
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 kablet internetforbindelse. Vi forventer, at din forhandler leverer, 

installerer og konfigurerer produktet.  

Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste 

forhandler på www.bang-olufsen.com 

Beovision Harmony er et samarbejde mellem Bang & Olufsen og LG. Denne vejledning indeholder 

instruktioner relateret til Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. 

Gå til LG's website for vejledning og indstillinger relateret til skærmen: 

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. 

 

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 fjernbetjeningen, der er beskrevet i vejledningen fra LG. Du kan finde flere 

oplysninger i artiklen "Fjernbetjening". 

Vigtige oplysninger! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgængeligheden og ydeevnen af 

internettjenester, herunder downloadede apps. Bang & Olufsen yder det tekniske grundlag for at 

modtage internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke give nogen garantier, der er relateret til 

tjenesterne, da udbyderne kan ændre indhold og betingelser, herunder fjernelse af apps. 

Tilgængelige internettjenester og apps kan variere afhængig af land. 

 

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

Betjening af dit Beoremote Harmony er beskrevet med Beoremote One. 

http://www.bang-olufsen.com/
https://www.lg.com/common/index.jsp


  

Parring af fjernbetjeningen 

Bemærk, at dit Beovision Harmony skal parres med Beoremote One, inden det kan betjenes. Hold 

knappen PAIRING, der er placeret på den højre højttaler, nede, eller par ved hjælp af menuen 

Service, som du finder, når du vælger Bang & Olufsen TV-appen i menuen Hjem og vælger Lyd og 

BeoLink.... Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand før parring. 

 

1. Slut fjernsynet til strømmen. 

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

3. Når velkomstskærmen ikke længere vises på displayet, skal du bruge  eller  og 

centerknappen til at indstille det ønskede sprog. 

4. Hvis produktet er klart til parring, foregår parring. 

  

Par via menuen ... 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på . 

5. Tryk på  eller  for at vælge Parring af fjernbetjening, og tryk på centerknappen. 

 

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen. 

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

produkter. 



Når du modtager Beoremote One sammen med dit Beovision Harmony, kan du sætte den i 

parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis din Beoremote One af én 

eller anden grund ikke længere er parret med dit Beovision Harmony, 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 Harmony og fjernbetjeningen i parringstilstand for at parre dem med hinanden.  

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer parring af Beoremote One, i vejledningen til 

fjernbetjeningen her. 

Du kan finde flere oplysninger om parring i artiklen "Parring og netværk". 

 

Brug fjernbetjeningen 

Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til dette Beovision Harmony kan være 

beskrivelser fra LG-vejledningen. Du kan også finde en forklaring på, hvilke Bang & Olufsen-knapper 

du skal bruge i stedet for LG-knapper. 

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


 

Display 

Der vises en liste over kilder eller funktioner i displayet, når det tændes. 

  



TV 

Se de tilgængelige TV-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem 

listen*. 

MUSIC 

Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for, i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem 

listen*. 

 (MitValg-knapper)** 

Med et langt tryk gemmes den aktuelle opsætning, f.eks. lydindstillinger og standpositioner, og med 

et kort tryk aktiveres den. 

0–9 

Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer. 

LIST 

Se ekstrafunktioner i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem listen. 

GUIDE 

Kald TV-guiden frem. 

 (Knappen Tilbage) 

Forlad eller gå tilbage gennem TV-menuerne og listerne i Beoremote One. 

INFO 

Kald information om en menu eller funktion frem. 

 (Knappen Hjem) 

Kald menuen Hjem frem. Herfra er der adgang til forskellige apps, bl.a. Bang & Olufsen TV-appen. 

, ,  og Pileknapperne op, ned, venstre og højre. Naviger i menuer og i displayet på Beoremote 

One. 

 (Centerknappen) 

Til valg og aktivering af f.eks. indstillinger. 

, ,  og  (farvede knapper) 

Vælg 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-knappen) 

Sæt på standby. 

  

*Nogle af de kilder, der vises i displayet, kan omkonfigureres under opsætningen. Du kan finde flere 

oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter". 



** Afhængigt af fjernbetjeningen kan , , ,  (MitValg-knapper) enten være én eller fire 

knapper. 

 

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen 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 centerknappen til at navigere på TV-skærmen. 

  

Knappen HJEM 

 

Tryk på   

Knap til venstre, højre, op og ned 

Tryk på , ,  og . 

Knappen (OK) 

Tryk på centerknappen. 

Knapperne P op og P ned 

Tryk på  og . 

Knappen LIST 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Kanaler på displayet på Beoremote One, og tryk på 

centerknappen. 

Knappen til hurtige indstillinger 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Muligheder på displayet på Beoremote One, og tryk på 

centerknappen. 

  

  

TEXT 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Tekst-TV på displayet på Beoremote One, og tryk 

derefter på centerknappen. 

T.OPT (indstillinger for Tekst-TV) 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde T.Opt på displayet på Beoremote One, og tryk derefter 

på centerknappen. 

OPTAG 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Optag på displayet på Beoremote One, og tryk 

derefter på centerknappen. 

SØG 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Søg på displayet på Beoremote One, og tryk på 

centerknappen. 

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


ELLER 

Tryk på , og brug piletasten og derefter centerknappen til at finde feltet Søg. 

SENESTE 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Seneste på displayet på Beoremote One, og tryk 

derefter på centerknappen. 

UNDERTEKSTER 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Undertekster på displayet på Beoremote One, og tryk 

derefter på centerknappen. 

LYDBESKRIVELSE 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Lydbeskrivelse på displayet på Beoremote One, og tryk 

derefter på centerknappen. 

MULTIVIEW 

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Multiview på displayet på Beoremote One, og tryk på 

centerknappen. 

 

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 enten via 

dit TV eller en anden enhed, der er tilsluttet internettet.  

For disse instruktioner anbefaler vi, at du gør dig bekendt med forskellene mellem Bang & Olufsen-

fjernbetjeningen og den beskrevne LG-fjernbetjening. Se artiklen "Fjernbetjening". 

  

Brug af fjernbetjeningen 

Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen. 

Aktivér lydtilstand direkte … 

 

1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde Lyd frem på displayet på Beoremote One, og 

tryk derefter på centerknappen. 

2. Brug  og  til at skifte mellem tilstande, og tryk derefter på centerknappen for at vælge en 

tilstand. 

3. Tryk på  for at gå tilbage. 

 

Knapperne på fjernbetjeningen såsom LIST eller Højttaler angiver enten en fysisk knap, du skal 

trykke på, eller en digital knap vist som tekst på displayet på Beoremote One. Tryk på LIST, TV eller 

MUSIC på BeoRemote One for at kalde tekst frem i displayet på Beoremote One. Se vejledningen til 

Beoremote One for at få yderligere oplysninger. 

