
Controle de mídia
Manual de instruções

Configure seu controle de mídia

Ligar o aparelho

1 Pressione o botão PUSH na parte traseira do controle de mídia e remova  
a tampa traseira.
Continue pressionando o botão PUSH até que o mecanismo abra.

Botão PUSH

2 Insira as pilhas na posição correta dos polos positivo e negativo.

3 Coloque novamente a tampa traseira.
Alinhe as partes salientes na tampa com as partes rebaixadas no controle de mídia  
e então pressione até ouvir um clique. 

Dica

Quando a carga das pilhas está baixa, o controle de mídia pode não funcionar corretamente  
ou a distância de operação do controle de mídia pode diminuir. Quando isso acontecer,  
troque as duas pilhas por pilhas novas.

Parear e configurar o controle de mídia

Para usar o controle de mídia como controle do console PlayStation®5 e da TV,  
será necessário parear o controle de mídia ao console e, em seguida, configurar o controle 
de mídia em uma TV compatível.
Acesse a tela principal do console PS5™ e selecione Configurações  > Acessórios > 
Controle de mídia > Configurar controle de mídia e acompanhe as instruções na tela para 
configurar seu controle de mídia.
A tecnologia infravermelha (IR) permite que você opere dispositivos periféricos, como uma 
televisão compatível. Para operação por meio de IR, aponte o transmissor IR do controle  
de mídia diretamente para o dispositivo. Confirme se não há obstáculos entre o controle  
de mídia e o dispositivo.

Dicas

 ˎ O controle de mídia pode operar apenas um console PS5.
 ˎ Se você trocar de TV, será necessário definir novamente as configurações do controle de mídia.
 ˎ Sempre atualize o software do sistema do PS5 para a versão mais recente.

Nomes das peças

 A ) Botão de volume + da TV

   Botão de volume - da TV

C ) Transmissor IR (infravermelho)

F ) Botões de direção

G ) Botão enter

I  ) Botão       (opções)

H ) Botão       (voltar)

   Botão       (avanço rápido)

J  ) Botão       (retrocesso rápido)

   Botão        (reproduzir/pausar)

K  ) Botões para iniciar serviço

L ) Botão       (PS)

D ) Botão de alimentação da TV

B ) Botão      (microfone)
        (Reservado para uso futuro)

E ) Botão       (desativar som da TV)
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Dica

O botão de volume + da TV e o botão  (reproduzir/pausar) possuem pontos táteis para ajudá-lo 
a encontrar esses botões facilmente.

Precauções
Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência  
futura. Pais e responsáveis devem ler este manual e garantir que as crianças sigam todas  
as precauções de segurança.

Segurança

 ˎ Caso tenha contato com materiais provenientes do vazamento da bateria,  
realize estas ações:

 ˋ Se o material tiver contato com os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos 
com água limpa e abundante e procure assistência médica.

 ˋ Se o material entrar em contato com a pele ou com as roupas, lave imediatamente  
a área afetada com água limpa. Consulte seu médico caso tenha inflamações  
ou sensibilidade.

 ˎ Não deixe as pilhas em contato com fogo ou água. Não desmonte, aqueça, modifique  
ou carregue as pilhas. Isso pode causar vazamento ou danificá-las, o que pode ocasionar 
lesões ou queimaduras.

 ˎ Use apenas pilhas AA especificadas. Não use conjuntamente pilhas novas e velhas  
ou pilhas de tipos diferentes. O uso de pilhas de diferentes capacidades pode gerar 
explosões ou vazamentos, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.

 ˎ Insira as pilhas na direção correta. As pilhas podem entrar em curto circuito  
caso os polos negativo e positivo sejam invertidos. Isso pode causar superaquecimento, 
explosões ou vazamentos das pilhas, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.

 ˎ Descarte as pilhas usadas de acordo com as regulamentações legais e instruções  
do fabricante.

 ˎ Remova as pilhas quando atingirem o fim da vida útil ou quando armazenar o controle  
de mídia por um longo período. Deixá-las no controle pode causar vazamentos em virtude 
do descarregamento, o que pode ocasionar lesões ou queimaduras.

 ˎ Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas. 

Uso e manuseio

 ˎ Evite que água ou pequenas partículas possam entrar no produto.
 ˎ Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
 ˎ Não arremesse ou derrube o produto, nem o exponha a choque físico intenso.
 ˎ Não apoie nem coloque objetos pesados sobre o produto.
 ˎ Nunca desmonte ou modifique o produto.
 ˎ Não coloque o produto em uma superfície instável ou deixe-o no chão.

Limpeza
Siga as instruções abaixo para evitar que a parte externa do produto seja danificada  
ou perca a cor.

 ˎ Limpe com um pano macio e seco.
 ˎ Não aplique inseticidas ou outras substâncias voláteis.
 ˎ Não aplique materiais de borracha ou vinil na parte externa do produto por um intervalo 
de tempo longo.

 ˎ Não use solventes ou outros produtos químicos. Não limpe com um pano de limpeza  
que contenha produtos químicos.

Condições de armazenamento
 ˎ Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante  
a operação, transporte e armazenamento.

 ˎ Não deixe o produto no carro com as janelas fechadas, especialmente em dias quentes.
 ˎ Não exponha o produto a poeira, fumaça ou vapor.

Descarte de pilhas e baterias

 Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

CFI-ZMR1 Nº do produto: 3501165
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Especificações

Requisitos de alimentação 3 V ⎓ (cc 1.5 V x 2 pilhas de tamanho AA) 160 mA

Dimensões externas Aprox. 45 × 145 × 26 mm  
(largura × altura × profundidade)

Peso Aprox. 55 g (sem as pilhas)

Temperatura de operação 5 °C a 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA
Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as 
peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao 
consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto 
com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde  
ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil 
Comércio e Serviços de Marketing Ltda. (“SIEB”) para obter atendimento a esse produto. 
Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central  
de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia. 
Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com.
A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme  
a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para  
o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir 
da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser 
efetuada. Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta 
política de garantia ficam a encargo da SIEB.
Exceções à garantia
Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

 ˎ Produto foi utilizado em condições anormais.
 ˎ Produto não foi utilizado segundo as instruções.
 ˎ Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

Central de Relacionamento Sony 
São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090
Demais localidades: 0800 724 8310

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“1”, “PlayStation” e “PS5” são marcas registradas ou comerciais da  
Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “)” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

Disney+ é uma marca registrada da Disney Enterprises, Inc., usada com permissão.  
Netflix é uma marca de serviço pertencente à Netflix. Spotify é uma marca de serviço 
pertencente ao Spotify. YouTube é uma marca de serviço pertencente ao YouTube.

)
© 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso nos Estados Unidos
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