, naudojant DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).

(tęsinys)
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Prijunkite prie

Naudokite

Aprašymas

•Jeigu įrenginys turi DVI lizdą, sujunkite jį su HDMI IN 2,
naudodami DVI - HDMI adapterį (nekompl.), ir sujunkite
įrenginio garso išvesties lizdus su PC/HDMI 2 AUDIO IN
lizdais, kurie yra PC IN skyrelyje.
0
/
COMPONENT IN
3

/

AV1

0

AV2

komponentinį
vaizdo kabelį,
garso kabelį

—

SCART kabelį

Kai prijungiate analoginį dekoderį, TV imtuvas
perduoda koduotus signalus į dekoderį, po to
dekoderis atkoduoja šiuos signalus ir perduoda.

kompozicinį
vaizdo kabelį

Jeigu prijungiate monofoninį įrenginį, naudokite
COMPONENT IN L lizdą.

Garso/nešiojamo įrenginio prijungimas
Prijunkite prie

Naudokite

Aprašymas

4 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)

optinį garso kabelį Galite klausytis TV garso, naudodami prijungtą namų
kino sistemą, kuri turi skaitmeninę įvestį.

5 USB

USB kabelį

Galite atvaizduoti/atkurti USB įrenginyje išsaugotus
vaizdų/muzikinius/vaizdo įrašų failus (23 psl.).

Kito įrenginio prijungimas
Prijunkite prie

6

/

PC IN

1

LAN

8 CAM
(ribotos prieigos
modulis)

Naudokite

Aprašymas

kompiuterinį
kabelį, turintį
feritus, garso
kabelį

Rekomenduojama naudoti kompiuterinį kabelį, turintį
feritus, pavyzdžiui, “Connector, Mini D-sub 15”
(nuoroda 1-793-504-11, prieinamas Sony aptarnavimo
centre) arba ekvivalentišką.

LAN kabelį

Naudodami tinklą galite mėgautis turiniu, kuris yra
išsaugotas su DLNA suderinamuose įrenginiuose (29 psl.).
Leidžia naudoti mokamas TV paslaugas. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite su CAM moduliu
komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
z
•Neįstatykite lustinės kortelės tiesiogiai į TV CAM (ribotos
prieigos modulis) plyšį. Lustinę kortelę reikia įstatyti į
įgalioto platintojo priskirtą ribotos prieigos modulį.

"

•CAM nėra remiamas kai kuriose šalyse/regionuose.
Kreipkitės į įgaliotą platintoją.
9 i ausinės
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TV garso galite klausytis, naudodami ausines.

Vaizdų atvaizdavimas iš
prijungto įrenginio
1 Įjunkite prijungtą
įrenginį.

2 Paspauskite

ir

išsirinkite
reikalingą įvesties
signalo šaltinį.

Vaizdų atvaizdavimas/
muzikinių/vaizdo filmų failų
atkūrimas, naudojant USB ryšį
Galite per televizorių atvaizduoti vaizdus/
atkurti muzikinius/vaizdo filmų failus, kurie
yra išsaugoti Sony skaitmeniniame
fotoaparate arba vaizdo kameroje,
naudodami USB kabelį arba USB atmintinę.

1 Paspauskite HOME ir “Photo”,
“Music” arba “Video” kategorijoje
išsirinkite sąraše nurodytus USB
įrenginius.

Dviejų vaizdų atvaizdavimas vienu metu
– PAP (vaizdas ir vaizdas)

2 Išsirinkite failus arba aplankus,
esančius sąraše išrinktame USB
įrenginyje, kuriuos norite atkurti/
atvaizduoti.

"

Vaizdo automatinis atvaizdavimas

1 Paspauskite OPTIONS.
2 OPTIONS meniu išsirinkite “PAP”.
3 Paspauskite G/g, kad perjungtumėte

Vaizdo atvaizdavimas prasideda
automatiškai, kai prie įjungto televizoriaus
prijungiate USB duomenų saugojimo
įrenginį, ir “USB Auto Start” parametre yra
išrinktas “Slideshow” arba “Thumbnail
View” (36 psl.).

•Ši funkcija nėra prieinama, naudojant
kompiuterio signalams skirtą įvestį.

garso signalo išvestį tarp dviejų vaizdų.
Yra atkuriamas iškelto vaizdo garsas.

Dviejų vaizdų atvaizdavimas vienu metu
– PIP (vaizdas vaizde)
“PIP” naudojimo metu per visą ekraną yra
atvaizduojamas iš prijungto kompiuterio
priimamas vaizdas, o mažame lange yra
atvaizduojama TV laida arba iš
kompozicinės vaizdo įvesties priimamas
signalas, išskyrus SCART lizdą.

1 Paspauskite OPTIONS.
2 OPTIONS meniu išsirinkite “PIP”.
3 Naudokite OPTIONS meniu, kad
perjungtumėte garso signalo išvestį
tarp dviejų vaizdų.

"

•Kai prie TV USB kabeliu prijungiate Sony
skaitmeninį fotoaparatą, fotoaparato USB
ryšio parametrus reikia nustatyti į “Auto” arba
“Mass Storage” veikseną.
•Vaizdo įrašų failai turi tokią aplankų struktūrą
(hierarchijos pozicija):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/
00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
•Galite išvengti failų praradimo, sudarydami
USB įrenginyje išsaugotų visų medijos failų
atsargines kopijas. Sony neatsako už
įmanomus nuostolius arba USB įrenginyje
išsaugotų duomenų įmanomą sugadinimą.
•Naujausią informaciją apie suderinamus USB
įrenginius žiūrėkite žemiau nurodytoje
interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
•USB Photo Viewer remia FAT12, FAT16 ir
FAT32 failų sistemas.
•Įmanoma atvaizduoti toliau minėtų USB
įrenginyje išsaugotų formatų vaizdų failus:
– JPEG (JPEG formato failai, turintys išplėtimą
“.jpg”, kurie atitinka DCF arba Exif)

(tęsinys)
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“PAP” naudojimo metu vienu metu yra
atvaizduojami du vaizdai - iš prijungto
įrenginio priimamas vaizdas ir TV laida/
per kompozicinę vaizdo įvestį priimamas
signalas, išskyrus SCART lizdą.

– RAW (ARW/ARW 2.0 formato failai, turintys
išplėtimą “.arw”) (tik peržiūra)
•Įmanoma atkurti toliau minėtų USB įrenginyje
išsaugotų formatų muzikinius failus:
– MP3 (failai, turintys išplėtimą “.mp3”, kurių
autorių teisės nėra saugomos)
•Įmanoma atkurti toliau minėtų USB įrenginyje
išsaugotų formatų vaizdo įrašų failus:
– AVCHD (failai, turintys išplėtimą “.mts” arba
“.m2ts”)
– MP4 (AVC) (failai, turintys išplėtimą “.mp4”)
– MPEG1 (failai, turintys išplėtimą “.mpg”)

Vaizdų atvaizdavimas
— Picture Frame veiksena
Galite ekrane nustatytą laiką atvaizduoti
vaizdą. Po to TV automatiškai persijungia į
parengties būseną.

1 Išsirinkite vaizdą.
2 Paspauskite OPTIONS, kai yra
atvaizduojamas išrinktas vaizdas,
po to paspauskite F/f, kad
išsirinktumėte “File Options”,
po to paspauskite .

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“Picture Frame Image”, po to
paspauskite .

4 Paspauskite HOME, po to
paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Photo”, po to išsirinkite “Picture
Frame” ir paspauskite .
TV persijungia į Picture Frame veikseną,
ir ekrane pasirodo išrinktas vaizdas.
Vaizdo atvaizdavimo trukmės
nustatymas

Paspauskite OPTIONS, po to išsirinkite
“Duration” ir paspauskite . Po to
išsirinkite trukmę ir paspauskite .
Ekrane pasirodo skaitiklis.

"

•Jeigu yra išrinktas USB įrenginyje išsaugotas
vaizdas, USB įrenginys turi likti prijungtas
prie TV.
•Jeigu yra aktyvuotas “Sleep Timer”, TV
automatiškai persijungs į parengties būseną.

Vaizdo atvaizdavimas su jo įrašymo
vietos nuoroda žemėlapyje
Prijungę skaitmeninį fotoaparatą, kuris turi
GPS funkciją, galite atvaizduoti vaizdą su
žemėlapiu, kuriame yra nurodyta vaizdo
įrašymo vieta. Kad galėtumėte naudoti šią
funkciją, televizorius turi būti prijungtas
prie interneto, kad jis galėtų parsisiųsti
žemėlapio informaciją.

1 Išsirinkite vaizdą, naudodami “XMB”.
2 Paspauskite f/F, kad padidintumėte/
sumažintumėte žemėlapio mastelį.

3 Kartotinai paspauskite kairįjį kraštutinį
spalvotą mygtuką, kad keistumėte
žemėlapio atvaizdavimo poziciją.

"

•TV ekrane pasirodo didelio mastelio
žemėlapis, kurio mastelio neįmanoma
padidinti arba sumažinti, jeigu televizorius
nėra prijungtas prie interneto arba tiesioginio
ryšio žemėlapio paslaugos tiekimas yra
nutrauktas.
•Žemėlapyje nurodyta pozicija gali skirtis
priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrenginio.
•Interneto tiesioginio ryšio žemėlapio
paslaugą užtikrina tretieji asmenys. Todėl
paslauga gali būti pakeista arba jos tiekimas
gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo.

BRAVIA Sync technologijos
naudojimas su HDMI
valdymo funkcija
HDMI valdymo (“Control for HDMI”)
funkcijos pagalba BRAVIA Sync
technologija leidžia apsikeisti informacija
su įrenginiu, kuris yra suderinamas su
BRAVIA Sync, kuris naudoja HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) techninę
sąlygą. Naudokite toliau minėtus
nustatymus ir patarimus, kad
supaprastintumėte prijungų įrenginių
valdymą.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
3
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“Settings”.
Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“External Inputs”, po to paspauskite

.

4 Paspauskite F/f, kad “HDMI Set-up”
meniu išsirinktumėte “Control for
HDMI”, po to išsirinkite “On”.

Su BRAVIA Sync suderinamo įrenginio
valdymas
Pagrindinio meniu “External Inputs”
sąraše (34 psl.) su BRAVIA Sync
suderinamas įrenginys yra nurodomas
kaip naujas įvesties signalo šaltinis. Kad
įrenginį galėtumėte valdyti nuotolinio
valdymo pultu, paspauskite SYNC MENU,
po to įrenginį išsirinkite “HDMI Device
Selection” sąraše.
Sync Menu
HDMI 1
HDMI Device Selection
Device Control
Speakers
TV Control
Return to TV

BD/DVD grotuvas
• Su BRAVIA Sync suderinamas
įrenginys yra automatiškai įjungiamas,
ir įvestis yra perjungiama į šį įrenginį,
kai jį išsirenkate pagrindiniame meniu
arba Sync meniu.

• Kai įjungiate televizorių, yra automatiškai
įjungiamas prijungtas AV stiprintuvas, ir
garso signalo išvestis yra perjungiama iš
perdavimo per TV garsiakalbius į
perdavimą per garso sistemą.
Ši funkcija yra prieinama tik tada, jeigu
prieš tai TV garso atkūrimui nadojote AV
stiprintuvą.
• Kai įjungiate AV stiprintuvą, garso
signalo išvestis yra automatiškai
perjungiama į AV stiprintuvą, kai TV jau
yra įjungtas.
• Prijungtas AV stiprintuvas yra
automatiškai išjungiamas, kai TV
perjungiate į parengties būseną.
• Naudojant TV nuotolinio valymo pultą
galima sureguliuoti prijungto AV
stiprintuvo garso lygį (2 +/–) ir
išjungti jo garsą (%).
• Kai prijungiate skaitmeninę garso
sistemą, kuri yra suderinama su Audio
Return Channel (ARC) technologija,
HDMI kabeliu prijunkite prie HDMI IN 1.
Jeigu prijungiate sistemą, kuri nėra
suderinama su “Control for HDMI” arba
Audio Return Channel technologija, yra
reikalingas papildomas garso ryšys,
naudojant DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Vaizdo kamera
• Kai įjungiate vaizdo kamerą, TV yra
automatiškai įjungiamas ir įvestis yra
automatiškai perjungiama į prijungtą
vaizdo kamerą.
• Prijungta vaizdo kamera yra
automatiškai išjungiama, kai TV
perjungiate į parengties būseną.