  

Naviger i menuerne 

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


  

  

  

Brug fjernbetjeningen til at navigere i menuer og finde forskellige funktioner. Tryk på  for at åbne 

menuen Hjem, som giver dig et overblik over tilgængelige apps og forskellige funktioner. 

For at få adgang til Bang & Olufsen-indstillingerne skal du gå til Bang & Olufsen LG TV-appen. Find 

den ved at trykke på  for at åbne menuen Hjem, hvorfra appen kan tilgås.  

  

Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller 

angive data. 

 

• Brug , ,  og  til at markere en menu, kalde en undermenu frem, gå et niveau tilbage i 

menuen eller ændre en indstilling. 

• Brug talknapperne til at indtaste data. 

• Indstillinger gemmes automatisk, så snart de ændres. 

• Brug de farvede knapper til at vælge en indstilling. 

• Tryk på  for at lukke menuen. 

  

Gå trinvist gennem menusider 



Nogle menuer fylder så meget, at der ikke er plads til dem på TV'ets skærm. Det er muligt at rulle 

gennem disse menuer. 

• Tryk på  eller  for at gå op eller ned i menupunkterne. 

  

Vælg kilde 

Du kan kalde en kilde frem ved at trykke på knappen TV eller MUSIC og vælge kilden i 

fjernbetjeningens display. Nogle kilder kan også vælges fra menuen Hjem. 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug pileknapperne til at markere en kilde, og tryk på centerknappen. 

 

K O N F I G U R E R  T V ' E T  

Vi anbefaler, at Beovision Harmony konfigureres af uddannede serviceteknikere. TV'et har mange 

placeringsmuligheder. Retningslinjerne for placering og tilslutning skal følges. 

Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. 

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på 

gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler. 

Soundcenter er ikke beregnet til at stå selv. Brug kun godkendte Bang & Olufsen-vægbeslag og -

stande for at undgå personskade. 

  

Placering 

TV'et har mange forskellige placeringsmuligheder – på gulvet eller på væggen. 

  



 

  

Du skal altid sørge for, at der er tilstrækkelig plads omkring TV'et, så det kan dreje frit. 

Se stande og vægbeslag på www.bang-olufsen.com eller hos din Bang & Olufsen forhandler. 

   

Oversigt 

Bemærk, at dit Beovision Harmony skal være i TV-tilstand (højttalere i åben position) for at få 

adgang til alle knapper og forbindelser på bagsiden. 

Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting: 



 

  

1. Placering af statusindikatoren samt knapperne fjernparring og nulstilling til 

fabriksindstillingerne 

2. Placering af forbindelsespanelet på Soundcenter 

3. Placering af forbindelsespaneler på TV'et 

 

P A R R I N G ,  N E T V Æ R K S S T A T U S  O G  N U L S T I L L I N G  T I L  

F A B R I K S I N D S T I L L I N G E R N E  

På bagsiden af Soundcenters højre højttalerkabinet, som er tilgængeligt, når det er i TV-modus, 

finder du en knap til parring og nulstilling til fabriksindstillingerne. 



 

 

Knappen PAIRING sidder nederst på bagsiden af højre højttaler. Når du trykker på den og holder den 

nede i 1,5 sekund, gør du TV'et klart til parring med en fjernbetjening. Hvis du vil annullere 

parringen, skal du trykke på knappen igen. 

Knappen FACTORY RESET er kun til brug ved service. Kun Soundcenter nulstilles til 

fabriksindstillinger. Dette vil fjerne alle indstillinger, som du har foretaget, og gendanne 

fabriksindstillingerne. Dette omfatter alle trådløse forbindelser såsom trådløst netværk og parring af 

fjernbetjening.  

Beovision Harmony vil automatisk gå på standby og derefter tænde, når proceduren for gendannelse 

af fabriksindstillingerne er færdiggjort.  

Indikatoren for NETWORK STATUS under knappen FACTORY RESET angiver statussen for parring og 

netværksforbindelsen: 

  

Hvid (lyser konstant) Der er forbindelse til et netværk. 

Hvid (pulserende) Opstarter 

Hvid (blinker) Nulstilling til fabriksindstillinger. 

Orange (lyser konstant) Forbundet til et trådløst netværk. Signalstyrken 

er lav. 



Orange (blinker) Netværket er tabt, ikke fundet, eller der er en 

fejl. 

Orange (pulserende) Opretter forbindelse til et trådløst netværk. 

Rød (lyser konstant, kortvarigt) Parring lykkedes ikke. Prøv igen. Hvis problemet 

varer ved, skal du kontakte forhandleren. 

Rød (blinker langsomt) Softwaren opdateres. 

Blå (lyser konstant) Der er ikke konfigureret noget trådløst netværk, 

og der er ingen kablet netværksforbindelse. 

Blå (lyser konstant, kortvarigt) Parring lykkedes. 

Blå (blinker) Beovision Harmony er klart til parring. 

 

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 lave særlige 

Bang & Olufsen-indstillinger såsom lydindstillinger og højttalergrupper samt betjene dit Beovision 

Harmony med Beoremote One. 

Den installeres og konfigureres på dit Beovision Harmony af installatøren.  

Du kan finde den ved at trykke på  for at kalde menuen Hjem frem. Brug  og  for at finde den.  

  

Hvis TV'et gendannes til fabriksindstillingerne, skal Bang & Olufsen TV-appen geninstalleres. 

Beoremote One kan ikke bruges til fjernsynet uden Bang & Olufsen TV-appen. 

Find appen i LG Content Store. 

  

Sådan installeres Bang & Olufsen TV-appen 

Der skal bruges en LG-fjernbetjening til dette.  



 

 

Gå til LG Content Store, og download Bang & Olufsen-appen. Når appen er installeret og lanceret på 

dit TV, skal du genstarte dit Beovision Harmony for at aktivere førstegangsopsætningen.  

Efter genstart bliver du opfordret til at parre din Beoremote One med Beovision Harmony og 

fortsætte til førstegangsopsætningen, der inkluderer opsætningsmuligheder for højttalere og lyd, så 

du kan få mest muligt ud af dine TV-højttalere, og til HDMI-opsætningen, så du kan kontrollere 

eventuelle tredjepartsenheder med dit Beovision Harmony. 

 

T I L S L U T N I N G E R  

Soundcenter-forbindelsen giver mulighed for at tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, 

f.eks. en set-top box eller en digital medieafspiller.  

