DA N S K DA N I S H

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

For at indstille dit produkt skal du downloade Bang &
Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.
Fra denne app kan du konfigurere dit produkt og
få den fulde Bang & Olufsen-oplevelse. Få fuld
adgang til produktoplevelsen med lydtilpasning,
produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.
Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver
du bedt om at oprette en brugerkonto.
Du kan konfigurere dine hovedtelefoner ved at klikke
for at tilføje et nyt produkt. Hvis du allerede har en
konto, finder du denne funktion under Indstillinger.
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KO M H U R T I G T I G A N G

Du tænder dine nye Beoplay HX-hovedtelefoner
ved at trykke på knappen på højre ørekop.
Produktets indikator blinker blåt for at angive, at
hovedtelefonerne er i pardannelsestilstand.
Gå derefter til Bang & Olufsen-appen for at
konfigurere dit produkt, oprette forbindelse til
Bluetooth, opdatere til den nyeste software og
tilpasse dine hovedtelefoner.
Når Beoplay HX er tændt, vil du kunne finde dem
under Bluetooth-indstillingerne på din enhed.
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MUSIK

Brug berøringskontrolelementerne på den højre
aluminiumsskive til at betjene Beoplay HX.
Handling

Bevægelse

Afspil

Tryk på midten

Pause

Tryk på midten

Næste

Stryg fremad

Forrige

Stryg bagud

Volume op

Stryg rundt med uret i
den indgraverede ring

Volume ned

Stryg rundt mod uret i
den indgraverede ring
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OPKALD

Brug berøringskontrolelementerne på den højre
aluminiumsskive til at betjene Beoplay HX.
Handling

Bevægelse

Accepter opkald

Tryk på midten

Afvis et opkald

Tryk to gange på
midten

Afslut et opkald

Tryk på midten
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A K T I V S TØ J R E D U K T I O N /
LY DT R A N S PA R E N S

Du kan skifte hurtigt mellem aktiv støjreduktion,
lydtransparens og neutral ved hjælp af den
rektangulære knap på venstre ørekop.
Under et opkald erstattes lydtransparens med Own
Voice, som giver dig mulighed for at justere niveauet
for din egen stemme, så du kan høre dig selv.
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M U LT I K N A P

Brug den runde knap på venstre ørekop til hurtigt at
aktivere stemmeassistenten eller slå mikrofonen til/
fra under et opkald.
Når lyden er slået fra, lyser der en rød indikator på
hovedtelefonerne.
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OPLADNING

Oplad hovedtelefonerne ved hjælp af det
medfølgende USB-C-kabel.
Du kan stadig bruge hovedtelefonerne, mens de
oplades.
Det tager ca. 3 timer at lade Beoplay HX helt op.
Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.
Når batteriniveauet er på under 10 %, lyser
indikatoren rødt, og der afspilles en lydprompt.
Beoplay HX har en trådløs afspilningskapacitet på op
til 35 timer, når aktiv støjreduktion er aktiveret.
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B L U E TO OT H PA R R I N G

Hold tændknappen nede i 2 sekunder for at aktivere
Bluetooth.
Slip, når du hører en lydprompt. Lysindikatoren
blinker blåt, og dine hovedtelefoner er klar til
pardannelse.
MFI til iOS (Made for iOS) og Fast Pair til Android
giver dig en prompt i Bang & Olufsen-appen, men du
kan også oprette pardannelse via Bluetooth-menuen
på din enhed.
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LINE-IN

Tænd for Beoplay HX, og tilslut en line-in-musikkilde
for at oprette en kabelforbindelse.
Tilstandene Aktiv støjreduktion og Lydtransparens er
ikke beregnet til at fungere med en line-in-kilde og er
kun tilgængelige under trådløs forbindelse.
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A K T I V S TØ J R E D U K T I O N

Med støjreduktion kan du lukke af for omgivelserne
og fokusere på din musik eller din podcast eller blot
nyde stilheden.
Aktivér og juster niveauet for aktiv støjreduktion
ved at trykke på den rektangulære knap på venstre
ørekop for at slå aktiv støjreduktion til eller fra.
Du kan også styre aktiv støjreduktion på
produktsiden i Bang & Olufsen-appen, hvor du har
mulighed for automatisk at justere niveauet for aktiv
støjreduktion alt efter dit miljø.
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LY DT R A N S PA R E N S

Med lydtransparens kan du høre dine omgivelser
uden at tage Beoplay HX af.
Aktivér og juster, hvor meget af omgivelserne du
vil høre, mens du lytter til musik, ved at trykke på
den rektangulære knap på venstre ørekop for at slå
lydtransparens til eller fra.
Du kan også styre lydtransparens fra produktsiden i
Bang & Olufsen-appen.
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O W N VO I C E

Own Voice-teknologien optager og justerer
din stemmes lydstyrke og filtrerer samtidig
baggrundsstøj fra, så du får en klar og ægte
gengivelse af, hvordan du lyder.
Du kan slå Own Voice til og fra eller justere
niveauerne ved at trykke på den rektangulære knap
på venstre ørekop for at slå Own Voice-tilstand
til eller fra under et opkald. Du kan også styre
funktionen fra produktsiden i Bang & Olufsen-appen.
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G E N DA N FA B R I K S I N D S T I L L I N G E R

Du kan gendanne dine hovedtelefoners
fabriksindstillinger ved at holde tænd/sluk-knappen
på højre ørekop nede (i mere end 8 sekunder), indtil
LED-indikatoren blinker rødt. Vent derefter på, at
hovedtelefonerne slukkes, inden du påbegynder
opsætningen igen.
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