
 

 

BEOVISION CONTOUR  

 

B Ö R J A  H Ä R  

I N L E D N I N G  

Den här handledningen innehåller ytterligare information om grundfunktionerna hos din Bang & Olufsen-
produkt och anslutna produkter, samt mer detaljerade beskrivningar av produktens funktioner. Du hittar 
bl.a. information om inställningar, hur du styr produkten med en fjärrkontroll från Bang & Olufsen och hur 
du kan konfigurera en nätverksanslutning. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och 
ansluter din produkt.  

Vänd dig i första hand till din Bang & Olufsen-återförsäljare om du har servicefrågor. För att hitta den 
närmaste butiken besöker du www.bang-olufsen.com 

 

Beovision Contour är en fusion mellan ljudteknik från Bang & Olufsen och OLED TV-teknik från LG. Den här 
handledningen innehåller instruktioner som rör Bang & Olufsen Soundcenter och fjärrkontrollen från Bang & 
Olufsen. 

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


 

 

Instruktioner och inställningar som gäller skärmen finns på LG:s webbplats: 
https://www.lg.com/common/index.jsp  
 

1. Välj land 

2. Välj Hem > Support > Nerladdningar > Manualer 

3. Fyll i modellnummer 

4. Sedan har du handledningen för din LG-skärm. 

 

Observera att vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på alla marknader. 

I den här handledningen för Bang & Olufsen hittar du även information om andra funktioner, t.ex. 
anslutningar, ljudinställningar och programuppdateringar. 

Du kan hämta den aktuella användarhandledningen från en dator eller smart enhet. 

Vi rekommenderar att du bekantar dig med skillnaderna mellan din fjärrkontroll från Bang & Olufsen och 
fjärrkontrollen som beskrivs i den presenterade vägledningen från LG. Mer information finns i kapitlet 
FJÄRRKONTROLL.  
 

Viktig information! Bang & Olufsen ansvarar inte för tillgängligheten av och prestandan hos internettjänster, 
inklusive nedladdade appar. Bang & Olufsen tillhandahåller den tekniska grunden för att ta emot 
internettjänster. Bang & Olufsen kan inte lämna garantier avseende tjänsterna då leverantörerna kan 
komma att ändra innehållet och villkoren inklusive att ta bort appar. Tillgängliga internettjänster och appar 
kan variera beroende på marknad. 

 

H Ä M T A  B A N G  &  O L U F S E N - A P P E N  

 

Ladda ner Bang & Olufsen-appen från Google Play Store eller Apple App Store för att konfigurera din 
produkt.  

Med den här appen kan du installera och få ut det mesta av din Beovision Contour.  

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


 

 

När du öppnar Bang & Olufsen-appen för första gången blir du uppmanad att skapa ett konto. 

Klicka för att lägga till en ny produkt och konfigurera din högtalare. Om du redan har ett konto hittar du 
detta under inställningar. 

Du kan också använda Bang & Olufsen-appen som fjärrkontroll för din Beovision Contour.  

 

 

 

F J Ä R R K O N T R O L L  

Användningen av Beovision Contour beskrivs med Beoremote One. 

  

Parkoppla fjärrkontrollen 

Innan du kan använda din Beovision Contour måste den parkopplas till Beoremote One. Tryck länge på 
knappen PAIRING (parkoppling) på baksidan eller parkoppla med hjälp av produktmenyn i Bang & Olufsen-
appen. 

 
Bluetooth-knappens placering på baksidan. 

 

Kom ihåg att aktivera fjärrkontrollens parkopplingsläge innan du parkopplar. 



 

 

 

1. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen och ta plats framför produkten. 

2. När välkomstbilden har försvunnit från displayen använder du  eller  och mittknappen för att 

ställa in önskat språk. 

3. Parkoppling utförs om produkten har öppnats för parkoppling. 

  

Parkoppla via menyn Produktinställningar för Beovision Contour i Bang & Olufsen-appen ... 

