
DOWNLOAD BANG &  OLUFSEN-
APPEN

For at konfigurere dit produkt skal du starte med at 
downloade Bang & Olufsen-appen her: 

Appen giver dig den fulde oplevelse fra Bang 
& Olufsen fra konfigurering til lydtilpasning, 
produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver 
du bedt om at oprette en brugerkonto. Tryk på ikonet 
Tilføj produkt for at føje dit produkt til appen. 

DANSK  DANISH
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FØRSTEGANGSOPSÆTNING

Når du åbner opladningsetuiet første gang, går dine 
Beoplay EX automatisk i Bluetooth-parringstilstand, 
og indikatorlampen på opladningsetuiet begynder at 
blinke blåt. 

Åbn Bang & Olufsen-appen for at konfigurere og 
tilpasse dine øretelefoner og oprette Bluetooth-
forbindelse. 

Når du tænder for dine Beoplay EX, vil du kunne se 
dem i Bluetooth-indstillingerne på din enhed.
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MUSIK

Brug touch-brugerfladen på begge ørestykker til at 
styre dine Beoplay EX.

Venstre 
ørestykke

Højre ørestykke

Afspil/pause Tryk én gang

Volume op Tryk og hold 
nede

Volume ned Tryk og hold 
nede

Næste Tryk to gange

Forrige Tryk to gange

Aktiv 
støjreduktion, 
lydtransparens, 
neutral

Enkelt tryk 
(skifter mellem 
tilstande)
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RING OP

Brug touch-brugerfladen på begge ørestykker til at 
styre dine Beoplay EX.

Venstre 
ørestykke

Højre ørestykke

Indgående 
opkald

Tryk én gang Tryk én gang

Afslut opkald Tryk to gange Tryk to gange

Afvis opkald Tryk to gange Tryk to gange

Volume op Tryk og hold 
nede

Volume ned Tryk og hold 
nede

Own Voice 
(stemmefokus), 
Aktiv 
støjreduktion, 
Neutral

Tryk én gang 
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ENKELT HOVEDTELEFON

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

Venstre 
ørestykke

Højre ørestykke

Afspil/pause Tryk én gang Tryk én gang

Indgående 
opkald

Tryk én gang Tryk én gang

Afslut opkald Tryk to gange Tryk to gange

Næste Tryk to gange

Forrige Tryk to gange

Afvis opkald Tryk to gange 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

Slut det medfølgende USB-A til USB-C-kabel til dit 
opladningsetui og til en opladningsadapter, og slut 
opladningsadapteren til en strømforsyning.

Bemærk: Du kan bruge en opladningsadapter på 
maks. 5 V/3 A til at oplade dine Beoplay EX

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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BLUETOOTH PARRING

Placer begge øretelefoner i opladningsetuiet, og luk 
etuiets låg.

Sørg for, at etuiets låg er helt åbent, og at 
øretelefonerne sidder i opladningsetuiet.

Tryk på og hold touch-feltet nede på både venstre 
og højre øretelefon i 6 sekunder for at aktivere 
Bluetooth-parringstilstand.

Den blå indikator blinker, når parringen påbegyndes. 
Herefter vil dine Beoplay EX dukke op på din enhed.
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AKTIV STØJREDUKTION

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

Slå ANC til ved at trykke på det venstre ørestykke. 
Tryk igen for at skifte mellem ANC, Lydtransparens 
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 tilstanden Lydtransparens kan du høre dine 
omgivelser uden at tage dine Beoplay EX ud. 

Vælg, hvor meget af omverdenen du vil lukke ind, 
ved at trykke på venstre ørestykke 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 (stemmefokus) til eller fra eller 
justere niveauerne ved at trykke på venstre ørestykke 
under et opkald. Du kan også styre funktionen fra 
produktsiden i Bang & Olufsen-appen.
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ØRESTYKKER

Det er meget vigtigt, at du vælger de rigtige 
silikoneørepropper til dine Beoplay EX, så du får den 
bedste lydoplevelse, hvilket opnås ved at placere 
dine Beoplay EX inde i øregangen. Prøv forskellige 
størrelser for at få den bedste isolering. Den korrekte 
størrelse giver dig fuldstændig isolering.

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

Silikoneørepropper fra Comply Foam™ forbedrer 
isoleringen og dermed også lydoplevelsen. 
Silikoneørepropper er særligt gode i forbindelse med 
sportsudøvelse.
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LYSINDIKATOR FOR 
OPLADNINGSETUI

Indikatorlampen på forsiden af opladningsetuiet viser 
etuiets batteristatus samt øretelefonernes, hvis disse 
sidder i etuiet.

Lys 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 nulstille Beoplay EX til 
fabriksindstillingerne, skal du placere begge 
øretelefoner i opladningsetuiet og lukke etuiet. 
Åbn opladningsetuiets låg helt. 
Tryk på og hold touch-feltet nede på både venstre og 
højre øretelefon. 
Bluetooth-parringstilstand aktiveres efter 6 sekunder 
(indikatorlampen blinker blåt). Hold fortsat touch-
felterne nede. 
Nulstilling til fabriksindstillingerne fuldføres efter 20 
sekunder (indikatorlampen blinker rødt)

Bemærk: Når indikatorlampen på opladningsetuiet 
har blinket rødt fem gange, slukker den, og 
nulstillingen er fuldført.
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