START
INLEIDING
Deze handleiding bevat aanvullende informatie over het dagelijks gebruik van uw Bang & Olufsenproduct en aangesloten producten, en geeft een gedetailleerdere beschrijving van de kenmerken en
functies van uw product. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over instellingen, over het bedienen
van uw product met een afstandsbediening van Bang & Olufsen en over het instellen van een
netwerkverbinding. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en
ingesteld.
Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw Bang & Olufsen-dealer. Vind uw
dichtstbijzijnde dealer via onze website www.bang-olufsen.com
De Beovision Harmony is een samenwerking tussen Bang & Olufsen en LG. Deze handleiding bevat
instructies voor het Bang & Olufsen Soundcenter en de Bang & Olufsen-afstandsbediening.
Ga voor instructies en instellingen van het beeldscherm naar de website van LG:
https://www.lg.com/common/index.jsp

1. Land selecteren
2. Selecteer Home > Ondersteuning > Downloads > Handleidingen
3. Modelnummer invoeren
4. Dan hebt u de handleiding van uw LG-scherm.

Let op dat sommige functies niet op alle markten beschikbaar zijn.
In deze handleiding van Bang & Olufsen vindt u ook informatie over andere functies, zoals
verbindingen, geluidsinstellingen en software-updates.
U kunt de huidige gebruikershandleidingen openen via een computer of een slim apparaat.
We raden aan dat u vertrouwd raakt met een aantal verschillen tussen uw Bang & Olufsenafstandsbediening en de afstandsbediening die beschreven wordt in de handleiding van LG. Voor
meer informatie, zie het artikel 'AFSTANDSBEDIENING'.
Belangrijke informatie! Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en
prestaties van internetdiensten, inclusief gedownloade apps. Bang & Olufsen biedt de technische
basis voor het ontvangen van internetdiensten. Bang & Olufsen kan geen garanties geven met
betrekking tot de diensten omdat de leveranciers de inhoud en de voorwaarden kunnen veranderen,
waaronder het verwijderen van apps. Beschikbare internetdiensten en apps kunnen verschillen per
markt.

AFSTANDSBEDIENING
De bediening van de Beovision Harmony wordt beschreven bij de Beoremote One.

Uw afstandsbediening koppelen
Om uw Beovision Harmony te kunnen bedienen, moet hij eerst aan de Beoremote One worden
gekoppeld. Druk lang op de knop PAIRING die zich op de achterkant van de rechterluidspreker
bevindt of koppel via het menu Service. Dit kunt u vinden wanneer u de Bang & Olufsen tv-app in het
home-menu selecteert en Geluid & BeoLink... selecteert. Vergeet niet om uw afstandsbediening voor
het koppelen in koppelmodus te zetten.

1. Sluit de televisie aan op de netspanning.
2. Plaats nieuwe batterijen in uw afstandsbediening en ga voor het product staan.
3. Gebruik na de time-out van een welkomstbericht op het scherm
om de voorkeurstaal in te stellen.

of

en de middelste toets

4. Als het product is geopend voor de koppeling, vindt de koppeling plaats.

Koppelen via het menu...
1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
toets.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om Service te selecteren en druk op de knop .

5. Druk op

of

om Koppelen afstandsbediening te selecteren en druk op de middelste knop.

Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening te koppelen.

Zowel de Beovision Harmony als de afstandsbediening moeten in de koppelmodus staan om de twee
toestellen te kunnen koppelen.
Als u de Beoremote One samen met uw Beovision Harmony ontvangt, zet u deze in koppelmodus bij
het instellen van de afstandsbediening. Als uw Beoremote One om welke reden ook niet langer aan
uw Beovision Harmony is gekoppeld en opnieuw moet worden gekoppeld, of als u de Beoremote
One niet kunt vinden en een andere moet koppelen, moet u zowel de Beovision Harmony als de
afstandsbediening in de koppelmodus instellen om deze aan de televisie te koppelen.
Voor meer informatie over het koppelen van de Beoremote One raadpleegt u hier de handleiding
van uw afstandsbediening.
Voor meer informatie over koppelen, zie het artikel 'KOPPELEN EN NETWERK'.

Uw afstandsbediening gebruiken
Ontdek hoe u uw afstandsbediening moet gebruiken. Sommige instructies voor de Beovision
Harmony kunnen beschrijvingen zijn uit de handleiding van LG. U vindt ook meer informatie over
welke Bang & Olufsen-toetsen u dient te gebruiken in plaats van geselecteerde LG-toetsen.

Scherm
Het scherm geeft een lijst met bronnen of functies weer als het is ingeschakeld.

TV
Geef beschikbare televisiebronnen op het scherm weer zodat u die kunt aanzetten. Gebruik
om door de lijst te bladeren.*
MUSIC
Geef beschikbare muziekbronnen weer op het scherm zodat u die kunt aanzetten. Gebruik
om door de lijst te bladeren.*

of

of

(MyButtons)**
Lang drukken om de huidige instellingen zoals de geluidsinstellingen en de standposities op te slaan
en kort drukken om ze te activeren.
0–9
Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's.
LIST
Geef extra functies weer op het scherm. Gebruik

of

om door de lijst te bladeren.

GUIDE
De tv-programmagids openen.
(Terugtoets)
Menu's sluiten en terugbladeren door tv-menu's en de lijsten van de Beoremote One.
INFO
Geef informatie over een menu of een functie weer.
(HOME-toets)
Open het menu Home van waaruit u toegang hebt tot verschillende apps en functies, waaronder de
Bang & Olufsen tv-app.
, , en Pijltjestoetsen omhoog, omlaag, links en rechts. Navigeer in de menu's en het scherm
van de Beoremote One.
(Middelste toets)
Om bijvoorbeeld instellingen te selecteren en te activeren.
, , en (Kleurtoetsen)
Kleurspecifieke functies selecteren.
Start het afspelen van een track, bestand of opname of start de herhaling.
en
en

Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken.
Door kanalen en zenders bladeren.

Het afspelen van een programma of opname pauzeren.
en

Het volume aanpassen. Druk op het midden van de toets om het geluid uit te schakelen.

(Stand-bytoets)
Systeem op stand-by zetten.

*Sommige bronnen op het scherm kunnen tijdens het instellingsproces opnieuw worden
geconfigureerd. Voor meer informatie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

**Afhankelijk van uw afstandsbediening, kunnen
bestaan.

,

,

,

(MyButtons) uit 1 toets of 4 toetsen

Algemene informatie over hoe de afstandsbediening werkt, vindt u in de gebruikershandleiding van
uw afstandsbediening (hier).

LG-afstandsbedieningsfuncties met de Beoremote One
Sommige LG-afstandsbedieningsfuncties zijn toegankelijk via uw Bang & Olufsen-afstandsbediening
en zijn te vinden onder LIST.
U dient de pijltjestoetsen en de middelste toets te gebruiken om te navigeren op het
televisiescherm.

HOME-toets
Druk op
.
Toetsen links, rechts, omhoog en omlaag
Druk op , , en .
(OK)-toets
Druk op de middelste toets.
Toetsen P omhoog en P omlaag
Druk op
en .
LIST-knop
Druk op LIST en vervolgens op
en druk op de middelste knop.

of

om Kanalen op het scherm van de Beoremote One te vinden

Knop Quick Settings
Druk op LIST en vervolgens op
druk op de middelste knop.

of

om Opties op het scherm van de Beoremote One te vinden en

TEXT
Druk op LIST en vervolgens op
en druk op de middelste toets.

of

om Teletekst op het scherm van de Beoremote One te vinden

T.OPT (Tekstopties)
Druk op LIST en vervolgens op
druk op de middelste toets.

of

om T.Opt op het scherm van de Beoremote One te vinden en

REC
Druk op LIST en daarna op of om de optie Opnemen op het scherm van de Beoremote One te
vinden en druk vervolgens op de middelste knop.
SEARCH
Druk op LIST en vervolgens op of om Zoeken op het scherm van de Beoremote One te vinden
en druk vervolgens op de middelste knop.