Produkter, der sluttes til disse stik, skal registreres i menuen Kilder. Du kan finde flere oplysninger i 

artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter". 

Afhængigt af hvilken type produkt du slutter til Beovision Harmony, kan du få brug for forskellige 

kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-

forhandler. 

  



Højttalere 

Brug Bang & Olufsen højttalere. Kablerne fås hos din Bang & Olufsen forhandler. 

Du kan tilslutte op til otte højttalere trådløst. Du kan finde flere oplysninger i artiklen 

"Lydindstillinger". 

Den optimale trådløse forbindelse opnås ved at placere alle trådløse højttalere mindre end ca. 9 

meter fra TV'et. 

Undlad at placere noget foran Beovision Harmony og de trådløse højttalere, da det kan forstyrre den 

trådløse forbindelse. De trådløse højttalere bør stå i samme rum og være synlige fra TV'ets placering. 

Se vejledningen til højttaleren for at finde ud af, om din højttaler kan tilsluttes trådløst. 

  

Produkter med HDMI™-udgang 

Produkter med HDMI-udgang, såsom en set-top-boks, kan sluttes til et tilgængeligt HDMI IN-stik i 

TV'et. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter". 

Du kan vælge en konfigureret kilde på Beoremote One. 

Tilsluttede produkter kan betjenes med deres egne fjernbetjeninger. Alternativt kan du downloade 

en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), hvis den er tilgængelig, så du kan bruge en Bang & Olufsen 

fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Service og softwareopdatering". 

  

Tilslutningspaneler 

Produkter, som du slutter permanent til tilslutningspanelet, kan registreres i menuen Kilder ved at 

trykke på centerknappen for hver kilde. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af 

tilsluttede produkter". 

Vi anbefaler, at du slutter TV'et til internettet for at bruge Smart TV-funktioner, modtage 

softwareopdateringer og downloade PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med PUC-tabeller kan 

du betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen 

fjernbetjeningen. 

Slut stikket ( ͠  ) på TV'ets tilslutningspanel til stikkontakten. 

Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke 

ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen 

forhandler. 

   

( ͠  ) Strømstik (Soundcenter) 

Tilslutning af strøm.  

 



T I L S L U T N I N G S P A N E L  

 

STAND 

Til tilslutning af motordrejestand eller -vægbeslag. Du kan finde oplysninger om kalibrering af en 

gulvstand eller et vægbeslag i artiklen "STANDINDSTILLINGER". 

  

PUC 1-3 (A+B) 

Til IR-kontrolsignaler til eksterne produkter tilsluttet et HDMI IN-stik. Gør det muligt at betjene 

tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. 

  

MIC 

Kun til tilslutning af en kalibreringsmikrofon, så de tilsluttede højttalere kan kalibreres automatisk. 

  

PL 1-4 (Power Link) 

Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opstilling.Du kan finde flere oplysninger i 

artiklen "Tilslut produkter". 

  

LINE-IN, OPTICAL-IN 

Venstre og højre linjeindgang/optisk indgang. 

  

 (Ethernet) 

Til forbindelse til internettet. Til forbindelse til internettet, Smart TV, softwareopdateringer og PUC-

downloads. 

Kontrollér, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at 

undgå kontakt med højspænding. 

Det anbefales på det kraftigste at indstille fjernsynet til automatisk opdatering af softwaren. Se 

artiklen "Service og softwareopdatering". 

  

SERVICE 

Denne tilslutning styrer højttalernes bevægelse. 

  

HDMI-IN A-D 

Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige 

kilder, f.eks. set-top-bokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene 



produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med en Bang & Olufsen-fjernbetjening, anbefales det at 

tilslutte produkter til HDMI-indgangene på Soundcenter. 

 

A U D I O T I L S T A N D  

Din Beovision Harmony er også dit musiksystem med en seriøs lyd og imponerende musikstreaming-

egenskaber i audiotilstand. 

I audiotilstand bliver din fjernsynsskærm sort, er placeret tæt på gulvet og er delvist dækket af 

højttalerne. 

Den hvide lysdiode på forsiden lyser for at indikere, at fjernsynet er tændt. 

Audiotilstanden udløses af irPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (musik), Line-In, 

Music, Optical, Multiroom-kilder og QPlay. 

 

I denne tilstand vises hjælpsomme oplysninger som f.eks. radiostation og kunstner (metadata) 

øverst på skærmen. 

Streamingtjenester, der viser oplysninger på skærmen: 

  Spotify TuneIn Deezer iTunes 

  

Apple Music 

Chromecast 
      

X 

AirPlay2 X X X X 



Bluetooth* 
        

*Coverbilleder vises ikke, når du streamer via Bluetooth. 

Bemærk:  

Den indbyggede TuneIn-kilde viser metadataoplysninger. 

Den indbyggede Deezer-kilde viser ikke metadataoplysninger 

Den sorte pauseskærm aktiveres, når metadataene har været vist på skærmen i to minutter uden 

interaktion. Manuel betjening (f.eks. skift nummer/station, justering af lydstyrken, afspil/stop etc.) 

annullerer skærmbeskyttelsen. 

 

M E R E  

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 foretag en optagelse. Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme 

kilden under en af MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen 

"Tilpas TV-oplevelsen". 

  

Vælg en kilde 

1. Tryk på TV og derefter  eller  for at kalde den ønskede kilde frem i displayet på Beoremote 

One, og tryk derefter på centerknappen.* 

 

*Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte fra standby med knappen TV på 

Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Service og softwareopdatering".   

  

Vælg en kanal 

1. Tryk på  og , eller brug nummerknapperne for at vælge en kanal, eller … 

2. Tryk på  for at vælge den forrige kanal. 

  

Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem 

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

displayet på Beoremote One. 

2. Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på centerknappen. 

  

Optag her og nu 



Du kan optage den kanal, du er ved at se, ved at trykke på centerknappen og vælge det røde ikon i 

venstre hjørne eller trykke på LIST og derefter  eller  for at kalde Optag frem på displayet på 

¨Beoremote One og trykke på centerknappen. 

  

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 kalde Tekst-TV frem på displayet på Beoremote 

One, og tryk derefter på centerknappen. 

2. Tryk på  eller  for at gå trinvist op eller ned i sider. 

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 kalde oplysninger om det aktuelle program frem. Du kan også ændre lydspor og 

undertekstsprog eller kalde interaktive oplysninger frem via 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. 

 

S T A N D B Y I N D I K A T O R L A M P E  

Standbyindikatoren, som er placeret mellem to lydpaneler nederst på midten af Beovision Harmony, 

viser oplysninger om TV'ets status. 

