
 

 

BEOVISION CONTOUR  

 

S T A R T  H E R  

I N D L E D N I N G  

Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen-produkt og de tilsluttede produkter og 
indeholder desuden mere detaljerede beskrivelser af produktets funktioner. Du kan bl.a. finde oplysninger 
om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen-fjernbetjening og opsætning af en 
netværksforbindelse. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet.  

Du kan få svar på alle servicespørgsmål hos din Bang & Olufsen-forhandler. Du kan finde den nærmeste 
forhandler på www.bang-olufsen.com 

 

Beovision Contour er en fusion af Bang & Olufsen-lydteknologi og LG OLED TV-teknologi. Denne vejledning 
indeholder anvisninger relateret til Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. 

http://www.bang-olufsen.com/


 

 

Du kan se en vejledning til og oplysninger om skærmens indstillinger på LG's website: 
https://www.lg.com/common/index.jsp  
 

1. Vælg land 

2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer 

3. Indtast modelnummer 

4. Der er også vejledningen til din LG-skærm. 

 

Bemærk, at nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige i alle lande. 

I denne Bang & Olufsen-vejledning finder du også oplysninger om andre funktioner såsom tilslutninger, 
lydindstillinger og softwareopdateringer. 

Du kan se den aktuelle vejledning på en computer eller mobilenhed. 

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med en række forskelle mellem din Bang & Olufsen-fjernbetjening og den 
fjernbetjening, der er beskrevet i vejledningen fra LG. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet 
"FJERNBETJENING".  
 

Vigtige oplysninger! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for, om internettjenesterne er tilgængelige eller 
fungerer. Dette gælder også for downloadede apps. Bang & Olufsen sørger for det tekniske grundlag for at 
modtage internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke give nogen garantier i forbindelse med tjenesterne, da 
udbyderne kan ændre indhold og betingelser, blandt andet ved at fjerne apps. Tilgængelige 
internettjenester og apps kan variere afhængigt af land. 

 

D O W N L O A D  B A N G  &  O L U F S E N  A P P E N  

 

For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.  

Med denne app kan du indstille og få mest muligt ud af Beosound Contour.  

https://www.lg.com/common/index.jsp


 

 

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto. 

Klik på Tilføj et nyt produkt for at indstille din højttaler. Har du allerede en konto, kan du finde den under 
Indstillinger. 

Du kan også anvende Bang & Olufsen-appen som fjernbetjening til Beovision Contour.  

 

 

 

F J E R N B E T J E N I N G  

Betjening af Beovision Contour er beskrevet med Beoremote One. 

  

Parring af fjernbetjeningen 

Bemærk, at Beovision Contour skal parres med Beoremote One, inden det kan betjenes. Hold knappen 
PAIRING (på bagsiden) nede, eller udfør parring via produktmenuen i Bang & Olufsen-appen. 

 
Bluetooth-knappens placering på bagsiden. 

 

Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand inden parring. 



 

 

 

1. Sæt friske batterier i fjernbetjeningen, og stil eller sæt dig foran produktet. 

2. Når der er timeout på velkomstskærmen i displayet, skal du trykke på  eller  og knappen i midten 

for at vælge det foretrukne sprog. 

3. Hvis produktet åbnes til parring, udføres parringen. 

  

Parring via Beovision Contour-produktindstillingsmenuen i Bang & Olufsen-appen: 

1. Vælg dit Beovision Contour 

2. Gå ind i Produktindstillinger  

3. Vælg menuen Fjernbetjeninger. 

4. Vælg TILFØJ FJERNBETJENING.  

 

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen. 

Både Beovision Contour og fjernbetjeningen skal være i parringstilstand, for at du kan parre de to produkter. 

Når du modtager Beoremote One sammen med Beovision Contour, kan du sætte den i parringstilstand 
under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis Beoremote One af en eller anden grund ikke 
længere er parret med Beovision Contour, og du er nødt til at parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den 
og er nødt til at parre en anden Beoremote One, skal du sætte både Beovision Contour og Beoremote One i 
parringstilstand for at parre dem med hinanden.   

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du parrer Beoremote One, i vejledningen til din fjernbetjening her. 
 

 

Brug fjernbetjeningen 

Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til Beovision Contour kan være beskrivelser fra 
LG-vejledningen. Du kan også se, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal bruge i stedet for LG-knapper. 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

 

Display 
Displayet viser en liste med kilder eller funktioner, når det tændes.  

