NO

Navne på hardwaredele
A

B

C

A ) TV-volumenknap +
TV-volumenknap -

D
E

Universel fjernbetjening / Fjernkontroll /
Fjärrkontroll för media / Mediasäädin

F
G
H
I

Instruktionsvejledning / Brukerhåndbok / Bruksanvisning / Käyttöohje

J
K

B)

-knap (mikrofon)
(reserveret til senere brug)

C ) IR (infrarød)-sender
D ) Tænd/sluk-knap til TV
E)

-knap (mute TV)

F ) Retningsknapper
G ) Enter-knap
H)

-knap (tilbage)

I)

-knap (indstilling)

J)

-knap (hurtig tilbagespoling)
-knap (spil/pause)

CFI-ZMR1

L

7034219

-knap (hurtig fremspoling)
K ) Tjenestestart-knapper
L)

DK

-knap (PS)

Tip
TV-volumenknap + og
at finde knapperne.

Forholdsregler
Før du bruger dette produkt, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle vejledninger til
kompatibel hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug.

Sikkerhed

-knappen (spil/pause) har taktile prikker, der hjælper dig med nemt

Specifikationer
(2) AA-batterier

• Små børn kan komme til skade.
Hold produktet uden for små børns rækkevidde.

Ydre dimensioner

Ca. 45 × 145 × 26 mm (bredde × højde × dybde)

Vægt

Ca. 55 g (uden batterier)

• Hvis et batteri lækker, skal du ikke røre ved materialet fra det utætte batteri med bare hænder.
–– Hvis et batteri lækker, skal du med det samme holde op med at bruge produktet
og kontakte kundesupport.
–– Hvis materialet kommer i øjnene, skal du straks skylle øjnene med rent vand og søge læge.
Det kan medføre tab af synet.
–– Hvis materialet kommer i kontakt med huden eller tøj, skal du øjeblikkeligt rense det
berørte område med rent vand. Opsøg din læge, hvis der opstår betændelse eller ømhed.
• Hvis et batteri lækker, skal du straks flytte det utætte batteri væk fra ild. Materialet fra det
utætte batteri eller gas kan antændes og forårsage brand eller eksplosion.
• Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes, ændres eller oplades. Det kan medføre,
at batterierne lækker eller beskadiges, hvilket kan medføre personskade eller forbrændinger.
• Isæt batterierne i den rigtige retning. Batterierne kan kortslutte, når de positive og negative
ender er byttet om. Dette kan medføre, at batterierne overophedes, eksploderer eller lækker,
hvilket kan medføre personskade eller forbrændinger.
• Brug kun AA-batterier. Kombiner ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.
Brug af batterier med forskellig kapacitet kan forårsage eksplosion eller lækage, hvilket kan
medføre personskade eller forbrændinger.
• Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med batteriproducentens instruktioner eller
lokale bestemmelser.
• Fjern batterierne, når de har opbrugt deres levetid, eller når den universelle fjernbetjening
opbevares i længere tid. Hvis de efterlades i fjernbetjeningen, kan det medføre lækage på
grund af overafladning af batteriet, hvilket kan medføre personskade eller forbrændinger.

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

Produktionsland

Kina

Brug og håndtering

De frekvenser, der anvendes af den trådløse netværksfunktion, er i 2,4 GHz(Bluetooth®) området.
Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW.

Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.
Rør ikke ved produktet med våde hænder.
Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
Stå ikke på eller anbring ikke genstande på produktet.
Du må ikke placere dette produkt på en ustabil overflade eller efterlade det på gulvet.
Undlad at skille produktet ad eller ændre det.

Forholdsregler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

GARANTI
Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti.
Se garantien, der medfølger i PS5-pakken, for at få alle oplysninger.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af
overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.
RE-direktivets “uformelle overensstemmelseserklæring”

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde yderligere oplysninger
på følgende URL-adresse: https://www.compliance.sony.de/

Opbevaringsforhold
• Produktet eller batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte
sollys under brug, transport og opbevaring.
• Efterlad ikke produktet i en bil med lukkede vinduer, især ikke i varmt vejr.
• Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, engangsbatterier eller elektriske produkter,
indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt
husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre korrekt
affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de
gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og engangsbatterier kan også
afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme
type. Desuden acccepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske
produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder
for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen
og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.