1. Välj din Beovision Contour 

2. Gå till Produktinställningar  

3. Välj menyn Fjärrkontroller. 

4. Välj LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL.  

 

Parkoppla fjärrkontrollen genom att följa anvisningarna på skärmen. 

Både Beovision Contour och fjärrkontrollen måste vara i parkopplingsläge för att de två produkterna ska 
kunna parkopplas. 

När du får en Beoremote One till din Beovision Contour aktiverar du dess parkopplingsläge under 
förstagångsinstallationen av fjärrkontrollen. Om det skulle hända att parkopplingen mellan Beoremote One 
och Beovision Contour bryts och du behöver parkoppla på nytt – eller om du tappar bort fjärrkontrollen och 
måste parkoppla till en ny Beoremote One – måste du ställa både Beovision Contour och Beoremote One på 
parkopplingsläge för att kunna parkoppla dem.   

Mer information om hur du aktiverar parkoppling för Beoremote One finns i handledningen för 
fjärrkontrollen här. 
 

 

Använda fjärrkontrollen 

Så här använder du din fjärrkontroll. Vissa instruktioner för Beovision Contour kan vara beskrivningar från 
LG:s handledning. Du hittar också en förklaring till vilka Bang & Olufsen-knappar som ska användas i stället 
för valda LG-knappar. 

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


 

 

 

Display 
Displayen visar en lista över källor eller funktioner när den är påslagen.  

  

TV 
Visa tillgängliga TV-källor på displayen som du kan växla till. Använd  eller  för att stega i listan*. 

MUSIC 
Visa tillgängliga musikkällor på displayen som du kan växla till. Använd  eller  för att stega i listan*. 

 (MyButtons)** 
Lång tryckning för att spara aktuell konfiguration, till exempel ljudinställningar. Kort tryckning för att 
aktivera.  

0–9 
Välj kanaler och ange information på skärmmenyer. 

LIST 
Visa ytterligare funktioner på displayen. Använd  eller  för att stega i listan. 

GUIDE 
Ta fram TV-programguiden. 

(Bakåtknapp)  
Avsluta eller stega bakåt genom TV-menyer och Beoremote One-listorna. 

INFO 
Ta fram information om en meny eller funktion. 

(Hemknapp) 
Ta fram hemmenyn där du kommer åt olika appar och funktioner, bland annat Bang & Olufsen TV-appen. 



 

 

, ,  och  Pilknappar upp, ner, vänster och höger. Navigera i menyerna och på Beoremote One-
displayen. 

(Mittknapp) 
För att välja och aktivera exempelvis inställningar. 

, ,  och  (Olikfärgade knappar) 
Välj färgspecifika funktioner. 

  
Starta uppspelningen av en låt, fil eller inspelning, eller starta en repris. 

 och  Navigera bakåt eller framåt, steg för steg. 

 och Stega genom kanaler och stationer. 

Pausa uppspelning av ett program eller en inspelning. 

 och Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck mitt på knappen. 

 (Standby-knapp) 
Växla till standbyläge. 

  

*Beroende på fjärrkontrollen kan , , ,  (MyButtons) bestå av en eller fyra knappar. 

Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i den tillhörande bruksanvisningen här. 

  

LG-fjärrstyrningsfunktioner med Beoremote One 

Du kan komma åt några av LG:s fjärrstyrningsfunktioner genom att använda din Bang & Olufsen-fjärrkontroll 
eller under LIST. 

Använd pilknapparna och mittknappen för att navigera på TV-skärmen. 

  

Hemknapp 
Tryck på   

Vänster-, höger-, upp- och ner-knappar 
Tryck på , ,  och . 

OK-knapp 
Tryck på mittknappen. 

P upp- och P ner-knappar 
Tryck på  och . 

LIST-knapp 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Channels (kanaler) på Beoremote One-displayen och tryck 
sedan på mittknappen. 