 (Konstant hvid) TV'et er tændt, men der er intet billede på 

skærmen. 

 (blinkende hvid) TV'et har været frakoblet strømmen og er 

tilsluttet igen.  

 (Blinker langsomt rødt) Afbryd ikke strømmen til TV'et. Dette kan 

skyldes aktivering af ny software. 

 

F J E R N B E T J E N T E  E N H E D E R  



Du kan betjene dit Beovision Harmony med fjernbetjeningen fra Bang & Olufsen, men også med 

appen fra Bang & Olufsen. 

Bang & Olufsen appen 

Betjening af dit Beovision Harmony med Bang & Olufsen-appen er muligvis ikke tilgængelig med den 

aktuelle softwareversion. 

Du kan downloade Bang & Olufsen-appen ved hjælp af den viste QR-kode. 

  

  

Bang & Olufsen-appen gør det muligt at betjene dit Beovision Harmony med en smartphone eller 

iOS-tablet og er især nyttig til at streame musik.* Dit Beovision Harmony og enheden skal være på 

det samme netværk. 

 

*Bang & Olufsen-appen understøtter smartphones med den seneste iOS-version eller Android 

(version 4.0 eller nyere) og tablets med iOS (den seneste version). 

Bang & Olufsen-appen kan styre dit Beovision Harmony. Den understøtter imidlertid ikke alle 

funktioner i Beoremote One. 

Bemærk, at førstegangsopsætningen skal foretages med 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 MyButton. Du kan gemme et "skærmbillede" 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. En profil kan indeholde de indstillinger, der er 

foretaget for den valgte kilde, f.eks. standpositioner, lydtilstand og højttalergruppe. Du kan også 

bruge det til aktivering af en bestemt kilde med MyButton. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer en kilde direkte fra standby med knappen 

TV eller MUSIC i artiklen "Service og softwareopdatering". 

  

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. 

 



1. Tryk på en MyButton-knap, og hold den nede for at kalde en liste med elementer frem, som 

du kan inkludere i skærmbilledet. 

2. Fremhæv de forskellige punkter, og tryk på centerknappen for at aktivere eller deaktivere 

dem. 

3. Fremhæv Gem, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne. 

 

Hvis du vil fjerne en profil fra en knap, kan du vælge Ryd eller fjerne markeringen af alle emner. 

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 

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. 

 

B R U G  A F  H Ø J T T A L E R G R U P P E R  O G  L Y D T I L S T A N D E  

Du kan udstyre Beovision Harmony med et surroundsound-system ved at tilslutte Beolab-højttalere 

og -subwoofere. 

Når du tænder for en kilde, vælger Beovision Harmony automatisk den bedste lydtype, alt efter 

hvilken kilde der er i brug. Du kan dog til enhver tid vælge en anden lydtype. Når du tænder for 

Beovision Harmony, vælges højttalergruppen Opstart automatisk. Du kan dog altid vælge en anden 

gruppe aktiverede højttalere, hvis du vil lytte til musik uden at skulle sidde foran dit Beovision 

Harmony, men f.eks. hellere vil sidde ved spisebordet eller i en lænestol. Du kan justere lydtypernes 

indstillinger og oprette højttalergrupper. Du kan finde flere oplysninger om lydtyper og 

højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger". 

Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en lydtilstand til at vises automatisk, hver gang kilden 

tændes. Du kan finde flere oplysninger om faste indstillinger i afsnittet om højttalergrupper i artiklen 

"Lydindstillinger". 

  

Vælg lydtilstand 

Du kan vælge den lydtilstand, der passer til den kilde, du bruger. 



1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde Lyd frem på displayet på BeoRemote One, og 

tryk derefter på centerknappen. 

2. Tryk på  eller  for at fremhæve den ønskede lydtilstand, og tryk derefter på 

centerknappen. 

3. Tryk på  for at fjerne Lyd fra displayet. 

  

Vælg en højttalergruppe 

Vælg den højttalergruppe, der passer til din lytteposition. 

 

1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde Højttaler frem på displayet på BeoRemote 

One, og tryk derefter på centerknappen. 

2. Tryk på  eller  for at fremhæve den ønskede højttalergruppe, og tryk derefter på 

centerknappen. De valgte højttalere aktiveres automatisk. 

3. Tryk på  for at fjerne Højttaler fra displayet. 

 

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

Tilslut andre produkter såsom HDMI-kilder, højttalere eller en computer. Hvis du vælger 

Enhedsforbinder i menuen Hjem, kan du se en liste over tilsluttede produkter.  

  

HDMI-kilder 

Tilslut eksterne HDMI-kilder, f.eks. en set-top-boks, computer eller spillekonsol. Alle produkter, der 

er sluttet til TV'et, kan konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af 

tilsluttede produkter". 

Afhængigt af det produkt, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også 

adaptere. Hvis du har flere end én type produkter, der kræver PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-

kabel. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. 

 

Tilslut en HDMI-kilde ... 

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det digitale produkt. 

2. Før kablet til et HDMI IN-stik på dit Soundcenter. Det anbefales at bruge et af HDMI-A-D-

stikkene for at kunne betjene kilden med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. 

3. For at gøre det muligt at betjene det digitale produkt vha. Bang & Olufsen fjernbetjeningen 

skal du slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med IR-modtageren på det 

digitale produkt. Du kan finde flere oplysninger om IR-sendere under "IR-sendere" i denne 

artikel. 

4. Tænd for det digitale produkt for at aktivere enhedens installationsguide.  



5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden. 

  

Tilslut et kamera ... 

1. Sæt kablet i det korrekte stik på kameraet. 

2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et.  

3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden. 

  

Computer 

1. Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til HDMI-udgangsstikket på computeren 

og den anden ende til HDMI IN-stikket (HDMI A-D) på dit Soundcenter.  

2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden. 

  

Bluetooth-kilder 

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. 

Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth. Se LG-vejledningen. 

  

Analog lydkilde 

Du kan tilslutte én analog lydkilde. Hvis du vil konfigurere produkter, der er tilsluttet Beovision 

Harmony, skal du se artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter". 

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter. 

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det produkt, du ønsker at tilslutte. 

2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et. 

3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen. 

 

Forskellige typer adaptere, og muligvis kabler, er nødvendige. Disse kabler og adaptere kan fås hos 

din Bang & Olufsen forhandler. 

  

IR-sendere 

For at betjene produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen med en Beoremote One-

fjernbetjening skal du montere en Bang & Olufsen-IR-sender på det produkt, som ikke er fra Bang & 

Olufsen og derefter slutte den til et af stikkene mærket PUC på tilslutningspanelet. Fastgør IR-

senderen i nærheden af IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. 