OF
Druk op
vinden.

en gebruik de pijltjestoets en vervolgens de middelste knop om het veld Zoeken te

RECENT
Druk op LIST en daarna op of om de optie Meest recent op het scherm van de Beoremote One
te vinden en druk vervolgens op de middelste knop.
SUBTITLE
Druk op LIST en daarna op of om de optie Ondertitels op het scherm van de Beoremote One te
vinden en druk vervolgens op de middelste knop.
AD
Druk op LIST en daarna op of om de optie Audiobeschrijving op het scherm van de Beoremote
One te vinden en druk vervolgens op de middelste knop.
MULTIVIEW
Druk op LIST en daarna op of om Multi View op het scherm van de Beoremote One te vinden en
druk vervolgens op de middelste knop.

BASISBEDIENING
De instructies voor uw televisie worden beschreven voor bediening met uw Bang & Olufsenafstandsbediening. U kunt deze raadplegen via uw televisie of een ander apparaat dat verbonden is
met internet.
Voor deze instructies raden we aan dat u vertrouwd raakt met de verschillen tussen uw Bang &
Olufsen-afstandsbediening en de beschreven LG-afstandsbediening. Zie het artikel
'AFSTANDSBEDIENING'.

Bediening met de afstandsbediening
Hieronder vindt u een voorbeeld van de bediening met de afstandsbediening.
Om rechtstreeks geluidsmodi te activeren…

1. Druk op LIST, vervolgens op of om Geluid op het scherm van de Beoremote One te
vinden en druk op de middelste toets.
2. Gebruik en
selecteren.
3. Druk op

om te bladeren tussen modi en druk op de middelste toets om een modus te

om terug te gaan.

De toetsen van de afstandsbediening, zoals LIST of Speaker , zijn ofwel een fysieke toets die moet
worden ingedrukt of een digitale knop die wordt weergegeven als schermtekst op de Beoremote
One. Druk op LIST, TV of MUSIC op de Beoremote One om de tekst op het scherm van de Beoremote
One weer te geven. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw Beoremote One voor meer
informatie.

In de menu's navigeren

Gebruik uw afstandsbediening om in menu's te navigeren en verschillende kenmerken te vinden.
Druk op
om het menu Home te openen, dat een overzicht geeft van de beschikbare apps en de
verschillende kenmerken.
U kunt Bang & Olufsen-instellingen openen door naar de Bang & Olufsen LG tv-app te gaan. Druk op
om het menu Home te openen, waar de app te vinden is.

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u door menuopties navigeren,
instellingen weergeven of gegevens invoeren.
•

Gebruik , , en om een menu te markeren, een submenu te openen, een menuniveau
terug te gaan of een instelling te wijzigen.

•

Gebruik de cijfertoetsen om gegevens in te voeren.

•

Instellingen worden automatisch opgeslagen zodra ze worden gewijzigd.

•

Gebruik de gekleurde toetsen om een optie te selecteren.

•

Druk op

om het menu te verlaten.

Door menupagina's bladeren
Sommige menu's zijn groter dan de beschikbare ruimte op het tv-scherm. U kunt in dat geval door
deze menu's scrollen.
•

Druk op

of

om door menu-items te scrollen.

Bron selecteren
U kunt een bron openen door op de toets TV of MUSIC te drukken en een bron te selecteren op het
scherm van de afstandsbediening. Sommige bronnen kunnen ook worden geselecteerd in het menu
Home.
1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om een bron te selecteren en druk op de middelste toets.

UW TELEVISIE INSTELLEN
We raden aan dat de Beovision Harmony wordt ingesteld door een vakkundige servicemonteur. De
televisie heeft verschillende plaatsingsmogelijkheden. Volg de richtlijnen voor plaatsing en
aansluiting.
Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm voor een goede ventilatie.
WAARSCHUWING! De televisie mag niet worden opgetild of fysiek worden verplaatst wanneer hij op
de vloerstand is gemonteerd. Dit kan ertoe leiden dat het tv-scherm breekt. Neem contact op met
uw dealer.
Het Soundcenter is niet gemaakt om zelfstandig te staan. Maak uitsluitend gebruik van door Bang &
Olufsen goedgekeurde beugels of stands om letsel te voorkomen.

Plaatsing
De televisie heeft verschillende plaatsingsmogelijkheden, op de vloer of aan de wand.

Denk eraan om voldoende ruimte rond de televisie te laten zodat die vrij kan bewegen.
Ga naar www.bang-olufsen.com voor beschikbare stands en muurbeugels of neem contact op met
uw Bang & Olufsen-dealer.

Overzicht
Om toegang te krijgen tot alle knoppen en aansluitingen aan de achterkant, moet uw Beovision
Harmony in tv-modus staan (luidsprekers in geopend positie).
Zoek het aansluitpaneel en andere belangrijke onderdelen:

1. Locatie van statusindicator en knoppen voor afstandsbediening koppelen en
fabrieksinstellingen herstellen
2. Locatie van Soundcenter-aansluitpaneel
3. Locatie van tv-aansluitpanelen

BANG & OLUFSEN TV-APP
De Bang & Olufsen tv-app is de app van de LG Content Store waarmee u bepaalde Bang & Olufseninstellingen, zoals geluidsinstellingen en luidsprekergroepen, kunt wijzigen en uw Beovision
Harmony kunt bedienen met de Beoremote One.
Het wordt door uw installateur op uw Beovision Harmony geïnstalleerd en ingesteld.
U kunt het vinden door op
te vinden.

te drukken om het menu Home te openen, gebruik de en om het

Als de televisie wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, moet de Bang & Olufsen tv-app
opnieuw worden geïnstalleerd. De Beoremote One werkt niet met de televisie zonder de Bang &
Olufsen tv-app.
Zoek de app in de LG Content Store.

De Bang & Olufsen tv-app installeren
Hiervoor hebt u de afstandsbediening van LG nodig.

Ga naar de LG Content Store en download de Bang & Olufsen-app. Nadat de app op uw televisie is
geïnstalleerd en gestart, moet u de Beovision Harmony opnieuw opstarten om de initiële Bang &
Olufsen-installatie te activeren.
Na het opnieuw opstarten wordt u gevraagd uw Beoremote One te koppelen met de Beovision
Harmony en verder te gaan met de initiële B&O-installatie, waaronder de luidsprekers en de
geluidsconfiguratie voor optimaal gebruik van uw tv-luidsprekers en om HDMI in te stellen zodat
apparaten van derden bediend kunnen worden met uw Beovision Harmony.

AANSLUITINGEN
Op het Soundcenter-aansluitpaneel kunt u signaalingangkabels en een hele reeks extra producten
zoals een set-topbox of een digitale mediaspeler aansluiten.
Producten die op deze ingangen worden aangesloten, kunnen in het menu Bronnen worden
geregistreerd. Voor meer informatie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Afhankelijk van het type product dat u op de Beovision Harmony aansluit, zijn andere kabels en
mogelijk ook andere adapters noodzakelijk. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang &
Olufsen-dealer.

Luidsprekers
Gebruik Bang & Olufsen-luidsprekers. Kabels zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.
U kunt tot acht draadloze luidsprekers aansluiten. Voor meer informatie, zie het artikel
'GELUIDSINSTELLINGEN'.
Om de beste draadloze verbinding te verkrijgen, wordt het aanbevolen om alle draadloze
luidsprekers binnen een bereik van ongeveer 9 meter van de televisie te plaatsen.
Plaats geen obstakels voor de Beovision Harmony of de draadloze luidsprekers, want dit zou
storingen in de draadloze verbinding kunnen veroorzaken. De draadloze luidsprekers moeten in één
kamer worden opgesteld en moeten vanaf de televisie zichtbaar zijn. Raadpleeg de
bedieningshandleiding van uw luidspreker om na te gaan of uw luidspreker draadloos kan worden
aangesloten.