• Hvis et batteri lekker, må du ikke berøre stoffet fra det lekkende batteriet med bare hender.
–– Hvis et batteri lekker, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte kundestøtte.
–– Hvis du får stoffet i øynene, må du umiddelbart skylle dem med rent vann og oppsøke
legehjelp. Dette kan gjøre deg blind.
–– Hvis du får stoffet på huden eller klærne, må du skylle området med rent vann umiddelbart.
Ta kontakt med en lege hvis området blir hovent eller gjør vondt.
• Hvis et batteri lekker, må du fjerne det lekkende batteriet fra brann umiddelbart.
Stoffet fra det lekkende batteriet eller gassen kan ta fyr og føre til brann eller eksplosjon.
• Ikke demonter, varm opp, modifiser eller lad batteriene. Hvis du gjør det, kan batteriene
begynne å lekke eller bli skadet, noe som kan føre til brannskader og andre skader.
• Sett inn batteriene i riktig retning. Batteriene kan kortsluttes når de positive og negative
polene er vendt feil vei. Dette kan føre til at batteriene overopphetes, eksploderer eller lekker,
noe som kan føre til brannskader og andre skader.
• Bruk kun AA-batterier. Ikke kombiner gamle og nye eller ulike typer batterier. Bruk av batterier
med ulike kapasiteter kan føre til eksplosjon eller lekkasje, noe som igjen kan føre til skade
eller brannskader.
• Kast brukte batterier i henhold til batteriprodusentens instruksjoner eller lokalt regelverk.
• Ta ut batteriene når de er utladet, eller når mediefjernkontrollen skal stå utbrukt over lengre
tid. Hvis du lar dem bli værende i fjernkontrollen, kan det føre til lekkasje på grunn av
overlading av batteriet, noe som kan føre til brannskader og andre skader.

•
•
•
•
•
•

Ikke få væske eller små deler inn i produktet.
Ikke ta på produktet med våte hender.
Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
Ikke stå på eller plasser tunge objekter på produktet.
Ikke sett dette produktet på en ustabil overflate eller på gulvet.
Produktet må aldri demonteres eller endres.

Rengjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller
blir misfarget.
• Tørk av med en myk, tørr klut.
• Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer.
• Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
• Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

Lagringsveiledning
• Ikke utsett produktet eller batteriet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys
under bruk, transport og oppbevaring.
• Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
• Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.

Konfigurer mediefjernkontrollen
Slå på strømmen

1

Trykk på PUSH-knappen på baksiden av mediefjernkontrollen, og ta av bakdekslet.
Fortsett å trykke på PUSH-knappen til låsen deaktiveres.

PUSH-knapp

2

Sett inn batteriene med de positive og negative polene pekende i riktig retning.

3

Sett på plass bakdekslet.
Juster den utstikkende delen på dekselet etter fordypningen
på mediefjernkontrollen, og press deretter til du hører et klikk.

Dette symbol kan bruges på engangsbatterier i kombination med andre kemiske symboler.
Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Tips

Par og konfigurer mediefjernkontrollen

3

Sæt bagsidedækslet på igen.
Juster den fremskudte del på dækslet i forhold til den forsænkede del på den
universelle fjernbetjening, og tryk derefter, indtil du hører et “klik”.

Hvis du vil bruke mediefjernkontrollen som en kontroller for PlayStation®5-konsollen samt som
en TV-fjernkontroll, må du pare fjernkontrollen med konsollen og deretter konfigurere
fjernkontrollen på en kompatibel TV.
Gå til hjem-skjermen på PS5™-konsollen, og velg Innstillinger
> Tilbehør >
Mediefjernkontroll > Konfigurer mediefjernkontroll, og følg deretter instruksjonene
på skjermen for å konfigurere mediefjernkontrollen.
Infrarød (IR) teknologi gjør at du kan bruke enkelte funksjoner på kompatible TV-er. For IR-bruk
må du rette IR-senderen til mediefjernkontrollen rett mot enheten. Kontroller at det ikke er noen
hindringer mellom mediefjernkontrollen og enheten.
Tips
ˎˎ Én

mediefjernkontroll kan bare betjene én PS5-konsoll.
du bytter TV, må du konfigurere mediefjernkontrollens innstillinger på nytt.
ˎˎ Sørg alltid for at du oppdaterer systemprogramvaren til PS5 til den nyeste versjonen.
ˎˎ Hvis

Tip
Når batteriniveauet er lavt, fungerer den universelle fjernbetjening muligvis ikke korrekt, eller den
afstand, hvor du kan betjene fjernbetjeningen, kan være reduceret. Når dette sker, skal du udskifte
begge batterier med nye.