• TV yra įjungiamas ir įvestis yra
automatiškai perjungiama į prijungtą
įrenginį, kai prijungtu įrenginiu
pradedate atkūrimą.
• Prijungtas įrenginys yra išjungiamas,
kai TV perjungiate į parengties būseną.
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z
•“Control for HDMI” (BRAVIA Sync) funkcija
yra prieinama, naudojant tik tokį prijungtą
Sony įrenginį, kuris turi BRAVIA Sync arba
kuris yra suderinamas su “Control for HDMI”.
•“Control for HDMI” nustatymus reikia
sureguliuoti, naudojant ir televizorių, ir
prijungtą papildomą įrenginį. Išsamesnę
informaciją dėl prijungto įrenginio nustatymų
žiūrėkite jo naudojimo instrukcijoje.
•Kai yra prijungtas konkretus Sony įrenginys,
kuris yra suderinamas su “Control for HDMI”
(BRAVIA Sync), automatiškai yra aktyvuojama
šio įrenginio BRAVIA Sync funkcija.

AV stiprintuvas

Papildomų įrenginių
valdymas TV nuotolinio
valdymo pultu
Papildomo įrenginio valdymo
mygtukai
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su
prijungtu įrenginiu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.

Nuotolinio valdymo pulto
programavimas
Šis nuotolinio valdymo pultas yra skirtas
Sony televizorių valdymui bei didžiausios
dalies Sony Blu-ray diskų grotuvų, DVD
grotuvų, DVD/HDD rašytuvų ir garso
sistemų (namų kino salės ir t.t.) valdymui.
Kad galėtumėte valdyti kitų gamintojų Bluray diskų grotuvus, DVD grotuvus ir DVD/
HDD rašytuvus (bei kai kuriuos kitus Sony
modelius), užprogramuokite pultą, kaip
yra nurodyta žemiau.

"

•Iš pradžių suraskite savo įrenginio kodą
sąraše “Gamintojų kodai” 27 psl.

2
2
z
•N mygtukas turi apčiuopiamą tašką.
Naudokite jį kaip nuorodą, kai valdote
prijungtą įrenginį.
Mygtukas

Aprašymas

1 "/1

Įjungia arba išjungia
papildomą įrenginį, kurį
išsirinkote, naudodami
funkcijų mygtukus.

2 Funkcijų
mygtukai

Leidžia valdyti atitinkamą
įrenginį. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite
skyrelyje “Nuotolinio
valdymo pulto
programavimas” 26 psl.

3 BD/DVD
valymo
mygtukai

•m/M: kai jį
paspaudžiate atkūrimo
metu, diską greitai atsuka
atgal/persuka į priekį.
•N: atkuria diską
normaliu greičiu.
•./>: perjungia į
ankstesnės/sekančios
antraštės/skyriaus/
scenos/takelio pradžią.
•x: pertraukia atkūrimą.

4 BD/DVD
MENU

Atidaro BD/DVD disko
meniu.

Atidaro BD/DVD disko
5 BD/DVD
TOP MENU pagrindinį meniu.

3

3

1 Žiūrėkite gamintojų kodus sąraše.
2 Paspauskite ir laikykite paspaustą BD,
DVD arba AMP mygtuką, kurį norite
programuoti, po to paspauskite
.
Blyksi išrinktas funkcijos mygtukas
(BD, DVD arba AMP).
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3 Įveskite gamintojo kodą, kai blyksi
funkcijos mygtukas, po to išsirinkite

.

Gamintojų kodai
DVD grotuvai
Kodas (-ai)
0001, 0024, 0023, 0025, 0038
0015
0036
0042
0041
0034
0028
0006, 0017, 0002
0043
0044
0020
0009
0030
0018
0008
0037
0007
0033
0010
0029
0026
0035
0031
0016
0039, 0002, 0006, 0027
0012
0021, 0019, 0004
0040
0005
0014
0011
0022
0020
0032, 0022
0013
0003
0006
0009, 0006

Blu-ray diskų (BD) grotuvai
Gamintojas
Sony

Kodai
0501, 0502, 0503

DVD grotuvai/vaizdo magnetofonai
Gamintojas
Sony

Kodai
0207, 0222

DVD/HDD rašytuvai
Gamintojas
Sony
Broksonic

Kodas (-ai)
0219, 0220, 0221
0209

Kodas (-ai)
0213
0211
0216
0205, 0206, 0217
0214, 0218
0204
0208
0212
0210, 0213
0215
0211

Vaizdo magnetofonai
Gamintojas
Sony VTR1:Betamax
VTR2:8mm
VTR3:VHS
VTR4:DV
VTR5:DV
VTR6:DV
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
B&O
(Bang & Olufsen)
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
GoldStar/LG
Goodmans
Grundig
Hitachi
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Matsui
Mitsubishi
Nokia
Nokia
Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider

Kodas (-ai)
1001, 1007, 1010, 1011
1002, 1008
1003, 1009
1004
1005
1006
1029, 1053, 1038
1035, 1036
1034
1034
1036
1052

Papildomų įrenginių naudojimas

Gamintojas
Sony
Aiwa
BOSE
Cat
Chestron
CyberHome
Daewoo
Denon
D.I.K
Elta
Funai
GoldStar/LG
Grundig
Harman/Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Primas
RCA
Samsung
Sharp
Shinco
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith

Gamintojas
Funai
GoldStar/LG
Matsui
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sylvania
Thomson
Zenith

1018, 1030, 1017, 1026
1035
1039, 1013, 1037, 1038
1034
1046
1055, 1021
1034
1025
1043, 1039
1046, 1012
1013, 1019, 1017
1040, 1030
1014, 1026, 1047, 1015
1043
1058, 1024, 1043, 1012
1028
1031, 1039
1050, 1051
1028
1028
1057, 1021
1031, 1035, 1032
1031
1024, 1027
1017, 1012, 1016, 1025
1013, 1012
1038
1021, 1048, 1022
1028
1059, 1044, 1045, 1049
1041
1017, 1012, 1018

(tęsinys)
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Gamintojas
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watson

Kodas (-ai)
1034
1038, 1035
1028
1018
1046
1022, 1023
1054, 1021, 1056
1043
1042, 1020
1023, 1031, 1043, 1012
1043
1013, 1033

DAV namų kino sistemos
Gamintojas
Sony (DAV)

Kodai
4501, 4502, 4503, 4504, 4505,
4506

AV imtuvai
Gamintojas
Sony

Kodai
4001, 4002, 4056, 4057, 4085

Skaitmeniniai antžeminio transliavimo
imtuvai
Gamintojas
Sony

Kodai
3057, 3101, 3102

Skaitmeniniai palydoviniai imtuvai
Gamintojas
Sony
All Vision
Amstrad
CANAL+
Foxtel
Galaxis
Gold box
HIRSCHMANN
Humax
Kathrein
Maxtronics
Newling
Micronax
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky
Sky+
Sky Master
STRONG
TechniSat
Thomson
TPS
Zehnder
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Kodas (-ai)
3042
3095, 3096
3046
3006, 3042
3202
3030, 3053, 3072
3036
3063
3097
3043, 3049, 3022
3099
3100
3098
3017, 3056, 3076, 3077
3015, 3041
3067
3054, 3078
3029, 3052
3086
3087, 3088
3041
3201
3085
3089, 3090, 3091
3039, 3051, 3079, 3080
3071, 3074, 3075, 3083
3055
3048, 3064, 3081, 3082

Analoginiai palydoviniai imtuvai
Gamintojas
Sony
ADB
Amstrad
DGTEC
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
Sky Master
TechniSat
Thomson
Watson
Zehnder

Kodas (-ai)
3001
3062
3024, 3002, 3023, 3059
3092, 3093, 3094
3026, 3031, 3010, 3012, 3014
3026, 3027, 3035, 3065
3044
3038
3022
3025
3021
3037
3040
3016, 3020, 3060, 3061
3024, 3011
3028, 3032, 3033, 3008, 3009,
3047, 3070
3003, 3006, 3005
3034, 3018, 3019, 3045, 3066,
3068
3032, 3084
3004
3007, 3013, 3050, 3068, 3069

Namų tinklo funkcijų naudojimas
Prijungimas prie tinklo

TV
Tinklo
kabelis
(nekompl.)

Maršruto parinktuvas

Namų tinklo funkcijų naudojimas

Naudodami šį TV galite mėgautis namų
tinklo turiniu, kuris yra išsaugotas su
DLNA suderinamuose įrenginiuose.
Įrenginiai, kurie saugo ir užtikrina turinį,
pavyzdžiui, vaizdų/muzikinius/vaizdo
įrašų failus, yra vadinami “serveriais”.
Televizorius per tinklą priima vaizdų/
muzikinius/vaizdo įrašų failus iš serverio,
ir juos galite atvaizduoti/atkurti,
naudodami televizorių, net jeigu esate
kitame kambaryje.
Kad būtų galima naudoti namų tinklą, su
DLNA suderinamas įrenginys (VAIO,
Cyber-shot ir t.t.) turi tarnauti serveriu.
Sudarykite laidinį ryšį (žiūrėkite
“Prijungimas prie tinklo”) arba bevielį ryšį
(žiūrėkite “Integruotas bevielis LAN
tinklas” 30 psl.).
Kai TV yra prijungtas prie interneto, galite
atvaizduoti vaizdą ir žemėlapyje patikrinti
jo įrašymo vietą (24 psl.), arba naudoti
interneto funkciją vaizdo įrašų atkūrimui
(31 psl.).

prie tinklo įrenginių
Tinklo kabelis (nekompl.)

"

•Kad būtų galima prisijungti prie interneto, yra
reikalinga sutartis su interneto paslaugos
tiekėju.

DSL modemas/
kabelinis modemas

Internetas

29

NO: sureguliuokite “Network Set-up”
ir “Secured Network without Wi-Fi
Protected Setup (WPS)”.

Integruotas bevielis
LAN tinklas
Integruotas bevielio LAN tinklo įrenginys
leidžia prieiti prie interneto ir namų tinklo.
Šios funkcijos pagalba galite lengvai
prijungti prie bevielio LAN ir mėgautis
tinklo funkcijomis, nenaudodami kabelių.

Tinklo nustatymas
“Network Set-up” aktyvavimo lange
galima išsirinkti nustatymo procedūrą
atitinkamai tinklo terpei.
“View Network Status”: išsirinkite, kad
patvirtintumėte tinklo būseną.
“Wired Set-up”: naudokite, kai prijungiate
prie laidinio tinklo.
“Wireless Set-up”: naudokite, kai
prijungiate prie bevielio tinklo.

Saugus tinklas su nustatytu Wi-Fi
Protected Setup (WPS) standartu
WPS standartas leidžia nustatyti bevielio
namų tinklo saugumo funkciją, kai
paspaudžiate bevielio LAN maršruto
parinktuvo WPS mygtuką. Prieš bevielio
LAN nustatymą patikrinkite maršruto
parinktuvo WPS mygtuko buvimo vietą ir
naudojimo būdą.

"

•Prieš televizoriaus bevielio LAN funkcijos
nustatymą būtinai nustatykite bevielio LAN
maršruto parinktuvą.

1 “Network Set-up” aktyvavimo lange
išsirinkite “Wireless Set-up”.

2 Push Button metodui išsirinkite “WPS
(Push Button)” arba “WPS (PIN)” PIN metodui.

Prijungimas prie bevielio LAN tinklo
Naudodami integruotą bevielio LAN tinklo
funkciją galite prijungti TV prie bevielio
LAN. Nustatymo procedūra skiriasi
priklausomai nuo bevielio LAN tipo ir
bevielio LAN maršruto parinktuvo. Prieš
bevielio LAN nustatymą patikrinkite
bevielio LAN terpę, naudodami toliau
nurodytą schemą.

1 Bevielis LAN tinklas, turintis saugumo
funkciją?
YES: pereikite prie 2 žingsnio.
NO: sureguliuokite “Network Set-up”
ir “Unsecured Network with Any Type
of Wireless LAN Router”.

2 Ar naudojate bevielio LAN maršruto
parinktuvą, kuris yra suderinamas su WiFi Protected Setup (WPS) standartu?
YES: sureguliuokite “Network Set-up”
ir “Secured Network with Wi-Fi
Protected Setup (WPS)”.
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3 Atlikite nurodymus, kurie pasirodo
nustatymo lange.

"

•Kad būtų galima prijungti prie bevielio LAN,
naudojant WPS, bevielis LAN maršruto
parinktuvas turi remti WPS standartą.