Inden du fastgør IR-modtageren permanent, skal du kontrollere, at du kan navigere i produktets 

menuer på skærmen vha. Beoremote One-fjernbetjeningen. 

Når du sætter senderen op til et PUC-stik i menuen Kilder under Lyd og BeoLink... i Bang & Olufsen 

TV-appen, kan indstillingerne for IR-senderen foretages. 

Det er dog muligt at foretage en manuel opsætning, hvis der kræves alternative indstillinger. 



Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for et ekstra PUC-kabel. 

Du kan finde oplysninger om download af PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) til set-top boxe i 

artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter". 

   

Højttalere 

Du kan tilslutte op til otte kablede højttalere og subwoofere til TV'et vha. Power Link kabler. 

Derudover kan du trådløst tilslutte yderligere otte højttalere, inkl. subwoofere. Du kan finde flere 

oplysninger om opsætning af trådløse højttalere i artiklen "Lydindstillinger". 

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter. 

Afhængigt af den type højttaler, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt 

også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. 

 

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleropsætning med to fronthøjttalere, to serieforbundne 

baghøjttalere og en subwoofer. 

 

Tilslut højttalere ... 

 

1. Sæt et Power Link-kabel i det tilsvarende stik på de højttalere, du ønsker at slutte til dit 

Soundcenter.* 



2. Før kablerne til ledige stik mærket PL 1–4 på TV'et. 

3. Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer. 

4. Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1–4 på TV'et. 

5. Slut igen TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet. 

 

*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttaleren, efter om højttaleren er 

placeret til venstre eller til højre i forhold til lyttepositionen. 

Hvis du ønsker at tilslutte to højttalere til samme PL-stik på dit Soundcenter, og det ikke er muligt at 

serieforbinde højttalerne med kablet, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & 

Olufsen-forhandler for at få yderligere oplysninger. 

B E T J E N  T I L S L U T T E D E  P R O D U K T E R  

Den indbyggede Peripheral Unit Controller (PUC) fungerer som en tolk mellem tilsluttede 

videoprodukter (f.eks. en set-top-boks, videooptager eller Blu-ray-afspiller) og Bang & Olufsen 

fjernbetjeningen. 

Download en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), og brug Bang & Olufsen-fjernbetjeningen til at 

få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Du kan finde flere oplysninger 

om at downloade en PUC-tabel i artiklen "Service og softwareopdatering". 

Du kan finde instruktioner til produktets forskellige funktioner i den vejledning, der følger med 

produktet. 

Nogle af Beovision Harmonys funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når der tilsluttes produkter, 

der ikke er fra Bang & Olufsen. Ikke alle videoprodukter understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din 

Bang & Olufsen-forhandler for at få oplysninger om understøttede produkter. 

  

Betjening af andre produkter med Beoremote One 

Nogle af funktionerne er tilgængelige via Beoremote One, når du tænder for produkterne. Yderligere 

funktioner er tilgængelige via knappen LIST på fjernbetjeningens display. 

 

1. Tryk på TV for at kalde kilderne frem på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på  

eller  for at fremhæve kildenavnet, der er konfigureret for et tilsluttet produkt, f.eks. HDMI 

A. 

2. Tryk på centerknappen for at slå det til. 

3. Tryk på LIST for at kalde en liste med kilderelaterede funktioner frem. 

4. Tryk på  eller  og derefter centerknappen for at aktivere den ønskede funktion. 

 

Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme kilden under en af MyButton-knapperne 

på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilpas TV-oplevelsen". 

 



M U S I K -  O G  V I D E O T J E N E S T E R  

Få adgang til Deezer og TuneIn, som er indbygget i Soundcenter, hvis du har de påkrævede 

abonnementer, og nyd musik til enhver lejlighed.  

For at kunne bruge musik- og videotjenester skal dit Beovision Harmony have forbindelse til 

internettet. Du kan finde flere oplysninger om netværk i artiklen "Netværksindstillinger". 

Bemærk, at alle LG-kilder automatisk vises under TV-listen. 

Enkelte tjenester tilbydes ikke i alle lande. 

  

Kald en musiktjeneste frem 

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at lytte til den musik, som du vil. Tjenesterne er 

tilgængelige via fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem. 

 

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app, 

og tryk derefter på centerknappen, eller … 

2. … tryk på MUSIC for at kalde kilderne frem i displayet på Beoremote One og på  eller  for 

at fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på 

centerknappen. 

3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto. 

  

Kald en videotjeneste frem 

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at se video efter eget valg. Tjenesterne er tilgængelige via 

fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem. 

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app, 

og tryk derefter på centerknappen, eller … 

2. … tryk på TV for at kalde kilderne frem i displayet på Beoremote One og på  eller  for at 

fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på 

centerknappen. 

3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto. 

 

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 af med en tør, blød klud. Sørg for at bruge nok vand eller rengøringsmiddel, så 

skærmen efterlades uden striber og spor. Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-

skærmen.  



Gå til LG's website for den komplette vejledning vedrørende vedligeholdelse af skærmen: 

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 børste med bløde børstehår til fjernelse af støv i rillerne. Brug ikke en klud. Vær 

opmærksom på, at træet er følsomt over for stød, slag og høj luftfugtighed. 

 

F O R E T A G  I N D S T I L L I N G E R  

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

Hvis du slutter yderligere videoprodukter til dit Soundcenter, kan du konfigurere produkterne i 

menuen Kilder. 

Når Beovision Harmony er tændt, og du tilslutter ekstra produkter via HDMI IN-stikket, registrerer 

TV'et automatisk den ukonfigurerede kilde. En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge 

instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden. 

Når du registrerer de produkter, der er sluttet til TV'et, kan du betjene dem via Beoremote One. For 

at gøre dette skal du dog bruge et af HDMI A-D-stikkene bag på dit Soundcenter sammen med et 

PUC-stik og en IR-sender. 

Kilder har visse standardindstillinger, såsom lydtilstande og højttalergrupper, der passer til 

almindelig brug. Du kan ændre disse indstillinger, hvis du vil.  

 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

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


3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Kilder, og tryk på .  

5. Tryk på  eller  for at vælge en kilde, og tryk på centerknappen. 

6. Følg instruktionerne på skærmen. 

 

Du kan give kilden det navn, der skal vises i kildelisten, ved at vælge Navn, trykke på centerknappen 

og følge instruktionerne på skærmen. 

*Denne ændring vises også i displayet på Beoremote One. 