Par og konfigurer din universelle fjernbetjening
Hvis du vil bruge den universelle fjernbetjening som controller til din PlayStation® 5-konsol
og TV-fjernbetjening, skal du parre fjernbetjeningen med din konsol og derefter konfigurere
fjernbetjeningen med dit kompatible TV.
Gå til hjemmeskærmen på din PS5™-konsol, og vælg Indstillinger
> Tilbehør > Universel
fjernbetjening > Konfigurer den universelle fjernbetjening. Følg derefter vejledningen på
skærmen for at konfigurere din universelle fjernbetjening.
Infrarød (IR) teknologi giver dig mulighed for at betjene visse funktioner på kompatible TV.
For IR-betjening skal du pege IR-senderen på den universelle fjernbetjening direkte mod
enheden. Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem den universelle fjernbetjening
og enheden.
Tip
ˎˎ En

universel fjernbetjening kan kun betjene én PS5-konsol.
du skifter TV, skal du konfigurere indstillingerne for den universelle fjernbetjening igen.
ˎˎ Sørg for altid at opdatere din PS5-systemsoftware til den nyeste version.
ˎˎ Hvis

E
F
G
H
I
J
K

knapp (mikrofon
(reservert til fremtidig bruk)

C ) IR-sender (infrarød)
D ) Av/på-knapp
E)

(TV-dempe)-knapp

F ) Retningsknapper
G ) Enter-knapp
H)
I)

(tilbake)-knapp
(valg)-knapp

J)

(spol bakover)-knapp
(spill/pause) -knapp

L

(spol fremover)-knapp
K ) Tjenestestart-knapper
L)

(PS)-knapp

Tips
Volumknappen (+) for TV og
knappene på en enkel måte.

(spill/pause)-knappen har taktile prikker som hjelper deg med å finne

Strømkilde

(2) AA-batterier

Ytre mål

Ca. 45 × 145 × 26 mm (bredde × høyde × dybde)

Vekt

Ca. 55 g (uten batterier)

Driftstemperatur

5 til 35 °C

Produksjonsland

Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

GARANTI
Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen som beskrevet i produsentens
garanti. Se den vedlagte garantien i PS5-esken for å få fullstendig informasjon.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen
er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

For kunder i Europa og Tyrkia.
“Uformell samsvarserklæring” i henhold til RE-direktivet

Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst
se: https://www.compliance.sony.de/
Frekvensene som brukes av det trådløse nettverket til dette produktet, er 2,4 GHz (Bluetooth®).
Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre enn 10 mW.

Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske produktene våre, på batteriene eller på
emballasjen, er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke skal kastes som restavfall i
EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre at produktet blir
avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i
forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier kan
også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg
kan større forhandlere i EU-land ta i mot mindre brukte elektroniske produkter kostnadsfritt.
Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du
ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre
standardene innen miljøbeskyttelse.
Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. Det kjemiske
symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.

Når det er lite batteristrøm igjen, kan det hende at mediefjernkontrollen ikke fungerer som den skal,
eller at avstanden du kan bruke fjernkontrollen fra, blir redusert. Når dette skjer, bytter du ut begge
batteriene med nye.

Isæt batterierne med de positive og negative ender i den rigtige retning.

Volumknapp (-) for TV
B)

Spesifikasjoner

Tryk på PUSH-knappen på bagsiden af den universelle fjernbetjening,
og fjern bagsidedækslet.
Bliv ved med at trykke på PUSH-knappen, indtil låsen deaktiveres.

2

A ) Volumknapp (+) for TV

• Skader på små barn
Hold dette produktet utilgjengelig for små barn.

Tænd for den

PUSH-knap

C

D

Konfigurer din universelle fjernbetjening
1

B

Sikkerhet

Rengøring
Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader
og misfarvning.
• Tør af med en blød, tør klud.
• Brug ikke insektgift eller andre flygtige stoffer.
• Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
• Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet
rengøringsklud.

A

Før du bruker dette produktet, må du lese denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til
kompatibel programvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.

Bruk og håndtering

Strømkilde

•
•
•
•
•
•

Navn på maskinvaredelene

SV

Försiktighetsåtgärder

A

B

C

A ) TV-volymknapp +

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för all kompatibel
maskinvara innan du använder produkten. Spara instruktionerna. De kan behövas i framtiden.

