
/

PS5: De media-

afstandsbediening

instellen
Met de media-afstandsbediening kun je

door je PlayStation®5-console navigeren en

toegang krijgen tot media en apps zonder

de draadloze controller.

My
PlayS

Aanmelden
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Media-afstandsbediening
verbinden met een PS5™-
console
Je moet je media-afstandsbediening aan je PS5-

console koppelen voordat je deze kunt gebruiken:

Ga naar Instellingen > Accessoires > Media-

afstandsbediening > Media-afstandsbediening

instellenen volg de instructies op het scherm om

te koppelen. 
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Als automatisch koppelen niet werkt, selecteer je

Handmatig instellen en volg je de instructies op

het scherm.
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Toetsen en functies op de
media-afstandsbediening

voor PS5

A) Volumetoetsen voor de tv  

Zetten het volume op je tv hoger en

lager.

B) (Microfoon)-toets  

(Gereserveerd voor toekomstig gebruik)
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C) IR (infrarood)-zender  

Stuurt infraroodsignalen naar je tv.

D) Tv-activeringstoets 

Schakelt de tv in/uit.

E ) (mute)-toets tv

F) Richtingstoetsen  

Selecteren een item op je scherm.

G) ENTER-toets  

Druk op deze toets om je keuze te

selecteren of te bevestigen.

H) (terug)-toets  

Druk op deze toets om terug te gaan of

je selectie te annuleren.

I) (options)-toets  

Werkt hetzelfde (options)-toets op je

draadloze controller.

J) (Snel achteruit)-toets  

Voor snel terugspoelen van muziek en

video's bij volledig scherm, beeld-in-

beeld, of vastgemaakt aan de zijkant

van de schermindeling. Afhankelijk van

de app kun je deze toets gebruiken om

naar de volgende track te gaan.

(Spelen/pauzeren)-toets  

Afspelen/pauzeren van muziek en

video's bij volledig scherm, beeld-in-

beeld, of vastgemaakt aan de zijkant

van de schermindeling
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van de schermindeling.

(Snel vooruit)-toets  

Voor snel vooruitspoelen van muziek en

video's bij volledig scherm, beeld-in-

beeld, of vastgemaakt aan de zijkant

van de schermindeling. Afhankelijk van

de app kun je deze toets gebruiken om

terug te gaan naar het vorige nummer.

K) Servicestarttoetsen  

Voor snelle toegang tot apps om muziek

en video te streamen met één druk op

de knop.

L) (PS)-toets  

Werkt hetzelfde als de PS-toets op je

draadloze controller.
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Hulp nodig? 
Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers

Neem contact met ons op

Hoe doen we het?
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PSN Servicevoorwaarden

Annuleringsbeleid PlayStation

Store

Let op uw gezondheid

Leeftijdsclassificaties

Website

©2020

Sony

Interactive

Entertainment

Europe

Limited.

Alle

inhoud,

speltitels,

handelsnamen

en/of

handelsimago's,

handelsmerken,

illustraties

en

aanverwante

beelden

zijn de

handelmerken

en/of het

auteursrechtelijk

materiaal

van hun

respectievelijke

Wij maken gebruik van cookies om je ervaring en advertenties op deze en andere sites te personaliseren. Klik hier voor meer informatie of als je je
instellingen wilt wijzigen.

http://legaldoc.dl.playstation.net/ps3-eula/psn/e/e_tosua_nl.html
https://www.playstation.com/nl-nl/legal/playstation-store-and-sony-entertainment-network-store-cancellation-policy/
http://legaldoc.dl.playstation.net/ps3-eula/psn/e/e_health_nl.html
https://www.playstation.com/nl-nl/get-help/playstation-safety/


/

respectievelijke

eigenaars.

Alle

rechten

zijn

voorbehouden. meer

info

Wij maken gebruik van cookies om je ervaring en advertenties op deze en andere sites te personaliseren. Klik hier voor meer informatie of als je je
instellingen wilt wijzigen.

https://www.playstation.com/nl-nl/legal/copyright-and-trademark-notice/
https://www.sony.net/

