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Blu-ray Disc™-fjärrkontroll
Bruksanvisning



Försiktighetsåtgärder
 ˎ Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida 
bruk. Läs också bruksanvisningen för PlayStation®3-systemet.

Hantering av batterier
 ˎ Ta inte i skadade batterier och batterier som läcker.
 ˎ Kasta aldrig in batterier i en eld.
 ˎ Vidta följande åtgärder om du kommer i kontakt med material från ett läckande batteri:

 ˋ Om materialet kommer i kontakt med ögonen, gnugga inte. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten 
och sök läkarvård.

 ˋ Om materialet kommer i kontakt med huden eller kläderna, skölj omedelbart det drabbade området 
med rent vatten. Rådfråga läkare om inflammation eller ömhet uppstår.

 ˎ Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja batterierna eller smådelar av misstag, 
vilket kan vålla skada eller orsaka en olycka.

 ˎ Använd inga andra batterier än de angivna och ersätt alltid med samma slags batteri vid byte. Blanda inte 
gamla och nya batterier.

 ˎ Sätt i batterierna med plus- och minuspolerna åt rätt håll.
 ˎ Ta ur batterierna när de är urladdade eller om BD-fjärrkontrollen ska lämnas oanvänd under en längre tid.

Användning och hantering
 ˎ Utsätt inte BD-fjärrkontrollen för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Låt inte vätska eller damm komma in i produkten.
 ˎ Placera inga tunga föremål ovanpå produkten.
 ˎ Plocka inte isär och försök inte modifiera produkten.
 ˎ Kasta eller släpp inte produkten i golvet. Utsätt den inte heller för hårda fysiska stötar.
 ˎ Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid.
 ˎ Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier.

BD-fjärrkontrollens användningsområden
 ˎ BD-fjärrkontrollen använder trådlös Bluetooth®-teknik för att manövrera ditt PS3™-system 
och styra uppspelningen av vanliga skivtyper, inklusive Blu-ray Disc™ (BD)-skivor.

 ˎ Dessutom kan du styra uppspelningen av strömmande media och styra uppspelningen av 
innehåll som har laddats ned till PS3™-systemets hårddisk (HDD).

 ˎ Infraröd (IR) teknik låter dig manövrera kringutrustning såsom din TV och AV-förstärkare*. 
För IR-manövrering måste du rikta BD-fjärrkontrollens IR-sändare rakt mot enheten. Se till 
att det inte finns något hinder mellan BD-fjärrkontrollen och enheten.

PlayStation®3-systemet TV-apparat AV-förstärkare

Trådlös 
Bluetooth®-
kommunikation

Infraröd (IR) 
kommunikation

IR-sändare

BD-fjärrkontrollen

* Endast surroundljudsystem (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (säljs separat) och 
AV-förstärkare tillverkade av Sony Corporation kan användas.

Förberedelser
Ta bort batteriluckan på BD-fjärrkontrollens baksida och sätt i de medföljande batterierna.  
Tänk på att sätta i batterierna åt rätt håll.

Manövrera PS3™-systemet
Kontrollera PS3™-systemets programvaruversion
För att BD-fjärrkontrollen ska kunna användas måste PS3™-systemet använda 
programvaruversion 3.60 eller senare. Du kan kontrollera systemets programvaruversion 
genom att välja  (Inställningar)   (Systeminställningar)  [Systeminformation] 
i PS3™-systemets XMB™ (XrossMediaBar)-meny.

Registrering (ihopkoppling) av BD-fjärrkontrollen med ett PS3™-system
Den här åtgärden utförs endast en gång, när du använder BD-fjärrkontrollen för första 
gången.

1 Sätt på PS3™-systemet.

2 Från PS3™-systemets XMB™-meny väljer du  (Inställningar)   
(Tillbehörsinställningar)  [Registrera BD-fjärrkontroll] och trycker sedan på  

-knappen.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera BD-fjärrkontrollen.

Tips
 ˎ De senaste användningsinstruktionerna finns i bruksanvisningen till PS3™-systemet 
(eu. playstation.com/manuals).

 ˎ Endast en BD-fjärrkontroll åt gången kan vara registrerad med ett PS3™-system.
 ˎ När du kopplar ihop BD-fjärrkontrollen med ett annat PS3™-system raderas registreringen 
med det första PS3™-systemet. För att kunna använda BD-fjärrkontrollen med det första 
PS3™-systemet måste du koppla ihop enheterna igen.

Använda BD-fjärrkontrollen
DEVICES-knappar
Växla mellan enheter.

PS3-system-knapp Ställa om BD-fjärrkontrollen till att manövrera PS3™-systemet.

AMP-knapp Ställa om BD-fjärrkontrollen till att manövrera en AV-förstärkare.

TV-knapp Ställa om BD-fjärrkontrollen till att manövrera en TV.

Knappar för manövrering av ett PS3™-system, en TV eller en 
AV-förstärkare
Förklaring till symbolerna i tabellen nedan.

