
DOWNLOAD BANG &  OLUFSEN-
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. 

Klik på Tilføj et nyt produkt for at indstille din 
højttaler. Har du allerede en konto, kan du finde den 
under Indstillinger.

DANSK  DANISH
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DAGLIG BRUG

Touch-overfladen oven på Beosound Emerge lyser 
op, når du nærmer dig, så du kan styre musikken.

Tryk for at afspille musik eller sætte på pause

Tryk på pilene for at skifte nummer eller skifte 
mellem Mine stationer

Reguler lydstyrken ved at stryge rundt på 
cirklen. Stryg med uret for at skrue op for 
lydstyrken og mod uret for at skrue ned for 
lydstyrken. 

Tryk på Bluetooth-knappen for at slå Bluetooth 
til og fra
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FAVORITTER

Beosound Emerge har fire favoritknapper, hvor du 
kan gemme dine foretrukne lytteoplevelser eller 
Google-kommandoer, så du nemt kan tilgå dem. 

GOOGLE VOICE
Hvis du vil gemme en favoritkommando, som f.eks. 
“afspil musik” eller “hvad er de seneste nyheder?”, 
skal du holde den ønskede favoritknap nede og sige 
kommandoen. 

Få adgang til din favoritkommando når som helst 
med et kort tryk på knappen.

RADIO
På din produktside skal du gå ned til Radio og 
derefter søge for at vælge en station. 

Tryk på ikonet Mere for at gøre den til en favorit. 

Tryk på favoritknappen, næste gang du hurtigt vil 
skifte til stationen.

Spotify Connect
Brug Spotify Connect i Spotify-musikstreamingappen 
til at oprette forbindelse til din Beosound Emerge.

Vælg en favoritradiostation eller -playliste som 
f.eks. “Jazz” eller din “Discover Weekly”. Afspil den 
igennem højttaleren via Spotify Connect, og hold din 
valgte favoritknap inde for at tildele.

Få adgang til din favorit igen når som helst med et 
kort tryk på knappen.
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MULTIROOM

Slut din foretrukne musikapp til Beosound Emerge 
ved hjælp af Apple AirPlay 2, Chromecast eller 
Bluetooth, og afspil trådløst.

Brug Airplay 2 eller Chromecast til at tilslutte dine 
forskellige trådløse højttalere til ét system helt uden 
problemer, så du kan styre højttalerne sammen eller 
enkeltvis.

Hold Bluetooth-tasten nede for at aktivere eller 
deaktivere Bluetooth-parring.
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GOOGLE ASSISTENT

Beosound Emerge fås i en version, der understøtter 
Google Assistent. 

Betjen din Beosound Emerge med stemmen ved 
hjælp af Google Assistent. 

Start Google Assistent ved at sige “Hej Google” 
eller “OK Google”. Alternativt kan du trykke på 
mikrofonknappen på berøringsgrænsefladen og give 
en kommando. 

Hold mikrofonknappen nede, hvis du vil slå 
stemmeassistenten midlertidigt fra.
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MIKROFON

Hvis du vil frakoble dine mikrofoner i stedet for at slå 
lyden fra midlertidigt, skal du slå mikrofonkontakten 
fra i bunden af højttaleren. Mikrofonikonet på 
toppladen slukkes.  
Vær opmærksom på, at når mikrofonerne 
frakobles, er det ikke længere muligt at udføre 
rumkompensation. 
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LYSINDIKATOR

Lysindikatoren viser produktets status. Vælg en farve 
nedenfor.

Handling Betydning

Hvid

Konstant Forbundet til netværk. Klar 
til brug.

Blinker langsomt Starter

Blinker hurtigt Igangværende 
rumkompensation

Blå

Lyser (5 sek.) Tilsluttet/parret

Pulserer Åben for parring

Rød

Konstant Statisk fejl, kontakt service

Blinker Forbigående fejl, dvs. 
overophedning

Rav

Konstant Ingen forbindelse til 
netværket, forbindelsen er 
mistet

Blinker Klar til netværks opsætning

Puls Forbinder til netværk

Green

Pulserer En softwareopdatering er 
i gang
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GENDAN FABRIKS INDSTILL INGER

Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved at holde 
knapperne Næste og Forrige på toppladen nede 
samtidig i 8 sekunder. 

Din højttaler påbegynder nulstillingsprocessen, og 
efter ca. et minut er din Beosound Emerge klar til 
førstegangsopsætning igen.
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