
S T A R T  H E R  

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

Denne guiden inneholder tilleggsinformasjon om bruk av Bang & Olufsen-produktet og tilkoblede 

produkter, og beskriver produktets funksjoner og funksjoner mer detaljert. For eksempel, kan du 

finne informasjon om innstillinger, hvordan du styrer produktet ditt med en Bang & Olufsen-

fjernkontroll og hvordan du konfigurerer en nettverkstilkobling. Vi forventer at forhandleren din 

leverer, installerer og setter opp produktet.  

Bang & Olufsen forhandleren er første stopp for alle servicespørsmål. Se www.bang-olufsen.com for 

å finne din nærmeste forhandler. 

Beovision Harmony er et samarbeid mellom Bang & Olufsen og LG. Denne guiden inneholder 

instruksjoner for Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernkontrollen. 

For instruksjoner og innstillinger for skjermen, gå til LG-siden: 

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

 

1. Velg land 

2. Velg Hjem > Støtte > Nedlastinger > Manualer 

3. Angi modellnummer 

4. Så har du guiden for LG-skjermen. 

 

Merk at noen funksjoner ikke er tilgjengelig på alle markeder. 

På denne Bang & Olufsen-hjemmesiden finner du også informasjon om andre funksjoner, for 

eksempel tilkoblinger, lydinnstillinger og programvareoppdateringer. 

Du kan få opp nåværende brukerveiledning via en datamaskin eller en smart enhet. 

Vi anbefaler at du blir kjent med en rekke forskjeller mellom fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og 

fjernkontrollen beskrevet i LG-veiledningen. For mer informasjon, kan du se artikkelen 

'FJERNKONTROLL'. 

Viktig informasjon! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten og ytelsen av Internett-

tjenester, inkludert nedlastede programmer og apper. Bang & Olufsen gir det tekniske grunnlaget for 

å motta Internett-tjenester. Bang & Olufsen gir ikke noen garantier knyttet til tjenestene da 

leverandørene kan endre innhold og betingelser inkludert fjerning av programmer. Tilgjengelige 

Internett-tjenester og programmer kan variere avhengig av markedet. 

 

F J E R N K O N T R O L L  

Kontroll av Beovision Harmony er beskrevet med Beoremote One. 

  

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


Sammenkoble fjernkontrollen 

Merk at for å kontrollere Beovision Harmony, må den først kobles sammen med Beoremote One. 

Trykk lenge på PAIRING-knappen som er plassert på baksiden av høyre høyttaler eller koble dem 

sammen gjennom Service-menyen du finner når du velger Bang & Olufsen-TV-appen på 

hjemmemenyen og velger Lyd og BeoLink .... Husk å stille fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus 

før sammenkobling. 

 

1. Koble TV'en til strømnettet. 

2. Sett i nye batterier i fjernkontrollen og plasser deg foran produktet. 

3. Etter tidsavbrudd på en velkomstskjerm i displayet bruker du  eller  og senter-knappen for 

å angi ønsket språk. 

4. Hvis produktet er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted. 

  

Koble sammen via menyen... 

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink..., og trykk senter-knappen. 

4. Trykk  eller  for å velge Service, og trykk -knappen. 

5. Trykk  eller  for å velge Sammenkobling av fjernkontroll, og trykk senter-knappen. 

 

Følg instruksjonene på skjermen for å sammenkoble fjernkontrollen. 

Både Beovision Harmony og fjernkontrollen må være i sammenkoblingsmodus for å kunne koble de 

to produktene sammen. 



Når du mottar Beoremote One sammen med Beovision Harmony, setter du den i 

sammenkoblingsmodus under første gangs oppsett av fjernkontrollen. Hvis Beoremote One av en 

eller annen grunn ikke lenger er koblet sammen med Beovision Harmony og du trenger å koble dem 

sammen igjen, eller hvis du ikke finner den og du må koble sammen en annen Beoremote One, må 

du stille både Beovision Harmony og fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus for å koble den til TV-

en.  

For mer informasjon om sammenkobling av Beoremote One, se veiledningen for fjernkontrollen her. 

For mer om sammenkobling, kan du se artikkelen «PAIRING OG NETTVERK». 

 

Bruk av fjernkontrollen 

Slik bruker du fjernkontrollen. Noen instruksjoner for Beovision Harmony kan være beskrivelser av 

LG-veiledning. Du finner også en forklaring på hvilke Bang & Olufsen-knapper som må brukes i stedet 

for de valgte LG-knappene. 

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


 

Display 

Displayet viser en liste med kilder eller funksjoner når det er slått på.  

  

TV 

Viser tilgjengelige TV-kilder i displayet som du kan slå på. Bruk  eller  for å bevege deg i listen*. 



MUSIKK 

Viser tilgjengelige musikkilder i displayet som du kan slå på. Bruk  eller  for å bevege deg i listen*. 

 (MyButtons)** 

Trykk lenge for å lagre gjeldende oppsett, for eksempel lyd og stativposisjoner, kort trykk for å 

aktivere det.  

0–9 

Velg kanaler og angi informasjon i menyer på skjermen. 

LISTE 

Viser tilleggsfunksjonene i displayet. Bruk  eller  for å bevege deg i listen. 

GUIDE 

Viser TV-programoversikten. 

 (Tilbake-knapp) 

Forlate eller navigere tilbake gjennom TV-menyene og Beoremote One-listene. 

INFO 

Få fram informasjon om en meny eller funksjon. 

 (Hjem-knapp) 

Vis Hjem-menyen, hvor du har tilgang til forskjellige apper og funksjoner, blant annet Bang & 

Olufsen-TV-appen. 

, ,  og Piltastene opp, ned, venstre og høyre. Navigere i menyer og Beoremote One-skjermen. 

 (Senterknappen) 

For å velge og aktivere, for eksempel innstillinger. 

, , og  og  (Fargeknapper) 

Velger farge-spesifikke funksjoner. 

  
Starter avspilling av spor, fil eller opptak eller starter replay. 

 og Søk bakover eller fremover steg for steg. 

 og Gå gjennom kanaler og stasjoner. 

Pause avspillingen av et program eller opptak. 

 og Justerer lydstyrke. For å dempe trykker du i midten av knappen. 

 (Standby-knappen) 

Bytter til standby. 

  

*Noen kilder i displayet kan re-konfigureres under installasjonen. For mer informasjon, kan du se 

artikkelen 'STILLE INN TILKOBLEDE PRODUKTER'.  

**Avhengig av fjernkontrollen kan , , ,  (MyButtons) være én knapp eller fire. 

 

For generell informasjon om bruk av fjernkontrollen, se veiledningen for fjernkontrollen her. 

  

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


Funksjoner for LG-fjernkontroll med Beoremote One 

Noen av funksjonene for LG-fjernkontroll kan brukes med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og finnes 

under LIST. 

Bruk pilknappene og senter-knappen for å navigere på TV-skjermen. 

  

HJEM-knapp 

Trykk på  

Venstre-, høyre-, opp- og ned-knapper 

Trykk på , ,  og . 

(OK) -knappen 

Trykk senter-knappen. 

P opp- og P ned-knapper 

Trykk  og . 

LIST-knapp 

Trykk på LIST, og deretter på  eller  å vise kanaler på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 

Hurtiginnstillinger-knapp 

Trykk på LIST og deretter på  eller  for å vise Alternativer på Beoremote One-skjermen, og trykk 

på senter-knappen. 

  

  

TEXT 

Trykk på LIST og deretter  eller  for å vise Text på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-

knappen. 

T.OPT (Tekstalternativer) 

Trykk på LIST og deretter  eller  for å vise T.Opt på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-

knappen. 

REC 

Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Record på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 

SØK 

Trykk på LISTE og deretter  eller  for å vise Søk på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-

knappen. 

ELLER 

Trykk på  og bruk pilknappen og deretter senter-knappen for å finne Søke-feltet. 

NYLIG 

Trykk på LIST og deretter  eller  for å vise Nylig på Beoremote One-skjermen, og trykk på senter-

knappen. 