Saugus tinklas be nustatyto Wi-Fi
Protected Setup (WPS) standarto
Bevielio LAN tinklo nustatymui yra
reikalingas SSID (bevielio tinklo
pavadinimas) ir saugumo raktas (WEP
arba WPA raktas). Jeigu jų nežinote,
žiūrėkite maršruto parinktuvo naudojimo
instrukciją.

1 “Network Set-up” aktyvavimo lange
išsirinkite “Wireless Set-up”.

2 Išsirinkite “Scan”, po to surastų
bevielių tinklų sąraše išsirinkite tinklą.

3 Atlikite nurodymus, kurie pasirodo
nustatymo lange.

Bevielio LAN tinklo nustatymui yra
reikalingas SSID (bevielio tinklo
pavadinimas). Saugumo raktas (WEP
arba WPA raktas) nėra reikalingas, nes
šios procedūros atlikimo metu nereikia
išsirinkti saugumo metodo.

1 “Network Set-up” aktyvavimo lange
išsirinkite “Wireless Set-up”.

2 Išsirinkite “Scan”, po to surastų
bevielių tinklų sąraše išsirinkite tinklą.

3 Atlikite nurodymus, kurie pasirodo
nustatymo lange.

BRAVIA interneto vaizdo įrašų atkūrimo
funkcija užtikrina prieigą prie interneto
turinio ir leidžia televizoriaus ekrane
mėgautis skirtingu pramogos turiniu
pagal užklausimą. Sudarę plačiajuostį
interneto ryšį galite mėgautis interneto
turiniu, įskaitant meninius filmus ir
animacinius filmus.

"

•Būtinai prijunkite TV prie plačiajuosčio
interneto ir atlikite pradinį nustatymą ir
“Network Set-up” (45 psl.).

Interneto vaizdo funkcijos naudojimas
Vaizdo turinyje galite ieškoti į priekį arba
atgal. (Ši funkcija yra prieinama
priklausomai nuo interneto turinio
paslaugų.)

1 Paspauskite INTERNET VIDEO.
2 Paspauskite F/f/G/g, kad
išsirinktumėte reikalingą vaizdo
piktogramą, kurią atkursite, ir
paspauskite .

Grįžimas prie vieno vaizdo
atvaizdavimo

Paspauskite

RETURN.

z
•Sąsaja su interneto turiniu priklauso nuo
interneto turinio tiekėjo.
•Paslaugos blokuoja vaizdo turinį,
remdamosios televizoriaus “Parental Lock”
nustatymu. Kai kurie paslaugų tiekėjai
neremia šios funkcijos.
•Norėdami atnaujinti BRAVIA interneto vaizdo
įrašų atkūrimo funkcijos paslaugas
pagrindiniame meniu išsirinkite “Settings”,
po to “Network” meniu išsirinkite “Refresh
Internet Content” (46 psl.).

31

Namų tinklo funkcijų naudojimas

Tinklas be nustatyto saugumo
standarto, naudojant bet kokio tipo
bevielį LAN maršruto parinktuvą

BRAVIA interneto funkcijos
naudojimas vaizdo įrašų
atkūrimui

BRAVIA interneto valdiklių
naudojimas
Naudodami valdiklius galite ekrane
atvaizduoti skirtingą informaciją. Valdikliai
yra mažos parsisiunčiamos taikomosios
programos, kurios užtikrina lengvą prieigą
prie interaktyvaus turinio, kai televizorius
yra prijungtas prie interneto.

Informacijos fragmentų
perkėlimas ekrane
Perkelkite informacijos fragmentus,
naudodami nuotolinio valdymo pultą, ir
nustatykite juos pageidaujamoje ekrano
pozicijoje.

1 Paspauskite OPTIONS, kai yra iškeltas
fragmentas, kurį norite perkelti.

2 Paspauskite F/f, kad OPTIONS

meniu išsirinktumėte “Move Snippet”,
po to paspauskite .

"

•Būtinai prijunkite televizorių prie interneto ir
baikite pradinį nustatymą ir “Network Set-up”.
•Ši funkcija gali nebūti prieinama kai kuriuose
regionuose/šalyse.
•Prieinami valdikliai priklauso nuo regiono/
šalies.

Valdiklių įdiegimas
Galite įdiegti valdiklius, naudodami “XMB”
meniu “Network” kategorijoje esantį
“Widget Gallery” parametrą.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Network”, po to paspauskite

.

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“Widget Gallery”, ir paspauskite

.

4 Išsirinkite valdiklį, kurį norite įdiegti.
z
•Norėdami ištrinti valdiklius iškelkite valdiklį
“XMB” meniu, paspauskite OPTIONS, po to
išsirinkite “Delete”.

Valdiklių aktyvavimas
Paslėptus arba uždarytus valdiklius
galima aktyvuoti, naudojant “XMB” meniu
“Network” kategoriją.

3 Nustatykite fragmentą reikalingoje
pozicijoje, po to paspauskite

Vaizdų atvaizdavimas/
muzikinių/vaizdo įrašų failų
atkūrimas, naudojant tinklą
Mėgaukitės skirtingu turiniu, pavyzdžiui,
namų tinkle esančiais vaizdų/muzikiniais/
vaizdo įrašų failais, kurie yra išsaugoti
DLNA Certified medijos serveryje. Kai
naudojate namų tinklą, galite net kitame
kambaryje naudodami televizorių
mėgautis interneto ir/arba tinklo turiniu.
Kad būtų galima naudoti namų tinklą,
DLNA Certified įrenginys (pavyzdžiui,
VAIO) turi tarnauti serveriu.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte

3

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Network”, po to paspauskite

.

3 Išsirinkite reikalingą valdiklio
piktogramą, kuri yra nurodyta
“Network” kategorijoje.
Informacijos fragmentų išplėtimas
iki valdiklių
Iškelkite valdiklio sumažintą vaizdą,
kuris yra vadinamas informacijos
fragmentu (“snippet”), po to paspauskite
, kad jį išplėstumėte iki valdiklio.
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.

“Photo”, “Music” arba “Video”
kategorijoje pateiktus medijos
serverius.
Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
failus arba aplankus, esančius sąraše
išrinktame medijos serveryje, kuriuos
norite atkurti/atvaizduoti.

"

•Tinklo įrenginyje išsaugoti failai turi būti
suderinami su šiais failų formatais.
– Vaizdai: JPEG formatas
– Muzika: MP3 formatas arba linijinis PCM
formatas
– Vaizdo įrašai: serveryje išsaugotų failų
formatai - AVCHD arba MPEG2 formatas
(kai kuriais atvejais atkurti neįmanoma)

Vaizdų failų atvaizdavimas/muzikinių ir
vaizdo įrašų failų atkūrimas per TV,
valdant įrenginius

– Renderer funkcija
Galite TV ekrane atvaizduoti vaizdų failus/
atkurti muzikinius ir vaizdo įrašų failus,
kurie yra išsaugoti tinklo įrenginiuose
(pavyzdžiui, skaitmeniniame fotoaparate,
mobiliame telefone), tiesiogiai valdydami
paskirties įrenginį. Tinklo įrenginys turi
būti suderinamas su “Renderer” funkcija.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Settings”.

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte

“Network”, po to “Renderer”
parametre nustatykite “Renderer
Function”, “Renderer Access Control”
ir “Renderer Set-up”, jeigu reikia
(46 psl.).

4 Atvaizduokite/atkurkite medijos failus,

Serverio ekrano nustatymų
sureguliavimas
Galite išsirinkti namų tinklo serverius,
kurie bus atvaizduojami pagrindiniame
meniu.
Pagrindiniame meniu galima vienu metu
atvaizduoti iki 10 serverių.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Settings”.

Tinklo ryšio patikrinimas
Jeigu reikia, maršruto parinktuvui įveskite
atitinkamas raidžių-skaičių reikšmes.
Parametrai, kuriuos reikia nustatyti
(pavyzdžiui, IP adresas, potinklio kaukė,
DHCP), gali skirtis priklausomai nuo
interneto paslaugos tiekėjo arba maršruto
parinktuvo.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite interneto
paslaugos tiekėjo priskirtoje arba su
maršruto parinktuvu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Settings”.

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“Network”, po to paspauskite

.

4 Išsirinkite “Network Set-up”, po to
paspauskite

.

5 Išsirinkite “Auto”, kad automatiškai
nustatytumėte IP adresą ir įgaliotąjį
serverį, arba išsirinkite “Custom”, kad
juos nustatytumėte rankiniu būdu.
Atlikite nustatymų lange pateiktus
nurodymus.

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“Network”, po to paspauskite

.

4 Išsirinkite “Server Display Settings”,
po to paspauskite

.

5 Išsirinkite serverį, kurį norite
atvaizduoti pagrindiniame meniu, po
to sureguliuokite nustatymus.
Jeigu neįmanoma prisijungti prie namų
tinklo
TV nustato, ar serveris yra atpažįstamas
teisingai, kai jo neįmanoma prijungti prie
namų tinklo.
Jeigu diagnostikos rezultatai parodo
klaidą, patikrinkite įmanomas priežastis,
ryšį su tinklu ir nustatymus.

1 Paspauskite HOME.
2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte
“Settings”.

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte
“Network”, po to paspauskite

.

4 Išsirinkite “Server Diagnostics”, po to
paspauskite

.

Prasideda serverio diagnostika.
Kai serverio diagnostika yra baigta,
pasirodo jos rezultatų sąrašas.
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naudodami tinklo įrenginius.

Aktyvavimo langas leidžia išsirinkti
nustatymo metodą atitinkamai tinklo
terpei.
“View Network Status”: išsirinkite, kad
patvirtintumėte tinklo būseną.
“Wired Set-up”: naudokite, kad
prijungtumėte prie laidinio tinklo.
“Wireless Set-up”: naudokite, kad
prijungtumėte prie bevielio tinklo.

Meniu funkcijų naudojimas
TV pagrindinio meniu (XMB™) valdymas
TV pagrindinis meniu/XMB™ (XrossMediaBar) leidžia greitai prieiti prie programų sąrašų,
įvesties signalų šaltinių, TV nustatymų meniu ir t.t.
1 Paspauskite HOME, kad atidarytumėte XMB™.

Šaltinių kategorijos
juosta

Settings

System Settings

TV

Kategorijų juosta

2 Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte kategoriją.
Šaltinių kategorijos piktograma

Aprašymas

Settings

Visi reikalingi TV nustatymų pritaikymo parametrai (35 psl.).

Photo

Galite atvaizduoti vaizdų failus, naudodami USB įrenginius
arba tinklą, įskaitant interneto turinio paslaugas (23, 32 psl.).

Music

Galite atkurti muzikinius failus, naudodami USB įrenginius
arba tinklą, įskaitant interneto turinio paslaugas (23, 32 psl.).

Video

Galite atkurti vaizdo įrašų failus, naudodami USB įrenginius
arba tinklą, įskaitant interneto turinio paslaugas (23, 32 psl.).

Digital

Galite išsirinkti skaitmeninių kanalų ir skaitmeninių programų
vedlį (EPG) (18 psl.).

Analogue

Galite išsirinkti analoginį kanalą.

External Inputs

Galite išsirinkti įrenginį, kuris yra prijungtas prie TV.

Network

Galite naudoti interneto valdiklius (32 psl.). Galite prieiti prie
“Widget Gallery” ir parsisiųsti valdiklius. (BRAVIA interneto
valdikliai yra prieinami priklausomai nuo regiono/šalies.)

3 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte elementą, po to paspauskite .
4 Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
5 Paspauskite HOME, kad uždarytumėte.

"

•Galimybės, kurias galima sureguliuoti, skiriasi priklausomai nuo situacijos.
•Neprieinamos galimybės yra nuspalvintos pilkai arba nėra atvaizduojamos.
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TV nustatymų meniu
Product Support (produkto techninis rėmimas)
i-Manual

Atvaizduoja ekrane naudojimo instrukciją.
z
•Kai kurias funkcijas galima aktyvuoti tiesiogiai naudojant i-Manual.
Paspauskite , kad aktyvuotumėte funkciją, kai ekrano apatinėje dalyje
yra atvaizduojama “Use this function”.

System Update

Automatiškai atnaujina TV programinę įrangą, naudodamas anteną/kabelį/
internetą (kai prieinamas).
Kad programinė įrangą visada būtų atnaujinama į naujausią versiją,
rekomenduojama šį parametrą laikyti nustatytą į “On”.