I menuen Opsætning af enheder kan du sætte det tilsluttede produkt op til en PUC-tabel og et PUC-

stik og vælge om du ønsker, at produktet skal skifte til standby automatisk.  

*PUC'en gør det muligt at betjene en tilsluttet enhed fra en anden producent end Bang & Olufsen 

med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Den PUC, der er indbygget i dit Beovision Harmony, 

"oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som forstås af det tilsluttede produkt. For at 

sikre, at "oversættelsen" foregår korrekt, skal den relevante PUC-tabel downloades til dit Beovision 

Harmony. 

Du kan vælge en højttalergruppe, der skal aktiveres, når du vælger kilden. Du kan finde oplysninger 

om lydtilstande og højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger". 

Kilderne kaldes frem på displayet på Beoremote One ved hjælp af knapperne TV og MUSIC. 

 

I Beoremote One listemenuen kan du vælge, hvilken liste på din Beoremote One kilden skal vises på 

(TV, MUSIC, begge to eller ingen af dem). 

Bemærk! Hvis du installerer en app i webOS, vises den automatisk på TV-listen.  

Du kan også aktivere eller deaktivere HDMI-styring på din enhed. Forskellige leverandører har deres 

egen implementering af styringen via HDMI. Hvis du styrer denne enhed via PUC-kontrol, anbefaler 

vi, at du deaktiverer den. 

 



L Y D I N D S T I L L I N G E R  

Slut Beolab-højttalere og -subwoofere til dit Beovision Harmony via kabel eller trådløst. Så får du det 

perfekte surroundsound-system til stuen. Den bedste lydoplevelse får du i det område, der 

afgrænses af højttalerne. 

Når du tilslutter ekstra højttalere til dit Soundcenter, registreres kablede højttalere automatisk. 

Trådløse højttalere skal scannes først, inden dit Soundcenter kan registrere dem. 

Hvis du vil scanne efter trådløse højttalere, skal du trykke på , vælge Bang & Olufsen TV-appen og 

derefter Scan efter trådløse højttalere og følge anvisningerne på skærmen. 

En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere 

højttaleren. Du kan også oprette højttalergrupper med henblik på at tilpasse højttaleropsætningen 

til andre lyttepositioner end den foran dit Beovision Harmony – f.eks. ved middagsbordet eller i en 

lænestol.  

 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Lyd, og tryk på .  

5. Tryk på  eller  for at vælge Højttalergrupper, og tryk på centerknappen. 

6. Følg instruktionerne på skærmen. 

 

Lydindstillinger er som standard indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. 

Du kan dog justere indstillingerne. Juster lydindstillingerne, f.eks. lydstyrke, bas og diskant, og 

aktiver sparetilstanden, hvis der er kablede højttalere i opsætningen. Du kan også finde oplysninger 

om de valgte lydindstillinger og nulstille lydindstillingerne til standardværdierne. I menuen Lyd finder 

du også menuen Højttalerforbindelser, hvor du kan indstille både kablede og trådløse højttalere. 

Du kan finde flere oplysninger om daglig brug af højttalergrupper i artiklen "Brug af 

højttalergrupper og lydtyper". 

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke fordeling af digital trådløs lyd til dine højttalere. Hvis det 

er tilfældet, skal du i stedet bruge kablede højttalere, der tilsluttes via Power Link. 

Du kan finde yderligere oplysninger om lydindstillinger i den tekniske lydvejledning på Bang & 

Olufsens website www.bang-olufsen.com/guides. 

  

  

Lydtyper 

Beovision Harmony har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige program- og 

kildetyper. 

Lydtilstande er udviklet af lydingeniører, så de passer til alle situationer. Hvis du ønsker det, kan du 

dog justere disse indstillinger i menuen Lydtilstande. Lydtilstande har forudindstillede navne. Brug 

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


f.eks. Film, når du skal se en Blu-ray-film, eller Spil, når du vil forbedre lyden, mens du spiller på en 

spillekonsol. Lydtilstanden Bruger kan indstilles, hvis du selv ønsker at vælge en ny lydtilstand og 

dertilhørende indstillinger. 

Hvis du ønsker at nulstille en lydtilstand til dens standardværdier, skal du vælge NULSTIL i den 

pågældende lydtilstands opsætningsmenu og derefter bekræfte, at du ønsker at nulstille værdierne. 

Med Beoremote One kan du kalde en liste over lydtilstande på TV'et frem ved at finde Lyd i 

Beoremote One menuen LIST og trykke på centerknappen. Derefter kan du vælge den ønskede 

lydtilstand. 

Du kan finde flere oplysninger om opsætning af en bestemt lydtilstand for en kilde i artiklen 

"Konfigurering af tilsluttede produkter". 

  

Højttalergrupper 

I menuen Højttalergrupper kan du oprette højttalergrupper til forskellige lyttepositioner eller 

højttalerkombinationer. Det betyder, at du kan bruge højttalerne forskelligt i forskellige scenarier. 

 

I scenarie 1 på illustrationen kan den højre højttaler øverst indstilles som højre fronthøjttaler, når du 

ser TV fra sofaen, mens den samme højttaler i scenarie 2 kan fungere som højre baghøjttaler, når du 

sidder i lænestolen og lytter til musik. Den samme højttaler har forskellige funktioner i forskellige 

højttalergrupper, og i nogle højttalergrupper indgår højttaleren slet ikke. 

For hver gruppe skal du tildele højttalerne roller, angive afstanden mellem højttalerne og din 

lytteposition og kalibrere højttalerniveauet. Afstande og højttalerniveauer for hver højttalergruppe 

kan opsættes manuelt via menuen Højttalergrupper. 

Du kan få adgang til menuen Indstilling af højttalergruppe fra menuen Hjem, hvis du trykker på  

og vælgerBang & Olufsen TV-appen og derefter Indstilling af højttalergruppe. Følg instruktionerne på 

skærmen for at oprette eller redigere en højttalergruppe. Hvis du ønsker at foretage mere 

avancerede indstillinger for højttalergrupper, skal du trykke på  og vælge Bang & Olufsen TV-

appen, derefter vælge Lyd og BeoLink...og derefter Lyd og indstille højttalergrupperne. 

Du kan navngive højttalergrupperne eller slette de grupper, du ikke ønsker at beholde. 

Højttalergruppen Opstart har et foruddefineret navn, og du kan bruge gruppen som skabelon, til når 

du sidder foran dit Beovision Harmony. 



 

• Hvis du vil kalde indstillingerne for en højttalergruppe frem, skal du fremhæve gruppen og 

trykke på centerknappen. 