Producten met HDMI™-uitgang
Producten met een HDMI-uitgang, zoals een set-topbox, kunnen op elke vrije HDMI IN-aansluiting
van de televisie worden aangesloten. Voor meer informatie over het instellen van aangesloten
producten, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.
Een geconfigureerde bron kan worden geselecteerd op de Beoremote One.
Aangesloten producten kunnen worden bediend met de eigen afstandsbediening of u kunt een
Peripheral Unit Controller-tabel (PUC) downloaden, indien beschikbaar, om de afstandsbediening
van Bang & Olufsen te gebruiken. Voor meer informatie, zie het artikel 'SERVICE EN SOFTWAREUPDATE'.

Aansluitpanelen
Producten die u permanent op het aansluitpaneel aansluit, kunnen in het menu Bronnen worden
geregistreerd door voor elke bron op de middelste knop te drukken. Voor meer informatie, zie het
artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.
Wij raden aan om uw televisie met het internet te verbinden zodat u de Smart TV-functies kunt
gebruiken, software-updates kunt ontvangen en Peripheral Unit Controller-tabellen (PUC) kunt
downloaden. Met PUC-tabellen kunt u aangesloten producten van een ander merk dan Bang &
Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.
Sluit de netspanningsaansluiting ( ͠ ) op het aansluitpaneel van uw televisie aan op het stopcontact.
De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de
stekker niet. Als het netsnoer beschadigd is, moet u een nieuw kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

( ͠ ) Netspanningsaansluiting (Soundcenter)
Aansluiting netsnoer.

AANSLUITPANEEL

STAND
Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand of muurbeugel. Voor meer informatie over het
kalibreren van een vloerstand of muurbeugel, zie het artikel 'STANDINSTELLINGEN'.

PUC 1-3 (A+B)
Voor infraroodbedieningssignalen naar externe producten die op een HDMI IN-aansluiting zijn
aangesloten. Zo kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang &
Olufsen-afstandsbediening.

MIC
Alleen voor de aansluiting van een kalibratiemicrofoon om aangesloten luidsprekers automatisch te
kunnen kalibreren.

PL 1-4 (Power Link)
Voor de aansluiting van externe luidsprekers in een surround-soundopstelling. Voor meer
informatie, zie het artikel 'PRODUCTEN AANSLUITEN'.

LINE-IN, OPTICAL-IN
Lijningang/optische ingang links en rechts.

(Ethernet)
Voor verbinding met het internet. Voor toegang tot het internet, Smart TV, software-updates en
PUC-downloads.
Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het product en de router het gebouw niet verlaat om
contact met hoogspanning te vermijden.

Wij raden sterk aan dat u uw televisie instelt om automatisch de software te updaten, zie het artikel
'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

SERVICE
Deze aansluiting levert stroom voor het bewegen van de luidsprekers.

HDMI IN A-D
Met de High Definition Multimedia Interface kunt u allerlei bronnen, zoals set-topboxen,
multimediaspelers, Blu-rayspelers of een computer aansluiten. Om producten van Bang & Olufsen te
bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en voor optimale geluidskwaliteit raden wij aan
dat u producten aansluit op de HDMI-aansluitingen van het Soundcenter.

AUDIOMODUS
Uw Beovision Harmony is ook een muzieksysteem met een weergaloos geluid en indrukwekkende
mogelijkheden om muziek te streamen in de audiomodus.
In de audiomodus wordt uw televisiescherm zwart. Het scherm blijft laag bij de grond staan en
wordt gedeeltelijk bedekt door de luidsprekers.
Het witte ledlampje aan de voorkant geeft aan dat de televisie ingeschakeld is.
De audiomodus wordt geactiveerd door AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA
(Music), Line-In, Music, Optical, Multiroom-bronnen en QPlay.

In deze modus wordt nuttige informatie zoals de radiozender en de artiest (metagegevens) boven in
het scherm weergegeven.
Streamingdiensten die informatie tonen op het scherm:
Spotify

TuneIn

Deezer

iTunes

Apple Music
Chromecast
Airplay2

X
X

X

X

X

Bluetooth*
*Albumhoezen worden niet weergegeven bij streamen via Bluetooth.
Opmerking:
Ingebouwde TuneIn-bron toont metagegevens.
Ingebouwde Deezer-bron toont geen metagegevens
De zwarte schermbeveiliging wordt geactiveerd zodra de metagegevens 2 minuten op het scherm
zijn weergegeven zonder dat er interactie plaatsvindt. Bij handmatige bediening (zoals het wisselen
van nummer/zender, volumeregeling, afspelen/stoppen, enz.) wordt de schermbeveiliging
geannuleerd.

KOPPELEN, NETWERKSTATUS EN FABRIEKSINSTELLINGEN
HERSTELLEN
Achterop de rechterluidspreker van het Soundcenter, beschikbaar in de tv-modus, vindt u een knop
om de koppelmodus te activeren en voor het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Wanneer u onderaan de achterkant van de rechterluidspreker op de knop PAIRING drukt en deze 1,5
seconden vasthoudt, opent u de televisie om te koppelen met een afstandsbediening. Druk
nogmaals op de knop om de koppelmodus te annuleren.
De FACTORY RESET-knop is bedoeld voor servicegebruik. Alleen de Soundcenter-instellingen worden
naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Hierdoor worden al uw instellingen verwijderd en wordt het
apparaat ingesteld op de standaard fabrieksinstellingen. Dit betreft ook alle draadloze verbindingen,
zoals koppelingen met een draadloos netwerk of een afstandsbediening.
Uw Beovision Harmony wordt automatisch in de stand-bystand gezet en weer ingeschakeld als het
resetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid.
Het indicatorlampje NETWORK STATUS onder de knop FACTORY RESET geeft u een status van
koppeling en de netwerkverbinding:

Wit (ononderbroken)

Verbonden met een netwerk.

Wit (pulserend)

Bezig met opstarten

Wit (knipperend)

Fabrieksinstellingen herstellen.

Oranje (ononderbroken)

Verbonden met een draadloos netwerk,
signaalsterkte is zwak.

Oranje (knipperend)

Netwerk verbroken, niet gevonden of fout.

Oranje (pulserend)

Verbinding maken met een draadloos netwerk.

Rood (kort, ononderbroken)

Koppelen is niet gelukt. Probeer het nogmaals.
Neem contact op met uw dealer als dit
probleem zich blijft voordoen.

Rood (knippert langzaam)

Software wordt bijgewerkt.

Blauw (ononderbroken)

Draadloos netwerk is niet ingesteld, en er is
geen bekabelde netwerkverbinding.

Blauw (kort, ononderbroken)

Koppeling gelukt.

Blauw (knipperend)

De Beovision Harmony is open voor koppeling.

EXTRA
TELEVISIE KIJKEN
Bekijk analoge en digitale ether-, kabel- en satellietzenders, afhankelijk van uw tuneropties. Zie
programma-informatie en open de tv-gids. Maak een opname als u een correct geformatteerde USB
HDD of SSD hebt aangesloten. Om snel een favoriete bron te openen, kunt u de bron opslaan op een
Mybutton op de Beoremote One. Zie voor meer informatie het artikel 'DE TELEVISIE-ERVARING
PERSONALISEREN'.

Selecteer een bron
1. Druk op TV en vervolgens op of om de gewenste bron op het scherm van de Beoremote
One te vinden en druk op de middelste knop.*
*U kunt instellen dat een videobron direct uit stand-by wordt geactiveerd met de knop TV op de
Beoremote one. Zie voor meer informatie het artikel 'SERVICE- EN SOFTWARE-UPDATE'.

Een kanaal selecteren
1. Druk op

en

of gebruik de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren, of...

2. ... druk op

om het vorige kanaal te selecteren.

Bronspecifieke functies openen en gebruiken
1. Druk op LIST en vervolgens op of
de Beoremote One te schakelen.

om tussen bronspecifieke functies op het scherm van

2. Markeer een gewenste functie en druk op de middelste knop.

Rechtstreeks opnemen
U kunt het programma dat u nu bekijkt rechtstreeks opnemen. Druk op de middelste knop en
selecteer het rode pictogram in de linkerhoek of druk op LIST en vervolgens op of om Opnemen
te vinden op het scherm van de Beoremote One en druk op de middelste knop.