Knappen Quick Settings (snabbinställningar) 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Options (alternativ) på Beoremote One-displayen och tryck 
sedan på mittknappen.  

SCREEN REMOTE 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Screen Remote (fjärrstyrning för skärm) på Beoremote 
One-displayen och tryck sedan på mittknappen. 
 

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


 

 

OPTIONS 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Options (alternativ) på Beoremote One-displayen och tryck 
sedan på mittknappen. 

Kanaler 

Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Kanaler på Beoremote One-displayen och tryck sedan på 
mittknappen. 

TEXT 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Text på Beoremote One-displayen och tryck sedan på 
mittknappen. 

T.OPT (Textalternativ) 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta T.Opt på Beoremote One-displayen och tryck sedan på 
mittknappen. 

REC 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Spela in  på Beoremote One-displayen och tryck sedan på 
mittknappen. 

SEARCH 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Search (sök) på Beoremote One-displayen och tryck sedan 
på mittknappen. 
ELLER 
Tryck på  och använd pilknappen och sedan mittknappen för att hitta sökfältet. 

RECENT 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Recent (senaste) på Beoremote One-displayen och tryck 
sedan på mittknappen. 

SUBTITLE 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Subtitles (undertexter) på Beoremote One-displayen och 
tryck sedan på mittknappen. 

AD 
Tryck på LIST och sedan på  eller  för att hitta Audio Description (ljudbeskrivning) på Beoremote One-
displayen och tryck sedan på mittknappen. 

 
 
 

  



 

 

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

Bang & Olufsens TV-app är den app i LG Content Store som du kan använda för att styra din Beovision 
Contour med BeoRemote One. 

Den installeras och konfigureras på din Beovision Contour av installationsprogrammet.  

Du hittar den genom att trycka på  för att ta fram hemmenyn och sedan använda  och  för att hitta den.  

  

Om fabriksinställningarna återställs för TV:n måste Bang & Olufsens TV-app ominstalleras. Beoremote One 
fungerar inte med TV:n utan Bang & Olufsens TV-app, och du måste använda LG-fjärrkontrollen tills 
Beoremote One har parkopplats. 
Du hittar appen i LG Content Store. 

  

Så här installeras Bang & Olufsens TV-app 

Du måste använda en LG-fjärrkontroll för det här.  

 

 

Gå till LG Content Store och hämta Bang & Olufsen-appen. När appen är installerad och har startat på TV:n 
följer du instruktionerna på skärmen. Du blir ombedd att starta om TV:n. Starta den med LG-fjärrkontrollen.  

Obs! TV:n kan vara långsammare under den här omstarten på grund av att kommunikationen av 
inställningarna pågår i bakgrunden. Efter den här omstarten återgår TV:n till att starta upp på normal tid. 

  

Sätt sedan Beovision Contour och Beoremote One i parkopplingsläge så att de kan ansluta till varandra. 

Beovision Contour: Tryck länge (1,5 sek.) på Bluetooth-knappen för att öppna för parkoppling. 
Beoremote One: Tryck på List - Inställningar - Parkoppling - Parkoppla. 



 

 

Om din Beoremote One är ny måste du först välja språk och sedan hamnar den automatiskt i 
parkopplingsläge. 

Se kapitlet PARKOPPLA FJÄRRKONTROLLEN  

 

G R U N D L Ä G G A N D E  F U N K T I O N E R  

Instruktioner för din TV beskrivs med din Bang & Olufsen-fjärrkontroll och kan nås via en enhet som är 
ansluten till internet.  
För dessa instruktioner rekommenderar vi att du bekantar dig med skillnaderna mellan din Bang & Olufsen-
fjärrkontroll och den LG-fjärrkontroll som beskrivs. Se kapitlet FJÄRRKONTROLL. 

  

Hantering av fjärrkontrollen 

Nedan visas ett exempel på hantering av fjärrkontrollen. 

För att aktivera Ljud direkt ... 