• Du opretter en ny højttalergruppe ved at fremhæve Ny og trykke på centerknappen. Den 

nye gruppe har indstillinger i henhold til den højttalergruppe, der afspiller aktuelt. Du kan 

ændre disse til dine foretrukne indstillinger. 

• Hvis du vil omdøbe en højttalergruppe, skal du fremhæve Navn, trykke på centerknappen og 

følge instruktionerne på skærmen. 

• Hvis du vil slette en højttalergruppe, skal du bringe gruppen frem, fremhæve SLET, trykke på 

centerknappen og følge instruktionerne på skærmen. 

• Hvis du vil aktivere en højttalergruppe, skal du trykke på LIST på fjernbetjeningen og vælge 

Højttaler og derefter den ønskede gruppe. 

 

Du kan ikke omdøbe eller slette højttalergruppen Start-up. 

Nogle avancerede Bang & Olufsen højttalere understøtter valg af faste indstillinger (presets). 

Nummeret til de enkelte indstillinger kan findes i appen til højttaleren. Du bestemmer, hvilken 

indstilling der skal aktiveres, når du vælger en højttalergruppe. 

  

Højttalerfunktioner 

Ved at vælge de tilsluttede højttaleres placering kan du specificere højttalernes funktion i et 

surround sound-system og det antal højttalere, der skal bruges. Brug pileknapperne til at vælge hver 

af de tilsluttede højttalere og fremhæve en højttalerplacering, og tryk derefter på centerknappen. 

Når du bevæger dig fra højttaler til højttaler, afspilles der en lyd for at angive den højttaler, der 

indstilles. 

 

Eksempel på surround-opsætning: 

Højttaler A Venstre front 



Højttaler B Subwoofer 

Højttaler C Center front 

Højttaler D Højre front 

Højttaler E Højre surround 

Højttaler F Højre bag 

Højttaler G Venstre bag 

Højttaler H Venstre surround 

  

  

Lydstyrke 

Juster lydstyrken på Beovision Harmony. 

Beovision Harmony bruger det lydstyrkeniveau, du indstiller her, hver gang det tændes, uanset 

hvilken lydstyrke det havde, da du slukkede for det. 

Her kan du også indstille den tilladte højeste lydstyrke ved normal brug. Dette kan bruges til at 

begrænse Beovision Harmonys maksimale effekt. 

  

Bas og diskant 

I menuen Bas og diskant kan du mindske eller øge bas- og diskantniveauerne. 

  

Aktiver loudness 

Det menneskelige øre er mindre følsomt over for lave frekvenser, når de afspilles ved lav lydstyrke. 

Med andre ord kan du høre mindre bas, når du reducerer lydstyrken. Loudness-funktionen 

modvirker dette. 

Efterhånden som lydstyrken reduceres, øges bas- og diskantniveauerne automatisk for at 

kompensere for den reducerede opfattelse af de ydre frekvensbånd. 

  

Tilstanden Eco 

Foretag energibesparende indstillinger for lyden i menuen Tilstanden Eco. 

Hvis du aktiverer Miljø tilstand, slukker højttalere, som ikke modtager et signal, når Beovision 

Harmony er tændt, automatisk. Trådløse højttalere slukkes ikke, når de ikke modtager signaler fra 

Beovision Harmony. 

  

Højttalerindgange 



Konfigurer højttalere med kabel eller trådløst. 

  

Kablede højttalere 

Ved opsætning af kablede højttalere skal du vælge, hvilke højttalere du har sluttet til de enkelte 

Power Link stik (PL), i menuen Højttalerindgange.* 

*Hvis ikke alle Power Link stik med tilsluttede højttalere vises i menuen Højttalerindgange, kan du 

vælge VIS ALLE og trykke på centerknappen for at få vist alle Power Link stik. 

Vigtigt: Hvis du vælger Line som højttalertype i listen Højttalerindgange, er lydstyrken meget høj, og 

du kan ikke regulere den med BeoRemote One. Du skal anvende produktets egen 

fjernbetjening."Line" bruges f.eks. til forstærkere, der ikke er fra Bang & Olufsen. 

  

Trådløse højttalere 

Hvis opsætningen indeholder trådløse højttalere, søger Beovision Harmony automatisk efter 

trådløse højttalere og knytter de registrerede højttalere til trådløse Power Link-kanaler under 

førstegangsopsætningen. Du kan dog også søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede 

højttalere til dit Soundcenters trådløse Power Link-kanaler manuelt ved at trykke på , vælge 

Indstillinger og derefter Søg efter trådløse højttalere og følge instruktionerne på skærmen. 

Du kan også få adgang til funktionen ved at trykke på , vælge Bang & Olufsen TV-appen og 

derefter Lyd og BeoLink ..., Lyd og Højttalerindgange. 

  

Scan efter og tilknyt trådløse højttalere ... 

1. I menuen Højttalerindgange skal du trykke på Søg igen og trykke på centerknappen for at 

søge igen. 

2. Tryk på centerknappen for at knytte de registrerede højttalere til Beovision Harmony, når 

søgningen er færdig. 

  

Fjern tilknytning mellem en højttaler og Beovision Harmony ... 

1. Tryk på  eller  for at vælge en trådløs højttaler i menuen Højttalerindgange, og tryk på 

centerknappen. 

2. Tryk på  eller  for at vælge Afbryd forbindelsen, og tryk på centerknappen. 

 

Hvis status for en højttaler mangler i menuen Højttalerindgange, er højttaleren tilknyttet en trådløs 

kanal og registreres automatisk igen, når det er muligt. 

  

Opsæt højttalere med ledning og trådløse højttalere ... 

1. I menuen Højttalerindgange skal du trykke på  eller  for at vælge et PL-stik eller en trådløs 

PL-kanal. Tryk derefter på centerknappen, og følg instruktionerne på skærmen. 

 



Hvis du slutter yderligere højttalere til TV'et, skal du huske at føje højttalerne til dine 

højttalergrupper. 

  

Altid åben ... 

Hvis du foretrækker, at højttalernes position altid er statisk, holder Altid åben højttalerne i en åben 

position. 

 

N E T V Æ R K S I N D S T I L L I N G E R  

Beovision Harmony kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler en 

kablet netværksforbindelse, da det er det mest stabile. Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge 

separat router og access point (Network Link router), hvilket giver den mest pålidelige afspilning af 

digitale filer. 

I nogle lande er det ikke muligt at konfigurere en trådløs forbindelse, og du skal derfor bruge en 

kablet forbindelse. 