UNDERTEKST 

Trykk på LIST og deretter  eller  for å vise Undertekster på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 



AD 

Trykk på LIST og deretter  eller for å vise Lydbeskrivelse på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 

MULTIVIEW 

Trykk på LIST, og deretter  eller  for å vise Multiview på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 

 

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

Instruksjoner for TV-en er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og du kan få tilgang til 

dem via TV-en din, eller en annen enhet koblet til Internett.  

For disse instruksjonene anbefaler vi at du gjør deg kjent med forskjellene mellom Bang & Olufsen-

fjernkontrollen og LG-fjernkontrollen som er beskrevet. Se artikkelen«FJERNKONTROLL». 

  

Betjening med fjernkontroll 

Nedenfor vises et eksempel på betjening med fjernkontroll. 

For å aktivere lydmoduser direkte ... 

1. Trykk på LISTE, og deretter  eller  å vise Lyd på Beoremote One-skjermen, og trykk på 

senter-knappen. 

2. Bruk  og  for å veksle mellom moduser, og trykk sentrumfor å velge et modus. 

3. Trykk på  for å gå tilbake. 

Fjernkontrollknapper, som LISTE eller Høyttaler, indikerer enten en fysisk knapp du må trykke på 

eller en digital knapp som vises som tekst på Beoremote One. Trykk på LISTE, TV eller MUSIKK på 

Beoremote One for å få opp tekst på Beoremote One-skjermen. For mer informasjon, se 

Beoremote One-guiden. 

  

Hvordan du navigerer i menyer 

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


  

  

  

Bruk fjernkontrollen til å navigere i menyer og finne forskjellige funksjoner. Trykk på  for å få opp 

hjemmemenyen som gir en oversikt over tilgjengelige apper og forskjellige funksjoner. 

Gå til Bang & Olufsen LG TV-appen for å få tilgang til Bang & Olufsen-innstillingene. Finn dem ved å 

trykke på  for å få opp Hjem-menyen, hvor du får tilgang til appen.  

  

Når en meny er på skjermen, kan du flytte mellom menyalternativer, vise innstillinger eller skrive inn 

data. 

• Bruk , ,  og  for å markere en meny, få opp en undermeny, gå tilbake et menynivå eller 

endre en innstilling. 

• Bruk tallknappene til å angi data. 

• Innstillinger lagres automatisk så snart de er endret. 

• Bruk de fargede knappene for å velge et alternativ. 

• Trykk  for å forlate menyen. 

  

Naviger mellom menysider 

Noen menyer tar mer plass enn tilgjengelig på TV-skjermen. Du kan deretter bla gjennom disse 

menyene. 



• Trykk  eller  for å bla gjennom menyelementer. 

  

Velg kilde 

Du kan hente frem en kilde ved å trykke på TV- eller MUSIKK-knappen og velge en kilde på 

fjernkontrollskjermen. Noen kilder kan også velges fra Hjem-menyen. 

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene til å markere en kilde og trykk senter-knappen.  

 

S E T T E  O P P  T V E N  

Vi anbefaler at Beovision Harmony monteres av kvalifisert servicepersonell. TV-en har flere 

plasseringsalternativer. Retningslinjer for plassering og tilkobling må følges. 

For å sikre riktig ventilasjon, sørg for nok åpen plass rundt skjermen.  

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det 

kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler. 

Soundcenter er ikke designet for å stå på egen hånd. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler 

som er godkjent av Bang & Olufsen. 

  

Plassering 

TV-en har forskjellige plasseringsalternativer, på gulvet eller på en vegg. 

  

 



  

Husk å la det være nok plass rundt TV-en til at den kan svinge fritt. 

Se www.bang-olufsen.com for tilgjengelige sokler og veggbraketter, eller kontakt din Bang & Olufsen 

forhandler. 

   

Oversikt 

Vær oppmerksom på at Beovision Harmony må være i TV-modus (høyttalere i åpen stilling) for å få 

tilgang til alle knapper og tilkoblinger på baksiden. 

Finn tilkoblingspanelet og andre viktige elementer: 

 

  

1. Plassering av statusindikator, ekstern parring og fabrikkresettings-knapper 

2. Plassering av Soundcenter-tilkoblingspanel 

3. Plassering av TV-tilkoblingspaneler 

 



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

Bang & Olufsen TV-appen er den appen i LG-innholdsbutikken som lar deg opprette spesifikke Bang 

& Olufsen-innstillinger, som lydinnstillinger og høyttalergrupper, i tillegg til å bruke Beovision 

Harmony sammen med Beoremote One. 

Den vil bli installert og satt opp på Beovision Harmony av installasjonsprogrammet.  

Du finner den ved å trykke på  for å få opp Hjem-menyen, og bruk  og  for å finne den.  

  

Hvis TV-en blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må Bang & Olufsen-TV-appen installeres på nytt. 

Beoremote One fungerer ikke med TV-en uten Bang & Olufsen-TV-appen. 

Finn appen i LG Content Store. 

  

Slik installerer du Bang & Olufsen-TV-appen 

Du må bruke en LG-fjernkontroll for denne operasjonen.  

 

 

 

Gå til LG Content Store og last ned Bang & Olufsen-appen. Når appen er installert og startet på TVen 

din, må du starte Beovision Harmony på nytt for å aktivere Bang & Olufsen-førstegangsoppsettet.  



Etter omstart vil du bli bedt om å koble din Beoremote One sammen med Beovision Harmony og 

deretter fortsette til B&O-førstegangsoppsett, som inkluderer alternativer for høyttalere og 

lydkonfigurasjon, for å få mest mulig ut av TV-høyttalerne og for å kunne kontrollere alle tredjeparts 

enheter med Beovision Harmony via HDMI-oppsettet. 

 

T I L K O B L I N G E R  

Soundcenter-tilkoblingsbrønnen lar deg koble til signalkabler i tillegg til en rekke ekstraprodukter, 

for eksempel en set-top-boks eller digital mediaspiller.  

Produkter du kobler til disse kontaktene kan registreres i Kilder -menyen. For mer informasjon, se 

artikkelen «SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER». 

Avhengig av hvilken type produkt du kobler til Beovision Harmony, trengs det forskjellige kabler og 

kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler. 

  

Høyttalere 

Bruk Bang & Olufsen høyttalere. Kabler er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler. 

Du kan koble opptil åtte høyttalere til trådløst. For mer informasjon, se artikkelen 

«LYDINNSTILLINGER». 

For å få best mulig trådløs tilkobling, er det anbefalt å plassere alle trådløse høyttalere innenfor en 

rekkevidde på ca 9 meter (29,5 ft) fra TV. 

Ikke plasser noen hindringer foran Beovision Harmony eller trådløse høyttalere, da dette kan 

forstyrre den trådløse tilkoblingen. De trådløse høyttalerne må plasseres i ett rom og være synlige 

fra TV-en. Se veiledningen for høyttaleren for informasjon om hvorvidt den kan kobles til trådløst. 

  

Produkter med HDMI™ utgang 

Produkter med HDMI-tilkobling som en set-top-boks kan kobles til alle tilgjengelige HDMI IN-

kontakter på TV'en. For mer informasjon om hvordan du setter opp tilkoblede produkter, kan du se 

artikkelen 'SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER'. 

En konfigurert kilde kan velges med Beoremote One. 

Tilkoblede produkter kan betjenes med egen fjernkontroll eller du kan laste ned en kontroll for 

ekstern enhet (PUC)-tabell, hvis tilgjengelig, for å bruke fjernkontrollen fra Bang & Olufsen. For mer 

informasjon, kan du se artikkelen 'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'. 

  

Tilkoblingspaneler  

Produkter du kobler permanent til tilkoblingspanelet, kan registreres i Kilder -menyen ved å trykke 

på senter-knappen for hver kilde. For mer informasjon, se artikkelen «KONFIGURERE TILKOBLEDE 

PRODUKTER». 