  

TV 
Viser tilgængelige tv-kilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  eller  til at gå gennem listen*. 

MUSIC 
Viser tilgængelige musikkilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  eller  til at gå gennem listen*. 

 (MyButtons)** 
Et langt tryk gemmer den nuværende konfiguration, f.eks. lydindstillinger, mens et kort tryk aktiverer den.  

0–9 
Vælg kanaler og indtast oplysninger i menuerne på skærmen. 

LIST 
Viser de ekstra funktioner i displayet. Brug  eller  til at gå gennem listen. 

GUIDE 
Åbner TV-programguiden. 

 (knappen Tilbage) 
Afslut eller gå tilbage i TV-menuer og Beoremote One-lister. 

INFO 
Viser oplysninger om en menu eller funktion. 

 (Home-knappen) 
Åbner menuen Hjem, hvor du kan se diverse apps og funktioner, blandt andet Bang & Olufsen TV-appen. 

, ,  og  Op-, ned-, venstre- og højrepile. Naviger i menuerne og Beoremote One-displayet. 



 

 

 (knappen i midten) 
Bruges til at vælge og aktivere bl.a. indstillinger. 

, ,  og  (farveknapper) 
Bruges til at vælge farvespecifikke funktioner. 

  
Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning. 

 og  Søg trinvist frem eller tilbage. 

 og  Gå trinvist gennem kanaler og stationer. 

Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause. 

 og  Juster lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra. 

 (Standby-knap) 
Skift til standby. 

  

* Alt efter hvilken fjernbetjening du har, kan , ,  og  (MyButtons) enten være én eller fire knapper. 

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjening i vejledningen til fjernbetjeningen her. 

  

LG-fjernbetjeningen fungerer med Beoremote One 

Nogle af funktionerne på LG-fjernbetjeningen kan tilgås med din Bang & Olufsen-fjernbetjening og findes 
under LIST. 

Brug pileknapperne og knappen i midten til at navigere rundt på tv-skærmen. 

  

HOME-knap 
Tryk på   

Venstre-, højre-, op- og ned-knapperne 
Tryk på , ,  og . 

(OK)-knappen 
Tryk på knappen i midten. 

P Up- og P Down-knapperne 
Tryk på  og . 

LIST-knappen 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Channels (Kanaler) i Beoremote One-displayet, og tryk på 
knappen i midten. 

Knap til hurtig indstilling 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Options (Indstillinger) i Beoremote One-displayet, og tryk 
på knappen i midten.  

SKÆRMFJERNBETJENING 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Skærmfjernbetjening i Beoremote One-displayet, og tryk på 
knappen i midten. 
 
INDSTILLINGER 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Indstillinger i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen 
i midten. 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

Kanaler 

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Kanaler i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i 
midten. 

TEXT 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Text (Tekst) i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen 
i midten. 

T.OPT (tekstvalgmuligheder) 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde T.Opt  i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i 
midten. 

REC 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Optag i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i 
midten. 

SEARCH 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Search (Søg) i Beoremote One-displayet, og tryk på 
knappen i midten. 
ELLER 
Tryk på , og brug pileknappen og derefter knappen i midten til at finde feltet Search (Søg). 

RECENT 
Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Seneste i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i 
midten.  

SUBTITLE 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Undertekster i Beoremote One-displayet, og tryk på 
knappen i midten. 

AD 
Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde Audio Description (Lydbeskrivelse) i Beoremote One-
displayet, og tryk på knappen i midten. 

 
 
 

  



 

 

B A N G  &  O L U F S E N  T V - A P P E N  

Bang & Olufsen TV-appen er appen fra LG Content Store, der giver dig mulighed for at betjene Beovision 
Contour med Beoremote One. 

Den installeres og konfigureres på Beovision Contour af installatøren.  

Du kan finde den ved at trykke på  og åbne startmenuen. Tryk på  og  for at finde den.  

  

Hvis TV'ets fabriksindstillinger gendannes, skal Bang & Olufsen TV-appen installeres igen. Beoremote One 
kan ikke bruges sammen med TV'et uden Bang & Olufsen TV-appen, og du skal bruge LG-fjernbetjeningen, 
indtil Beoremote One er parret. 
Find appen i LG Content Store. 