TV-volymknapp -

D

Säkerhet

E

• Skador på små barn
Se till att produkten är utom räckhåll för små barn.
• Om batteriet läcker ska du inte röra vid materialet från det läckande batteriet med
bara händer.
–– Om ett batteri läcker, sluta omedelbart att använda produkten och kontakta kundsupporten.
–– Om du får materialet i ögonen, skölj omedelbart ögonen med rent vatten och kontakta
läkare. Det kan leda till blindhet.
–– Om materialet kommer i kontakt med huden eller kläder sköljer du omedelbart området
med vatten. Kontakta läkare om området blir inflammerat eller ömt.
• Om batteriet läcker ska du omedelbart flytta det så att det inte är i närheten av eld.
Material från det läckande batteriet eller gas kan antändas och orsaka brand eller explosion.
• Du ska inte ta isär, värma, modifiera eller ladda batterierna. Om du gör det kan batterierna
läcka eller skadas, vilket kan leda till brännskador och andra personskador.
• Sätt i batterierna åt rätt håll. Batterier kan kortslutas när deras positiva och negativa ändar
sätts åt fel håll. Det kan få batterierna att överhettas, explodera eller läcka vilket kan leda
till brännskador och andra personskador.
• Använd endast AA-batterier. Blanda inte gamla och nya eller olika typer av batterier. Att
använda batterier med olika kapacitet kan orsaka explosion eller läckage vilket kan leda till
person- eller brännskador.
• Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar eller enligt lokala bestämmelser.
• Ta bort batterierna när de är uttjänta eller om du ska lägga undan fjärrkontrollen för media för
en längre tid. Om du låter dem sitta kvar i fjärrkontrollen kan batterierna överladdas och börja
läcka, vilket kan leda till brännskador och andra personskador.

Användande och hantering
•
•
•
•
•
•

Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
Rör inte vid produkten med våta händer.
Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
Stå inte på och placera inte föremål på produkten.
Placera inte produkten på en ostadig yta och lämna inte kvar den på golvet.
Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.

Rengöring
Torka av med en mjuk och torr tygtrasa.
Använd inte insektsdödande medel eller andra flyktiga ämnen.
Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under längre tidsperioder.
Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller av produkten med en trasa
som har behandlats med kemikalier.

Förvaringsmiljö
• Utsätt inte produkten, tillbehören och batterierna för höga temperaturer, hög luftfuktighet
eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.
• Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte om det är varmt ute.
• Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Konfigurera fjärrkontrollen för media
Slå på strömmen

1

B)

(mikrofon)-knapp
(reserverad för framtida användning)

C ) IR (infraröd)-sändare
D ) Strömknapp för TV

F
G
H
I
J
K

E)

(TV-ljud av)-knapp

F ) Riktningsknappar
G ) Enter-knapp
H)

-knapp (bakåt)

I)

(alternativ)-knapp

J)

(spola bakåt)-knapp
(spela/pausa)-knapp

L

(spola framåt)-knapp
K ) Startknappar för tjänst
L)

(PS)-knapp

Tips
Knappen tv-volym + och
hitta knapparna.

(spela/pausa)-knappen har taktila punkter för att du lätt ska

Tekniska data

Tryck på PUSH-knappen på baksidan av fjärrkontrollen för media och ta loss den
bakre höljet.
Tryck på PUSH-knappen tills spärren frigörs.

PUSH-knapp (tryck)

2

Sätt i batterierna med de positiva och negativa ändarna åt rätt håll.

3

Sätt tillbaka den bakre höljet.
Rikta in den utskjutande delen av luckan med den försänkta delen
på fjärrkontrollen för media, och tryck sedan tills du hör ett ”klick”.

Osien nimet

Varotoimet

A

(2) batterier i storlek AA

Yttermått

Cirka 45 × 145 × 26 mm (bredd × höjd × djup)

Vikt

Cirka 55 g (utan batterier)

Driftstemperatur

5 °C till 35 °C

Tillverkningsland

Kiina

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader efter köpet. Fullständig information
finns i garantisedeln som medföljer i förpackningen till PS5.
Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importerat till och distribuerat i Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. Den auktoriserade
representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överrensstämmelse
är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

För kunder i Europa och Turkiet.
Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet
(direktivet om radio-och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 2014/53/EU. För ytterligare information, gå in på följande hemsida:
https://www.compliance.sony.de/
Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i den här produkten
är i intervallet 2,4 GHz (Bluetooth®).
Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW.

