
OBS!: CONTROLLER ER IKKE INKLUDERET I ÆSKEN

OPRET FORBINDELSE:
❶ Tilslut keyboardet til din PS5 controller ved hjælp af 
jack-sticket.
❷ Tænd din PS5 og din PS5 controller.
❸ Tænd for keyboardet ③
❹ Tryk på ④ i 3 sekunder, for at få keyboardet til at 
sende trådløst signal ud. LED-indikatoren vil blinke blåt 
indtil der er oprettet forbindelse. 
❺ På din PS5; naviger til ”Settings” -> ”Devices” -> 
”Bluetooth Device”.
❻ Find ”BT Keyboard” på listen over tilgængelige 
enheder.
❼ Indtast den kode der bliver vist på skærmen og vælg 
derefter opret forbindelse.

OBS: Keyboardet vil være i parrings-mode i op til tre 
minutter. Hvis keyboardet mister den trådløse forbind-
else, vil det gå i dvale. For at vække keyboardet fra 
dvalen, skal du blot trykke på en tilfældig knap. 

Efter oprettelse af trådløs forbindelse mellem keyboar-
det og din PS5, vil keyboardet automatisk oprette 
forbindelse til din PS5 hver gang den tændes. Hvis der 
ikke oprettes forbindelse, følg da blot ovenstående 
instruktioner. 

OPLADNING:
Hvis controllerens LED-indikator blinker to gange i 
streg, betyder det at keyboardet skal oplades. Forbind 
det medfølgende micro-USB-kabel med keyboardet og 
en USB-oplader (enten en vægoplader eller USB-stik-
ket i din PS5). LED-indikatoren vil lyse rødt så længe 
den oplader. LED-indikatoren slukker når keyboardet 
er fuldt opladt.
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PRODUKTOVERSIGT

⑧ Caps-lock   ⑨ Funktionsknap

③ Tænd/sluk   ④ Knap til trådløs forbindelse
⑤ 3,5 mm jack-stik indgang   ⑥ USB-C opladerport

⑦ LED-indikator

① 3,5 mm jack-stik   ② Højttaler
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❹ Tryk på ④ i 3 sekunder, for at få keyboardet til at 
sende trådløst signal ud. LED-indikatoren vil blinke blåt 
indtil der er oprettet forbindelse. 
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OBS: Keyboardet vil være i parrings-mode i op til tre 
minutter. Hvis keyboardet mister den trådløse forbind-
else, vil det gå i dvale. For at vække keyboardet fra 
dvalen, skal du blot trykke på en tilfældig knap. 

Efter oprettelse af trådløs forbindelse mellem keyboar-
det og din PS5, vil keyboardet automatisk oprette 
forbindelse til din PS5 hver gang den tændes. Hvis der 
ikke oprettes forbindelse, følg da blot ovenstående 
instruktioner. 

OPLADNING:
Hvis controllerens LED-indikator blinker to gange i 
streg, betyder det at keyboardet skal oplades. Forbind 
det medfølgende micro-USB-kabel med keyboardet og 
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den oplader. LED-indikatoren slukker når keyboardet 
er fuldt opladt.
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I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da 
venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.  

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere 
og har intet med dette produkt at gøre. 