"

•Programinė įranga yra atnaujinama, kai TV yra parengties būsenoje.
•Jeigu yra atliekamas atnaujinimas, televizoriaus įjungimas gali užimti
kelias minutes.
System Information

Atvaizduoja gamintoją, prekės ženklą, modelio numerį, serijos numerį,
programinės įrangos versiją ir signalo lygį. Yra atvaizduojamas duotu
momentu naudojamo kanalo signalo lygis.
Kai signalo lygis kinta, lygio indikacija ekrane didėja arba mažėja.

"

•Signalo lygis nėra prieinamas, kai naudojate analoginius kanalus arba
išorines įvestis.

Scene Select

Optimizuoja vaizdo ir garso kokybę, kai sureguliuojate toliau minėtus parametrus.

"

•Kai “Theatre Mode” nustatote į “On”, “Scene Select” yra automatiškai
nustatomas į “Cinema”.
Cinema

Optimizuoja vaizdą ir garsą kaip kino salėje.

Sports

Atvaizduoja natūralesnį vaizdą ir atkuria garsą lyg stadione.

Photo

Atgamina spausdintos nuotraukos tekstūrą ir spalvas.

"

•“Photo” yra prieinamas tik tada, kai įvesties signalas yra
1080i/p formato signalas.
Music

Leidžia gauti dinamišką ir aiškų garsą kaip koncerte.

Game

Leidžia mėgautis žaidimais puikia vaizdo ir garso kokybe.

Graphics

Mažina akių nuovargi dėl ilgo žiūrėjimo į vaizduoklį,
atvaizduodama aiškius ir detalius vaizdus.

General

Optimizuoja parametrus paprasto turinio žiūrėjimui.

Auto

Automatiškai optimizuoja vaizdo ir garso kokybę
atitinkamai įvesties šaltiniui.

(tęsinys)
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System Settings (sistemos nustatymai)

Eco

Clock/Timers

General Set-up

Keičia elektros sunaudojimo nustatymus.
Power Saving

Sumažina elektros sunaudojimą, sureguliuodama TV
fono apšvietimą. Kai yra išrinkta “Picture Off”, yra
girdimas tik garsas.

Light Sensor

Optimizuoja vaizdo nustatymus atitinkamai aplinkos
apšvietimui.

Idle TV Standby

Išjungia TV, jeigu nustatytą laiką jis nebuvo naudotas.

PC Power
Management

Perjungia TV į parengties būseną, jeigu 30 sekundžių
nėra priimamas signalas iš PC įvesties šaltinio.

Clock Set

Nustato laikrodį. Kai TV priima laikrodžio duomenis iš
transliuojamo signalo, laikrodžio neįmanoma nustatyti
rankiniu būdu.

Time Zone

Galite išsirinkti savo laiko zoną.

Auto DST

Perjungia tarp vasaros/žiemos laiko atitinkamai
kalendoriui.

On Timer

Nustatytu laiku įjungia televizorių iš parengties būsenos ir
suderina su reikalingu kanalu arba įvestimi.

Sleep Timer

Po nustatytos trukmės perjungia televizorių į parengties
būseną.
z
•Kai išjungiate ir vėl įjungiate TV, “Sleep Timer” yra
nustatomas į “Off”.

USB Auto Start

Išsirinkite “Slideshow” arba “Thumbnail View”, kad
automatiškai pradėtumėte vaizdų atvaizdavimą.

"

•Būtinai įjunkite TV prieš USB prijungimą.
Home Menu
Išsirinkite žymeklio greitį “Fast Scroll”, “Slow Scroll” arba
Cursor Movement “No Auto Repeat” naršymui meniu galimybėse.
Recommendations Ieško ir “Favourites” meniu “Recommendations”
parametre atvaizduoja programas, kurios atitinka
vartotojo skonį.
Quick Start

Kai paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto maitinimo
mygtuką, televizorius įsijungia greičiau, nei įprastai.
Galima nustatyti maksimaliai tris trukmes. Kai “Smart
Mode” nustatote į “On”, TV įsijungia tuo dienos metu, kai
televizorių žiūrite dažniausiai.

"

•Jeigu yra nustatytas “Quick Start”, elektros
sunaudojimas gali būti didesnis.
Logo Illumination Įjungia/išjungia TV priekyje esančio Sony logotipo
apšvietimą.
Panel Key
Illumination
(tik modeliams
KDL-52/40NX800)

Įjungia skydelio mygtukų indikatorių. Išsirinkite “Auto”,
kad indikatorius šviestų tik tada, kai paliečiate TV galinėje
dalyje dešinėje pusėje esančius mygtukus, arba
išsirinkite “On”, kad indikatorius šviestų, kol TV yra
įjungtas.

Factory Settings

Visų parametrų nustatymus grąžina į pradinę padėtį.
Po šio proceso baigimo pasirodo pradinio nustatymo
langas.

Language

Nustato ekrano parodymų atvaizdavimui naudojamą kalbą.

Radio Display

Atvaizduoja ekrano fono vaizdą radijo laidos atkūrimo metu. Fono vaizdu
galite išsirinkti šabloną arba “Photo Slideshow”.

Parental Lock

Nustato žiūrėjimo amžiaus ribojimą arba blokuoja nustatytus kanalus.
Norėdami žiūrėti programą, kuriai yra priskirtas įvertinimas, arba blokuotą
kanalą, įveskite teisingą PIN raktą.
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PIN Code

Auto Start-up

Įveskite PIN raktą, kad aktyvuotumėte “Parental Lock”.
Galite taip pat pakeisti PIN raktą.
z
•PIN raktas 9999 yra priimamas visada.

Galite atlikti pradinį nustatymą, kurio langas pasirodo, kai pirmą kartą
prijungiate televizorių, ir išsirinkite kalbą ir šalį/regioną, kad dar kartą
suderintumėte TV su visais prieinamais kanalais. Net jeigu sureguliavote
nustatymus, kai pirmą kartą prijungėte televizorių, įmanoma, juos reikės
pakeisti po gyvenamos vietos keitimo arba norint surasti naujus kanalus.

Display (ekranas)
Picture

Target Inputs

Išsirinkite “Current”, kad pritaikomi vaizdo nustatymai
būtų taikomi tik dabartinei įvesčiai. Išsirinkite
“Common”, kad pritaikomi vaizdo nustatymai būtų
taikomi vismoms įvestims.

Picture Mode

Nustato vaizdo veikseną. Prieinami parametrai skiriasi
priklausomai nuo scenos išsirinkimo nustatymų.
Stiprina vaizdo kontrastą ir ryškumą.

Standard

Skirtas paprastiems vaizdams.
Rekomenduojamas pramogai
namuose.

Custom

Išsaugo mėgstamiausius
nustatymus.

Cinema

Skirtas filmams. Pritaikytas kino
teatro veiksenai.

Sports

Optimizuoja vaizdo kokybę sporto
laidų žiūrėjimui.

Game-Standard Standartinis vaizdas, kuris yra
pritaikytas žaidimų žaidimui.
Game-Original Galite sureguliuoti žaidimo vaizdą
atitinkamai savo skoniui.
Graphics

Optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų
patogiau žiūrėti grafikus.

Photo-Vivid

Stiprina vaizdų kontrastą, ryškumą ir
spalvas.

Photo-Standard Skirtas vaizdų atvaizdavimui,
naudojant standartinę veikseną.
Photo-Original Stiprina vaizdų šiltas spalvas.
Photo-Custom

Sureguliuoja vaizdų atvaizdavimo
detalius nustatymus ir išsaugo
mėgstamiausius nustatymus.

Reset

Visų “Picture” parametrų, išskyrus “Target Inputs”,
“Picture Mode” ir “Advanced Settings”, nustatymus
grąžina į pradinę padėtį.

Backlight

Sureguliuoja fono apšvietimo ryškumą.

Contrast

Padidina arba sumažina vaizdo kontrastą.

Brightness

Padaro vaizdą šviesesnį arba tamsesnį.

Colour

Stiprina arba švelnina spalvų intensyvumą.

Hue

Stiprina arba švelnina žalius ir raudonus atspalvius.

"

•“Hue” yra prieinamas priklausomai nuo spalvų sistemos.

(tęsinys)
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Vivid

Colour
Temperature

Sureguliuoja vaizdo baltas spalvas.
Cool

Priskiria baltoms spalvoms mėlyną
atspalvį.

Neutral

Priskiria baltoms spalvoms neutralų
atspalvį.

Warm 1/Warm 2 Priskiria baltoms spalvoms rausvą
atspalvį. “Warm 2” priskiria rausvesnį
atspalvį už “Warm 1”.
Sharpness

Padaro vaizdą ryškesnį arba švelnesnį.

Noise Reduction Sumažina vaizdo triukšmų lygį (“sniegas”).

"

•“Noise Reduction” yra prieinamas, kai “Intelligent
Picture” yra nustatytas į “Off”.
MPEG Noise
Reduction

Sumažina MPEG formatu suglaudinto vaizdo signalo
triukšmus.

Motionflow

Užtikrina vaizdo signalo tolygesnį atvaizdavimą ir
sumažina jo išsiliejimą.
High

Užtikrina filmo vaizdo signalo
tolygesnį atvaizdavimą.

Standard

Užtikrina vaizdo signalo tolygesnį
atvaizdavimą. Naudokite šį
nustatymą standartinėse situacijose.

Off

Naudokite šį nustatymą, jeigu “High”
arba “Standard” nustatymo naudojimo
atveju yra triukšmų.

"

•Priklausomai nuo vaizdo vaizdo efektas gali nebūti
pastebimas, net jeigu keičiate nustatymus.
Film Mode

Pagerina vaizdo signalo atvaizdavimą, kai yra
atvaizduojamas į DVD arba vaizdajuostę įrašytas filmo
vaizdas, sumažinamas vaizdo išsiliejimas ir grublėtumas.
Auto 1

Užtikrina vaizdo signalo tolygesnį
atvaizdavimą, palyginti su pradiniu
filmo turiniu. Naudokite šį nustatymą
standartinėse situacijose.

Auto 2

Filmo turinys yra atvaizduojamas
nepakeistas.

Off

"

•Jeigu vaizde yra nereguliarūs signalai arba labai daug
triukšmų, “Film Mode” yra automatiškai išjungiamas,
net jeigu yra išrinktas “Auto 1” arba “Auto 2”.
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Advanced
Settings

Galite detaliau nustatyti “Picture” parametrus. Šie
nustatymai nėra prieinami, kai “Picture Mode” yra
nustatytas į “Vivid” (arba “Photo-Vivid”).
Reset

Visų papildomų parametrų nustatymai
yra grąžinami į pradinę padėtį.

Black Corrector Stiprina vaizdo juodas zonas, kad
gautumėte stipresnį kontrastą.

Screen
(išskyrus kompiuterio
signalo įvestį)

Adv. Contrast
Enhancer

Sureguliuoja “Backlight” ir
“Contrast”, nustatydamas ekrano
ryškumą. Šis nustatymas yra
efektuvus, kai naudojate tamsius
vaizdus ir vaizdo įrašus.

Gamma

Sureguliuoja balansą tarp vaizdo
šviesių ir tamsių zonų.

Auto Light
Limiter

Sumažina šviesos ryškumą,
pavyzdžiui, scenoms, kuriose visas
vaizdas yra baltas.

Clear White

Akcentuoja baltas spalvas.

Live Colour

Padaro spalvas gyvesnes.

White Balance

Sureguliuoja kiekvienos spalvos
temperatūrą.

Išsirinkite “Current”, kad pritaikomi vaizdo nustatymai
būtų taikomi tik dabartinei įvesčiai. Išsirinkite
“Common”, kad pritaikomi vaizdo nustatymai būtų
taikomi visoms įvestims.

Screen Format

Žiūrėkite “Ekrano formato keitimas rankiniu būdu” (17 psl.).

Auto Format

Automatiškai keičia “Screen Format” atitinkamai
įvesties signalui. Jeigu norite naudoti “Screen Format”
parametre nustatytą nustatymą, išsirinkite “Off”.

4:3 Default

Nustato pradinį ekrano formatą 4:3 laidoms.

Auto Display
Area
Display Area

Smart

Paprasto 4:3 formato laidos yra
atvaizduojamos su plataus ekrano
efekto imitacija.

4:3

Paprasto 4:3 formato laidos yra
atvaizduojamos teisingomis
proporcijomis.

Off

Yra naudojamas nustatymas, kuris
yra nustatytas “Screen Format”
parametre.