 

1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att ta fram Ljud på Beoremote One-displayen. Tryck därefter 

på mittknappen. 

2. Använd  och  för att stega mellan lägena och tryck på mittknappen för att välja ett läge. 

3. Tryck på  för att gå tillbaka. 

 

Fjärrkontrollknapparna, t.ex. LIST eller Ljud, anger antingen en fysisk knapp som du måste trycka på eller en 
digital knapp som visas som text på Beoremote One. Tryck på LIST, TV eller MUSIC på Beoremote One för att 
ta fram text på Beoremote One-displayen. Mer information finns i handledningen till Beoremote One. 

 

A N P A S S A  T V - U P P L E V E L S E N  

Du kan anpassa Beoremote One med en MyButton. Du kan spara en ”ögonblicksbild” av det som visas eller 
spelas upp för tillfället. På så sätt kan du anpassa upplevelsen så att du kan återskapa den snabbt med ett 
enkelt knapptryck. En ögonblicksbild kan innehålla aktuella inställningar för en vald källa, till exempel 
ljudläge. Du kan även använda den för att aktivera en viss källa med hjälp av en MyButton. 

 

Spara en ögonblicksbild 

Du kan spara ögonblicksbilder som du sedan kan aktivera med hjälp av MyButtons. TV:n måste vara på och 
du måste ha valt en källa. 

Håll en MyButton nedtryckt så sparas ögonblicksbilden. 

Om du lagrar en ögonblicksbild med en knapp som redan har kopplats till en annan ögonblicksbild, ersätts 
den befintliga ögonblicksbilden.  

  

Använda en ögonblicksbild 

Du kan använda en ögonblicksbild när du ser på TV. 

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


 

 

1. Tryck på knappen som används för den önskade ögonblicksbilden.  

När du aktiverar en sparad ögonblicksbild blir inställningarna tillfälliga och gäller tills du justerar dem, väljer 
en annan källa eller försätter TV:n i standbyläge. 

Om det objekt som har sparats i en ögonblicksbild inte längre finns tillgängligt kommer ögonblicksbilden 
ändå att aktiveras, men innehållet spelas upp på normalt sätt för den valda källan. 

 
  

Välja källa 

 

Du kan ta fram en källa genom att trycka på någon av knapparna TV eller MUSIC och välja en källa på 
fjärrkontrollens display. Vissa källor kan också väljas från hemskärmen. 

 

K Ä L L O R  

I uttaget på din Beovision Contour hittar du följande källingångar: 

HMDI ARC för anslutning av din TV 

 
HDMI-IN för anslutning av en annan extern enhet, till exempel en digital mediaspelare 

3,5 mm line-in minijack för anslutning av en analog L/R-signal 

 

A N S L U T  D I N  M U S I K  

Anslut din föredragna musikapp till din Beovision Contour via Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth 
och spela trådlöst. 
 

M U L T I R O O M  

Använd Multiroom för att sömlöst ansluta dina olika trådlösa högtalare till ett system. Kontrollera högtalare i 
par eller enskilt via våra integrerade plattformar: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller Chromecast. 

 

B L U E T O O T H  

Tryck snabbt på inställningsknappen  för att öppna parkoppling för Bluetooth. Den här knappen finns på 
baksidan av din Beovision Contour.  

När parkoppling för Bluetooth är på kommer Beovision Contour att synas i din lista över Bluetooth-produkter 
på din enhet. 



 

 

 

 

 

  



 

 

B R A  A T T  V E T A  

D O L B Y  A T M O S  

Din Beovision Contour är utrustad med Dolby Atmos® som levererar objektsbaserat ljud och ger intryck av 
surround- och överhögtalare, för en mer uppslukande upplevelse. 
Så, istället för att bara spela upp två eller fler kanaler direkt till din konfigurerade högtalare, spelas delar av 
ljudfältet upp med en anpassad återgivning som ser till att du får bästa möjliga upplevelse som passar det 
teatraliska ljudet från ditt högtalarsystem. 