Används för att manövrera PS3™-systemet.

Används för att manövrera TV:n.

Används för att manövrera AV-förstärkaren.

INPUT-knapp*   Växla mellan videoingångarna i TV-apparater och 
ljudingångarna i AV-förstärkare.

 /  AMP-knapp  Sätta på och stänga av AV-förstärkaren.

 /  TV-knapp  Sätta på och stänga av TV:n.

3D-knapp  Växla mellan 2D- och 3D-läge på TV:n. 
Funktionen skiljer sig åt beroende på TV:n.

Sifferknappar   Mata in siffror.

ˎ/CLEAR-knapp  Radera siffror som har matats in. 
 Mata in decimaltecknet för en digital underkanal.

TIME-knapp  Visa förfluten eller återstående tid i en titel eller ett kapitel. 
 Bekräfta det kanalnummer som har matats in.

-/- - -knapp   Mata in kanaler med 2 eller fler siffror.
AUDIO-knapp   Ändra ljudet.
SUBTITLE-knapp   Växla språk för undertextning.
ANGLE-knapp  Byta kameravinkel på BD-skivor där scener har spelats in 

ur flera olika vinklar. 
 Växla till bredbildsformat.

DEVICES-knappar

Färgknappar



DISPLAY-knapp   Visa status för och information om det innehåll som 
spelas upp. 

 Ändra inställningarna för skärmfönstret
TOP MENU-knapp    Visa menyn.
POP UP/MENU-knapp   Visa popup-menyn eller menyn.
RETURN-knapp    Gå tillbaka till föregående skärm.
Färgknappar   Utföra funktioner som har tilldelats de olika knapparna. 

Tilldelade funktioner kan variera beroende på det innehåll som 
spelas upp.

Riktningsknappar    Välja post.
ENTER-knapp    Bekräftar ett val.  

Utför samma manöver som när du trycker på -knappen på 
den trådlösa fjärrkontrollen DUALSHOCK®3 (säljs separat).

MUTE-knapp*   Stänga av ljudet.
VOL-knapp (+/-)*   Justera ljudvolymen.
CH-knapp (+/-)   Byta kanal.

 När AV-förstärkaren manövreras förändras ljudfältet.

* Du behöver inte trycka på en DEVICES-knapp för att styra TV:n eller AV-förstärkaren när du använder 
PS3™-systemet.

Knappar för manövrering av PS3™-systemet
De här knapparna kan inte användas för att manövrera en TV eller en AV-förstärkare

 EJECT-knapp Mata ut skivan.

 knappfunktioner
(se diagram )

Knapparna utför samma manövrar som knapparna på en trådlös 
handkontroll.

 PLAY-knapp Spela upp material.

 PAUSE-knapp Stoppa uppspelning tillfälligt.

 STOP-knapp Stoppa uppspelning.

PREV-knapp, 
 NEXT-knapp

Gå till föregående eller nästa kapitel.

 INSTANT-knapp, 
 INSTANT-knapp

Hoppa bakåt eller framåt 15 sekunder.
Antalet sekunder kan variera beroende på applikationen.

 SCAN-knapp, 
 SCAN-knapp

Snabbspolning framåt och bakåt.
Uppspelningshastigheten ändras varje gång du trycker på knappen.

/  SLOW/STEP 
-knapp, 
/ SLOW/
STEP-knapp

Spela upp materialet en bildruta i taget. 

Om du håller knappen nedtryckt spelas materialet upp i slow motion.

Tips
 ˎ 		Beroende på den produkt som manövreras, är det inte säkert att BD-fjärrkontrollen kan 
styra alla funktioner. Det är inte säkert att alla knappar fungerar eller att alla knappar 
fungerar enligt anvisningarna.

 ˎ En del material kan ha förinställda uppspelningsförhållanden som angivits av tillverkaren. 
I sådana fall kan det hända att vissa knappfunktioner inte är tillgängliga.

 ˎ Sätt på PS3™-systemet med hjälp av BD-fjärrkontrollen genom att trycka på PS3™-system-
knappen och sedan trycka på någon knapp som kan användas för att manövrera 
PS3™-systemet.

Om batterinivån är låg
När batterinivån är låg kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt eller att 
fjärrkontrollens räckvidd reduceras. Byt i så fall ut båda batterierna mot nya batterier. 

Manövrera en TV eller AV-förstärkare
Du kan använda BD-fjärrkontrollen till att manövrera en TV eller en AV-förstärkare. Ange 
fjärrkontrollskoden för den produkt som används. För TV-apparater från andra tillverkare än 
Sony måste du först ange fjärrkontrollskoden (se listorna nedan). Vid leveransen är 
BD-fjärrkontrollen inställd på att användas tillsammans med TV-apparater och AV-
förstärkare från Sony.

1 Tryck på CLEAR-knappen samtidigt som du håller ned en DEVICES-knapp.
Tryck på antingen TV-knappen för en TV eller AMP-knappen för en AV-förstärkare.