Teletekst gebruiken
Indien beschikbaar bij de programma-aanbieder kunt u teletekst openen voor het geselecteerde
kanaal.
1. Druk op LIST en vervolgens op of om Teletekst op het scherm van de Beoremote One te
vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op

of

om omhoog of omlaag te bladeren door pagina’s.

3. Gebruik de cijfertoetsen om een paginanummer in te voeren.
4. Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren.
5. Druk op

om teletekst te sluiten.

Programma-informatie
U kunt informatie weergeven over het huidige programma. U kunt ook de audio- en ondertiteltaal
wijzigen of interactieve informatie oproepen via HbbTV.**
Telkens wanneer u van kanaal of zender wisselt, verschijnt een informatievenster kort op het
scherm. U kunt het venster ook handmatig openen door op INFO te drukken om programmainformatie weer te geven.
**HbbTV is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

STAND-BYLAMPJE
Het stand-bylampje tussen de twee geluidspanelen onderaan in het midden van de Beovision
Harmony geeft informatie over de status van de televisie.
(ononderbroken wit)

De televisie is ingeschakeld, maar er is geen
beeld op het scherm.

(wit knipperend)

De televisie werd losgekoppeld van de
netspanning en opnieuw gekoppeld.

(traag knipperend rood)

Koppel de televisie niet los van de netspanning.
Kan worden veroorzaakt door nieuwe software
die wordt geactiveerd.

APPARATEN MET AFSTANDSBEDIENING
U kunt uw Beovision Harmony niet alleen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening,
maar ook met de Bang & Olufsen-app.
Bang & Olufsen-app
De bediening van uw Beovision Harmony met de app van Bang & Olufsen is mogelijk niet
beschikbaar in de huidige softwareversie.
U kunt de app van Bang & Olufsen downloaden via de weergegeven QR-code.

De app van Bang & Olufsen stelt u in staat om uw Beovision Harmony met een smartphone of iOStablet te bedienen en is vooral handig voor het streamen van muziek.* Uw Beovision Harmony en
het apparaat moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden.
*De app van Bang & Olufsen ondersteunt smartphones met de nieuwste iOS-versie of Android
(versie 4.0 of hoger) en tablets met iOS (nieuwste iOS-versie).
De app van Bang & Olufsen kan uw Beovision Harmony bedienen. Hij ondersteunt echter niet alle
functies van Beoremote One.
Er moet een instelling voor het eerste gebruik worden uitgevoerd met de Beoremote One.

DE TV-ERVARING PERSONALISEREN
U kunt uw Beoremote One personaliseren door middel van een Mybutton. U kunt een
momentopname maken van een kijk- en luisterervaring, zodat u die ervaring kunt opslaan en met
één druk op een knop weer kunt oproepen. Een momentopname kan de instellingen voor de

geselecteerde bron bevatten, bijvoorbeeld standposities, geluidsinstellingen en luidsprekergroep. U
kunt ze ook gebruiken om een specifieke bron met een Mybutton te activeren.
Voor meer informatie over het activeren van een bron met de TV- of MUSIC-knop in de standbymodus raadpleegt u het artikel 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

Een momentopname opslaan
U kunt momentopnamen opslaan en deze met de Mybuttons activeren. Uw televisie moet zijn
ingeschakeld en er moet een bron geselecteerd zijn.

1. Houd een van de Mybuttons ingedrukt om een lijst met items weer te geven die in de
momentopname kunnen worden opgenomen.
2. Markeer de verschillende items en druk op de middelste toets om ze te activeren of te
deactiveren.
3. Selecteer Opslaan en druk op de middelste knop om de instellingen op te slaan.

Als u een momentopname van een knop wilt verwijderen, kunt u Clear selecteren of alle items
uitschakelen.
Als u een momentopname opslaat met een toets die reeds voor een andere momentopname wordt
gebruikt, wordt de bestaande momentopname vervangen door de nieuwe.

Een momentopname gebruiken
Gebruik een gewenste momentopname wanneer u naar televisie kijkt.

1. Druk op de toets voor de gewenste momentopname.

Als u een opgeslagen momentopname activeert, zijn de instellingen tijdelijk en zullen ze van kracht
zijn tot u de instellingen aanpast, een andere bron selecteert of de televisie in stand-by zet.
Als het item dat in de momentopname werd opgeslagen niet langer beschikbaar is, zal de
momentopname nog steeds zijn geactiveerd, maar zal het afgespeelde item het normale brongedrag
voor de geselecteerde bron volgen.

LUIDSPREKERGROEPEN EN GELUIDSMODI GEBRUIKEN
U kunt uw Beovision Harmony uitbreiden tot een volledig surroundsoundsysteem door Beolabluidsprekers en -subwoofers aan te sluiten.
Wanneer u een apparaat inschakelt, selecteert de Beovision Harmony automatisch de geschikte
geluidsmodus voor het apparaat dat u gebruikt. U kunt echter op elk moment een andere

geluidsmodus selecteren. Wanneer u de Beovision Harmony inschakelt, wordt ook automatisch de
luidsprekergroep Start geselecteerd. U kunt altijd een andere groep actieve luidsprekers kiezen als u
naar muziek wilt luisteren zonder voor de Beovision Harmony te hoeven zitten, bijvoorbeeld
wanneer u aan de eettafel zit of in een fauteuil. U kunt de instellingen van de geluidsmodus
aanpassen en luidsprekergroepen instellen. Zie voor meer informatie over geluidsmodi en
luidsprekergroepen het artikel 'GELUIDSINSTELLINGEN'.
Wanneer u een apparaat configureert, kunt u een geluidsmodus kiezen die automatisch moet
worden geselecteerd wanneer u dit apparaat inschakelt. Meer informatie over de
voorgeprogrammeerde selectie kunt u vinden onder luidsprekergroepen in het artikel
'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Een geluidsmodus selecteren
U kunt een geluidsmodus selecteren die past bij de bron die u gebruikt.

1. Druk op LIST en vervolgens op of om Geluid op het scherm van de Beoremote One te
vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op

of

om de gewenste geluidsmodus te selecteren en druk op de middelste knop.

3. Druk op

om Geluid te verwijderen van het scherm.

Een luidsprekergroep selecteren
Selecteer de luidsprekergroep die past bij uw luisterpositie.

1. Druk op LIST en vervolgens op of om Luidspreker op het scherm van de BeoRemote One
te vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op of om de gewenste luidsprekergroep te selecteren en druk op de middelste
knop. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld.
3. Druk op

om Luidspreker van het scherm te verwijderen.

PRODUCTEN AANSLUITEN
Sluit andere producten aan, zoals HDMI-bronnen, luidsprekers of een computer. Selecteer
Apparaataansluiting in het Home-menu voor een lijst van aangesloten producten.

HDMI-bronnen
Sluit externe HDMI-bronnen aan, bijvoorbeeld een set-topbox, een computer of een gameconsole.
Alle producten die op de televisie zijn aangesloten, kunnen worden geconfigureerd. Voor meer
informatie, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Afhankelijk van het product dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook
adapters noodzakelijk. Als u meerdere producttypes hebt die een PUC-aansluiting vereisen, moet u
een extra PUC-kabel kopen. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Een HDMI-bron aansluiten...
1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het digitale product.
2. Verbind de kabel met een HDMI IN-aansluiting op het Soundcenter. Het is aanbevolen om een
van de HDMI A-D-aansluitingen te gebruiken om de bron te kunnen bedienen met uw Bang &
Olufsen-afstandsbediening.
3. Om de bediening van het digitale product met uw afstandsbediening van Bang & Olufsen
mogelijk te maken, sluit u een infraroodzender aan op een van de PUC-aansluitingen en
verbindt u die met de infraroodontvanger van het digitale product. Meer informatie over
infraroodzenders kunt u vinden onder 'Infraroodzender' in dit artikel.
4. Schakel het digitale product in om de configuratiewizard van het apparaat te activeren.
5. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Een camera aansluiten...
1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op de camera.
2. Verbind de kabel met een HDMI IN-aansluiting op het televisiescherm.
3. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Computer
1. Sluit het ene uiteinde van een geschikte kabel aan op de HDMI-uitgang van uw computer en
het andere uiteinde op een HDMI IN-aansluiting (HDMI A-D) van het Soundcenter.
2. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Bluetooth-bronnen
U kunt Bluetooth gebruiken om muziek te streamen vanaf elk type muziekbron of direct vanaf uw
mobiele apparaat. Sluit uw apparaat via Bluetooth aan op de televisie volgens de instructies van LG.