  

Sådan installeres Bang & Olufsen TV-appen 

Dette kræver en LG-fjernbetjening.  

 

 

Gå til LG Content Store, og download Bang & Olufsen-appen. Når appen er installeret og åbnet på dit TV: 
Følg anvisningerne på skærmen. Du vil blive bedt om at genstarte TV'et. Tænd for det med LG-
fjernbetjeningen.  

Bemærk: Fjernsynet er muligvis langsommere under genstarten som følge af indstillingskommunikationen, 
der foregår i baggrunden. Efter genstarten vender fjernsynet tilbage til normal opstartstid. 

  

Sæt nu Beovision Contour og Beoremote One i parringstilstand, så de kan oprette forbindelse til hinanden. 

Beovision Contour: Hold Bluetooth-knappen nede (1,5 sek.) for at åbne for parring. 
Beoremote One: Tryk på "Liste" – "Indstillinger" – "Parring" – "Par". 



 

 

Hvis din Beoremote One er ny, skal du først vælge sprog, hvorefter den automatisk vil være i 
parringstilstand. 

Se afsnittet "PARRING AF FJERNBETJENINGEN".  

 

G R U N D L Æ G G E N D E  B E T J E N I N G  

Instruktionerne til TV'et er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen og kan tilgås via en enhed med 
forbindelse til internettet.  
I forbindelse med disse instruktioner anbefaler vi, at du sætter dig ind i forskellene på din Bang & Olufsen-
fjernbetjening og LG-fjernbetjeningen, der er beskrevet i kapitlet "FJERNBETJENING". 

  

Brug af fjernbetjeningen 

Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen. 

Udfør følgende trin for at aktivere Lyd direkte: 

 

1. Tryk på LIST og derefter på  or  for at åbne Lyd i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i 

midten. 

2. Brug  og  til at skifte mellem tilstande, og tryk på knappen i midten for at vælge en tilstand. 

3. Tryk på  for at gå tilbage. 

 

Knapperne på fjernbetjeningen, for eksempel LIST eller Lyd, er enten fysiske knapper, som du skal trykke på, 
eller digitale knapper, der vises som tekst i displayet på Beoremote One. Tryk på LIST, TV eller MUSIC på 
Beoremote One for at få vist tekst i Beoremote One-displayet. Du kan få flere oplysninger i vejledningen til 
Beoremote One. 

 

T I L P A S  T V - O P L E V E L S E N  

Du kan tilpasse Beoremote One ved hjælp af en MyButton. Du kan gemme et "snapshot" af en aktuel billed- 
og lydoplevelse som en profil og derved tilpasse denne oplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et 
enkelt tryk på en knap. Et snapshot kan indeholde de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. 
lydprofil. Du kan også bruge det til aktivering af en bestemt kilde med en MyButton. 

 

Gem et skærmbillede 

Du kan gemme profiler, som kan aktiveres med MyButton-knapperne. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at 
en kilde er valgt. 

Hold én af MyButton-knapperne nede for at gemme snapshottet. 

Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærmbillede, vil det 
eksisterende blive erstattet med det nye.  

  

Brug et skærmbillede 

https://support.bang-olufsen.com/hc/en-us/articles/360020934173
https://www.bang-olufsen.com/en/product-support/accessories/beoremote-one
https://www.bang-olufsen.com/en/product-support/accessories/beoremote-one


 

 

Brug et skærmbillede, når du ser TV. 

1. Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede.  

Når du aktiverer et gemt skærmbillede, er indstillingerne midlertidige og har virkning, indtil du ændrer dem, 
vælger en anden kilde eller sætter TV'et på standby. 

Hvis den enhed, der er gemt som et skærmbillede, ikke længere er tilgængelig, aktiveres skærmbilledet 
stadig, men enheden vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde. 

 
  

Vælg kilde 

 

Du kan se en kilde ved at trykke på TV eller MUSIC og vælge kilden i fjernbetjeningens display. Nogle kilder 
kan også vælges i startmenuen. 

 

K I L D E R  

Du finder følgende kilder i tilslutningsporten på Beosound Contour: 

HDMI ARC til oprettelse af forbindelse til dit TV 

 
HDMI-IN til oprettelse af forbindelse til en anden ekstern enhed, f.eks. en digital medieafspiller 

3,5 mm line in-minijackstik til oprettelse af et analogt L/R-signal. 