Vi anbefaler at du kobler TV til Internett for å bruke Smart TV funksjoner, motta 

programvareoppdateringer og laste ned fjernkontroll for eksterne enheter (PUC)-tabeller. Med PUC-

tabeller kan du betjene tilkoblede ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & 

Olufsen. 

Koble strømkontakten (͠ )på tilkoblingspanelet på TVen til strømuttaket. 

Medfølgende plugg and strømledning er spesielt utviklet for produktet. Endre ikke pluggen, hvis 

strømledningen er skadet, må du kjøpe en ny fra din Bang & Olufsen-forhandler. 

   

( ͠  ) Strømnett (Soundcenter) 

Tilkobling til strømnettet.  

 

T I L K O B L I N G S P A N E L  

 

STAND 

For tilkobling av et motorisert gulvstativ eller veggfeste. Mer informasjon om hvordan du kalibrerer 

et gulvstativ eller veggfeste finner du i artikkelen «STATIVINNSTILLINGER». 

  

PUC 1-3 (A + B)<br />For IR styresignaler til eksterne produkter som er tilkoplet en HDMI IN -kontakt. 

Lar deg kontrollere ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen. 

  

MIC 

Kun for tilkobling av en kalibreringsmikrofon, for å kunne kalibrere tilkoblede høyttalere automatisk. 

  

PL 1-4 (Power Link)<br />For tilkobling av eksterne høyttalere i et surround-lydoppsett. For mer 

informasjon, kan du se artikkelen 'KOBLE TIL PRODUKTER'. 

  

LINJE-INN, OPTISK-INN 

Venstre og høyre linje-inngang/optisk inngang. 



  

 (Ethernet) 

For tilkobling til Internett. For tilgang til Internett, Smart TV, programvareoppdateringer og PUC-

nedlastning. 

Forsikre deg om at kabeltilkoblingen mellom produktet og ruteren ikke går ut av bygningen for å 

unngå kontakt med høyspenning. 

Det anbefales sterkt at du setter TVen til å oppdatere systemprogramvaren automatisk, se artikkelen 

'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'. 

  

TJENESTE 

Denne forbindelsen driver bevegelsen i høyttalerne. 

  

HDMI IN A-D 

Med High Definition Multimedia Interface kan du koble til mange ulike kilder, som set-top-bokser, 

multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller PC-er. For å kontrollere produkter fra andre produsenter 

enn Bang & Olufsen med fjernkontrollen, og for å oppnå optimal lydkvalitet, anbefales det å koble 

produktene til HDMI-kontaktene på SoundCenter. 

 

L Y D M O D U S  

Din Beovision Harmony er også et musikksystem med fantastisk lyd og imponerende 

musikkstrømmingsmuligheter i lydmodus. 

I Lydmodus vil skjermen på TV-en din bli sort, den vil være posisjonert nært gulvet og er delvis 

dekket av høyttalerene. 

Den hvite front-LED-en vil lyse opp for å indikere at TV-en er på. 

Lydmodus blir trigget av Airplay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (musikk), 

linjeinngang, optisk inngang, Multirom-kilder og Qplay. 



 

I denne modusen vil nyttige ting som radiostasjoner og artistinformasjon (metadata), vises på den 

øverste halvparten av skjermen. 

Strømmetjenester som gir informasjon på skjermen: 

  Spotify TuneIn Deezer iTunes 

  

Apple Music 

Chromecast 
      

X 

Airplay2 X X X X 

Bluetooth* 
        

*Albumgrafikk vil ikke vises når du strømmer via Bluetooth. 

Merk:  

Innbygd TuneIn-kilde vil vise metadata. 

Innebygd Deezer-kilde vil ikke vise metadata. 

Den sorte skjermspareren blir aktivert etter metadataene er vist på skjermen i 2 minutter, uten 

interaksjoner. Manuell handling (for eks. endring av spor/stasjon, volumregulering, spill av/stopp 

etc.) kansellerer skjermspareren. 

 

S A M M E N K O B L I N G ,  N E T T V E R K S S T A T U S  O G  F A B R I K K R E S E T T I N G  

På baksiden av den høyre høyttaleren finner du en knapp for parring og fabrikkresetting, som er 

tilgjengelig når Soundcenter er i TV-modus. 



 

 

 

Når du trykker og holder inne PAIRING-knappen, plassert nederst på baksiden av høyre 

høyttalerboks, i ett og et halvt sekund, gjør du TV-en klar for sammenkobling med en fjernkontroll. 

Trykk på knappen igjen for å avbryte sammenkoblingsmodusen. 

FACTORY RESET-knappen er for tjenestebruk. Kun Soundcenter vil bli tilbakestilt til 

fabrikkinnstillingene. Dette fjerner alle innstillingene du har utført og går tilbake til standard 

fabrikkinnstillinger. Dette inkluderer alle trådløse tilkoblinger, for eksempel trådløst nettverk og 

fjernkontrollsammenkobling.  

Din Beovision Harmony settes automatisk til standby og slår seg på når prosessen for tilbakestilling 

til fabrikkinnstillinger er fullført.  

NETTVERKSTATUS indikatorlyset under knappen  FABRIKKRESETT  gir deg status for 

sammenkoblingen og nettverkstilkoblingen: 

  

Hvit (fast) Koblet til et nettverk. 

Hvit (pulserende) Starter opp 

Hvit (blinker) Tilbakestill til fabrikkinnstillinger. 

Orange (fast) Koblet til et trådløst nettverk, signalstyrken er 

lav. 



Orange (blinker) Mistet kontaktmed, ikke funnet, eller feil med 

nettverk. 

Oransje (pulserende) Kobler til et trådløst nettverk. 

Rød (fast kort) Sammenkobling mislyktes. Prøv igjen, og hvis 

problemet vedvarer, kontakt din forhandler. 

Rød (blinker sakte) Programvaren oppdateres. 

Blå (fast) Trådløst nettverk er ikke innstilt, og det er 

ingen kablet nettverkstilkobling. 

Blå (fast kort) Sammenkobling vellykket. 

Blå (blinker) Beovision Harmony er klar til sammenkobling. 

 

G J Ø R  M E R  

S E  P Å  T V  

Se kanaler fra analogt og digitalt bakkenett, kabel- og satellitt-TV, avhengig av mottakeralternativene 

dine. Se programinformasjon og åpne TV-guiden. Ta opp programmer hvis du har en riktig formatert 

USB-, HDD- eller SSD-enhet koblet til. For raskt å hente frem favorittkilden din, kan du lagre den på 

en MyButton på Beoremote One. For mer informasjon, se artikkelen «PERSONALISER TV-

OPPLEVELSEN». 

  

Velg en kilde 

1. Trykk på TV og deretter  eller  for å vise den ønskede kilden på Beoremote One-skjermen, 

og trykk på senter-knappen.* 

*Du kan angi at en videokilde skal aktiveres direkte fra ventemodus med TV-knappen på Beoremote 

One. For mer informasjon, se artikkelen «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».   

  

Velg en kanal 

1. Trykk  og  eller bruk talltastene for å velge en kanal, eller ... 

2. ... trykk  for å velge den forrige kanalen. 

  

Hent frem og bruk kildespesifikke funksjoner 

1. Trykk på LISTE, og deretter  eller  for å bytte mellom kildespesifikke funksjoner på 

Beoremote One-skjermen. 



2. Uthev den ønskede funksjonen, og trykk på senter-knappen.  

  

Ta opp her og nå 

Du kan ta opp programmet du ser på, dersom du trykker på senter-knappen og velger det røde 

ikonet i det venstre hjørnet, eller trykker på LISTE og deretter  eller  for å finne Ta opp på 

Beoremote One-skjermen, og deretter trykker på senter-knappen. 

  

Bruk tekst-TV 

Dersom det er tilgjengelig fra programleverandøren din, kan du hente frem tekst-TV for den valgte 

kanalen. 

1. Trykk på LISTE og deretter på  eller  for å vises Tekst på Beoremote One-skjermen, og 

trykk deretter på senter -knappen. 