Analoge audiobron
U kunt een analoge audiobron aansluiten. Om producten te configureren die aangesloten zijn op de
Beovision Harmony, zie het artikel 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Koppel alle systemen los van de netspanning alvorens u extra producten aansluit.
1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het product dat u wilt aansluiten.

2. Verbind de kabel met de LINE-IN-aansluiting op de televisie.
3. Sluit de televisie en de aangesloten producten aan op de netspanning.

Het kan zijn dat u verschillende adapters en misschien ook kabels nodig hebt. Kabels en adapters zijn
verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Infraroodzenders
Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen te bedienen met een Beoremote One,
plaatst u een infraroodzender van Bang & Olufsen op uw niet-Bang & Olufsen-product en sluit u het
vervolgens aan op een van de PUC-aansluitingen op het aansluitpaneel. Plaats de zender in de buurt
van de infraroodontvanger van het aangesloten product om de afstandsbediening te kunnen
gebruiken. Alvorens u de zender permanent plaatst, moet u controleren of u de productmenu's op
het tv-scherm kunt bedienen met de Beoremote One.
Wanneer u de zender instelt op een geselecteerde PUC-aansluiting in het menu Bronnen dat u kunt
vinden onder Geluid & BeoLink... in de Bang & Olufsen tv-app, kunnen de instellingen voor de
infraroodzender worden geselecteerd.
Het is echter ook mogelijk om de instellingen van de aansluiting handmatig te selecteren als andere
instellingen nodig zijn.
Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor een extra PUC-kabel.
Voor meer informatie over het downloaden van PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) voor settopboxes, zie het artikel 'INSTELLEN VAN AANGESLOTEN PRODUCTEN'.

Luidsprekers
U kunt tot acht bekabelde luidsprekers en subwoofers op de televisie aansluiten door middel van
Power Link-kabels.
Bovendien kunt u tot acht luidsprekers draadloos verbinden, inclusief subwoofers. Voor meer
informatie over het instellen van draadloze luidsprekers, zie het artikel 'GELUIDSINSTELLINGEN'.
Koppel alle systemen los van de netspanning alvorens u extra producten aansluit.
Afhankelijk van het type luidspreker dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook
adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

De afbeelding toont een voorbeeld van een luidsprekeropstelling met twee luidsprekers vooraan,
twee doorgeluste luidsprekers achteraan en een subwoofer.

Luidsprekers aansluiten...
1. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluiting van de luidsprekers die u wilt
verbinden met het Soundcenter.*
2. Verbind de kabels met vrije aansluitingen PL 1–4 op de televisie.
3. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluitingen van een subwoofer.
4. Verbind de kabel met een vrije aansluiting PL 1–4 op de televisie.
5. Sluit uw televisie en alle aangesloten luidsprekers weer aan op de netspanning.

*Vergeet niet om de schakelaar voor de linker- en rechterpositie in te stellen op de luidsprekers,
afhankelijk van hoe uw luidspreker is gepositioneerd, links of rechts van uw luisterpositie.
Als u twee luidsprekers wilt verbinden met één PL-aansluiting op het Soundcenter en het niet
mogelijk is om de kabel tussen de luidsprekers door te lussen, is een extra splitter nodig. Neem
contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor meer informatie.

AANGESLOTEN PRODUCTEN BEDIENEN

De ingebouwde Peripheral Unit Controller (PUC) fungeert als een tolk tussen aangesloten
videoproducten, zoals een set-topbox, een videorecorder of een Blu-ray-speler en uw Bang &
Olufsen-afstandsbediening.
Download een Peripheral Unit Controller-tabel (PUC) en gebruik de Bang & Olufsenafstandsbediening om toegang te krijgen tot de functies van uw niet-Bang & Olufsen-product. Meer
informatie over het downloaden van een PUC-tabel vindt u in het artikel 'SERVICE EN SOFTWAREUPDATE'.
Raadpleeg de bedieningshandleiding van het product voor instructies voor de verschillende functies.
Sommige functies van de Beovision Harmony zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer producten van
een ander merk dan Bang & Olufsen zijn aangesloten. Niet alle aangesloten videoproducten worden
door Bang & Olufsen ondersteund. Neem voor meer informatie over ondersteunde producten
contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Andere producten met Beoremote One bedienen
Sommige functies zijn rechtstreeks via de Beoremote One beschikbaar wanneer u de producten
inschakelt. Extra functies zijn via de toets LIST beschikbaar op het scherm van de afstandsbediening.

1. Druk op TV om de bronnenlijst op het scherm van de Beoremote One weer te geven en druk
daarna op of om de bronnaam weer te geven die voor een verbonden product is
ingesteld, zoals HDMI A.
2. Druk op de middelste toets om de bron in te schakelen.
3. Druk op LIST om een lijst met brongerelateerde functies te openen.
4. Druk op

of

en vervolgens op de middelste knop om de gewenste functie in te schakelen.

Om snel een favoriete bron te openen, kunt u de bron opslaan onder een van de MyButtons op de
Beoremote One. Raadpleeg het artikel 'DE TV-ERVARING PERSONALISEREN' voor meer
informatie.

MUZIEK- EN VIDEODIENSTEN
De audiobronnen Deezer en TuneIn zijn in het Soundcenter ingebouwd. Als u de vereiste
abonnementen hebt, kunt u daarmee genieten van muziek voor elke gelegenheid.
Om muziek- of videodiensten te gebruiken, moet uw Beovision Harmony met het internet zijn
verbonden. Zie voor meer informatie over netwerken het artikel 'NETWERKINSTELLINGEN'.
Alle LG-bronnen worden automatisch weergegeven onder de tv-lijst.
Niet alle diensten zijn in alle landen beschikbaar.

Een muziekdienst openen

Open en activeer een dienst om muziek van uw keuze te beluisteren. De diensten zijn beschikbaar
via uw afstandsbediening of via apps in het menu Home.

1. Druk op
en gebruik de pijltjestoetsen om een als app beschikbare dienst te selecteren en
druk vervolgens op de middelste knop, of...
2. ...druk op MUSIC om de bronnen op het scherm van de Beoremote One te openen en op of
om de toegekende bronnaam van de gewenste dienst te selecteren en druk vervolgens op
de middelste knop.
3. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de betreffende account in.

Een videodienst openen
Open en activeer een dienst om video's van uw keuze te bekijken. De diensten zijn beschikbaar via
uw afstandsbediening of via apps in het menu Home.

1. Druk op
en gebruik de pijltjestoetsen om een als app beschikbare dienst te selecteren en
druk vervolgens op de middelste knop, of...
2. ...druk op TV om de bronnen op het scherm van de Beoremote One te openen en op of
om de toegekende bronnaam van de gewenste dienst te selecteren en druk vervolgens op de
middelste knop.
3. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de betreffende account in.

ONDERHOUD
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging.

Scherm
Veeg het beeldscherm voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Gebruik precies genoeg
water of reinigingsvloeistof om het beeldscherm schoon te maken zonder dat er resten of strepen
achterblijven. Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op het tv-scherm.
Ga voor volledige instructies voor het onderhoud van het beeldscherm naar de website van LG:
https://www.lg.com/common/index.jsp

1. Land selecteren
2. Selecteer Home > Ondersteuning > Downloads > Handleidingen
3. Modelnummer invoeren
4. Dan hebt u de handleiding van uw LG-scherm.