Automatiškai nustato vaizdui geriausiai pritaikytą
atvaizdavimo zoną.
Sureguliuoja vaizdo atvaizdavimo zoną.
Full Pixel

Vaizdas yra atvaizduojamas pradiniu
dydžiu, tačiau gali būti apkirptos
vaizdo dalys.

+1

Vaizdas yra atvaizduojamas jo
pradiniu dydžiu.

Normal

Vaizdas yra atvaizduojamas
rekomenduotu dydžiu.

-1

Vaizdas yra padidinamas, kad jo šonai
būtų už atvaizdavimo zonos ribų.

Screen Position

Sureguliuoja vaizdo vertikalią ir horizontalią poziciją.

Vertical Size

Sureguliuoja vaizdo vertikalų dydį.

(tęsinys)
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Target Inputs

(kompiuterio signalo
įvesčiai)

Video Input Settings

Auto Adjustment PC veiksenai automatiškai sureguliuoja atvaizdavimo
zonos poziciją ir vaizdo fazę.
z
•“Auto Adjustment” gali neveikti teisingai kai kurių
įvesties signalų naudojimo atveju. Tokiu atveju
rankiniu būdu sureguliuokite “Phase”, “Pitch”,
“Horizontal Shift” ir “Vertical Shift”.
Reset

Visų PC ekrano parametrų nustatymus grąžina į
pradinę padėtį.

Phase

Sureguliuoja fazę, kai blyksi ekranas.

Pitch

Sureguliuoja žingsnį, kai vaizde yra nepageidaujamos
vertikalios linijos.

Horizontal Shift

Sureguliuoja vaizdo horizontalią poziciją.

Vertical Shift

Sureguliuoja vaizdo vertikalią poziciją.

Screen Format

Nustato “Screen Format” vaizdų atvaizdavimui iš
kompiuterio.

Colour System

Normal

Vaizdas yra atvaizduojamas pradiniu
dydžiu.

Full 1

Vaizdas yra padidintas, išsaugant jo
pradines proporcijas, kad jis
užpildytų atvaizdavimo zoną.

Full 2

Vaizdas yra padidintas, kad jis
užpildytų atvaizdavimo zoną.

Išsirinkite spalvų sistemą atitinkamai įvesties signalui iš
įvesties šaltinio.

Sound (garsas)
Sound

Target Inputs

Išsirinkite “Current”, kad pritaikomi garso nustatymai
būtų taikomi tik dabartinei įvesčiai. Išsirinkite
“Common”, kad pritaikomi garso nustatymai būtų
taikomi vismoms įvestims.

Sound Mode

Nustato garso veikseną. “Sound Mode” parametre yra
galimybės, kurios yra geriausiai pritaikytos atitinkamai
vaizdo įrašams ir vaizdams. Prieinamos galimybės skiriasi
priklausomai nuo scenos išsirinkimo nustatymo.
Dynamic

Yra stiprinamas aukštųjų ir žemųjų dažnių
garsas, kad garsas būtų aiškesnis.

Standard Yra atkuriamas natūralus garsas.
Clear
Voice
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Balsas tampa aiškesnis, o fono garsas
tylesnis.

Reset

Visų “Sound” parametrų, išskyrus “Target Inputs” ir “Sound
Mode”, nustatymai yra grąžinami į pradinę padėtį.

Treble

Sureguliuoja aukštųjų dažnių garsą.

Bass

Sureguliuoja žemųjų dažnių garsą.

Balance

Akcentuoja dešiniojo arba kairiojo kanalo garsą.

Surround

Leidžia išsirinkti pritaikomus erdvinio skambėjimo
efektus priklausomai nuo TV programos žanro (filmai,
sportas, muzika ir t.t.) arba vaizdo žaidimo.
Prieinamos galimybės skiriasi priklausomai nuo “Scene
Select” nustatymų.
S-FORCE Virtualiai atkuria natūralų garsą.
Front
Surround
Sports

Sukuria erdvinio skambėjimo efektus, lyg
sporto rungtynes žiūrėtumėte gyvai.

Music

Sukuria erdvinio skambėjimo efektus, lyg
būtumėte koncerte.

Cinema

Sukuria erdvinio skambėjimo efektus kaip
kino teatrų aukštos klasės garso sistemos.

Game

Leidžia mėgautis virtualių žaidimų pasauliu.

Off

Išjungia “Surround”.

"

•Prieš “Surround” išsirinkimą būtinai nustatykite
“Scene Select” parametrus atitinkamai programos
tipui, kurią žiūrėsite, kad galėtumėte mėgautis
erdvinio skambėjimo efektais.
Sound Enhancer Atkuria aiškų garsą, stiprindamas aukštųjų dažnių garsus.
Išsaugo nekintantį garso lygį visų laidų ir reklamų
atkūrimo atveju (pavyzdžiui, reklamos dažniausiai būna
garsesnės už laidas).

Volume Offset

Sureguliuoja duotu momentu naudojamos įvesties
garso lygį palyginti su kitomis įvestimis, kai “Target
Inputs” yra nustatytas į “Current”.

Nustato garsą stereofoniniam arba dvikalbiam perdavimui.
Stereo/Mono

Skirtas stereofoninėms laidoms.

A/B/Mono

Skirtas dvikalbėms laidoms, 1 garso kanalui išsirinkite
“A”, 2 garso kanalui išsirinkite “B”, o “Mono” išsirinkite
monofoniniam kanalui, jeigu jis yra prieinamas.

"

•Jeigu išsirenkate kitą įrenginį, kuris yra prijungtas prie TV, nustatykite
“Dual Sound” į “Stereo”, “A” arba “B”.
Speakers

TV Speakers

Įjungia ir perduoda TV garsą per TV garsiakalbius.

Audio System

Išjungia TV garsiakalbius ir perduoda TV garsą per
išorinį garso įrenginį, kuris yra prijungtas prie TV garso
išvesties lizdų.

"

•Kad galėtumėte naudoti daugiakanalį garsą, išsirinkite išorinę garso
sistemą ir prijunkite su Dolby Digital suderinamo įrenginio optinę išvestį.
•Reikia išsirinkti “Audio System”, jeigu norite klausytis 5.1 daugiakanalio
garso.
Headphone Settings

Headphone
Speaker Link

Įjungia/išjungia TV vidinius garsiakalbius, kai prie TV
prijungiate ausines.

Key Tone

Išsirinkite “On”, kad nuotolinio valdymo pulto naudojimo metu būtų
atkuriamas garso signalas.

Optical Out

Skirtas per DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) perduodamiems garso
signalams. Išsirinkite “Auto”, kai naudojate įrenginius, kurie yra suderinami
su Dolby Digital, arba išsirinkite “PCM”, kai naudojate įrenginius, kurie
nėra suderinami su Dolby Digital.

(tęsinys)
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Dual Sound

Auto Volume

Analogue Set-up (analoginiai nustatymai)
Programme List
Display

Išsirinkite “Off”, kad XMB (XrossMediaBar) meniu nebūtų rodomas
analoginių kanalų sąrašas.

1 Digit Direct

Nustatykite į “On”, kad galėtumėte išsirinkti kanalus, naudodami nuotolinio
valdymo pulto vieną skaičiaus mygtuką (0 – 9).

"

•Neįmanoma išsirinkti kanalo, turinčio 10 arba didesnį numerį, nuotoliniu
valdymo pultu įvedant du skaičius.
Auto Tuning

Automatiškai suderina TV su visais prieinamais analoginiais kanalais ir
išsaugo jų nustatymus TV atmintyje. Galite naudoti “Auto Tuning” po
gyvenamos vietos arba paslaugos tiekėjo keitimo, arba tada, kai tampa
prieinami nauji kanalai.

Programme Sorting

Keičia TV atmintyje išsaugotų analoginių kanalų tvarką.

Programme Labels

Intelligent Picture

Manual Programme
Preset

Priskiria kanalui išrinktą pavadinimą.
Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte kanalą, kuriam norite priskirti
pavadinimą, po to paspauskite .
2 Paspauskite F/f, kad išsirinktumėte raidę arba skaičių (“_” tarpui), po
to paspauskite g.
Jeigu yra įvestas neteisingas ženklas
Paspauskite G/g, kad išsirinktumėte neteisingą ženklą. Po to
paspauskite F/f, kad išsirinktumėte teisingą ženklą.
3 Pakartokite 2 veiksmą, kol pavadinimas bus baigtas, po to paspauskite.
4 Paspauskite , kad baigtumėte šią procedūrą.

1

On with Indicator Automatiškai sumažina vaizdo triukšmus. Signalo lygio
juosta pasirodo, kai keičiate kanalą arba perjungiate iš
įvesties šaltinio į TV programą.
On

Automatiškai sumažina vaizdo triukšmus.

Off

Išjungia “Intelligent Picture” funkciją.

Norėdami nustatyti kanalą paspauskite PROG +/–, kad išsirinktumėte
kanalo numerį.

"

•Neįmanoma išsirinkti kanalo numerio, kuris yra nustatytas į “Skip” (42 psl.).
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Programme

Galite išsirinkti kanalo numerį, su kuriuo norite suderinti
TV rankiniu būdu.

System

Galite išsirinkti TV transliavimo sistemą.

Channel

Išsirinkite “S” kabelinės televizijos kanalams arba
išsirinkite “C” antžeminio transliavimo kanalams.

AFT

Galite rankiniu būdu tiksliai suderinti TV su išrinktu
kanalu, jeigu manote, kad vaizdo kokybę pagerins
nedidelis dažnio sureguliavimas.
Kai yra išrinktas “On”, tikslaus derinimo sureguliavimai
yra atliekami rankiniu būdu.

Audio Filter

Pagerina atskirų kanalų garsą, jeigu monofoninių laidų
garse yra iškrypimų.

"

•Neįmanoma priimti stereofoninio arba dvikalbio
garso, kai yra išrinktas “Low” arba “High”.
Skip

Praleidžia nenaudojamą analoginį kanalą, kai
paspaudžiate PROG +/–, kai norite išsirinkti kanalą.
Norėdami išsirinkti kanalus, kurie yra praleidžiami,
naudokite atitinkamus skaičių mygtukus.

Signal Level

Atvaizduoja dabartinės programos signalo lygį.

Digital Set-up (skaitmeniniai nustatymai)
Subtitle Set-up

Audio Set-up

Subtitrų pagalba (jeigu prieinami) atvaizduoja vizualią
pagalbą neprigirdintiems, jeigu yra išrinktas “For Hard
Of Hearing”.

Primary
Preferred
Language

Galite išsirinkti subtitrų pirminę kalbą.

Secondary
Preferred
Language

Galite išsirinkti subtitrų antrinę kalbą.

Audio Type

Perjungia į laidą, kuri yra skirta neprigirdintiems
žmonėms, kai yra išrinktas “For Hard Of Hearing”.

Primary
Preferred
Language

Galite išsirinkti pirminę laidos kalbą. Kai kurie
skaitmeniniai kanalai gali laidos garsą perduoti
keliomis kalbomis.

Secondary
Preferred
Language

Galite išsirinkti antrinę laidos kalbą.

Audio
Description

Teikia vizualios informacijos garso aprašymą (pasakojimą),
jeigu TV kanalai perduoda tokią informaciją.

Mixing Level

Sureguliuoja TV pagrindinio garso ir “Audio
Description” išvesties garso lygį.

Dynamic Range

Kompensuoja garso signalo lygio skirtumą tarp
skirtingų kanalų (tik Dolby Digital garsas).

"

•Įmanoma, šis efektas nebus pastebimas arba skirsis
priklausomai nuo programos nepriklausomai nuo
“Dynamic Range” nustatymo.
MPEG Audio
Level

Galite sureguliuoti MPEG garso lygį.

Digital Auto Tuning

Automatiškai suderina TV su visais prieinamais skaitmeniniais kanalais ir
išsaugo jų nustatymus TV atmintyje. Galite naudoti “Digital Auto Tuning” po
gyvenamos vietos arba paslaugos tiekėjo keitimo, arba tada, kai tampa
prieinami nauji kanalai.

Auto Tuning Range

Išsirinkite derinimo diapazoną, kokiu norite ieškoti prieinamų kanalų.

Digital Programme
Sorting

Normal

Galite ieškoti savo regione/šalyje.

Full

Galite ieškoti nepriklausomai nuo regiono/šalies.

Galite ištrinti nereikalingus kanalus arba keisti TV atmintyje išsaugotų
skaitmeninių kanalų tvarką.

