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SLIK BRUKER DU SHIELD-FJERNKONTROLLEN

TIL HANDLING

Navigere Bruk navigeringsringen (opp, ned, venstre eller høyre)

Velg et element Trykk på Velg-knappen

Gå til forrige skjerm Trykk på Tilbake-knappen

Gå til Startskjermen Trykk på Hjem-knappen

Få tilgang til nylig
brukte apper Dobbelttrykk på Hjem-knappen

Få tilgang til alle
apper Trykk og hold inne Hjem-knappen

Kringkast og ta opp
spill

Trykk og hold inne Hjem-knappen (NVIDIA Share må
være aktivert)

 

 

 

 

 

 

 
Av/på-knapp

 
Innstillinger-knapp
(kan tilpasses i Innstillinger > Enheter og tilbehør > Tilpass innstillinger-
knappen)

 
Navigeringsring (opp, ned, høyre, venstre)

 
Velg-knapp

 
Tilbake-knapp

 
Hjem-knapp

 

 

 

 

 

 

 

Spol fremover-knapp

 
Spill av/pause-knapp

 
Tilbakespolingsknapp

 
Talesøk-knapp

 
Øk volum

 
Reduser volum

 
Åpne Netflix



Få tilgang til
Innstillinger

Trykk på Innstillinger-knappen eller hold inne Tilbake-
knappen (fra startskjermen)

Sett SHIELD i
hvilemodus

Trykk på Av/på-knappen (TV slår seg av hvis HDMI-
CEC eller IR-strømkontroll er aktivert)

Talesøk med Google
Assistant

Trykk på og slipp Talesøk-knappen og si en
kommando. Prøv «Spill av Stranger Things» eller
«Hvordan er været?»

Juster volumet Trykk på volum opp- eller volum ned-knappene.

Mute Press +Vol and -Vol together

Spol fremover Trykk på spol fremover-knappen

Spol tilbake Trykk på tilbakespolingsknappen

Spill av eller sett på
pause Trykk på spill av/pause-knappen

Sett fjernkontrollen i
paringsmodus

Trykk og hold inne Hjem + Tilbake-knappen til
knappene blinker

sigur
Tekstboks
Få frem tekst på filmerNår du ser film med TIVI appen får du norsk (eller svensk)  tekst slik.Tykk ned på hjulet på fjernkontrollen 2 ganger, velg boksen nedesrs i bildet hvor det står CC i. Velg Norsk og OK

sigur
Innsatt tekst
AssistantTrykk på og slipp Talesøk-knappen og si enkommando. Prøv «Spill av Stranger Things» eller«Hvordan er været?»Juster volumet Trykk på volum opp- eller volum ned-knappene.Mute Press +Vol and -Vol togetherSpol fremover Trykk på spol fremover-knappenSpol tilbake