Behuizing en bedieningselementen
Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een
zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.

Bekleding van de luidspreker
Tijdens het reinigen raden we aan de bekleding aan de voorkant van de luidspreker te verwijderen.
Verwijder de bekleding door deze voorzichtig aan de zijkant en de onderkant te ondersteunen.

Houten afdekplaat van de luidspreker
Gebruik een borstel met zachte haren om stof uit groeven te verwijderen. Gebruik geen doek. Het
hout is gevoelig voor schokken, stoten en hoge luchtvochtigheid.

INSTELLINGEN MAKEN
AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN
Als u extra videoproducten op uw Soundcenter aansluit, kunt u de producten in het menu Bronnen
instellen.
Als de Beovision Harmony is ingeschakeld en u extra producten op een HDMI IN-ingang aansluit, zal
de televisie een niet-geconfigureerde bron detecteren. Er verschijnt een bericht op het scherm en u
kunt de instructies volgen om de bron te configureren.
Door een product dat op de televisie is aangesloten te registreren, kunt u het met uw Beoremote
One bedienen. Hiervoor moet u echter een van de HDMI A-D-ingangen op de achterkant van het
Soundcenter gebruiken, samen met een PUC-aansluiting en een infraroodzender.
Bronnen hebben standaardinstellingen voor bijvoorbeeld geluidsmodi en luidsprekergroepen die
geschikt zijn voor de meeste situaties, maar u kunt die instellingen ook veranderen.

1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
toets.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om de Bronnenlijst te selecteren en druk op .

5. Druk op

of

om een bron te selecteren en druk op de middelste knop.

6. Volg de instructies op het scherm.

U kunt de bron de naam geven die u in de bronnenlijst wilt zien verschijnen door Naam te
selecteren, op de middelste knop te drukken en de instructies op het scherm te volgen.

*Deze wijziging wordt ook weergegeven op uw Beoremote One-scherm.
In het menu Installatie van apparaat verbindt u het aangesloten product met een Peripheral Unit
Controller-tabel (PUC*) en een PUC-aansluiting en kiest u of het product automatisch op stand-by
moet worden overgeschakeld.
*De Peripheral Unit Controller maakt het mogelijk om een aangesloten niet-Bang & Olufsen-product
te bedienen met de Bang & Olufsen-afstandsbediening. De ingebouwde Peripheral Unit Controller in
uw Beovision Harmony zet de signalen van de afstandsbediening om in signalen die door het
aangesloten product worden begrepen. Voor een correcte omzetting moet de geschikte PUC-tabel
op uw Beovision Harmony zijn gedownload.
U kunt een luidsprekergroep kiezen die moet worden geactiveerd wanneer u de bron selecteert.
Meer informatie over geluidsmodi en luidsprekergroepen vindt u in het artikel
'GELUIDSINSTELLINGEN'.
De bronnen worden geactiveerd op het scherm van de Beoremote One door middel van de knoppen
TV en MUSIC.

In het menu Beoremote One Lists kunt u selecteren in welke lijst op uw Beoremote One u wilt dat
deze bron verschijnt (TV, MUSIC, beide of geen).
Opmerking: als u een app in het webOS installeert, wordt die automatisch weergegeven in de TVlijst.
U kunt ook de HDMI-bediening van uw apparaat in- of uitschakelen. Verschillende fabrikanten
hebben hun eigen implementatie van bediening via HDMI. Als u dit apparaat bedient via PUCbediening, raden we aan het uit te schakelen.

GELUIDSINSTELLINGEN
Sluit Beolab-luidsprekers en -subwoofers draadloos of met de kabel aan op uw Beovision Harmony
en u hebt een surroundgeluidssysteem dat probleemloos in uw woonkamer past. De beste
geluidservaring ontstaat binnen het gebied gecreëerd door de luidsprekers.

Wanneer u extra luidsprekers op uw Soundcenter aansluit, worden bekabelde luidsprekers
automatisch gedetecteerd. Draadloze luidsprekers moeten eerst worden gescand voordat het
Soundcenter ze detecteert.
Om naar draadloze luidsprekers te zoeken, drukt u op , selecteert u de Bang & Olufsen tv-app,
vervolgens Zoek naar draadloze luidsprekers en volgt u de instructies op het scherm.
Op het scherm verschijnt een bericht met daarin instructies om de luidspreker te configureren. U
kunt ook luidsprekergroepen aanmaken om de luidsprekeropstelling aan te passen voor andere
luisterposities dan recht voor de Beovision Harmony, bijvoorbeeld aan de eettafel of in de luie stoel.

1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
toets.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om Geluid te selecteren en druk op de knop .

5. Druk op

of

om Luidsprekergroepen te selecteren en druk op de middelste knop.

6. Volg de instructies op het scherm.

De geluidsinstellingen zijn in de fabriek ingesteld op neutrale waarden die voor de meeste
programma's geschikt zijn. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen.
Pas instellingen voor geluid aan zoals volume, lage en hoge tonen en, voor bekabelde luidsprekers,
schakel de eco-modus in. U kunt ook informatie over de gekozen geluidsinstellingen opzoeken en de
standaardwaarden van de geluidsinstellingen herstellen. In het menu Geluid kunt u ook het menu
Luidsprekeraansluitingen vinden, waar u zowel bekabelde als draadloze luidsprekers kunt instellen.
Voor meer informatie over het dagelijks gebruik van luidsprekergroepen, zie het artikel
'LUIDSPREKERGROEPEN EN GELUIDSMODI GEBRUIKEN'.
Uw contentprovider kan verspreiding van digitaal draadloos geluid naar uw luidsprekers verbieden.
In dat geval moet u bekabelde luidsprekers gebruiken die met Power Link zijn aangesloten.
Voor meer informatie over geluidsinstellingen, zie de Technische Geluidshandleiding op de website
van Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides

Geluidsmodi
De Beovision Harmony beschikt over verschillende geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor
verschillende soorten programma's en bronnen.
De geluidsmodi zijn door geluidstechnici ontworpen voor gebruik in alle situaties. U kunt de waarden
in de geluidsmodi echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen in het menu Geluidsmodi. De
geluidsmodi hebben voorgedefinieerde namen. Gebruik bijvoorbeeld Film wanneer u een Blu-rayspeler gebruikt of gebruik Spel om het geluid te verbeteren wanneer u een spelconsole gebruikt. De
geluidsmodus Aangepast kan worden ingesteld als u een nieuw gebruikstype en nieuwe instellingen
wilt definiëren.

Als u een geluidsmodus wilt terugzetten naar de standaardwaarden, moet u RESETTEN selecteren in
het instellingsmenu van de specifieke geluidsmodus en bevestigen dat u de waarden wilt resetten.
U kunt een lijst met geluidsmodi op het scherm van de Beoremote One weergeven door Geluid te
zoeken in het menu LISTvan de Beoremote One en op de middelste toets te drukken. Hier kunt u een
gewenste geluidsmodus selecteren.
Voor informatie over het selecteren van een specifieke geluidsmodus van een bron, zie het artikel
'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Luidsprekergroepen
In het menu Luidsprekergroepen kunt u verschillende luidsprekergroepen voor verschillende
luisterposities of luidsprekercombinaties maken. Dit betekent dat u uw luidsprekers in verschillende
scenario's op een andere manier kunt gebruiken.