Digital Manual Tuning Galite rankiniu būdu suderinti TV su skaitmeniniais kanalais, kai “Digital
Auto Tuning” yra nustatytas į “Antenna”.

(tęsinys)
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Meniu funkcijų naudojimas

Subtitle Setting

Digital Auto Service
Update

Priima ir išsaugo naujas skaitmenines paslaugas, kai jos tampa
prieinamos.

Service Replacement Automatiškai keičia kanalą, kai operatorius keičia programos perdavimą į
kitą kanalą.
CA Module Set-up

Užtikrina prieigą prie mokamų TV paslaugų, kai turite ribotos prieigos
modulį (CAM) ir lustinę kortelę. Žiūrėkite 21 psl. dėl
(PCMCIA) plyšio
buvimo vietos.

External Inputs (išorinės įvestys)
AV Preset

Išorinėms įvestims priskiria piktogramas arba pavadinimus. Išsirinkite “Auto”,
kad piktogramos arba pavadinimai būtų atvaizduojami tik tada, kai įrenginys
yra prijungtas, arba “Always”, kad jie būtų atvaizduojami nepriklausomai nuo
prijungimo padėties.

"

•Kai naudojate SCART ryšį, praleidimo nustatyti neįmanoma.
•Kai naudojate kompiuterio ryšį, neįmanoma nustatyti piktogramos ir pavadinimo.
AV2/Component
Input

Perjungia tarp komponentinės įvesties ir AV2 įvesties. Jeigu išsirenkate “Auto”,
TV nustato lizdo prijungimo signalą ir perjungia į komponentą arba AV2 įvestį.

"

•Neįmanoma vienu metu naudoti komponentinės ir AV2 įvesties.
HDMI Set-up

Sudaro ryšį su įrenginiu, kuris remia “Control for HDMI” funkciją.

"

•“Control for HDMI” nustatymus reikia atlikti, naudojant prijungtą įrenginį.
Control for HDMI Susieja TV ir prijungto įrenginio veiksmus. Nustatytų Sony
įrenginių naudojimo atveju, kurie yra suderinami su “Control
for HDMI”, šis nustatymas yra taikomas automatiškai, kai
juos prijungiate, jeigu yra išrinktas “On”.
Auto Devices Off

Išjungia prijungtą įrenginį, kai išjungiate TV.

Auto TV On

Įjungia TV, kai prijungtą įrenginį įjungiate arba naudojate
atkūrimui ir t.t.

HDMI Device List Atvaizduoja su HDMI valdymu suderinamų prijungtų
įrenginių sąrašą.
Device Control
Keys

"

Galite išsirinkti TV nuotolinio valdymo mygtukų funkcijas,
kad galėtumėte valdyti prijungtą įrenginį.
Normal

Pagrindinių veiksmų valdymui, pavyzdžiui,
naršymo mygtukai (į viršų, į apačią, į kairę
arba į dešinę ir t.t.).

Tuning Keys

Pagrindinių veiksmų valdymui ir su kanalais
susietų mygtukų naudojimui, pavyzdžiui,
PROG +/– arba 0 - 9 ir t.t. Tai yra patogu, kai
nuotolinio valdymo pultu valdote imtuvą
arba televizoriaus imtuvą ir t.t.

Menu Keys

Pagrindinių veiksmų valdymui ir HOME/
OPTIONS mygtukų naudojimui. Tai yra
patogu, kai nuotolinio valdymo pultu
valdote BD grotuvo ir t.t. meniu.

Tuning and
Menu Keys

Pagrindinių veiksmų valdymui, su
kanalais susietų mygtukų ir HOME/
OPTIONS mygtukų naudojimui.

•Neįmanoma naudoti “Control for HDMI”, jeigu TV veiksmai yra susieti su
garso sistemos, kuri yra suderinama su HDMI valdymu, veiksmais.
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Network (tinklas)
Network Set-up

IP Address
Setting

Išsirinkite “Manual”, kad rankiniu būdu nustatytumėte
IP adresą, arba paspauskite “Auto”, kad jis būtų
nustatytas automatiškai.

IP Address/
Sureguliuokite kiekvieną nustatymą, kai “IP Address
Subnet Mask/
Setting” parametre išsirinkote “Manual”.
Default Gateway/
Primary DNS/
Secondary DNS
MAC Address

Atvaizduoja MAC adresą, kuris yra užfiksuotas,
unikalus tinklo įrenginio identifikatorius.

Proxy Server

Sureguliuoja įgaliotojo serverio pavadinimą ir prievado
numerį, kai naudojate įgaliotąjį serverį.

Network (SSID)

Išsirinkite paskirties maršruto parinktuvo SSID (tinklo
pavadinimas).

Security

Leidžia išsirinkti pritaikytą saugumo raktą.

Built-in Wireless LAN Išsirinkite “Off”, kad išjungtumėte integruotą bevielį LAN.

"

•“Built-in Wireless LAN” yra prieinamas priklausomai nuo regiono/šalies.
Skirtas kartotiniam prisijungimui prie interneto, kad galėtumėte priimti
interneto turinio paslaugas.

Server Display
Settings

Atvaizduoja prijungtų serverių sąrašą. Galite išsirinkti serverį, kurį norite
matyti pagrindiniame meniu.

Server Diagnostics

Nustato, ar leisti TV prisijungti prie kiekvieno serverio namų tinkle.

Renderer

Renderer
Function

Leidžia per televizorių atvaizduoti vaizdų/atkurti
muzikinius/vaizdo įrašų failus, kurie yra išsaugoti
kituose valdymo įrenginiuose, pavyzdžiui,
skaitmeniniame fotoaparate arba mobiliame telefone,
valdydami šiuos įrenginius per tinklą.

Renderer Access Išsirinkite “On”, kad leistumėte prieigą iš nustatyto
Control
valdymo įrenginio.
Renderer Set-up “Automatic Access Permission” leidžia automatiškai
prisijungti prie televizoriaus, kai valdymo įrenginys
prisijungia prie jo pirmą kartą. Kai “Smart Select” yra
nustatytas į “On”, TV gali reaguoti į valdymo įrenginių
siunčiamus infraraudonus signalus. Galite nustatyti TV
pavadinimą, kuris yra atvaizduojamas valdymo
įrenginio “Renderer Name”.
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Refresh Internet
Content

Papildoma informacija
Priedų pastatymas (kronšteinas montavimui prie sienos)
Klientams:
Produkto kokybės išsaugojimo ir saugumo sumetimais, Sony rekomenduoja, kad TV
pastatymą atliktų Sony platintojas arba licencijuotas rangovas. Nebandykite jo statyti
pačių jėgomis.
Sony platintojams ir rangovams:
Didelį dėmesį skirkite saugumui, kai montuojate šį priedą, atliekate jo periodišką
aptarnavimą arba patikrą.
Šį TV galima tvirtinti prie sienos, naudojant kronšteiną SU-WL700 (parduodamas atskirai).
• Kad teisingai pastatytumėte, žiūrėkite su kronšteinu komplektuojamą naudojimo
instrukciją.
• Žiūrėkite skyrelį “Stalo stovo atidalinimas nuo TV” (7 psl.).

"

•Nuimkite apatinį dangtelį ir lizdo dangtelį, kai tvirtinate prie sienos (tik modeliams
KDL-52/40NX800).
•Būtinai naudokite su televizoriumi komplektuojamas juodas poveržles, kai tvirtinate prie sienos (tik
KDL-52/40NX800).

Šio televizoriaus teisingam sumontavimui reikalinga pakankama patirtis, ypač, kad
būtų galima teisingai nustatyti sienos stiprumą, kuris turi būti pakankamas, kad
išlaikytų televizoriaus svorį. Montavimo darbus patikėkite Sony platintojui arba
licencijuotam rangovui ir montavimo metu didelį dėmesį skirkite saugumui. Sony
neatsako už gadinimus arba sužalojimus, kuriuos gali sukelti neteisingas elgimasis su
televizoriumi arba neteisingas jo pastatymas.

ĮSPĖJIMAI

Montavimo kronšteiną gerai pritvirtinkite prie
sienos, atlikdami šioje ir su kronšteinu
komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje
pateiktus nurodymus. Skliausteliuose yra
nurodyti pastatymo žingsniai, kurie yra
aprašyti kronšteino naudojimo instrukcijoje.

1 Patikrinkite su kronšteinu
komplektuojamas dalis (1).
Žiūrėkite su kronšteinu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

2 Nustatykite pastatymo vietą (2-1).
Žiūrėkite “TV pastatymo vietos
matmenys”. Užtikrinkite atitinkamą
laisvą talpą tarp televizoriaus, lubų ir
sienos iššikišusių dalių, kaip yra
nurodyta instrukcijoje.
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3 Pritvirtinkite pagrindo kronšteiną prie
sienos (nuo 2-2 iki 3).
Nustatykite varžtų pozicijas sienoje ir
pastatykite kronšteino pagrindą.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su
kronšteinu montavimui prie sienos
komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.

4 Jeigu reikia, atjunkite stalo stovą nuo
televizoriaus (4-1).
•Iš pradžių nuimkite apatinį dangtelį ir
lizdo dangtelį, po to atjunkite stalo
stovą (tik modeliams KDL-52/
40NX800).

8 Paruoškite popierinį šabloną. (5-2)

•Išsamesnę informaciją žiūrėkite
“Stalo stovo atidalinimas nuo TV”
(7 psl.).

5 Prijunkite komplektuojamą srovės
laidą (5-1).

1 Žiūrėkite “TV pastatymo vietos
matmenys” ir šablone pažymėkite TV
kontūrus.
2 Priklijuokite šabloną prie sienos,
kaip yra nurodyta su kronšteinu
montavimui prie sienos
komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
Kad baigtumėte pastatymą, atlikite su
kronšteinu montavimui prie sienos
komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje pateiktus nurodymus
(nuo 5-3 iki 6)

"

•Nepritvirtinkite apatinio dangtelio.

6 Sudėkite poveržles (tik modeliams
KDL-52/40NX800).
1 Išsukite keturis varžtus ir
laikykite juos vaikams
neprieinamoje vietoje.

Papildoma informacija

2 Sudėkite
keturias
poveržles
(kompl.).

"

•Jeigu vėl tvirtinate stalo stovą, būtinai
suveržkite keturis varžtus (prieš tai išsuktus)
jiems skirtose angose TV galinėje pusėje (tik
modeliams KDL-52/40NX800).

7 Pritvirtinkite montavimo kronšteiną ir
fiksavimo kronšteiną (nuo 4-3 iki 4-7).
Žiūrėkite su kronšteinu montavimui
prie sienos komplektuojamą
naudojimo instrukciją.

(tęsinys)
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TV pastatymo vietos matmenys

Ekrano centras
Vienetas: cm

Modelio numeris
KDL-

Ekrano dydis

Ekrano centro
dydis

Kiekvieno pastatymo kampo dydis
Kampas (0°)

Kampas (20°)

A

B

C

D

E

F

G

H

52NX800

126,1

78,7

1,3

42,1

7,5

38,9

74,5

48,8

46NX700

112,7

71,6

5,2

42,7

7,5

36,2

67,9

49,3

40NX800

99,4

63,5

8,9

42,1

7,5

33,7

60,2

48,8

40NX700

99,4

64,1

8,9

42,7

7,5

33,7

60,8

49,3

Lentelėje nurodyti skaičiai gali truputį skirtis priklausomai nuo pastatymo.
ĮSPĖJIMAS

Siena, prie kurios bus tvirtinamas TV, turi būti pakankamai stipri, kad išlaikytų svorį, kuris maždaug
keturis kartus viršija TV svorį. Informaciją apie svorį žiūrėkite skyriuje “Techniniai duomenys” (49 psl.).
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Techniniai duomenys
Sistema
Skydelio sistema

LCD (skystųjų kristalų ekranas) skydelis

TV sistema

Analoginė: priklausomai nuo išrinktos šalies/regiono B/G/H, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C

Spalvų/vaizdo sistema

Analoginė: PAL, PAL60 (tik vaizdo įvestis), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4

Priimamų kanalų
diapazonas

Analoginis: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Skaitmeninis: VHF/UHF

Garso išvesties galia

10 W + 10 W

Įvesties/išvesties lizdai
Antenos kabelis
/

AV1

75 omų išorinės antenos lizdas, kuris yra skirtas VHF/UHF
21 kontakto Scart lizdas (CENELEC standartas), įskaitant garso/vaizdo įvestį, RGB įvestį ir TV
garso/vaizdo išvestį.

COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4

AV2

Remiami formatai: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Garso įvestis (RCA lizdai)
Vaizdas: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
Analoginė garso įvestis (mini lizdas) (tik HDMI IN 2)
Kompiuterio signalo įvestis (51 psl.)
Vaizdo įvestis (RCA lizdas)

DIGITAL AUDIO OUT Skaitmeninis optinis lizdas (dviejų kanalų linijinis PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
PC IN

Kompiuterio signalo įvestis (mini D-sub 15 kontaktų) (51 psl.)
Kompiuterio garso signalo įvestis (mini lizdas)
USB lizdas
Ausinių lizdas

i

CAM (ribotos prieigos modulis) plyšys

LAN

10BASE-T/100BASE-TX jungtis (Priklausomai nuo tinklo naudojimo terpės gali skirtis ryšio
greitis. 10BASE-T/100BASE-TX ryšio greitis ir kokybė nėra garantuojami, naudojant šį TV.)
* LAN ryšiui naudokite 7 kategorijos 10BASE-T/100BASE-TX kabelį (nekompl.).

52NX800

46NX700

40NX800

40NX700

Papildoma informacija

Modelio pavadinimas
KDL-

Maitinimas ir kiti parametrai
Maitinimas

220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz

Ekrano dydis (įstrižainė)

52 coliai/
apyt. 132,2 cm

Ekrano skiriamoji geba

1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijos (vertikaliai)

Elektros
sunaudojimas

Naudojant
“Home”/
“Standard”
veikseną

125 W

96 W

104 W

81 W

Naudojant
“Shop”/
“Vivid”
veikseną

169 W

129 W

133 W

109 W

46 coliai/
apyt. 116,8 cm

40 colių/apyt. 101,6 cm

Elektros sunaudojimas
parengties būsenoje*1

0,23 W
(18 W, kai “Quick Start” yra nustatytas į “On”)

0,2 W
(18 W, kai “Quick Start” yra nustatytas į “On”)

Vidutinis metinis elektros
sunaudojimas*2

183 kWh

152 kWh

140 kWh

118 kWh

Matmenys (apyt.) (pl × a × g)
su stalo stovu

126,1 × 81,9 × 40,0 cm 112,7 × 74,8 × 32,0 cm 99,4 × 66,9 × 29,0 cm 99,4 × 67,3 × 29,0 cm

be stalo stovo

126,1 × 78,7 × 6,4 cm

112,7 × 71,6 × 6,4 cm

99,4 × 63,5 × 6,4 cm

99,4 × 64,1 × 6,4 cm

(tęsinys)
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Modelio pavadinimas
KDL-

52NX800

46NX700

40NX800

40NX700

su stalo stovu

36,1 kg

27,8 kg

23,8 kg

22,6 kg

be stalo stovo

30,1 kg

24,0 kg

20,1 kg

19,2 kg

Komplektuojami priedai

Žiūrėkite skyrių “Komplektuojami priedai” (4 psl.).

Papildomi priedai

Montavimo kronšteinas: SU-WL700
TV stovas:SU-52NX1 (KDL-52NX800)
SU-46NX1 (KDL-46NX700)
SU-40NX1 (KDL-40NX800/40NX700)

Svoris (apyt.)

*1 Nurodytas elektros sunaudojimas parengties būsenoje yra gaunamas po to, kai televizorius
atlieka reikalingus vidinius procesus.
*2 4 valandos per dieną ir 365 dienos per metus.

"

•Elektros taupymas
– Kai sumažinate fono apšvietimo nustatymą (ekano šviesumą), sumažėja elektros sunaudojimas.
– “Eco” nustatymai (pavyzdžiui, “Power Saving”, “Idle TV Standby” ) leidžia sumažinti elektros sunaudojimą ir
sutaupyti pinigus.
– Kai išjungiate TV, naudodami ENERGY SAVING SWITCH (tik nustatytiems modeliams), elektros sunaudojimas
sumažėja beveik iki nulio.

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
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Kompiuterio įvesties signalo lentelė
Raiška
Signalas

VGA
SVGA
XGA
WXGA

SXGA
(tik Full HD
modeliui)
HDTV*
(tik Full HD
modeliui)

Horizontaliai
(vaizdo
elementai)
640
800
1024
1280
1280
1360
1280

1920

× Vertikaliai
(linijos)

PC ir HDMI IN 1, 2, 3, 4 lizdui
Horizontalus
dažnis (kHz)

Vertikalus dažnis
(Hz)

Standartas

×
×
×
×
×
×
×

480
600
768
768
768
768
1024

31,5
37,9
48,4
47,4
47,8
47,7
64,0

60
60
60
60
60
60
60

VGA
VESA Guidelines
VESA Guidelines
VESA
VESA
VESA
VESA

×

1080

67,5

60

EIA*

* 1080p formato sinchronizacija, naudojant HDMI įvestį, bus laikoma vaizdo signalo
sinchronizacija, o ne kompiuterio signalo sinchronizacija. Tai įtakoja “Video Input Settings”
meniu ir “Screen” meniu nustatymus. Kad galėtumėte žiūrėti iš kompiuterio perduodamą turinį,
nustatykite “Screen Format” į “Wide”, o “Display Area” į “Full Pixel”. Kai yra aktyvuota dviejų
vaizdų atvaizdavimo veiksena, ekrane šalia yra atvaizduojamas iš kompiuterio priimamas
signalas ir TV kanalas/kompozicinis vaizdo signalas.

"

•Šio TV kompiuterio įvestis neremia sinchronizacijos žaliame kanale arba kompozicinės
sinchronizacijos.
•Šio TV kompiuterio įvestis neremia pakaitinio formato signalų.
•Optimalios vaizdo kokybės gavimui yra rekomenduojama naudoti lentelėje nurodytus signalus,
turinčius 60 Hz vertikalų dažnį (lentelėje išryškinti).

Papildoma informacija
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Naudojimo patarimai
Patikrinkite, ar 1 (parengties būsena) indikatorius blyksi raudona spalva.
Kai 1 (parengties būsena) indikatorius blyksi

Yra aktyvuota savidiagnostikos funkcija.

1 Patikrinkite, kiek kartų 1 (parengties būsena) indikatorius blyksi tarp kiekvienų dviejų
sekundžių pertraukų.
Pavyzdžiui, indikatorius blyksi tris kartus, dviems sekundėms užgęsta, po to vėl blyksi
tris kartus.

2 Paspauskite TV 1, kad jį išjungtumėte, atjunkite srovės laidą ir informuokite platintoją
arba Sony aptarnavimo centro atstovą apie indikatoriaus blyksėjimą (kiek kartų).
Kai 1 (parengties būsena) indikatorius neblyksi

1 Patikrinkite lentelėje minėtą.
2 Jeigu problema išlieka, nugabenkite TV kvalifikuotam serviso personalui apžiūrai.
Problema

Priežastis/sprendimas

Vaizdas
Nėra informacijos iš
prijungto įrenginio.

•Paspauskite
, kad atvaizduotumėte įvesčių sąrašą, po to
išsirinkite reikalingą įvestį.
•Patikrinkite ryšį tarp įrenginio ir TV.

Susidvigubinęs vaizdas
arba aureolė.

•Patikrinkite antenos/kabelio prijungimą.
•Patikrinkite antenos poziciją ir kryptį.

Ekrane matomi tik
triukšmai.

•Patikrinkite, ar antena nėra sulaužta arba sulenkta.
•Patikrinkite, ar nėra pasibaigusi antenos tarnavimo trukmė
(normaliomis naudojimo sąlygomis nuo trijų iki penkių metų, prie
jūros nuo vienerių iki dvejų metų).

Vaizdo arba garso
triukšmai pasirodo, kai
žiūrite TV kanalą.

•Sureguliuokite “AFT” (automatinis tikslus sureguliavimas), kad
pagerintumėte vaizdo priėmimą (42 psl.).

Ekrane pasirodo maži juodi •Vaizdas ekrane susideda iš vaizdo elementų.
taškai ir/arba ryškūs taškai. •Maži juodi ir/arba ryškūs taškai (vaizdo elementai) ekrane nėra
veikimo sutrikimas.
Vaizdas yra iškrypęs.

•“Motionflow” parametre išsirinkite “Standard” arba “Off” (38 psl.).
•Keiskite “Film Mode” nustatymą (38 psl.).

Laidos nėra spalvotos.

•“Picture” meniu išsirinkite “Reset” (37 psl.).

•Patikrinkite
COMPONENT IN lizdų sujungimus ir įsitikinkite,
Iš įrenginio, kuris yra
kad kištukai yra teisingai ir iki galo prijungti prie atitinkamų lizdų.
prijungtas prie
COMPONENT IN lizdų,
yra priimamas nespalvotas
vaizdas.
Iš prijungto įrenginio nėra
priimamas vaizdas.
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•Įjunkite prijungtą įrenginį.
•Patikrinkite kabelio prijungimą.
•Paspauskite
, kad atvaizduotumėte įvesčių sąrašą, po to
išsirinkite reikalingą įvestį.
•Teisingai įdėkite atminties kortelę arba prijunkite kitą duomenų
saugojimo įrenginį, pavyzdžiui, skaitmeninį fotoaparatą.
•Įsitikinkite, kad atminties kortelė (pavyzdžiui, skaitmeniniu
fotoaparatu) yra formatuota teisingai.
•Nėra garantuojamas teisingas veikimas, naudojant visus USB
įrenginius. Be to veiksmai skiriasi priklausomai nuo USB įrenginio
funkcijų ir atkuriamų vaizdo įrašų failų.

Problema

Pagrindiniame meniu
neįmanoma išsirinkti
prijungto įrenginio.

Priežastis/sprendimas

•Patikrinkite kabelio prijungimą.
•Nustatykite serverį, kurį norite matyti pagrindiniame meniu (33 psl.).

Garsas
Nėra garso.

•Paspauskite 2 +/– arba % (garso išjungimas).
•Patikrinkite, ar “Speaker” yra nustatytas į “TV Speakers” (41 psl.).
•Kai naudojate HDMI įvestį ir Super Audio CD arba DVD-Audio,
per DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) garso signalai gali nebūti
perduodami.
•Kai išsirenkate analoginį (RF) kanalą, ir vaizdas yra
atvaizduojamas teisingai, “Manual Programme Preset” meniu
žiūrėkite “System” parametrą (42 psl.) ir keiskite TV perdavimo
sistemą.

Kanalai
Neįmanoma išsirinkti
reikalingo kanalo.

•Perjunkite į skaitmeninę arba analoginę veikseną ir išsirinkite
reikalingą skaitmeninį/analoginį kanalą.

Kai kurie kanalai yra tušti.

•Koduotas/prenumeruojamas kanalas. Prenumeruokite mokamą
TV paslaugą.
•Kanalas yra naudojamas tik duomenų persiuntimui (nėra vaizdo
arba garso).
•Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie laidą susisiekite su
tiekėju.

Neatvaizduojami
skaitmeniniai kanalai.

•Susisiekite su vietiniu operatoriumi, kad sužinotumėte, ar
skaitmeninės laidos yra prieinamos šiame regione.
•Įsigykite galingesnę anteną.

Tinklas
Nepavyko sudaryti ryšio.

Patikrinkite prijungimus

•Patikrinkite, ar naudojate tiesų LAN kabelį.
•Patikrinkite, ar kabelis yra gerai prijungtas.
•Patikrinkite ryšį tarp TV ir maršruto parinktuvo.

Patikrinkite nustatymus

Nėra surastas serveris,
•Kai yra pakeisti serverio nustatymai, išjunkite ir įjunkite TV,
nėra atvaizduojamas
paspausdami TV 1 mygtuką.
sąrašas, ir atvaizdavimas/ •Naudokite “Server Diagnostics” (33 psl.).
atkūrimas nėra įmanomas. Kai serveriu naudojate kompiuterį
•Įsitikinkite, kad kompiuteris yra įjungtas. Prieigos metu
neišjunkite kompiuterio.
•Jeigu į kompiuterį yra įdiegta apsaugos programinė įranga,
būtinai leiskite išoriniams įrenginiams prisijungti. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite su apsaugos programine įranga
komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
•Nutraukite serverio taikomosios programos veikimą ir paleiskite jį
kartotinai, jeigu serveris veikia nestabiliai. Jeigu problemos
nepavyksta išspręsti, paleiskite kartotinai kompiuterį.
•Sumažinkite kompiuteryje aktyvuotų taikomųjų programų skaičių;
įmanoma, serveris yra perkrautas.
•Sumažinkite turinio apimtį; įmanoma, serveris yra perkrautas.
Pakeitimai serveryje nėra
atlikti teisingai.

