
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. 

Du kan konfigurere din Beosound Explore ved at 
klikke for at tilføje et nyt produkt. Hvis du allerede 
har en konto, finder du denne funktion under 
Indstillinger. 

DANSK  DANISH
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TÆND

Tryk på tænd/sluk-knappen på brugergrænsefladen 
på toppen for at tænde din Beosound Explore. 

Produktindikatoren, der også kan findes på toppen 
af produktet, lyser hvidt, og højttaleren er klar til at 
blive konfigureret. 

Når du konfigurerer første gang, går din Beosound 
Explore automatisk over i Bluetooth-parringstilstand. 
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BLUETOOTH PARRING

Hold Bluetooth-knappen nede i to sekunder. Når 
produktindikatoren blinker blåt, er produktet klar til 
at oprette forbindelse. 

Du kan nu finde og vælge Beosound Explore på din 
enheds Bluetooth-liste. 

Produktindikatoren lyser blåt i fem sekunder og 
derefter hvidt. Du hører en lyd, der indikerer, at 
produktet er klar til afspilning.

2 sec.
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MUSIK 

Tryk på knapperne på toppen for at betjene 
produktet under musikafspilning. 

Knap Tryk Handling

 Afspil/
pause

Afspil musik, eller sæt den 
på pause

 Næste Gå til næste nummer

 Forrige Gå til forrige nummer

 Volume Skru op for lydstyrken

 Volume  Skru ned for lydstyrken
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PARRING AF HØJTTALER

Beosound Explore kan parres i stereo, enten manuelt 
eller via Bang & Olufsen appen. 

MANUEL KONFIGURATION

Hold Bluetooth-knappen på den første højttaler nede 
i fem sekunder, indtil produktindikatoren blinker 
hvidt.

Hold Bluetooth-knappen på den anden højttaler nede 
i fem sekunder, indtil produktindikatoren blinker 
hvidt. 

Begge enheder afspiller en lyd, der indikerer, at de er 
tilsluttet, og indikatorlampen lyser hvidt. 

Ophæv parring

Hold Bluetooth-knappen på den højttaler, du vil 
ophæve parringen for, nede i fem sekunder. 

KONFIGURATION AF APP

Kontrollér, at begge produkter er konfigureret på din 
konto, i Bang & Olufsen-appen. 

Gå til produktsiden for Beosound Explore, og klik på 
”Opret forbindelse” under Stereoparring. 

Brug menuen på skærmen til at vælge de højttalere, 
der skal tilsluttes, og vælg, om de skal afspille i 
stereo eller synkroniseret.

5 sec.

5 sec.

1st Speaker

2nd Speaker
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KARABINHAGE

Beosound Explore leveres med en slidstærk 
karabinhage, der kan trækkes gennem en løkke i 
stroppen. 

Dette giver dig mulighed for nemt og sikkert at 
fastsætte din Beosound Explore til andre ting, så du 
opnår stor bærbarhed og fleksibilitet.
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OPLADNINGS-  OG 

BATTERI INDIKATOR
Du kan oplade Beosound Explore ved hjælp af USB-
C-kablet, der følger med i pakken.

 
Batteriindikatoren blinker gult under opladning og 
lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.

Når batteriniveauet er 15 %, lyser batteriindikatoren 
rødt, og du vil høre en lyd. 

Når batteriniveauet er 10 % eller derunder, blinker 
indikatoren rødt. 

Du kan altid bruge Bang & Olufsen-appen til at tjekke 
din batteristatus. 
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GENDAN FABRIKS INDSTILL INGER

Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved at holde 
tænd/sluk-knappen og Bluetooth-knappen nede i fem 
sekunder. 

Hold nede, indtil indikatorlampen skifter fra at 
lyse hvidt til at blinke rødt, og du hører en lyd. Din 
højttaler påbegynder nulstillingsprocessen, og efter 
et par sekunder er fabriksindstillingerne gendannet, 
hvorefter din Beosound Explore er klar til at blive 
konfigureret igen. 
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