In scenario 1 in de illustratie kan de rechter luidspreker bovenaan worden ingesteld als een
luidspreker rechtsvoor wanneer u op de bank naar televisie kijkt, terwijl dezelfde luidspreker in
scenario 2 de functie van een surroundluidspreker rechts kan vervullen wanneer u in de luie stoel
naar muziek luistert. Dezelfde luidspreker heeft verschillende rollen in de verschillende
luidsprekergroepen, en in sommige luidsprekergroepen is de luidspreker misschien niet eens
opgenomen.
Voor elke groep moet u rollen aan de luidsprekers toewijzen, de afstand tussen de luidsprekers en
uw luisterpositie instellen en het luidsprekerniveau kalibreren. De afstanden en de
luidsprekerniveaus voor elke luidsprekergroep kunnen handmatig worden ingesteld via het menu
Luidsprekergroepen.
U hebt toegang tot het menu Configuratie luidsprekergroep vanuit het menu Home als u op
drukt, de Bang & Olufsen tv-app en dan Configuratie luidsprekergroep kiest. Volg de instructies op
het scherm om een luidsprekergroep aan te maken of te bewerken. Druk voor meer geavanceerde
instellingen van de luidsprekergroep op , selecteer de Bang & Olufsen tv-ap, selecteer vervolgens
Geluid & BeoLink... en dan Geluid en stel de luidsprekergroepen in.
U kunt de luidsprekergroepen een naam geven of groepen verwijderen die u niet meer nodig hebt.
De luidsprekergroep Start heeft een voorgedefinieerde naam en kan worden ingesteld voor wanneer
u voor de Beovision Harmony zit.

•

Om de instellingen voor een luidsprekergroep te openen, selecteert u de groep en drukt u
op de middelste toets.

•

Om een nieuwe luidsprekergroep aan te maken, selecteert u NIEUW en drukt u op de
middelste toets. De nieuwe groep heeft instellingen in overeenstemming met de momenteel
spelende luidsprekergroep. U kunt deze instellingen aan uw voorkeur aanpassen.

•

Om de naam van een luidsprekergroep te wijzigen, opent u de groep, selecteert u Naam,
drukt u op de middelste toets en volgt u de instructies op het scherm.

•

Om een luidsprekergroep te verwijderen, opent u de groep, selecteert u VERWIJDEREN,
drukt u op de middelste toets en volgt u de instructies op het scherm.

•

Om een luidsprekergroep te activeren, drukt u op de afstandsbediening op LIST, selecteert u
Luidspreker en vervolgens de gewenste groep.

U kunt de luidsprekergroep Start niet hernoemen of verwijderen.
Sommige geavanceerde Bang & Olufsen-luidsprekers ondersteunen voorkeurselectie. Het
voorkeursnummer vindt u in de app voor de luidspreker. U beslist welke voorkeur er moet worden
geactiveerd als u een luidsprekergroep selecteert.

Luidsprekerrollen
Via de toekenning van rollen aan aangesloten luidsprekers kunt u de functie van luidsprekers
bepalen in een surround-soundsysteem, evenals het aantal te gebruiken luidsprekers. Gebruik de
pijltjestoetsen om een aangesloten luidspreker te selecteren en om een luidsprekerfunctie aan te
duiden en druk vervolgens op de middelste toets. Als u van luidspreker naar luidspreker gaat, wordt
er een geluid geproduceerd om aan te geven welke luidspreker wordt ingesteld.

Illustratie van een voorbeeld van het tv-kijken:
Luidspreker A

Links voor

Luidspreker B

Subwoofer

Luidspreker C

Midden voor

Luidspreker D

Rechts voor

Luidspreker E

Rechts surround

Luidspreker F

Rechts achter

Luidspreker G

Links achter

Luidspreker H

Links surround

Volume
Pas het volumeniveau van de Beovision Harmony aan.
Het volumeniveau dat hier wordt ingesteld, is het niveau waarop de Beovision Harmony start
wanneer hij wordt ingeschakeld, ongeacht het niveau waarop hij werd uitgeschakeld.
Hier kunt u ook het maximaal toegelaten volumeniveau bij normaal gebruik instellen. Dit kan
worden gebruikt om het maximale geluidsniveau van de Beovision Harmony te beperken.

Lage en hoge tonen
In het menu Lage en hoge tonen kunt u het niveau van de lage en hoge tonen verlagen of verhogen.

Geluidssterkte activeren
Het menselijk oor is minder gevoelig voor lage frequenties wanneer ze op een laag volume worden
afgespeeld. Met andere woorden: hoe lager het volume, hoe minder lage tonen u kunt horen. De
functie Geluidssterkte heft dit effect op.
Naarmate u het volume verlaagt, worden de niveaus van de lage en de hoge tonen automatisch
verhoogd ter compensatie van uw verminderde waarneming van de buitenste frequentiebanden.

Energiebesparende modus
Stel in het menu Energiebesparende modus energiebesparingen voor het geluid in.
Als u de ecomodus inschakelt, worden de luidsprekers die geen signaal ontvangen wanneer de
Beovision Harmony is ingeschakeld, automatisch uitgeschakeld. Draadloze luidsprekers worden niet
uitgeschakeld wanneer ze geen signalen van de Beovision Harmony ontvangen.

Luidsprekeraansluitingen

Luidsprekers bekabeld of draadloos instellen.

Bekabelde luidsprekers
Bij het opstellen van bekabelde luidsprekers moet u in het menu Luidsprekeraansluitingen
selecteren welke luidsprekers met welke Power Link-aansluiting (PL) zijn verbonden.*
*Als in het menu Luidsprekeraansluitingen niet alle Power Link-aansluitingen met aangesloten
luidsprekers worden weergegeven, kunt u ALLES TONEN selecteren en op de middelste toets
drukken om alle Power Link-aansluitingen weer te geven.
Belangrijk! Als u Lijn als luidsprekertype selecteert in de lijst Luidsprekeraansluitingen, zal het
volume erg luid zijn en kunt u het volume niet met uw BeoRemote One aanpassen. U moet de eigen
afstandsbediening van het product gebruiken. 'Lijn' wordt bijvoorbeeld gebruikt voor versterkers van
een ander merk dan Bang & Olufsen.

Draadloze luidsprekers
Als u draadloze luidsprekers in uw opstelling hebt, zoekt de Beovision Harmony automatisch naar
draadloze luidsprekers en worden de gedetecteerde luidsprekers gekoppeld aan draadloze Power
Link-kanalen tijdens het instellen voor eerste gebruik. U kunt echter ook zelf scannen op draadloze
luidsprekers en de gedetecteerde luidsprekers handmatig aan de draadloze Power Link-kanalen van
het Soundcenter koppelen als u op
drukt, Instellingen selecteert, vervolgens Zoek naar draadloze
luidsprekers kiest en de instructies op het scherm volgt.
U kunt ook toegang krijgen tot de functie door op
te drukken en achtereenvolgens de Bang &
Olufsen tv-app, Geluid & BeoLink..., Geluid en Luidsprekeraansluitingen te selecteren.

Draadloze luidsprekers zoeken en koppelen …
1. Selecteer in het menu Luidsprekeraansluitingen OPNIEUW SCANNEN en druk op de middelste
toets om opnieuw te scannen.
2. Als het scannen is voltooid, drukt u op de middelste toets om de gedetecteerde luidsprekers
aan de Beovision Harmony te koppelen.

Een luidspreker ontkoppelen van de Beovision Harmony…
1. Druk op of om een draadloze luidspreker te selecteren in het menu
Luidsprekeraansluitingen en druk op de middelste toets.
2. Druk op

of

om LOSKOPPELEN te selecteren en druk op de middelste knop.

Als de status van een luidspreker ontbreekt in het menu Luidsprekeraansluitingen, werd de
luidspreker gekoppeld aan een draadloos kanaal en zal hij indien mogelijk automatisch opnieuw
worden gedetecteerd.

Bekabelde en draadloze luidsprekers instellen...

1. Druk in het menu Luidsprekeraansluitingen op of om een PL-aansluiting of een draadloos
PL-kanaal te selecteren, druk op de middelste toets en volg de instructies op het scherm.

Als u extra luidsprekers op uw televisie aansluit, denk er dan aan om de luidsprekers aan uw
luidsprekergroepen toe te voegen.

Altijd open...
Als u er de voorkeur aan geeft dat de positie van de luidsprekers altijd statisch is, dan houdt 'Altijd
open' de luidsprekers in een open positie.