2. Trykk  eller  for å gå opp eller ned i sidene. 

3. Bruk talltastene for å angi et sidetall. 

4. Bruk piltastene for å navigere. 

5. Trykk  for å lukke tekst-TV. 

  

Programinformasjon 

Du kan hente frem informasjon om det gjeldende programmet. Du kan også endre språk for tale og 

undertekst, eller hente frem interaktiv informasjon via HbbTV.** 

En informasjonsskjerm vises raskt på skjermen hver gang du endrer kanal eller stasjon. Du kan også 

hente frem en skjerm manuelt, ved å trykke på INFO for å se programinformasjonen. 

**HbbTV er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder. 

 

I N D I K A T O R L Y S  F O R  V E N T E M O D U S  

Standby-indikatoren plassert mellom de to lydpanelene sentralt i bunnen av Beovision Harmony vil 

gi deg informasjon om TV-ens tilstand. 

 (lysende hvit) TV-en er slått på, men det er ikke noe bilde på 

skjermen. 

 (blinkende hvitt) TV-en har blitt koblet fra strømforsyningen og 

koblet til på nytt.  

 (blinker sakte rødt) Ikke koble TV-en fra strømnettet. Kan være 

fordi ny programvare blir aktivert. 

 

F J E R N K O N T R O L L - E N H E T E R  



Du kan kontroller Beovision Harmony med Bang & Olufsen-appen, ikke bare med Bang & Olufsen-

fjernkontrollen. 

Bang & Olufsen-appen 

Kontroll av Beovision Harmony med Bang & Olufsen-appen er muligens ikke tilgjengelig i den 

gjeldende programvareversjonen. 

Du kan laste ned Bang & Olufsen-appen med denne QR-koden. 

  

  

Bang & Olufsen-appen lar deg kontrollere Beovision Harmony med en smarttelefon eller iOS-

nettbrett 

og er spesielt nyttig for strømming av musikk.* Både Beovision Harmony 

og enheten må være i samme nettverk. 

 

*Bang & Olufsen-appen støtter smarttelefoner med den nyeste iOS- eller Android-versjonen 

(versjon 4.0 eller nyere) og nettbrett med iOS (den nyeste versjonen). 

Bang & Olufsen-appen kan kontrollere Beovision Harmony. Den støtter likevel ikke alle 

Beoremote One-funksjoner. 

Vær oppmerksom på at den første konfigureringen må utføres med Beoremote One. 

 

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

Du kan tilpasse Beoremote One ved hjelp av en MyButton. Du kan lagre et «bilde» av en gjeldende 

lyd- eller videoopplevelse, og tilpasse opplevelsen slik at du raskt kan gjenopprette den med ett 

enkelt tastetrykk. Et slikt bilde kan inkludere innstillingene for den valgte kilden, for eksempel 

sokkelposisjoner, lydmous og høyttalergruppe. Du kan også aktivere en spesifikk kilde med en 

MyButton. 

For å få informasjon om hvordan du kan aktivere en kilde direkte med  TV- eller MUSIC-knappen fra 

ventemodus, se artikkelen 'SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING'. 

  

Lagre et skjermbilde 

Du kan lagre bilder som kan aktiveres med MyButtons. TV-en må være slått på, og en kilde må være 

valgt. 

 



1. Trykk på og hold inne en MyButton for å hente frem en liste over elementene du kan 

inkludere i bildet. 

2. Uthev de forskjellige elementene, og trykk på senter-knappen for å aktivere eller deaktivere 

dem. 

3. Uthev Lagre og trykk på senter-knappen for å lagre innstillingene. 

 

Hvis du vil fjerne et bilde fra en knapp, kan du velge Slett eller fjerne markeringen for alle 

elementene. 

Dersom du lagrer et stillbilde på en knapp der et stillbilde allerede er lagret, blir det eksisterende 

stillbildet erstattet med det nye.  

  

Bruk et stillbilde 

Bruk et ønsket stillbilde når du ser på TV. 

1. Trykk på knappen som er knyttet til stillbildet du ønsker.  

 

Når du aktiverer et lagret stillbilde er innstillingene midlertidige, og vil gjelde til du justerer 

innstillingene, velger en annen kilde eller setter TV-en i ventemodus. 

Dersom elementet du lagret som et stillbilde ikke lenger er tilgjengelig, blir stillbildet likevel aktivert, 

men elementet som spilles av vil følge normal kildeoppførsel for den valgte kilden. 

 

B R U K  H Ø Y T T A L E R G R U P P E R  O G  L Y D M O D U S E R  

Du kan utvide Beovision Harmony til et surroundlydsystem ved å legge til Beolab-høyttalere og -

subwoofere. 

Når du slår på en kilde, velger Beovision Harmony automatisk riktig lydmodus for kilden du bruker. 

Du kan når som helst velge en annen lydmodus. Når du slår på Beovision Harmony, velges også 

oppstartshøyttalergruppen automatisk. Du kan alltid velge en annen gruppe høyttalere, dersom du 

ønsker å lytte til musikk uten å måtte sitte foran TV-en – for eksempel når du sitter ved spisebordet 

eller i en lenestol. Du kan justere innstillingene for lydmodusene og konfigurere høyttalergrupper. 

For mer informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER». 

Når du konfigurerer en kilde, kan du angi en lydmodus som skal velges automatisk hver gang du 

skrur på kilden. For å få informasjon om forhåndsvalg, kan du lese om høyttalergrupper i artikkelen 

«LYDINNSTILLINGER». 

  

Velg en lydmodus 

Du kan velge lydmodusen som passer best til kilden du bruker. 

1. Trykk LISTE, deretter  eller  for å hente frem Lyd på BeoRemote One-skjermen, og så 

senter-knappen. 



2. Trykk  eller  for å fremheve lydmodusen du ønsker, og trykk deretter senter-knappen. 

3. Trykk  for å fjerne Lyd fra skjermen. 

  

Velg en høyttalergruppe  

Velg høyttalergruppen som passer best for lytteposisjonen din. 

1. Trykk LISTE, deretter  eller  for å hente frem Høyttalere på BeoRemote One-skjermen, og 

trykk så senter-knappen. 

2. Trykk  eller  for å fremheve høyttalergruppen du ønsker, og trykk senter-knappen. De 

valgte høyttalerne startes automatisk. 

3. Trykk  for å fjerne Høyttaler fra skjermen. 

 

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

Koble til andre produkter, for eksempel HDMI-kilder, høyttalere eller en datamaskin. I 

Enhetstilkobling, valgt i Hjem-menyen, kan du se en liste over tilkoblede produkter.  

  

HDMI-kilder 

Koble til eksterne HDMI-kilder, som en TV-mottaker, datamaskin eller spillkonsoll. Alle produkter 

koblet til TV-en kan konfigureres. For ytterligere informasjon kan du se artikkelen «KONFIGURERE 

TILKOBLEDE PRODUKTER». 

Avhengig av produktet du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Hvis du har 

mer enn én type produkt som trenger en inngang for periferienhet-kontrolleren, må du kjøpe en 

ekstra kabel. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler. 

 

Koble til en HDMI-kilde ... 

1. Koble kabelen til riktig inngang på det digitale produktet. 

2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-kontakt på Soundcenter. Du bør bruke en av HDMI A-D-

kontaktene for å styre kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. 

3. For å kunne styre det digitale produktet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen din, kan du koble 

en IR-sender til en av inngangene for periferienhet-kontroller, og feste den til IR-mottakeren 

på det digitale produktet. Finn mer informasjon om IR-sendere under «IR-sendere» i denne 

artikkelen. 

4. Slå på det digitale produktet for å aktivere enhetsoppsettveiviseren.  

5. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden. 

  

Koble til et kamera ... 

1. Koble kabelen til riktig inngang på kameraet. 



2. sett inn kabelen i en HDMI IN -kontakt på TV-skjermen.  

3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden. 

  

Datamaskin 

1. Bruk riktig kabeltype og koble den ene enden til HDMI-uttaket på datamaskinen, og den andre 

enden til en HDMI IN -kontakt (HDMI A-D) på Soundcenter.  