När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller paketering från
oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte ska slängas
i hushållssopor inom EU, Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig.
Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation
i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan
även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ.
I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter
kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service
för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och
förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

C

A ) TV:n äänenvoimakkuusnäppäin (+)
TV:n äänenvoimakkuusnäppäin (-)

E

• Pienten lasten vammat.
Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta.
• Jos paristo vuotaa, älä koske siitä vuotavaan aineeseen paljain käsin.
–– Jos paristo vuotaa, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.
–– Jos vuotavaa ainetta päätyy silmiisi, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedelle ja mene
lääkäriin. Paristosta vuotava aine voi aiheuttaa sokeutumisen.
–– Jos ainetta joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele kyseinen alue heti puhtaalla vedellä.
Ota yhteys lääkäriin, jos iho tulehtuu tai tulee kipeäksi.
• Jos paristo vuotaa, siirrä se välittömästi pois tulen läheltä. Vuotavasta paristosta vapautuva
aine tai kaasu voi syttyä tuleen aiheuttaen tulipalon tai räjähdyksen.
• Älä pura, kuumenna, muuntele tai lataa paristoja. Tämä voi aiheuttaa paristojen vuotamisen
tai vahingoittumisen, mikä saattaa aiheuttaa vammoja tai palohaavoja.
• Aseta paristot oikein päin. Paristot voivat mennä oikosulkuun, jos positiivinen ja negatiivinen
napa ovat väärinpäin. Tämä voi aiheuttaa paristojen ylikuumenemisen, räjähtämisen tai
vuotamisen, mistä voi seurata vammoja tai palohaavoja.
• Käytä vain AA-koon paristoja. Älä käytä samaan aikaan vanhoja ja uusia paristoja tai
erityyppisiä paristoja. Eri kapasiteetin paristojen samanaikainen käyttö voi johtaa räjähdykseen
tai vuotamiseen, mistä voi aiheutua vamma tai palovamma.
• Hävitä käytetyt paristot pariston valmistajan ohjeiden tai paikallisten säädösten mukaisesti.
• Poista paristot, kun niistä on loppunut virta tai kun mediasäädin on pitkän aikaa pois
käytöstä. Jos jätät paristot säätimeen, ne voivat ylipurkautua ja vuotaa, mistä voi seurata
vammoja tai palohaavoja.

•
•
•
•
•
•

(mikrofoni) -näppäin
(varattu tulevaa käyttöä varten)

C ) IR (infrapuna) -lähetin
D ) TV:n virtanäppäin

F
G
H
I

E)

(TV:n mykistys) -näppäin

F ) Suuntanäppäimet
G ) Enter-näppäin

J
K

H)

(takaisin) -näppäin

I)

(valinnat) -näppäin

J)

(pikakelaus taakse) -näppäin
(toista/keskeytä) -näppäin

L

(pikakelaus eteen) -näppäin
K ) Palvelujen käynnistysnäppäimet
L)

(PS) -näppäin

Vinkki
TV:n äänenvoimakkuusnäppäimessä (+) ja
joista tunnistat näppäimet helposti.

(toista/keskeytä) -näppäimessä on kohopisteitä,

Tekniset tiedot

Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia.
Älä koske tuotteeseen märin käsin.
Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.
Älä seiso tuotteen päällä tai aseta esineitä sen päälle.
Älä aseta tuotetta epätasaiselle alustalle tai jätä lattialle.
Älä pura tai muuntele tuotetta.

Puhdistus
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista
ja väripintojen haalistumista.
• Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä käytä hyönteismyrkkyjä tai muita tulenarkoja aineita.
• Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja
kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Säilytysolosuhteet
• Älä altista tuotetta tai paristoa suurelle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä suoraan
auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
• Älä jätä tuotetta kuumalla ilmalla autoon, jonka ikkunat on suljettu.
• Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.

Virtalähde

(2) AA-paristot

Ulkoiset mitat

Noin 45 × 145 × 26 mm (leveys × korkeus × syvyys)

Paino

Noin 55 g (ilman paristoja)

Käyttölämpötila

lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Valmistusmaa

Kina

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä lähtien.
Lisätietoja takuusta on PS5-pakkauksessa olevassa takuudokumentissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London,
W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Eurooppalaiset ja turkkilaiset asiakkaat.
Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan
RE-direktiivin kanssa

Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU
oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. Lisätietoja saa
osoitteesta: https://www.compliance.sony.de/

Määritä mediasäädin
Käynnistä virta

1

B)

D

Turvallisuus

Paina PUSH-painiketta mediasäätimen taustapuolelta ja irrota takakansi.
Pidä PUSH-painiketta painettuna, kunnes lukitus avautuu.