NETWERKINSTELLINGEN
U kunt uw Beovision Harmony aansluiten op een 35etwork via een bekabelde of draadloze
verbinding. Voor de betrouwbaarste netwerkverbinding raadt Bang & Olufsen de bekabelde variant
aan. Bang & Olufsen raadt u ook aan gebruik te maken van een afzonderlijke router en toegangspunt
– een Network Link-router – voor de beste weergave van digitale bestanden.
In sommige landen is het niet mogelijk om een draadloze verbinding in te stellen en moet u een
bekabelde verbinding gebruiken.

BEDRADE VERBINDING
1. Sluit een LAN-kabel aan op het Soundcenter. Uw Beovision Harmony is nu verbonden met het
35etwork.
Als u een bekabelde verbinding hebt, is het menu Draadloos 35etwork instellen niet
beschikbaar.

DRAADLOZE VERBINDING
1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
toets.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om Service te selecteren en druk op de middelste knop.

5. Druk op

of

om Draadloos netwerk Setup te selecteren en druk op de middelste knop.

6. Volg de instructies op het scherm.

SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE

In het menu Service kunt u de software bijwerken, verbinding maken met een draadloos netwerk en
een andere afstandsbediening koppelen. Het is ook mogelijk om uitgebreidere service-instellingen
door te voeren, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen van uw Soundcenter. Houd er echter
rekening mee dat het menu Geavanceerd primair bedoeld is voor de installateur en voor service.

Als uw Beovision Harmony is opgesteld in een systeem, is het belangrijk dat u de automatische
software-update inschakelt om ervoor te zorgen dat alle producten in uw systeem up-to-date
worden gehouden en kunnen communiceren.
U kunt altijd software-informatie opzoeken en de tv-software handmatig bijwerken.

1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
knop.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om Service te selecteren en druk op de knop .

5. Druk op

of

om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.

6. Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken
Om beschikbare software-updates in het menu Software-update te downloaden, moet uw Beovision
Harmony met internet zijn verbonden. Wij raden aan dat u de Beovision Harmony instelt om
automatisch de software te updaten.
Neem voor meer informatie over software-updates contact op met uw dealer.

Controleren op updates
Selecteer CONTROLEREN OP UPDATES en druk op de middelste knop. De Beovision Harmony
controleert nu of er nieuwe software is. Druk op de middelste knop als er updates beschikbaar zijn.
De update wordt nu gestart. Volg daarbij de instructies op het scherm.
Terwijl de Beovision Harmony de software bijwerkt, knippert het stand-bylampje rood en moet de
Beovision Harmony verbonden blijven met de netspanning.
Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt in de rechterbovenhoek van het beeldscherm een korte
melding weergegeven.

De release-opmerkingen bekijken…
1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
knop.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.

4. Druk op

of

om Service te selecteren en druk vervolgens op de knop .

5. Druk op of om Software-update te selecteren en selecteer Release-opmerkingen en druk
op de middelste knop.

Automatische systeemupdates
Als u een systeemopstelling met verschillende Bang & Olufsen-producten hebt, wordt het volledige
systeem bijgewerkt wanneer u op updates controleert. U moet de automatische software-update
van het systeem inschakelen in het tv-menu. De beschikbare software-updates voor alle producten
van Bang & Olufsen in uw opstelling zullen vervolgens regelmatig automatisch worden
gedownload.*
*U kunt de automatische systeemupdates alleen voor een volledig systeem en niet voor één product
in- of uitschakelen.

Uw afstandsbediening koppelen
In het menu Koppelen afstandsbediening kunt u een andere Beoremote One met uw Beovision
Harmony koppelen.
1. Druk in het menu Koppelen afstandsbediening op KOPPELEN.
2. De koppeling vindt plaats als de afstandsbediening beschikbaar is om te worden gekoppeld.

Een afstandsbediening ontkoppelen ...
1. Selecteer in het menu Koppelen afstandsbediening het apparaat dat u wilt ontkoppelen en
druk op de middelste knop.
2. Selecteer VERWIJDEREN en druk op de middelste knop.

Een specifieke bron activeren vanuit stand-by
Selecteer een specifieke bron die u wilt opstarten als u op de knop TV of MUSIC drukt om de
televisie vanuit stand-by in te schakelen.

Een draadloos netwerk instellen
In het menu Draadloos netwerk instellen kunt u uw Beovision Harmony opzoeken en verbinden met
een draadloos netwerk.

Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden
Om ons te helpen ons assortiment beschikbare producten en diensten te verbeteren, kan het zijn
dat we bepaalde informatie over de prestaties en de gebruikspatronen van uw product vragen. De
informatie zal altijd uitsluitend anoniem worden gegeven. U kunt deze functie op elk gewenst
moment in- of uitschakelen via Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden.

STANDINSTELLINGEN

Als uw televisietoestel is uitgerust met de optionele gemotoriseerde vloerstand, dan kunt u deze
draaien met behulp van de afstandsbediening.
Bovendien kunt u de televisie zodanig instellen dat hij automatisch naar uw favoriete kijkpositie
wordt gedraaid wanneer u hem inschakelt. Hij kan naar een andere positie draaien wanneer u
bijvoorbeeld naar een aangesloten radio luistert en naar een stand-bystand draaien wanneer u uw
televisie uitschakelt. U kunt ook andere standposities instellen voor andere luister- of kijkposities.

1. Druk op

om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste
toets.
3. Druk op

of

om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste toets.

4. Druk op

of

om Stand te selecteren en druk op de knop .

5. Druk op

of

om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.

6. Volg de instructies op het scherm.

Standposities aanmaken
Als uw televisie is uitgerust met een gemotoriseerde vloerstand, kies dan een positie voor het
opstarten en een voor de stand-by. U kunt de standposities ook naar eigen keuze instellen,
bijvoorbeeld voor wanneer u in de stoel aan het lezen bent of aan de eettafel zit. Open het menu
Standposities om een standpositie op te slaan, een naam te geven of te verwijderen. Open een
specifieke standpositie en wijzig de naam.
Het is niet mogelijk om de standposities Opstarten en Stand-by een andere naam te geven of te
verwijderen.

De stand afregelen
Als uw opstelling een gemotoriseerde vloerstand bevat, zal u tijdens het instellen van de televisie
voor eerste gebruik worden gevraagd om de buitenste posities van de gemotoriseerde beweging te
kalibreren. Dit doet u door de televisie helemaal naar links en helemaal naar rechts te draaien. Volg
hierbij de instructies op het scherm. De gemotoriseerde beweging van de televisie zal pas werken als
het kalibratieproces voltooid is. Als de televisie later op een andere plaats wordt gezet, bijvoorbeeld
in een hoek, moet u de gemotoriseerde beweging opnieuw kalibreren. Voor informatie over het
verplaatsen van uw televisie, zie het hoofdstuk UW TELEVISIE INSTALLEREN.
Afhankelijk van uw opstelling kunt u het menu Standregeling oproepen voor standposities.

De televisie met een gemotoriseerde vloerstand instellen

1. Gebruik in het menu Standregeling de toetsen en

om de televisie te draaien.

2. Druk op de middelste toets om naar de volgende stap te gaan.
3. Selecteer VOLGENDE en druk op de middelste toets om uw instellingen op te slaan.

Als uw televisie net is verplaatst, zult u worden gevraagd om nieuwe standposities in te stellen.

Transport van een stand
De verplaatsing van uw televisie en vloerstand naar een andere plaats moet door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd. U moet de transportmodus activeren. Dit zorgt ervoor dat het
kalibratiemenu wordt weergegeven als u de televisie opnieuw inschakelt. Alle opgeslagen
standposities worden verwijderd wanneer u de transportmodus activeert.
WAARSCHUWING! De televisie mag niet worden opgetild of fysiek worden verplaatst wanneer hij op
de vloerstand is gemonteerd. Dit kan ertoe leiden dat het tv-scherm breekt. Neem contact op met
uw dealer.

1. Als Standtransport is geselecteerd, druk dan op de middelste knop om de transportmodus te
activeren. Selecteer OK en druk op de middelste toets om te bevestigen. Als u de
transportmodus niet wilt activeren, selecteer dan Annuleren.

Als de stand werd verplaatst, moet u de stand kalibreren en de standposities opnieuw instellen.