2 Mata in den tresiffriga fjärrkontrollskoden medan DEVICES-knappen blinkar.
Testa varje kod i tur och ordning och välj en kod som låter dig manövrera TV:n eller 
AV-förstärkaren med hjälp av BD-fjärrkontrollen.

3 Tryck på ENTER-knappen.
När fjärrkontrollskoden för TV:n eller AV-förstärkaren är inställd lyser DEVICES-knappen 
med ett fast sken. Kontrollera att du kan manövrera TV:n eller förstärkaren med hjälp av 
fjärrkontrollen.

Ange fjärrkontrollskoden för en TV som inte ingår i listan över tillverkare
För TV-apparater som inte ingår i listan kan du mata in fjärrkontrollskoden manuellt för att 
kunna manövrera TV:n med hjälp av fjärrkontrollen.
1 Tryck på CLEAR-knappen samtidigt som du håller ned  /  TV-knappen.

TV-knappen börjar blinka.

2 Tryck på CH-knappen (+) och  /  TV-knappen på BD-fjärrkontrollen i tur och ordning. 
Upprepa detta tills du kan manövrera TV:n. Ett tryck på CH-knappen (+) ger ett högre 
nummer och ett tryck på CH-knappen (-) ger ett lägre nummer.

3 Tryck på ENTER-knappen.
När fjärrkontrollskoden för TV:n är inställd lyser TV-knappen med ett fast sken. 
Kontrollera att du kan manövrera TV:n med hjälp av fjärrkontrollen.

Om inte numret ställdes in
Om DEVICES-knappen blinkar snabbt fem gånger under steg 3, eller om du inte kan 
manövrera TV:n eller AV-förstärkaren när du har matat in koden, ska du försöka igen 
(börja om från steg 1) med en annan kod.

Återställa inställningarna till de förinställda värdena
Du kan radera alla inställningar som du har gjort och återställa de förinställda värdena.
1 Håll följande knappar nedtryckta i tur och ordning: MUTE-knapp  ˎ/CLEAR-knapp 

 ENTER-knapp
Samtliga DEVICES-knappar tänds och inställningarna återställs till de förinställda värdena.

Detaljerad beskrivning

Kraftkälla AAA-batterier (2 st.)

Yttre mått Ca 50,0×230,0×19,5 mm (B×H×D)

Temperatur för 
användning

5–35 °C

Utformning och specifikationer kan när som helst ändras utan förvarning.

GARANTI
Den här produkten omfattas av 12 månaders garanti från inköpsdatumet i enlighet med tillverkarens 
garanti som anges i bruksanvisningen till PS3™-systemet. 
Mer information finns i bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,  
108-0075 Japan. 
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP.

Produkten kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste till fullo åtlyda all sådan och annan 
applicerbar lagstiftning samt andra bestämmelser som kan appliceras på den här produkten.

Lista över TV-tillverkarnummer  

Tillverkare Fjärrkontrollskod
SONY 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A
AKAI 456
AIWA 443, 444
Audiosonic 561
B
B&O 553
Blaupunkt 551
Brionvega 536, 537
BUSH 542, 543
C
Crown 457, 458
D
Daewoo 473, 474, 475, 476
Dual 552
E
Emerson 505
F
Fenner 538, 539
Ferguson 529, 530
G
Goldstar 472
Goodmans 540, 541
Grundig 517, 518, 519, 520, 521
H
Hansol 559
Hitachi 427, 428, 429, 430, 431
Hoher 549
Hyper 556
I
Inno-Hit 449
Irradio 554
J
JVC 436, 437, 438
K
Kendo 455
L
Lenco 547
LG 469, 470, 471
LOEWE 544, 545
Luxor 555
M
Mark 557
Matsui 450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi 432, 433, 434, 435
Mivar 522, 523
N
NEC 446
Nokia 509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende 531, 532, 533
O
Oceanic 514
Okano 450
ORION 447, 448
P
Panasonic 418, 419, 420, 421, 422



Tillverkare Fjärrkontrollskod
Philips 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Pioneer 445
R
Roadstar 426, 560
S
SABA 526, 527, 528
SAMSUNG 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Sanyo 439, 440
Schneider 546, 547, 548
Seleco 524, 525
SEG 505, 547
Sharp 441, 442
T
Telfunken 526, 534, 535
Thomson 515, 516
Toshiba 423, 424, 425, 426
U
UNITED 549, 550
V
VIETA 558

Lista över inställningsnummer för AV-förstärkare

Tillverkare Fjärrkontrollskod

SONY 601, 602, 603

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “ ” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

 eu.playstation.com/ps3

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved. 

När du ser någon av dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar 
anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall 
i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med 
gällande lokal lagstiftning eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra 
detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid 
hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt avfall.
Det här tecknet kan användas på batterier i kombination med andra kemiska tecken. De kemiska 
tecknen för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % 
kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.


