
Erstatningsfjernkontroll av høy
kvalitet - Apple TV 1/2/3, MacBook Pro



Paring
1.Koble fra den originale Apple TV-fjernkontrollen
2. Koble til erstatningsfjernkontrollen for Apple TV

Slik kobler du fra den originale Apple TV-fjernkontrollen
1. Hvis du eier originalen fjernkontroll, bruk den og gå til hovedmenyen og følg
trinnene: Innstillinger > Generelt > Fjernkontroller > Koble fra Apple Remote

2. Hvis du mister den originale fjernkontrollen, bruk fjernkontrollen og følg trinnene:
Installer den gratis fjernkontroll-appen på iOS-en din. enheten, legg deretter til Apple
TV-knappen for å pare appen med Apple TV, og bruk deretter fjernkontrollen til å koble
fra Apple TV-fjernkontrollen. - Hvis du ikke ser "Legg til Apple TV-knappen", må du
kontrollere at Apple TV og iOS-enheten er koblet til samme WiFi-nettverk, og sjekk
programvareversjonen (oppdater programvaren til den nyeste versjonen). Du må også
sjekke om Home Sharing-funksjonen er slått på i iTunes. Hvis ikke, følg trinnene for å
slå den på: iTunes > Fil > Hjemmedeling > Slå på hjemmedeling.

3. Koble fra Apple TV ved å gjenopprette den ved hjelp av iTunes på datamaskinen -
På baksiden av Apple TV (4. generasjon) kobler du til USB-C-kabelen; for Apple TV
(2. eller 3. generasjon) bruk microUSB-kabelen. Bruk riktig kabel for modellen din, og
koble aldri en Lightning-til-USB-kabel til Apple TV.
- Koble fra HDMI-kabelen og strømledningen fra Apple TV-en din, åpne deretter iTunes
på datamaskinen og sjekk at du har den nyeste versjonen.
- Koble den andre enden av USB-C- eller microUSB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen. For Apple TV (3. eller 4. generasjon), koble til strømledningen. For
Apple TV (2. generasjon), la den være frakoblet.
- I iTunes bør du se sammendragssiden for Apple TV. Hvis du ikke ser det, klikk i øvre
venstre hjørne Klikk på Gjenopprett Apple TV. Vent til du fullfører gjenopprettingen,
ikke koble fra noe.
- Når Apple TV-en er ferdig med å gjenopprette, koble fra USB-C- eller
Micro-USB-kabelen og strømledningen, den er tilkoblet. Koble deretter
HDMI-kabelen og strømledningen til Apple TV-en din