PUSH-painike

2

Aseta paristot niin, että positiiviset ja negatiiviset navat osoittavat
oikeaan suuntaan.

3

Aseta takakansi paikalleen.
Kohdista kannen esiin työntyvä osa mediasäätimen upotetun osan kohdalle
ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisymboler.
Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää 2,4 GHz:n (Bluetooth®) taajuuksia.
Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho: – Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW.

Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, paristoissa tai niiden pakkauksissa ilmaisee,
että kyseistä sähkölaitetta tai paristoa ei saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella,
Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Varmista oikea
käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen
paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja paristot voi
myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi
suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä
sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle
tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden
jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa.
Paristoissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja. Paristossa on lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä.

Vinkki

Tips
När batteriladdningen är låg kanske fjärrkontrollen för media inte längre fungerar som den ska eller
så kanske du inte kan använda fjärrkontrollen från lika långt avstånd. När det händer byter du ut båda
batterierna mot nya.

Parkoppla och konfigurera fjärrkontrollen för media
Om du vill använda fjärrkontrollen för media som kontroll till PlayStation®5-konsolen och som
fjärrkontroll till tv:n måste du parkoppla fjärrkontrollen med konsolen och sedan konfigurera
fjärrkontrollen med din kompatibla tv.
Gå till hemskärmen på PS5™-konsolen, välj Inställningar
> Tillbehör > Fjärrkontroll för
media > Konfigurera fjärrkontroll för media och följ instruktionerna på skärmen för hur du
konfigurerar fjärrkontrollen för media.
Med infraröd teknik (IR) kan du använda vissa funktioner på kompatibla tv-apparater. För
IR-styrning måste du rikta IR-sändaren på fjärrkontrollen för media direkt mot enheten.
Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen för media och enheten.

Kun paristojen virta on vähissä, mediasäädin ei välttämättä toimi kunnolla tai sen toimintasäde saattaa
pienentyä. Tässä tilanteessa molemmat paristot tulee vaihtaa uusiin.

Yhdistä ja määritä mediasäädin
Jos haluat käyttää mediasäädintä televisiosäätimen lisäksi PlayStation®5-konsolin ohjaimena,
säädin täytyy yhdistää konsoliin ja määrittää sitten säädin yhteensopivan TV:n kanssa
toimivaksi.
Mene PS5™-konsolin aloitusnäyttöön ja valitse Asetukset
> Lisälaitteet > Mediasäädin >
Määritä mediasäädin, ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita mediasäätimen määrittämiseksi.
Infrapunateknologian (IR) ansiosta voit ohjata tiettyjä toimintoja yhteensopivissa televisioissa.
IR-käyttöä varten mediasäätimen IR-lähetin täytyy osoittaa suoraan laitetta kohti. Varmista,
ettei mediasäätimen ja laitteen välillä ole esteitä.
Vinkki
ˎˎ Yhdellä

Tips
ˎˎ En

B

Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämän tuotteen sekä sen kanssa käytettävien laitteiden
käyttöohjeet. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Käyttö ja käsittely

Strömkälla

GARANTI

Följ instruktionerna nedan för att undvika att produktens ytor slits eller blir missfärgade.
•
•
•
•

FI

Namn på maskinvarukomponenter

mediasäätimellä voi hallita vain yhtä PS5-konsolia.
vaihdat televisiota, mediasäätimen asetukset täytyy määrittää uudelleen.
ˎˎ Päivitä PS5-käyttöjärjestelmä aina uusimpaan versioon.
ˎˎ Jos

fjärrkontroll för media kan bara användas med en PS5-konsol.
du byter TV måste du konfigurera om inställningarna för fjärrkontrollen för media.
till att alltid uppdatera PS5-systemprogramvaran till den senaste versionen.

ˎˎ Om
ˎˎ Se

“ ”, “PlayStation”, “PS5” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks
of Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY“ and “

” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other
trademarks and trade names are those of their respective owners.
Disney+ is the trademark mark of Disney Enterprises, Inc., used with permission.
Netflix is the service mark of Netflix.
Spotify is the service mark of Spotify.
YouTube is the service mark of YouTube.
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