•Kartais pasikeitimai nėra atvaizduojami TV ekrane, net jeigu
turinys yra įtrauktas į serverį arba pašalintas iš jo. Tokiu atveju
grįžkite vienu lygiu atgal ir pabandykite dar kartą atidaryti aplanką
arba serverį.

(tęsinys)
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•Pakeiskite DNS serverio IP adresą (33 psl.).
•Susisiekite su interneto paslaugos tiekėju.
•Nustatykite maršruto parinktuvo IP adresą, jeigu nežinote savo
interneto paslaugos tiekėjo DNS.

Problema

Priežastis/sprendimas

Nėra atvaizduojami vaizdų, Pradinis patikrinimas
muzikiniai arba vaizdo įrašų •Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys remia DLNA.
failai.
•Nėra garantuojamas teisingas veiksmų atlikimas, naudojant
visus serverius. Veiksmai skiriasi priklausomai nuo serverio
funkcijų ir padėties.
•Įjunkite prijungtą įrenginį.

Patikrinkite prijungimus, ir įsitikinkite, kad LAN kabelis
arba serverio srovės laidas yra prijungtas teisingai.
Patikrinkite nustatymus

•Įsitikinkite, kad prijungtas įrenginys yra registruotas “Server
Display Settings” (33 psl.).
•Įsitikinkite, kad serveris yra teisingai sureguliuotas.
•Įsitikinkite, kad išrinktas įrenginys yra prijungtas prie tinklo ir prie
jo galima prisijungti.
•Jeigu “Network Set-up” meniu “Network” meniu “IP Address
Settings” (44 psl.) yra nustatytas į “Auto”, įrenginių atpažinimas
gali užimti kažkiek laiko, jeigu nėra DHCP serverio.
•Jeigu atkuriate/atvaizduojate kompiuteryje išsaugotą turinį,
patikrinkite jo “užkardos” nustatymus.
Televizoriaus neįmanoma •Patikrinkite prijungimus, ir įsitikinkite, kad LAN kabelis arba
surasti, naudojant įrenginį, serverio srovės laidas yra prijungtas teisingai.
kuris yra suderinamas su •Patikrinkite bevielio LAN ryšį ir nustatymus (30 psl.).
Renderer funkcija.
Patikrinkite nustatymus
•Įsitikinkite, kad yra aktyvuotas “Renderer Function” (45 psl.).
•Įsitikinkite, kad prijungtas įrenginys yra registruotas “Renderer
Access Control” parametre (45 psl.).
Neįmanoma naudoti
valdiklių, nors jie jau yra
įdiegti.

•Įsitikinkite, kad LAN kabelis arba maršruto parinktuvo/modemo
srovės laidas yra prijungtas teisingai.*
•Patikrinkite bevielio LAN ryšį ir nustatymus.
•Pabandykite valdiklius naudoti vėliau. Įmanoma, kad neveikia
valdiklius užtikrinantis serveris.
* Maršruto parinktuvas/modemas turi būti nustatytas, kad būtų
galima prisijungti prie interneto. Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie maršruto parinktuvo/modemo nustatymus
susisiekite su interneto paslaugos tiekėju.

Nepavyko sudaryti bevielio •Patikrinkite TV ir bevielio LAN maršruto parinktuvo pastatymo
LAN ryšio arba radijo laida poziciją. Signalo kokybę gali įtakoti:
yra blogos kokybės.
– netoli esantys kiti bevieliai įrenginiai, mikrobangų krosnelė,
fluorescentinė lempa ir t.t.;
– tarp bevielio LAN maršruto parinktuvo ir TV yra grindys arba
siena.
•Kai naudojate USB bevielio LAN adapterį, perkelkite jį, kad
išvengtumėte signalo trukdžių, naudodami prailginimo kabelį
(parduodamas atskirai).
Pagrindinio meniu
“Network” yra
atvaizduojamos tik kelios
piktogramos.

•Tai yra normalus reiškinys, kai nėra prieinamas interneto ryšys.

Bendro pobūdžio problemos
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Neįmanoma įjungti TV
maitinimo.

•Patikrinkite, ar yra įjungtas ENERGY SAVING SWITCH jungiklis
(z) (10 psl.).

Blogos kokybės BRAVIA
interneto vaizdo įrašo
vaizdas.

•TV ekrane atvaizduojamo vaizdo įrašo kokybė priklauso nuo
turinio tiekėjo vaizdo signalo kokybės, bei interneto plačiajuosčio
ryšio.

Mažas BRAVIA interneto
vaizdo įrašo vaizdas.

•Paspauskite F/f, kad padidintumėte arba sumažintumėte vaizdą.

Problema

Priežastis/sprendimas

Kai kurių interneto vaizdo
programų atkūrimo metu
dingsta detalumas, ypač
dinamiškų arba tamsių
scenų atkūrimo metu.

•Vaizdo signalo kokybė ir vaizdo dydis priklauso nuo ryšio greičio
ir turinio tiekėjo signalo.

Geros kokybės interneto
vaizdo įrašas, tačiau nėra
garso.

•Kokybė priklauso nuo vaizdo turinio tiekėjo vaizdo signalo ir
interneto plačiajuosčio ryšio.
•Dėl interneto vaizdo charakteristikų ne visi vaizdo įrašai turi garsą.

Interneto vaizdo įrašų
vedlys neatvaizduoja
daugelio vaizdo įrašų.

•Paspauskite OPTIONS ir išsirinkite kategorijas, kad galėtumėte
žiūrėti daugiau turinio.

Iškrypęs vaizdas ir/arba
garsas.

•Laikykite TV toliau nuo elektrinių triukšmų šaltinių, pavyzdžiui,
automobilių, motociklų, fenų arba optinių įrenginių.
•Kai statote papildomą įrenginį, palikite kažkiek laisvos vietos tarp
papildomo įrenginio ir TV.
•Patikrinkite antenos/kabelio prijungimą.
•Laikykite anteną/TV kabelį toliau nuo kitų kabelių.

TV automatiškai išsijungia. •Patikrinkite, ar “Sleep Timer” yra aktyvuotas, arba patikrinkite “On
Timer” parametro “Duration” nustatymą (36 psl.).
•Patikrinkite, ar “Eco” meniu yra aktyvuotas “Idle TV Standby” (36 psl.).
TV automatiškai įsijungia.

•Patikrinkite, ar yra aktyvuotas “On Timer” (36 psl.).

Neįmanoma išsirinkti kai
kurių įvesties šaltinių.

•Išsirinkite “AV Preset” ir patvirtinkite įvesties šaltinių “Always”
nustatymą (43 psl.).

Neveikia nuotolinio
valdymo pultas.

•Pakeiskite baterijas.
•Įmanoma, televizorius yra perjungtas į SYNC veikseną.
Paspauskite SYNC MENU, išsirinkite “TV Control”, po to išsirinkite
“Home (Menu)” arba “Options”, kad galėtumėte valdyti TV.

HDMI įrenginys nepasirodo •Įsitikinkite, kad atitinkamas įrenginys yra suderinamas su HDMI
valdymu, ir “Control for HDMI” yra nustatytas į “On”.
“HDMI Device Selection”
sąraše.
“Control for HDMI” para•Neįmanoma išsirinkti “Off” bet kuriai garso sistemai, kuri yra
metre neįmanoma išsirinkti suderinama su “Control for HDMI”. Norėdami keisti garso išvestį į TV
garsiakalbius “Speakers” meniu išsirinkite “TV Speakers” (41 psl.).
“Off”.

Neįmanoma suderinti
televizoriaus su visais
kabelinės televizijos
kanalais.

•Išsamesnę informaciją dėl kabelinės televizijos paslaugų žiūrėkite
techninio rėmimo interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

TV korpusas įkaista.

•Kai TV naudojate ilgą laiką, jo korpusas įkaista.
Galite pajusti karštį, palietę korpusą ranka.
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Užmiršote “Parental Lock” •Įveskite PIN raktą 9999. (PIN raktas 9999 yra priimamas visada.)
raktą.

Rodyklė
Skaičiai
1 Digit Direct 41
14:9 17
4:3 17

A-G
Ausinės
prijungimas 22
Ausinių nustatymai 41
Automatinio derinimo
diapazonas 43
Automatinis derinimas 41, 43
Automatinis skaitmeninių
paslaugų atnaujinimas 43
Automatinis TV derinimas su
skaitmeniniais kanalais 43
Automatinis veiksmų
pradėjimas 37
AV nustatymas 43
AV2/Component įvestis 43
Bendri nustatymai 36
BRAVIA Sync 25
CA modulio nustatymas 43
Derinimas su skaitmeniniais
kanalais rankiniu būdu 43
Dvigubas garsas 41
“Eco” 36
Ekrano formatas 17
Ekranas 39
EPG (elektroninis televizijos
gidas) 18
“Fast Text” 17
Favoritų sąrašas 19
Garsas 40
Garsiakalbiai 41
Garso nustatymai 42
Grąžinimas į pradinę padėtį
garsas 40
kompiuterio nustatymai 39
vaizdas 37
Gudrus vaizdas 42
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H-Q

R-Z

HDMI nustatymai 43
HDMI valdymas 25
“i-Manual” 35
Integruotas bevielis
LAN tinklas 44
Interneto turinio atnaujinimas 44
Interneto vaizdo įrašų atkūrimo
funkcija 31
Interneto valdikliai 32
Išjungto vaizdo ( )
indikatorius 15
Kalba 36
Kanalai
išsirinkimas 16
praleidimas 42
Kanalo automatinis keitimas 43
Laikmačio ( ) indikatorius 15
Laikrodis/laikmatis 36
Maitinimo (") indikatorius 15
Maitinimo (1) jungiklis 10
Mygtukų paspaudimo garso
signalas 41
Muzika 23, 32
Naudojimo patarimai 52
Nuotolinio valdymo pultas 10
baterijų įdėjimas 4
jutiklis 15
Nustatymai
Analoginiai nustatymai 41
Ekranas 37
Garsas 40
Išorinės įvestys 43
Produkto techninis
rėmimas 35
Sistemos nustatymai 35
Skaitmeniniai nustatymai 42
Tinklas 44
Optinė išvestis 41
Padidinimas 17
PAP 23
Parengties būsenos (1)
indikatorius 15
“Picture Frame” 24
PIP 23
Pradinės instrukcijos 6
Priedų pastatymas 46
Prijungimas
antena 5
integruotas bevielis LAN 30
papildomas įrenginys 21
rašytuvas 5
televizoriaus
imtuvas/tinklas 29
Programų nustatymas rankiniu
būdu 42
Programų pavadinimai 41
Programų sąrašas 41
Programų sutvarkymas 41

Radijo laidos parodymai 36
Renderer funkcija 32, 45
SCENE 11
Scenos išsirinkimas 35
Serverio diagnostika 44
Serverio ekrano
nustatymai 33, 44
Sistemos atnaujinimas 35
Sistemos informacija 35
Skaitmeninių programų
sutvarkymas 43
“Smart” 17
Subtitrų nustatymai 42
Šviesos jutiklis 15
Techniniai duomenys 49
Tekstas 17
Tinklo nustatymai 44
Tinklo ryšys 33
Trukmė 24
TV mygtukai/indikatoriai 10
Užraktas nuo vaikų 36
Vaizdas 23, 32
GPS 24
Vaizdas 37
Vaizdo įrašymo vietos žemėlapyje
atvaizdavimas 24
Vaizdas 23, 32
Vaizdo įvesties nustatymai 39
“Wide” 17
XMB™ (XrossMediaBar) 34

Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme

ES-CAT/022/002

Kompanija Sony nuolatos sukuria inovacinius skaitmeninius pramogų produktus,
bei nuolatos peržiūri ir įvertina savo produktus, procesus ir jų potencialią įtaką gamtai.
Sony darbo šioje sferoje dėka Europos Komisija šiam produktui priskyrė
Europos Eco žymėjimą. Išsamesnę informaciją žiūrėkite interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Sony priskiria mažiausiai 2 metų garantiją šiam LCD televizoriui ir suteikia galimybę 7 metų
bėgyje pakeisti elektronines dalis.

Naudingą informaciją apie Sony produktus žiūrėkite:
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