Förmågan att återskapa överljud är en viktig del av vad som gör Atmos-ljudet så realistiskt. Surround-
virtualiseraren bearbetar surround- och höjdkanalerna från den inkommande flerkanalssignalen för att 
skapa ett omslutande virtuellt surround-ljud som kompenserar för formfaktorn hos soundbaren. I de fall där 
kanalerna inte finns – t.ex. en 2-kanalsstereo – syntetiseras de extra kanalerna av uppmixningen under 
behandlingen. Detta görs genom en ljudbehandling som simulerar hur ljudet når trumhinnorna från ett 
fullständigt surround-system. 

Bäst effekt fås när soundbaren monteras på eller lite över öronnivån hos en sittande lyssnare. Lyssnaren ska 
vara så centralt positionerad som möjligt. Ju mer åt sidan en lyssnare sitter, desto mindre effektivt fungerar 
surround-virtualiseraren. Undvik att montera soundbaren i ett skåp eller under en hylla om du vill få bästa 
resultat, eftersom det resulterar i resonanser och reflektioner som stör ljudet från lyssningspositionerna. 

 

L Y S S N I N G S L Ä G E N   

Du kan välja det lyssningsläge som passar för programmets innehåll.  

TV – Optimerar för innehåll med mestadels dialog. Fungerar bra för TV-program, nyheter eller podcasts  

MUSIK – Ger den mest verkliga stereoljudupplevelsen  

FILM – Ger en mer uppslukande och rumslig ljudupplevelse när du tittar på film eller sport  

NATTLYSSNING – Minskar nivåskillnaderna mellan tysta och högljudda övergångar för att minska stora hopp i 
dynamiken  

INGEN – Ger ett ”rent” ljud utan ytterligare behandling  

   

Lyssningslägena kan anpassas genom att justera uppmixning, virtualisering, LFE (Low Frequency Effects 
Tuning) och innehållsbehandling.  

 

UPPMIXNING – Skapar en signal för mittpunkten när ingången är stereo 2.0. I de fall ingångssignalen har 3.0 
eller fler kanaler ger det ingen effekt att stänga av eller på UPPMIXNING.  

VIRTUALISERING – Skapar effekten av extra högtalare placerade på surround- och höjdplatserna. Observera 
att effekten inte märks lika tydligt när du inte sitter direkt framför Beovision Contour.  

LFE-INSTÄLLNING – Slår på och av LFE-kanalen i den inkommande signalen. Observera att det finns flera 
ljudsignaler eller fall då den här kontrollen har liten eller ingen hörbar effekt, eftersom den är beroende av 
ljudsignalens mixning.  

INNEHÅLLSBEHANDLING – Styr signalens dynamik. Ställ in på HÖG när du lyssnar på natten och vill minska 
nivåskillnaderna mellan tystare och mer högljudda avsnitt. Observera att detta innebär att lägre ljud blir 
högre och att högre ljud blir lägre, oavsett volyminställning.  



 

 

 

Du kan tilldela varje källa ett eget lyssningsläge i produktens inställningsmeny. 

 

S E  P Å  T V  

Du kan se på analoga och digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler, beroende på 
tunerkonfigurationen. Se information om program och öppna TV-guiden. Du kan spela in program om du har 
anslutit en korrekt formaterad USB-hårddisk eller SSD-disk. Om du snabbt vill kunna ta fram en favoritkälla 
kan du spara källan på en MyButton på Beoremote One. Mer information finns i kapitlet ANPASSA TV-
UPPLEVELSEN. 

  

Välja en källa 

1. Tryck på TV, och sedan på  eller  för att ta fram önskad källa på Beoremote One-displayen och 

tryck sedan på mittknappen.* 

* Du kan ställa in en videokälla så att den aktiveras direkt från standbyläget med TV-knappen på Beoremote 
One. Det gör du i Bang & Olufsen-appen.  