2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden. 

  

Bluetooth-kilder 

Du kan bruke Bluetooth for å strømme fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den 

håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth. Se LGs instruksjoner. 

  

Analog lydkilde  

Du kan koble til én analog lydkilde. For å konfigurere produkter som er koblet til Beovision Harmony, 

se artikkelen «KONFIGURER TILKOBLEDE PRODUKTER». 

Koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter. 

 

1. Koble kabelen til riktig inngang på produktet du ønsker å koble til. 

2. Sett inn kabelen i HDMI IN-inngangen på TV-en. 

3. Koble TV-en og de tilkoblede produktene til strømnettet på nytt. 

 

Diverse adaptere og muligens også kabler er nødvendige. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din 

Bang & Olufsen-forhandler. 

  

IR-sendere 

For å bruke en Beoremote One til å styre et produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, fest en IR-

sender fra Bang & Olufsen til det andre produktet, og koble den deretter til en av kontaktene som er 

markert som PUC (periferienhet-kontroller) på tilkoblingspanelet. Fest senderen i nærheten av IR-

mottakeren på det tilkoblede produktet for å sørge for at fjernkontrollen fungerer. Før du fester 

senderen permanent, sjekk at du kan styre produktmenyene på TV-skjermen ved hjelp av 

Beoremote One. 

Når du konfigurer senderen til en valgt PUC-kontakt i Kilder -menyen under Lyd og BeoLink ... i Bang 

& Olufsen-TV-appen, kan du konfigurere innstillingene for IR-senderen. 

Det er også mulig å konfigurere kontakten manuelt hvis alternative innstillinger er nødvendige. 

Dersom du trenger en ekstra PUC-kabel, ta kontakt med din Bang & Olufsen-forhandler. 

For informasjon om å laste ned TV-mottaker-tabellene for periferienhet-kontrolleren, se artikkelen 

«KONFIGURER TILKOBLEDE PRODUKTER». 



   

Høyttalere 

Du kan koble opptil åtte kablede høyttalere og subwoofere til TV-en ved hjelp av Power Link-kabler. 

Dessuten kan du koble sammen opptil åtte høyttalere trådløst, inkludert subwoofere. For ytterligere 

informasjon om å konfigurere trådløse høyttalere, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER». 

Koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter. 

Avhengig av typen produkt du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler 

og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler. 

 

Illustrasjonen viser et eksempel på et høyttaleroppsett med to fremre høyttalere, to seriekoblede 

bakre høyttalere og en subwoofer. 

 

Koble til høyttalere... 

1. Koble en Power Link-kabel til den aktuelle kontakten på høyttalerne du ønsker å koble til 

Soundcenter.* 

2. Trekk kablene til tilgjengelige innganger markert PL 1–4 på TV-en. 

3. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på en subwoofer. 

4. Trekk kabelen til en tilgjengelig inngang markert PL 1–4 på TV-en. 

5. Koble TV-en og de tilkoblede høyttalerne til strømnettet på nytt. 



 

*Husk å stille inn bryteren på høyttaleren for venstre eller høyre posisjon, avhengig av om 

høyttaleren er plassert til venstre eller høyre for lytteposisjonen. 

Hvis du vil koble to høyttalere til en PL-kontakt på Soundcenter og det ikke er mulig å sløyfe kabelen 

mellom høyttalerne, er det nødvendig med en ekstra splitter. Ta kontakt med din Bang & Olufsen-

forhandler for mer informasjon. 

 

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

Den innebygde kontrolleren for periferienheter fungerer som tolk mellom de tilkoblede 

videoproduktene som for eksempel en TV-mottaker, videoopptaker, Blu-ray-spiller og Bang & 

Olufsen-fjernkontrollen din. 

Last ned tabellen for periferienhet-kontrolleren, og bruk Bang & Olufsen-fjernkontrollen din for å få 

tilgang til funksjonene produktet ditt, som ikke er fra Bang & Olufsen, har å by på. For å få 

informasjon om hvordan du kan laste ned tabellen for periferenhet-kontrolleren, se artikkelen 

'SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING'. 

For instruksjoner om de diverse funksjonene produktet ditt har å by på, kan du se produktets egen 

veiledning. 

Noen egenskaper og funksjoner i Beovision Harmony er kanskje ikke tilgjengelige når produkter fra 

andre enn Bang & Olufsen kobles til. Ikke alle tilkoblede videoprodukter støttes av Bang & Olufsen. 

For mer informasjon om støttede produkter, kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. 

  

Kontroller andre produkter med Beoremote One 

Noen funksjoner er tilgjengelige direkte via Beoremote One når du slår på produktene. Andre 

funksjoner er tilgjengelige via LISTE-knappen på fjernkontrollskjermen. 

Trykk på TV for å vise frem kildene på Beoremote One-skjermen, og deretter  eller  for å utheve 

kildenavnet for et tilkoblet produkt, for eksempel HDMI A. 

Trykk på senter-knappen for å slå det på. 

Trykk på LISTE for å hente frem en liste over kilderelaterte funksjoner. 

Trykk  eller , og deretter senter-knappen for å aktivere funksjonen du ønsker. 

For å raskt hente fram en favorittkilde, kan du lagre kilden på en MyButton på Beoremote One. For 

mer informasjon, se artikkelen «TILPASS TV-OPPLEVELSEN». 

 

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

Få tilgang til Deezer og TuneIn, lydkilder innebygd i Soundcenter, hvis du har de nødvendige 

abonnementene, og nyt musikk for enhver anledning.  



For å bruke musikk- eller videotjenester, må Beovision Harmony være koblet til Internett. For mer 

informasjon om nettverk, se artikkelen «NETTVERKSINNSTILLINGER». 

Alle LG-kilder vises automatisk under TV-listen. 

Ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle markeder. 

  

Finn frem en musikktjeneste 

Finn frem og aktiver en tjeneste for å lytte til din musikk. Tjenestene er tilgjengelige via 

fjernkontrollen din, eller via apper i Hjem-menyen. 

1. Trykk , bruk piltastene for å utheve en tjeneste som er tilgjengelig som en app, og trykk 

deretter senter-knappen, eller ... 

2. ... trykk på MUSIKK for å vise kilder på Beoremote One-skjermen og  eller  for å markere 

kildenavnet for tjenesten du vil aktivere, og trykk deretter på senter-knappen. 

3. Dersom der et nødvendig, angi brukernavnet og passordet for den relevante kontoen. 

  

Finn frem en videotjeneste 

Finn frem og aktiver en tjeneste for å se filmene du ønsker å se. Tjenestene er tilgjengelige via 

fjernkontrollen din, eller via apper i Hjem-menyen. 

1. Trykk , bruk piltastene for å utheve en tjeneste som er tilgjengelig som en app, og trykk 

deretter senter-knappen, eller ... 

2. ... trykk på TV for å vise kilder på Beoremote One-skjermen og  eller  for å utheve 

kildenavnet som tilhører tjenesten du vil aktivere, og trykk deretter på senter-knappen. 

3. Dersom der et nødvendig, angi brukernavnet og passordet for den relevante kontoen. 

 

V E D L I K E H O L D  

Jevnlig vedlikehold, for eksempel rengjøring, er brukerens ansvar. 

  

Skjerm 

Tørk skjermen forsiktig med en myk og tørr klut. Sørg for å bruke akkurat nok vann eller 

rengjøringsvæske til å tørke av skjermen uten å etterlate striper eller spor. Ikke sprøyt vann eller 

rengjøringsmiddel direkte på TV-skjermen.  

For komplette instruksjoner om vedlikehold av skjermen, gå til LG-siden: 

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

 

1. Velg land 

2. Velg Hjem > Støtte > Nedlastinger > Manualer 

3. Angi modellnummer 

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


4. Så har du guiden for LG-skjermen. 

  

Kabinett og kontroller 

Tørk støv av overflatene med en tørr, myk klut. For å fjerne flekker eller smuss, bruk en myk, fuktig 

klut eller en løsning av vann og mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel. 