  

F O R B I N D E L S E  V I A  K A B E L  

1. Tilslut et LAN-kabel til Soundcenter. Beovision Harmony er nu forbundet til netværket.  

Når du bruger kabelforbindelse, er menuen Opsætning af trådløst netværk ikke tilgængelig.  

 

T R Å D L Ø S  F O R B I N D E L S E  

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink, og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på centerknappen. 

5. Tryk på  eller  for at vælge Trådløst netværk Opsætning, og tryk på centerknappen.  

6. Følg instruktionerne på skærmen. 

 

S E R V I C E  O G  S O F T W A R E O P D A T E R I N G  

I menuen Service kan du opdatere software, oprette forbindelse til et trådløst netværk og parre en 

anden fjernbetjening. Du kan også foretage mere avancerede serviceindstillinger, f.eks. nulstille dit 

Soundcenter til fabriksindstillinger, men bemærk, at menuen Avancerede indstillinger primært er 

beregnet til installation og servicebrug. 

  



Hvis dit Beovision Harmony indgår i et system, er det afgørende at aktivere automatiske 

systemopdateringer for at sikre, at alle systemets produkter altid er opdaterede og kan 

kommunikere indbyrdes. 

Du kan altid slå softwareoplysningerne op og opdatere TV'ets software manuelt. 

 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på .  

5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen. 

6. Følg instruktionerne på skærmen. 

  

Opdater software 

For at kunne downloade tilgængelige softwareopdateringer i menuen Softwareopdatering skal dit 

Beovision Harmony være tilsluttet internettet. Det anbefales at indstille Beovision Harmony til 

automatisk opdatering af softwaren. 

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer. 

  

Søg efter opdateringer 

Vælg Søg efter opdatering, og tryk på centerknappen. Beovision Harmony søger efter ny software. 

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på centerknappen for at begynde opdateringen. 

Følg anvisningerne på skærmen. 

Standbyindikatoren blinker rødt, mens Beovision Harmony opdaterer softwaren. Afbryd ikke 

strømmen. 

Når opdateringen er afsluttet, vises en kort meddelelse i øverste højre hjørne af skærmen. 

  

Sådan får du vist udgivelsesnoter ... 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på knappen . 

5. Tryk på  eller  for at vælge Softwareopdatering og vælge Udgivelsesnoter, og tryk på 

centerknappen. 

  

Auto. systemopdatering 

Hvis systemopsætningen gælder for flere Bang & Olufsen produkter, opdateres hele systemet, når 

du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk softwareopdatering i tv-menuen. 



Tilgængelige softwareopdateringer til alle Bang & Olufsen produkterne i opsætningen downloades 

derefter automatisk med jævne mellemrum.* 

*Du kan kun aktivere eller deaktivere automatisk softwareopdatering for hele systemet og ikke kun 

for et enkelt produkt. 

  

Parring af fjernbetjeningen 

I menuen Parring af fjernbetjening kan du parre en anden Beoremote One med dit Beovision 

Harmony. 

1. Tryk på Parring i menuen Parring af fjernbetjening. 

2. Hvis fjernbetjeningen er klar til parring, foretages parring. 

 

Annuller parringen af en fjernbetjening ... 

1. I menuen Parring af fjernbetjeningen skal du fremhæve den enhed, du gerne vil annullere 

parringen for, og trykke på centerknappen. 

2. Fremhæv Slet, og tryk på centerknappen. 

  

Aktivér en bestemt kilde fra standby 

Vælg en bestemt kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC, mens 

fjernsynet er på standby. 

  

Konfigurer et trådløst netværk 

I menuen Opsætning af trådløst netværk kan du søge efter og forbinde dit Beovision Harmony til et 

trådløst netværk 

   

Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår 

For at forbedre vores udbud af produkter og tjenester kan du blive bedt om bestemte oplysninger 

vedr. dit produkts ydeevne og din brug af produktet. Disse oplysninger videregives altid kun 

anonymt. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i menuen Brugsdata – 

Fortrolighedspolitik og vilkår. 

 

S T A N D I N D S T I L L I N G E R  

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret gulvstand (ekstraudstyr), kan du dreje det med 

fjernbetjeningen. 

Desuden kan du indstille TV'et til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for 

det. Tv'et kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til 

standbyposition, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre 

lyttepositioner eller siddepladser. 



 

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem. 

2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen. 

3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen. 

4. Tryk på  eller  for at vælge Stand, og tryk på knappen .  

5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen. 

6. Følg instruktionerne på skærmen.  

  

Opret standpositioner 

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret gulvstand, kan du vælge én position for opstart og én for 

standby. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en 

lænestol eller sidder ved spisebordet. Kald menuen Standpositioner frem for at oprette eller slette 

en standposition. Kald en bestemt standposition frem for at omdøbe den. 

Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne Start-up og Standby. 

  

Juster standen 

Hvis din opsætning omfatter en motoriseret gulvstand, vil du under førstegangsopsætningen blive 

bedt om at kalibrere drejebevægelsens yderpositioner. Dette gøres ved at dreje TV'et yderst til 

venstre og yderst til højre og følge anvisningerne på skærmen. TV'ets motoriserede drejebevægelse 

fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Hvis TV'et senere flyttes, f.eks. til et hjørne, 

kan det være nødvendigt at kalibrere drejebevægelsen igen. Du kan finde oplysninger om at flytte 

TV'et i afsnittet KONFIGURER TV'ET.  

Afhængigt af din opsætning kan du åbne menuen Justering af stand for at få oplysninger om 

standpositioner. 

  

Konfigurer TV'et med en motoriseret gulvstand 



 

1. I menuen Justering af stand skal du bruge  og  til at dreje TV'et.  

2. Tryk på centerknappen for at fortsætte til næste trin. 

3. Vælg NÆSTE, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne. 

 

Hvis TV'et lige er blevet flyttet, bliver du bedt om at indstille nye standpositioner. 

  

Transport af en stand 

Flytning af TV'et og gulvstanden til en anden placering skal udføres af kvalificeret personale. 

Transporttilstanden skal aktiveres. Derved sikres det, at kalibreringsmenuen vises, når du tænder 

TV'et igen. Alle gemte standpositioner slettes, når du aktiverer transporttilstand. 

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på 

gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler. 

 

1. Fremhæv Standtransport, og tryk på centerknappen for at aktivere transporttilstand. 

Fremhæv OK, og tryk på centerknappen for at bekræfte. Hvis du ikke ønsker at aktivere 

transporttilstanden, skal du trykke på Annuller i stedet. 

 

Når standen er flyttet, skal du kalibrere den og indstille standpositionerne igen. 

 


