Remote

Use your Apple Remote

The Apple Remote controls your Apple TV by sending signals
to the built-in infrared (IR) receiver. Play movies, TV shows, or
music, watch photo slideshows or movie trailers, and more.
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To use your remote:
ÂÂ Press Up, Down, Left, or Right to navigate Apple TV menus.
ÂÂ Press Select to select a menu item, or press and hold to
access a contextual menu.
ÂÂ Press Menu to return to the previous menu.
ÂÂ Press Play/Pause to play or pause a movie, TV show, song,
or slideshow.
ÂÂ During playback, do any of the following:
ÂÂ Press Right or Left to skip to the next or previous chapter
in a movie, or to the next or previous song.
ÂÂ Hold down Right or Left to fast-forward or rewind a
movie, TV show, or song.
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Pair your Apple Remote

After you pair your Apple Remote with your Apple TV,
your Apple TV is controlled by only the paired remote.
To pair your remote:
1 Move within 3 to 4 inches (8 to 10 cm) of your Apple TV.
2 Point the remote at the IR receiver on the front of your
Apple TV.
3 Hold down Right and Menu for 6 seconds.
When you’ve paired your remote, a chainlink symbol or
message appears onscreen.
To unpair your remote:
ÂÂ Hold down Menu and Left for 6 seconds.

Replace the battery

The Apple Remote comes with a replaceable CR2032 battery.
WARNING: Refer to the battery disposal and safety
information below and beginning on page 5 before
replacing the battery.
To replace the battery:
1 Use a coin to remove the battery cover.

Battery compartment

2 Remove the old battery.
3 Insert a CR2032 battery, positive side (+) up.
4 Replace the cover and use a coin to tighten it.
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 WARNING:  Do not ingest battery; chemical burn
hazard
The included Apple Remote contains a coin/button cell
battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can
cause severe internal burns in just two hours and result in
serious injury or death. Keep all batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop
using the remote and keep it away from children. If you think
batteries might have been swallowed or placed inside any
part of the body, seek immediate medical attention.

Disposal and Recycling Information
This product and/or battery should not be disposed of
with household waste. When you decide to dispose of this
product and/or its battery, do so in accordance with local
environmental laws and guidelines. For information about
Apple’s recycling program, recycling collection points,
restricted substances and other environmental initiatives, visit
www.apple.com/environment.
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Використання пульта дистанційного
керування Apple Remote

Пульт дистанційного керування Apple Remote дає змогу
керувати телевізором Apple TV, надсилаючи сигнали на
вбудований інфрачервоний приймач. Відтворюйте фільми,
телевізійні шоу або музику, переглядайте покази слайдів із
фотографій чи трейлери фільмів тощо.
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Щоб використовувати пульт дистанційного керування:
ÂÂ Натискайте «Вгору», «Вниз», «Ліворуч» або «Праворуч»
для переміщення по меню телевізора Apple TV.
ÂÂ Натисніть «Вибрати», щоб вибрати пункт меню,
або натисніть та утримуйте, щоб отримати доступ до
контекстного меню.
ÂÂ Натисніть «Меню», щоб повернутися до
попереднього меню.
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ÂÂ Натисніть «Відтворити/Пауза», щоб відтворити

або призупинити фільм, телевізійне шоу, пісню чи
показ слайдів.
ÂÂ Під час відтворення можна виконувати дії нижче:
ÂÂ Натисніть «Праворуч» або «Ліворуч», щоб перейти до
наступного чи попереднього розділу у фільмі або до
наступної чи попередньої пісні.
ÂÂ Утримуйте «Праворуч» або «Ліворуч», щоб перемотати
вперед або назад фільм, телевізійне шоу чи пісню.

Створення пари з пультом дистанційного
керування Apple Remote

Після створення пари між пультом дистанційного
керування Apple Remote та телевізором Apple TV керувати
телевізором Apple TV можна лише за допомогою пульта
дистанційного керування, з яким створено пару.
Щоб створити пару з пультом дистанційного керування:
1 Перемістіться на відстань у межах від 3 до 4 дюймів
(від 8 до 10 см) від телевізора Apple TV.
2 Спрямуйте пульт дистанційного керування на
інфрачервоний приймач на передній панелі
телевізора Apple TV.
3 Утримуйте «Праворуч» і «Меню» протягом 6 секунд.
Після створення пари з пультом дистанційного керування
на екрані з’явиться символ ланцюжка або повідомлення.
Щоб скасувати пару з пультом дистанційного керування:
ÂÂ Утримуйте «Меню» та «Ліворуч» протягом 6 секунд.

Заміна акумулятора

Пульт дистанційного керування Apple Remote постачається
зі змінним акумулятором CR2032.
УВАГА! Перш ніж замінювати акумулятор, перегляньте
інформацію про утилізацію акумулятора та техніку
безпеки нижче та на початку на сторінці 8.
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Щоб замінити акумулятор:
1 Зніміть кришку відсіку для акумулятора за
допомогою монети.

Відсік для
акумулятора

2 Вийміть старий акумулятор.
3 Вставте акумулятор CR2032 позитивною стороною (+)
догори.
4 Установіть кришку й затягніть її за допомогою монети.
 УВАГА!  Не проковтуйте акумулятор; небезпека
хімічних опіків.
Пульт дистанційного керування Apple Remote, що додається,
містить круглий акумулятор. Якщо проковтнути круглий
акумулятор, це може призвести до серйозних внутрішніх
опіків усього за дві години та спричинити серйозні травми
або смерть. Тримайте всі акумулятори подалі від дітей.
Якщо відсік для акумулятора не закривається надійно,
припиніть користуватися пультом дистанційного керування
та тримайте його подалі від дітей. У разі проковтування
або потрапляння акумуляторів до будь-якої частини тіла
негайно зверніться по медичну допомогу.

Відомості про утилізацію та переробку
Цей виріб та/або акумулятор не можна утилізувати разом із
побутовими відходами. У разі необхідності утилізації цього
виробу та/або його акумулятора дійте згідно з місцевими
законами та вказівками щодо збереження довкілля.
Відомості про програму компанії Apple із переробки
відходів, пункти прийому відходів, речовини обмеженого
використання та інші екологічні ініціативи можна знайти на
сторінці www.apple.com/environment.
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