  

Høyttalerdeksler 

Under rengjøring er det anbefalt å fjerne høyttalerdekselet. Fjern forsiktig høyttalerdekselet ved å 

støtte det på siden og under. 

  

Høyttalerdeksel i tre 

Bruk en børste med myk bust for fjerning av støv i slisser. Ikke bruk klut. Vær oppmerksom på at 

treverket er følsomt for slag, støt og høy luftfuktighet.  

 

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

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

Hvis du kobler flere videoprodukter til lydsenteret ditt, kan du konfigurere produktene i Kilder-

menyen. 

Når Beovision Harmony er slått på og du kobler andre produkter til en HDMI IN-kontakt, vil TV-en 

oppdage en ukonfigurert kilde. En melding vises på skjermen, og du kan følge instruksjonene på 

skjermen for å konfigurere kilden. 

Når du registrerer et produkt koblet til TV-en, får du muligheten til å styre det med din Beoremote 

One. Men for at dette skal virke, må du bruke en av HDMI A-D-kontaktene på baksiden av 

Soundcenter, med en PUC-kontakt og en IR-sender. 

Kilder har standardinnstillinger, for eksempel lydmodus og høyttalergrupper som passer i de fleste 

situasjoner, men du kan endre disse innstillingene hvis du ønsker det.  

 

1. Trykk  for å hente frem Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene for å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ..., og trykk deretter senter-knappen. 

4. Trykk  eller  for å velge Kilder, og trykk deretter -knappen.  

5. Trykk på  eller  for å velge en kilde, og trykk deretter på senter-knappen. 

6. Følg instruksjonene på skjermen. 

 



Du kan gi kilden det navnet du ønsker å se i kildelisten hvis du velger Navn, trykker på senter-

knappen og følger instruksjonene på skjermen. 

*Denne endringen vil også gjenspeiles på Beoremote One-skjermen. 

I Enhetsoppsett-menyen legger du til det tilkoblede produktet i en periferienhet-kontroller-tabell 

(PUC*) og en PUC-kontakt, og velger om produktet skal skifte til standby automatisk.  

*Periferienhet-kontrolleren gir deg muligheten til å styre et tilkoblet produkt som ikke kommer fra 

Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Den periferienhet-kontrolleren som er 

innebygd i Beovision Harmony «oversetter» signaler fra fjernkontrollen til signaler forstått av det 

tilkoblede produktet. For at «oversettelsen» skal skje riktig, må den aktuelle PUC-tabellen lastes ned 

til Beovision Harmony. 

Du kan stille inn en høyttalergruppe som skal aktiveres når du velger kilden. For informasjon om 

lydmodus og høyttalergrupper, se artikkelen «LYDINNSTILLINGER». 

Kildene vises på Beoremote One-skjermen ved å bruke TV- og MUSIC-knappene. 

 

I Beoremote One Lists-menyen kan du velge i hvilken liste på Beoremote One du vil at denne kilden 

skal vises (TV, MUSIC, begge eller ingen). 

Merk: Hvis du installerer en app i webOS, vises den automatisk i TV-listen.  

Du kan også aktivere eller deaktivere HDMI-kontroll på enheten. Ulike leverandører har sin egen 

implementering av kontroll via HDMI. Hvis du kontrollerer denne enheten via PUC-kontroll, 

anbefaler vi å deaktivere den. 

 

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

Legg Beolab-høyttalere og subwoofere til Beovision Harmony kablet eller trådløst, og du kan ha et 

surroundlydsystem som enkelt passer inn i stuen din. Du får den beste lydopplevelsen i området 

mellom høytalerne. 

Når du kobler flere høyttalere til Soundcenter, oppdages kablede høyttalere automatisk. Trådløse 

høyttalere må skannes først for at Soundcenter skal oppdage dem. 



For å søke etter trådløse høyttalere, trykk på , velg Bang & Olufsen-TV-appen og deretter Skann 

etter trådløse høyttalere og følg instruksjonene på skjermen. 

En melding vises på skjermen, og du kan følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere 

høyttaleren. Du kan også opprette høyttalergrupper for å tilpasse høyttaleroppsettet for andre 

lytteposisjoner enn foran Beovision Harmony, for eksempel ved spisebordet eller i en lenestol.  

 

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ..., og trykk deretter senter-knappen. 

4. Trykk  eller  for å velge Lyd, og trykk deretter -knappen.  

5. Trykk på  eller  for å velge en høyttalergruppe og trykk på senter-knappen. 

6. Følg instruksjonene på skjermen.  

 

Lydinnstillingene er fabrikkinnstilt til nøytrale verder, som er egnet for de fleste programmer. 

Dersom du ønsker det, kan du tilpasse disse innstillingene slik du selv vil. Juster lydinnstillinger som 

volum, bass og diskant, og, for kablede høyttalere, aktiver økomodus. Du kan også slå opp 

informasjon om lydinnstillingene du har valgt, og tilbakestille til standardinnstillingene. I Lyd-menyen 

kan du også finne Høyttalertilkoblinger-menyen, hvor du kan konfigurere både kablede og trådløse 

høyttalere. 

For ytterligere informasjon om daglig bruk av høyttalergrupper, se artikkelen «BRUK 

HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER.» 

Innholdsleverandøren kan ha forhindret distribusjonen av digital trådløs lyd til høyttalerne dine. Da 

må du bruke kablede Power Link-tilkoblede høyttalere isteden. 

For avansert informasjon om lydinnstillinger, se den tekniske lydveiledningen på Bang & Olufsens 

nettsted www.bang-olufsen.com/guides 

  

  

Lydmoduser 

Beovision Harmony har flere lydmoduser optimalisert for forskjellige typer kanaler og kilder. 

Lydmodusene er designet av lydingeniører, og skal være egnet for alle situasjoner. Men hvis du 

ønsker det, kan du justere verdiene i lydmodusene etter dine egne preferanser, i Lydmoduser-

menyen. Lydmodusene har forhåndsdefinerte navn. Bruk for eksempel Film når du ser på Blu-ray, 

eller bruk Spill for å forbedre lyden når du bruker en spillkonsoll. Lydmodusen Egendefinert kan 

konfigureres dersom du ønsker å definere en ny type bruk og innstillinger. 

Hvis du ønsker å tilbakestille en lydmodus til standardverdier, må du velge TILBAKESTILL i 

oppsettmenyen for den spesifikke lydmodusen, og bekrefte at du ønsker å tilbakestille verdiene. 

Du kan vise en liste over lydmoduser på Beoremote One-skjermen ved å finne Lyd i Beoremote One 

LIST-menyen og trykke på sentrer-knappen. Herfra kan du velge ønsket lydmodus. 

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


For mer informasjon om å velge en spesifikk lydmodus for en kilde, se artikkelen «KONFIGURERE 

TILKOBLEDE PRODUKTER». 

  

Høyttalergrupper 

I Høyttalergrupper-menyen kan du opprette forskjellige høyttalergrupper for forskjellige 

lytteposisjoner eller høyttalerkombinasjoner. Dette betyr at du kan bruke høyttalerne på forskjellige 

måter i forskjellige situasjoner. 

 

I scenario 1 på illustrasjonen kan den høyre høyttaleren øverst konfigureres som en høyttaler til 

høyre foran når du ser på TV fra sofaen, mens i scenario 2 kan den samme høyttaleren fungere som 

en høyre surround-høyttaler når du sitter i lenestolen for å lytte til musikk. Den samme høyttaleren 

har forskjellige roller i de forskjellige høyttalergruppene, og i noen høyttalergrupper er høyttaleren 

kanskje ikke inkludert. 

For hver gruppe må du tildele roller til høyttalerne, angi avstanden mellom høyttalerne og 

lytteposisjonen din, og kalibrere høyttalernivået. Det er mulig å stille avstander og høyttalernivåer 

for hver høyttalergruppe manuelt via høyttalergrupper-menyen. 

