
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 dine hovedtelefoner 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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FØRSTEGANGSOPSÆTNING

Du tænder din nye Beoplay EQ ved at sætte 
hovedtelefonerne i opladningsetuiet og vente i 2 
sekunder. 

Tag hovedtelefonerne ud igen, så går de automatisk 
i Bluetooth-parringstilstand, og lysindikatorerne på 
bagsiden blinker blåt. 

Gå derefter til Bang & Olufsen-appen for at 
konfigurere dit produkt, oprette forbindelse til 
Bluetooth og tilpasse dine hovedtelefoner. 

Når Beoplay EQ er tændt, kan du finde dem under 
Bluetooth-indstillingerne på din enhed. 
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MUSIK

Brug touch-brugerfladen på begge hovedtelefoner til 
at styre din Beoplay EQ.

Handling Bevægelse

Afspil/pause Højre: Tryk to gange

Volume op Højre: Tryk to gange, og 
hold (+) inde

Volume ned Venstre: Tryk to gange, 
og hold (-) inde

Aktiv støjreduktion, 
lydtransparens, neutral

Venstre: Tryk to 
gange (skifter mellem 
indstillinger)
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OPKALD

Brug touch-brugerfladen på begge hovedtelefoner til 
at styre din Beoplay EQ.

Handling Bevægelse

Accepter opkald Højre: Tryk to gange

Afslut opkald Højre: Tryk to gange

Aktiv støjreduktion, Own 
Voice, neutral

Venstre: Tryk to 
gange (skifter mellem 
indstillinger)
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ENKELT HOVEDTELEFON

Brug touch-brugerfladen på den hovedtelefon, du har 
på, for at få adgang til følgende kontrolfunktioner.

Handling Bevægelse

Afspil/pause Tryk to gange

Accepter opkald Tryk to gange

Afslut opkald Tryk to gange
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OPLADNING MED PLADE

Det Qi-certificerede etui kan oplades trådløst på en 
opladningsplade.  

Læg blot etuiet oven på en opladningsplade, der er 
tilsluttet strøm. 

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og 
lyser grønt, når det er helt opladet. 

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade 
dem op. 
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OPLADNING VIA USB-C

Oplad etuiet med den medfølgende USB-C-adapter 
ved at tilslutte den til etuiet og en opladningsadapter 
eller velegnet enhed. 

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og 
lyser grønt, når det er helt opladet. 

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade 
dem op. 

Nyd op til seks timers afspilningstid med ANC 
på en enkelt opladning, med yderligere 12 timer i 
opladningsetuiet.

Hvis du har brug for hurtig ekstra strøm, giver 15 
minutters opladning i etuiet to fulde timers musik. 
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BLUETOOTH PARRING

Anbring begge hovedtelefoner i etuiet, tryk derefter 
på begge touchpaneler i aluminium, og hold dem 
nede i 6-8 sekunder.

Den blå indikator blinker, når parringen påbegyndes, 
så du kan finde Beoplay EQ på din enhed.
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AKTIV STØJREDUKTION

Med støjreduktion kan du lukke af for omgivelserne 
og fokusere på din musik, din podcast eller film – 
eller blot nyde stilheden. 

Slå aktiv støjreduktion til ved at trykke to gange på 
venstre hovedtelefon. Tryk igen for at skifte mellem 
Aktiv støjreduktion, Transparens og Neutral.

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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LYDTRANSPARENS

Med lydtransparenstilstanden kan du høre dine 
omgivelser uden at tage Beoplay EQ af. 

Vælg, hvor meget af omverdenen, du vil lade slippe 
ind, ved at trykke to gange på venstre hovedtelefon 
og skifte mellem tilstandene Aktiv støjreduktion, 
Lydtransparens og Neutral. 

Du kan også styre transparenstilstanden fra 
produktsiden i Bang & Olufsen-appen.  
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OWN VOICE

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 niveauet 
ved at trykke to gange på venstre hovedtelefon 
under et opkald. Du kan også styre funktionen fra 
produktsiden i Bang & Olufsen-appen.
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ØRESTYKKER

Beoplay EQ-hovedtelefonerne skal sættes helt ind i 
øregangen for at få den bedste lydoplevelse. Det er 
vigtigt at vælge de rette ørestykker for at opnå den 
korrekte pasform. 

Prøv forskellige størrelser for at finde den, der giver 
den bedst mulige isolering af støj udefra. 

Ørestykker fra Comply Foam forbedrer isoleringen og 
dermed også lydoplevelsen. Ørestykker af silikone er 
særligt gode til sport.
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PASFORM

Med den perfekte pasform kan du nyde den fulde 
Beoplay EQ-oplevelse. En god pasform giver 
dig mest komfort og sikkerhed samt den bedste 
lydkvalitet.

Sæt hovedtelefonerne i øret, og drej dem, indtil B&O-
logoet er vandret, og vingen hviler på ydersiden af 
ørets tragus.
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LYSINDIKATOR FOR 
HOVEDTELEFONER

Lysindikatoren på bagsiden af hver hovedtelefon 
viser de forskellige nyttige statusser. 

Handling Betydning

Blinker hvidt Produktet tændes eller 
slukkes

Blå (lyser konstant) Åben til parring med 
Bluetooth

Blinker blåt (5 sekunder) Bluetooth forbundet/
afbrudt

Lyser konstant rødt Lavt batteriniveau

Blinker hurtigt rødt Meget lavt batteriniveau

32



LYSINDIKATOR FOR 
OPLADNINGSETUI

Lysindikatoren på forsiden af opladningsetuiet viser 
etuiets batteristatus.

Handling Betydning

Lyser rødt i 5 sekunder Lavt batteriniveau for 
etui

Lyser gult i 5 sekunder Mellem batteriniveau 
for etui

Lyser grønt i 5 sekunder Højt batteriniveau for 
etui

Blinker gult Etuiet oplader

Lyser konstant grønt Etuiets batteri er fuldt 
opladet
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GENDAN FABRIKS INDSTILL INGER

Hvis du vil gendanne Beoplay EQ til 
fabriksindstillingerne, skal du anbringe begge 
hovedtelefoner i etuiet og vente på, at lysdioden på 
etuiet slukker (ca. 5 sekunder).

Tryk på touch-knapperne på begge hovedtelefoner, 
og hold dem nede i ca. 20 sekunder, indtil lysdioden 
blinker rødt. Når hovedtelefonerne er slukket, kan du 
påbegynde opsætningsprocessen igen.
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