 

F O R B I N D  D I N  M U S I K  

Slut din foretrukne musik-app til Beosound Contour ved hjælp af Apple AirPlay 2, Chromecast eller 
Bluetooth, og afspil trådløst. 
 

M U L T I R O O M  

Brug Multiroom til problemfrit at forbinde dine forskellige trådløse højttalere i ét system. Styr højttalere i 
tandem eller individuelt med vores integrerede platforme: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller 
Chromecast 

 

B L U E T O O T H  

Tryk kort på indstillingsknappen  for at åbne for Bluetooth-parring. Denne knap findes på bagsiden af 
Beovision Contour.  

Når Bluetooth-parring er slået til, vises Beosound Contour på listen over Bluetooth-produkter på din enhed. 



 

 

 

 

 

  



 

 

G O D T  A T  V I D E  

D O L B Y  A T M O S  

Beosound Contour har Dolby Atmos®, som opererer med objektbaseret lyd og giver indtrykket af surround- 
og loftshøjttalere for en mere fyldig lydoplevelse. 
I stedet for blot at afspille to eller flere kanaler direkte via højttalerne i din opsætning gengives dele af det 
samlede lydfelt på en tilpasset måde, så du med dit højttalersystem kan få den bedst mulige biograflyd. 

Evnen til at genskabe lyd ovenfra er en stor del af det, der gør Atmos' lyd så realistisk. Surround-
virtualisatoren behandler surround- og højdekanalerne for det indgående multikanalssignal for at skabe en 
omsluttende, virtuel surround-effekt, der kompenserer for din soundbars formfaktor. I tilfælde, hvor disse 
kanaler ikke findes – f.eks. ved 2-kanals stereo – sammenfattes disse ekstra kanaler ved hjælp af upmixing. 
Dette gøres ved hjælp af en lydbehandling, der simulerer den måde, hvorpå lyden når dine trommehinder 
fra et komplet surround-system. 

For at opnå den fulde effekt skal din soundbar monteres ud for eller lidt højere oppe end en siddende lytters 
øreniveau, og lytteren skal sidde så centreret som muligt. Jo mere til en side lytteren sidder, desto mindre vil 
surround-virtualisatoren fungere efter hensigten. For at opnå de bedste resultater bør du undgå at montere 
din soundbar i et skab eller under en hylde, da den resulterende resonans og tilbagekastning vil forstyrre 
lyden ved lyttepositionerne. 

 

L Y D P R O F I L E R   

Du kan vælge den lyttetilstand, der bedst passer til programmets indhold.  

TV – Denne tilstand er optimeret til indhold, der primært bygger på dialog. Den er god til TV-programmer, 
nyheder eller podcasts  

MUSIK – Denne tilstand leverer den mest præcise stereolydoplevelse  

FILM – Denne tilstand giver dig en mere fyldig lydoplevelse, der fylder hele rummet, når du ser film eller 
sport  

LYTNING OM NATTEN – Denne tilstand reducerer niveauforskellen mellem lave og høje passager for at 
mindske store dynamikhop  

INGEN – Denne tilstand leverer en "ren" lyd uden ekstra behandling  

   

Lyttetilstandene kan tilpasses ved at justere Upmix, Virtualize, LFE (Low Frequency Effects-tuning) og 
Content Processing.  

 

UPMIX – opretter et signal til centret, når indgangen er 2.0-stereo. I tilfælde hvor indgangssignalet har 3.0 
eller flere kanaler, vil det ikke have nogen virkning at slå UPMIX til eller fra.  

VIRTUALIZE – skaber effekten af at have ekstra højttalere placeret på surround- og højdeniveau. Bemærk, at 
denne effekt er mindre tydelig, når du ikke sidder direkte foran din Beovision Contour.  

LFE TUNING – slår LFE-kanalen i det indgående signal til og fra. Bemærk, at der er mange lydsignaler eller 
tilfælde, hvor dette kontrolelement vil have en minimal eller ikke-eksisterende effekt, da det er afhængigt af 
lydsignalets eget miks.  



 

 

CONTENT PROCESSING – styrer signalets dynamik. Indstil denne funktion til HIGH for lytning om natten, når 
du vil reducere niveauforskellen mellem høje og lave passager. Bemærk, at dette vil få lave lyde til at blive 
højere og højere lyde til at blive lavere uanset lydstyrkeindstillingerne.  