Du har tilgang til Høyttalergruppekonfigurasjon-menyen fra Hjem-menyen ved å trykke på  og 

velge Bang & Olufsen-TV-app, og deretter Høyttalergruppekonfigurasjon. Følg instruksjonene på 

skjermen for å opprette eller redigere en høyttalergruppe. For mer avanserte 

høyttalergruppeinnstillinger, trykk på  og velg Bang & Olufsen-TV-app, og deretter Lyd og BeoLink 

... og Lyd, og sett opp høyttalergrupper. 

Du kan navngi høyttalergruppene, eller slette gruppene du ikke ønsker å beholde. Oppstart-

høyttalergruppen har et forhåndsdefinert navn, og du kan sette opp gruppen for når du sitter foran 

Beovision Harmony. 

 

• For å hente frem innstillinger for en høyttalergruppe, uthev gruppen og trykk på senter-

knappen. 

• For å opprette en ny høyttalergruppe, uthev NY og trykk på senter-knappen. Den nye 

gruppens innstillinger er basert på høyttalergruppen som spiller for øyeblikket. Du kan endre 

disse til de foretrukne innstillingene dine. 



• For å gi en høyttalergruppe et nytt navn, hent frem gruppen, uthev Navn, trykk på senter-

knappen og følg instruksjonene på skjermen. 

• For å slette en høyttalergruppe, hent frem gruppen, uthev SLETT, trykk på senter-knappen 

og følg instruksjonene på skjermen. 

• For å aktivere en høyttalergruppe, trykk på LISTE på fjernkontrollen, velg Høyttaler og 

deretter den ønskede gruppen. 

 

Du kan ikke slette eller endre navn på høyttalergruppen Oppstart. 

Noen avanserte Bang & Olufsen-høyttalere støtter forhåndsinnstilt valg. Det forhåndsinnstilte 

nummeret finner du i appen for høyttaleren. Du velger hvilke forhåndsinnstillinger som skal 

aktiveres når du velger en høyttalergruppe. 

  

Høyttalerroller 

Ved å tildele roller til de tilkoblede høyttalerne kan du angi høyttalerens funksjon i et surroundlyd-

system og antall høyttalere som skal brukes. Bruk piltastene for å velge hver av de tilkoblede 

høyttalerne og utheve en høyttalerrolle, og trykk deretter på senter-knappen. Mens du går fra én 

høyttaler til neste, produseres en lyd som indikerer hvilken høyttaler som konfigureres. 

 

Illustrert eksempel på TV-titting: 

Høyttaler A Venstre foran 

Høyttaler B Subwoofer 

Høyttaler C Midten foran 

Høyttaler D Høyre foran 

Høyttaler E Høyre surround 

Høyttaler F Høyre bak 



Høyttaler G Venstre bak 

Høyttaler H Venstre surround 

  

  

Volum 

Juster volumnivået til Beovision Harmony. 

Volumnivået du angir her er volumnivået Beovision Harmony vil starte på hver gang du slår det på, 

uansett hvilket volumnivå det var på da du slo av det. 

Her angir du det høyeste volumnivået som er tillatt for normal bruk. Dette kan brukes til å begrense 

den maksimale effekten fra Beovision Harmony. 

  

Bass og diskant 

I Bass og diskant-menyen kan du øke og dempe bass- og diskant-nivået. 

  

Aktiver høylyd 

Det menneskelige øret er mindre følsomt for lave frekvenser når de spilles ved lave volumnivåer. 

Med andre ord, jo lavere volumet er, desto mindre bass hører du. Høylyd-funksjonen motvirker 

denne effekten. 

Når du reduserer volumet, øker nivåene for bass og diskant automatisk for å kompensere for 

redusert oppfatning i de ytre frekvensbåndende. 

  

Økomodus 

Angi strømsparingsinnstillinger for lyd i Økomodus-menyen. 

Hvis du aktiverer øko-modus, slås høyttalerne som ikke mottar signal når Beovision Harmony er på, 

automatisk av. Trådløse høyttalere er ikke slått av når de ikke mottar signaler fra Beovision 

Harmony. 

  

Høyttalertilkoblinger 

Konfigurer kablede eller trådløse høyttalere. 

  

Kablede høyttalere 

Når du konfigurerer kablede høyttalere, må du velge hvilke høyttalere du har koblet til hver Power 

Link (PL)-inngang i menyen Høyttalertilkoblinger.* 

*Dersom ikke alle Power Link-innganger med tilkoblede høyttalere vises i menyen 

Høyttalertilkoblinger, kan du velge VIS ALLE og trykke på senter-knappen for å vise alle Power Link-

innganger.  



Viktig! Dersom du velger Linje som høyttalertype i listen  Høyttalertilkoblinger, blir volumet svært 

høyt, og du kan ikke justere volum med BeoRemote One. Du må bruke produktets egen 

fjernkontroll. «Linje» brukes for eksempel på forsterkere som ikke kommer fra Bang & Olufsen. 

  

Trådløse høyttalere 

Hvis du har trådløse høyttalere i oppsettet ditt, søker Beovision Harmony automatisk etter trådløse 

høyttalere og knytter de oppdagede høyttalerne til trådløse Power Link-kanaler under 

førstegangsoppsettet. Du kan også søke etter trådløse høyttalere og knytte de oppdagede 

høyttalerne til Soundcentres trådløse Power Link-kanaler manuelt, ved å trykke på , velge 

Innstillinger og deretter Søk etter trådløse høyttalere og følge instruksjonene på skjermen. 

Du kan også få tilgang til funksjonen ved å trykke på , velge Bang & Olufsen-TV-app, og deretter 

Lyd og BeoLink ..., Lyd og Høyttalertilkoblinger. 

  

Skann etter og knytt sammen trådløse høyttalere... 

1. I Høyttalertilkoblinger-menyen, velg SKANN PÅ NYTT og trykk på senter-knappen for å utføre 

en ny skanning. 

2. Når skanningen er fullført, trykker du på senter-knappen for å knytte de oppdagede 

høyttalerne til Beovision Harmony. 

  

Koble en høytaler fra Beovision Harmony ... 

1. Trykk  eller  for å velge en trådløs høyttaler i menyen Høyttalertilkoblinger, og trykk 

senter-knappen. 

2. Trykk  eller  for å velge KOBLE FRA, og trykk senter-knappen. 

 

Dersom tilstanden for en høyttaler mangler i menyen Høyttalertilkoblinger , er høyttaleren knyttet til 

en trådløs kanal, og den vil oppdages igjen automatisk når det er mulig. 

  

Konfigurer kablede og trådløse høyttalere... 

1. I menyen Høyttalertilkoblinger trykker du  eller  for å velge en PL-inngang eller en trådløs 

PL-kanal, trykker senter-knappen og følger instruksjonene på skjermen. 

 

Dersom du kobler ytterligere høyttalere til TV-en, husk å legge høyttalerne til høyttalergruppene 

dine. 

  

Alltid åpen ... 

Hvis du foretrekker at høyttalernes plassering til enhver tid skal være statisk, vil alltid-åpen holde 

høyttalerne i en åpen stilling. 



 

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

Du kan konfigurere Beovision Harmony på et nettverk med kablet eller trådløs tilkobling. For å få en 

mest mulig pålitelig nettverkstilkobling, anbefaler Bang & Olufsen en kablet tilkobling. Bang & 

Olufsen anbefaler også at du bruker separat ruter og tilgangspunkt – en Network Link-ruter – for å 

sørge for pålitelig avspilling av digitale filer. 

I noen land er det ikke mulig å konfigurere en trådløs tilkobling, og du blir nødt til å bruke en kablet 

tilkobling. 

  

K A B L E T  T I L K O B L I N G  

1. Koble en LAN-kabel til Soundcenter. Beovision Harmony er nå koblet til nettverket.  

Når du har en kablet tilkobling, er ikke menyen for trådløst nettverk tilgjengelig.  

 

T R Å D L Ø S  T I L K O B L I N G  

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene for å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk på  eller  for å velge Lyd og BeoLink og trykk på senter-knappen. 