1. Välj din Beovision Contour  

2. Gå till Produktinställningar  

3. Välj Fjärrkontroller  

4. Gå till Fjärrkontrolltangenter och välj den källa som ska sparas.  

  

Välja en kanal 

1. Tryck på  och  eller använd sifferknapparna för att välja en kanal, eller ... 

2. ... tryck på  för att välja den föregående kanalen. 

  

Visa och använda källspecifika funktioner 

1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att växla mellan källspecifika funktioner på Beoremote One-

displayen. 

2. Markera önskad funktion och tryck på mittknappen.  

  

Spela in här och nu 

Du kan spela in det program som du tittar på just nu om du trycker på mittknappen och väljer den röda 
ikonen i det vänstra hörnet eller trycker på LIST och sedan  eller  för att hitta Spela in på Beoremote One-
displayen och sedan trycker på mittknappen. 

  

Använda text-TV 

Om programleverantören tillhandahåller denna funktion, kan du visa text-TV för den valda kanalen. 

1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att visa Text på Beoremote One-displayen och tryck sedan 

på mittknappen. 



 

 

2. Tryck på  eller  för att bläddra uppåt eller nedåt bland sidorna. 

3. Använd sifferknapparna för att ange ett sidnummer. 

4. Använd pilknapparna för att navigera. 

5. Tryck på  för att lämna text-TV. 

  

Programinformation 

Du kan visa information om det aktuella programmet. Du kan även ändra ljudspråk och undertextspråk eller 
visa interaktiv information via HbbTV.** 

En informationsdisplay visas kortvarigt på skärmen varje gång du byter kanal eller station. Du kan även ta 
fram en display manuellt för att visa programinformation genom att trycka på INFO.  

** HbbTV kanske inte är tillgängligt på alla marknader. 

 

L J U S I N D I K A T O R  

Ljusindikatorn visar status för produkten.  

Vitt, långsamt blinkande Startar 

Vitt, fast sken Ansluten till nätverket, klar för användning 

Blått, snabbt blinkande Parkoppling via Bluetooth upprättas. 

Blått sken, en kort stund Bluetooth-anslutning upprättad 

Rött sken, en kort stund Bluetooth-anslutning misslyckades 

Blått, fast sken Ej konfigurerad för nätverket 

Brandgult, snabbt blinkande Klar för nätverkskonfiguration. Soft AP-/WAC-
läge. 

Brandgult, långsamt blinkande Ansluter till nätverk 

Brandgult, fast sken Trådlös anslutning av medelbra kvalitet 

Rött, fast sken Trådlös anslutning av dålig kvalitet 

Rött, snabbt blinkande Kunde inte ansluta till det trådlösa nätverket. 

 

U N D E R H Å L L  

Det är användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, t.ex. rengöring. 

 

 



 

 

Skärm 

Torka försiktigt av skärmen med en mjuk/torr trasa. Använd bara lite vatten eller fönsterputsmedel och 
rengör bildskärmen utan att lämna ränder eller spår. Spraya inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV-
skärmen.  

Fullständiga instruktioner för underhåll av skärmen finns på LG:s webbplats: 
https://www.lg.com/common/index.jsp 

 

1. Välj land 

2. Välj Hem > Support > Nerladdningar > Manualer 

3. Fyll i modellnummer 

4. Sedan har du handledningen för din LG-skärm. 

  

Kabinett och kontroller 

Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar eller smuts använder du en mjuk 
och fuktig trasa och en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. 

  

Högtalarhöljen 

Vid rengöring rekommenderar vi att du tar bort högtalarhöljet. Ta bort högtalarhöljet försiktigt genom att ta 
tag i det längst ned och på sidan. 

  

Högtalarhölje av trä 

Använd en borste med mjuka borst för att ta bort damm i skåror. Använd inte en trasa. Tänk på att träet är 
känsligt för slag, stötar och hög luftfuktighet. 

 
 

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