 

Du kan vælge en lyttetilstand til alle kilder under menuen Product Settings (Produktindstillinger). 

 

S E  T V  

Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine 
tunerindstillinger. Se programoplysningerne, og åbn TV-guiden. Tilslut en korrekt formateret USB HDD eller 
SSD, og lav en optagelse. Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme den under en af 
MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "TILPAS TV-OPLEVELSEN". 

  

Vælg en kilde 

1. Tryk på TV og derefter på  eller  for at se den ønskede kilde i Beoremote One-displayet, og tryk 

på knappen i midten. * 

* Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte fra standby med knappen TV på Beoremote One. 
Du kan gøre dette i Bang & Olufsen-appen.  

1. Vælg dit Beovision Contour  

2. Gå til Produktindstillinger  

3. Vælg Fjernbetjeninger  

4. Gå til Fjernbetjeningsknapper, og vælg den kilde, du vil gemme.  

  

Vælg en kanal 

1. Tryk på  og , eller brug talknapperne til at vælge en kanal. Du kan også ... 

2. ... vælge den forrige kanal ved at trykke på . 

  

Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem 

1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at skifte mellem kildespecifikke funktioner i Beoremote 

One-displayet. 

2. Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på knappen i midten.  

  

Optag her og nu 

Du kan optage det program, du ser lige nu, hvis du trykker på knappen i midten og vælger det røde ikon til 
venstre, eller du kan trykke på LIST og derefter på  eller  for at finde Record (optag) i Beoremote One-
displayet og trykke på knappen i midten. 

  

Brug tekst-tv 

Du kan kalde tekst-TV for den valgte kanal frem, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder. 



 

 

1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at få vist Tekst-TV i Beoremote One-displayet, og tryk på 

knappen i midten. 

2. Tryk på  eller  for at gå en side op eller ned. 

3. Brug talknapperne til at indtaste et sidenummer. 

4. Brug pileknapperne til at navigere. 

5. Tryk på  for at afslutte tekst-tv. 

  

Programoplysninger 

Du kan se oplysninger om det aktuelle program. Du kan også ændre sprog for lydspor og undertekster eller 
få vist interaktive oplysninger ved hjælp af HbbTV.** 

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid kalde 
denne visning frem med knappen INFO for at se programoplysningerne.  

**HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder. 

 

L Y S I N D I K A T O R  

Lysindikatoren viser produktets status.  

Hvid (blinker langsomt) Starter 

Hvid (lyser konstant) Forbundet til netværk. Klar til brug. 

Blå (blinker hurtigt) Bluetooth parring igang 

Blå (kortvarigt) Bluetooth forbindelse successfuld 

Rød (kortvarigt) Bluetooth forbindelse var ikke successfuld 

Blå (lyser konstant) Ikke konfigureret til netværk 

Gul (blinker hurtigt) Klar til netværksopsætning. Tilstanden Soft 
AP/WAC 

Gul (blinker langsomt) Forbinder til netværk 

Gul (lyser konstant) Trådløs forbindel af medium kvalitet 

Rød (lyser konstant) Trådløs forbindelse af dårlig kvalitet 

Rød (blinker hurtigt) Kunne ikke forbinde til trådløst netværk 

 

V E D L I G E H O L D E L S E  

Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af tv'et, er brugerens ansvar. 



 

 

 

Skærm 

Tør skærmen forsigtigt af med en tør, blød klud. Brug kun lige akkurat vand eller rengøringsvæske nok til at 
rense skærmen uden at efterlade striber eller spor. Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-
skærmen.  

Du kan se hele vejledningen til vedligeholdelse af skærmen på LG's websted: 
https://www.lg.com/common/index.jsp 

 

1. Vælg land 

2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer 

3. Indtast modelnummer 

4. Så har du vejledningen til din LG-skærm. 

  

Kabinet og betjeningspanel 

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en 
opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. 

  

Højttalerfront 

Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, 
og fjern det. 

  

Højttalerfront i træ 

Brug en blød børste til at fjerne støv i rillerne. Brug ikke en klud. Vær opmærksom på, at træet er følsomt 
over for stød, slag og høj luftfugtighed. 

 
 

https://www.lg.com/common/index.jsp