4. Trykk på  eller  for å velge Service og trykk på senter-knappen. 

5. Trykk på  eller  for å velge Trådløst nettverk Oppsett og trykk deretter på senter-knappen.  

6. Følg instruksjonene på skjermen. 

 

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

I Service-menyen kan du oppdatere programvare, koble til et trådløst nettverk og koble til en annen 

fjernkontroll. Det er også mulig å bruke mer avanserte serviceinnstillinger, for eksempel å 

tilbakestille Soundcenter til standard fabrikkinnstillinger, men vær oppmerksom på at Avansert-

menyen først og fremst er ment for installatøren og service. 

  

Hvis Beovision Harmony er satt opp i et system, er det viktig at du aktiverer den automatiske 

systemoppdateringen for å sikre at alle produktene i systemet ditt blir oppdatert og kan 

kommunisere. 

Du kan alltid slå opp programvareinformasjon og oppdatere TV-programvaren manuelt. 

 

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen. 



2. Bruk pilknappene for å velge Bang & Olufsen-TV-app og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk  eller  for å velge Lyd og BeoLink ..., og trykk deretter senter-knappen. 

4. Trykk  eller  for å velge Service, og trykk deretter -knappen.  

5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen. 

6. Følg instruksjonene på skjermen.  

  

Oppdater programvare 

For å laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer i Software Update-menyen, må Beovision 

Harmony være koblet til Internett. Det anbefales at du setter Beovision Harmony til å oppdatere 

programvare automatisk. 

Ta kontakt med forhandleren din for mer informasjon om programvareoppdateringer. 

  

Se etter oppdateringer 

Velg SE ETTER OPPDATERING og trykk på senter-knappen. Beovision Harmony vil deretter se etter ny 

programvare.  Hvis oppdateringer er tilgjengelige, trykk på senter-knappen for å starte 

oppdateringen og følg instruksjonene på skjermen. 

Mens Beovision Harmony oppdateres med ny programvare, blinker ventemodusindikatoren rødt, og 

Beovision Harmony må være tilkoblet strømnettet. 

Når oppdateringen er fullført, vises en kort varsling øverst til høyre på skjermen. 

  

For å se versjonsmerknader ... 

1. Trykk  for å hente frem Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene for å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senter-knappen. 

3. Trykk på  eller  for å velge Lyd og BeoLink ... og trykk på senter-knappen. 

4. Trykk  eller  for å velge Service, og trykk på -knappen. 

5. Trykk på  eller  for å velge Programvareoppdatering og velg Versjonsmerknader, og trykk 

på senter-knappen. 

  

Automatiske systemoppdateringer 

Dersom du har et systemoppsett med flere Bang & Olufsen-produkter, oppdateres hele systemet når 

du ser etter oppdateringer. Du burde aktivere automatiske programvareoppdateringer av systemet i 

TV-menyen. Tilgjengelige programvareoppdateringer for alle Bang & Olufsen-produktene i oppsettet 

ditt vil lastes ned automatisk ved jevne mellomrom. 

*Du kan kun aktivere eller deaktivere Automatiske systemoppdateringer for hele systemet, og ikke 

ett enkelt produkt. 

  

Sammenkoble fjernkontrollen 



I Fjernkontroll-Pairing-menyen kan du koble en annen Beoremote One med Beovision Harmony. 

1. I menyen Fjernkontrollsammenkobling, trykk på SAMMENKOBLE. 

2. Dersom fjernkontrollen er åpen for sammenkobling, finner sammenkobling sted. 

 

Koble fra en fjernkontroll... 

1. I menyen Fjernkontrollsammenkobling, uthever du enheten du ønsker å koble fra, og trykker 

på senter-knappen. 

2. Uthev SLETT, og trykk på senter-knappen.  

  

Aktiver en spesifikk kilde fra ventemodus 

Velg en spesifikk kilde som skal starte når du trykker på TV- eller MUSIKK-knappen, for å slå på TV-en 

fra ventemodus. 

  

Sett opp et trådløst nettverk 

I Konfigurering av trådløst nettverk-menyen kan du søke etter trådløse nettverk og koble til 

Beovision Harmony 

   

Bruksdata - Personvern og vilkår 

For å hjelpe oss med å forbedre vårt utvalg av tilgjengelige produkter og tjenester, kan vi be om 

informasjon fra produktet om dets ytelse og bruksmønstre. Informasjonen vil til enhver tid bli sendt 

inn utelukkende på anonym basis. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere denne funksjonen i 

Bruksdata - Personvern og vilkår. 

 

S T A T I V - I N N S T I L L I N G E R  

Hvis TV-en din er utstyrt med den valgfrie motoriserte gulvstativet, kan du snu den ved hjelp av 

fjernkontrollen. 

Videre kan du angi at TV-en skal snu seg automatisk mot favorittplasseringen din for TV-titting når 

du slår den på. Den kan snu seg i en annen retning når du lytter til for eksempel en sammenkoblet 

radio, og tilbake til venteplasseringen når du slår den av. Du kan også konfigurere flere 

stativposisjoner for andre lytte- og visningsposisjoner. 

 

1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen. 

2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senterknappen. 

3. Trykk på  eller  for å velge Lyd og Beolink... og deretter på senterknappen. 

4. Trykk på  eller  for å velge Stativ og deretter på -knappen.  

5. Trykk på  eller  for å velge et menyelement og deretter på senterknappen. 



6. Følg instruksjonene på skjermen.  

  

Opprett stativposisjoner 

Hvis TV-en din er utstyrt med et motorisert gulvstativ, velger du en startposisjon og en posisjon for 

standby. Du kan også forhåndsinnstille stativposisjoner du selv ønsker, for eksempel når du sitter og 

leser i en lenestol eller når du sitter ved spisebordet. Hent frem menyen Stativposisjoner for å 

opprette eller slette en stativposisjon. Du kan også hente frem en spesifikk stativposisjon for å gi den 

et nytt navn. 

Du kan ikke slette eller endre navn på stativposisjonene Oppstart eller Standby. 

  

Juster stativet 

Hvis oppsettet ditt inkluderer et motorisert gulvstativ, blir du bedt om å kalibrere de ytre 

posisjonene av den motoriserte bevegelsen når du konfigurerer stativet for første gang. Dette gjøres 

ved å snu TV-en til posisjonene lengst til venstre og lengst til høyre. Følg instruksjonene på skjermen. 

TV-ens motoriserte bevegelse vil ikke fungere før kalibreringsprosessen er fullført. Dersom TV-en 

plasseres et annet sted senere, for eksempel i et hjørne, må du kalibrere den motoriserte 

bevegelsen på nytt. Finn mer informasjon om å flytte TV-en din i kapittelet KONFIGURER TV-EN DIN.  

Avhengig av oppsettet ditt kan du hente opp menyen Stativjusteringer for stativposisjoner. 

  

Konfigurer en motorisert gulvsokkel for TV-en 

 



1. Bruk  og  i Stativjusteringer-menyen for å snu TV-en.  

2. Trykk på senterknappen for å gå videre til neste trinn. 

3. Velg NESTE og trykk på senterknappen for å lagre innstillingene dine. 

 

Dersom TV-en din nettopp er flyttet, blir du også bedt om å konfigurere nye stativposisjoner. 

  

Transport av et stativ 

Hvis TV-en og gulvstativet skal flyttes til en annen plassering, må dette gjøres av kvalifisert 

personale. Du må aktivere transportmodusen. Dette sørger for at kalibreringsmenyen vises når du 

slår på TV-en igjen. Alle de lagrede stativposisjonene blir slettet når du aktiverer transportmodus. 

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det 

kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler. 

 

1. Når Stativtransport er uthevet, trykker du på senterknappen for å aktivere transportmodus. 

Uthev OK og trykk på senterknappen for å bekrefte. Hvis du ikke vil aktivere transportmodus, 

velger du Avbryt i stedet. 

 

Når stativet er flyttet, må du kalibrere stativet og konfigurere stativplasseringer på nytt. 

 

 


