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DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING  

 Se afsnittet ’Ældre B&O fjernbetjeninger’ hvis der ikke er en O tast tilgængelig på B&O 
fjernbetjeningen. 

 

OO Dobbeltklik for at vælge. 

Q  Skift til DAB-modtagelse. *1 
 W  Skift til Bluetooth modtagelse. *1 
 E  Skift til FM modtagelse. *1 *2 

R   Info og signalkvalitet. 

e Skift mellem DAB/ FM/ Bluetooth. 

 

0 – 9 Vælg en forudindstillet station. 

w Slukker modtageren og B&O systemet. 

 

 m  Hovedmenu  

D  F  Manøvrering i menuer 
  

 

 

Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening  

O1 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 1   
O2 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 2   
O 3 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 3  
O 4 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 4   
O 5 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 5  

O 6 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 6  
O 7 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 7  
O 8 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 8   
O 9    Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 9  
O 0 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 10   

  

 

 

*1 Når strømmen til modtageren har været taget fra, kan det være nødvendigt  

 at bruge   eeller x til at få kildeskift i sync. 

*2 Skift til FM er slået fra ved levering. Se tilslutningsvejledning. 
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KOM GODT I GANG 

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et 

fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen 

fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue1. 

• DabFmBlue3 er således en beokompatibel modtager. 

• DabFmBlue3 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 

eller senere. 

DabFmBlue3 kan tilsluttes til alle B&O 
systemer og betjenes med B&O 
fjernbetjeninger. 

Når DabFmBlue3 tændes med B&O fjernbe-
tjeningen, tænder B&O systemet samtidigt 
og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue3 
er tilsluttet.  

  

 

DabFmBlue3 skal blot tilsluttes til den  
indgang på B&O systemet, der åbner,  
når der trykkes AMEM eller ATAPE på  
B&O fjernbetjeningen.  

Er der ingen indgang på B&O systemet, der  
åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal  
DabFmBlue3 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue3 skal derfor indstilles 
til det nye valg. Se installationsvejledningen 

 

• Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller 
ATAPE, skal DabFmBlue3 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se 
installationsvejledningen. 
 

• Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i 
et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjttaler afspille musik fra anlægget i 
hovedrummet. Det gælder også for DabFmBlue1. Se installationsvejledningen. 
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FAVORITSTATIONER 

Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O 

fjernbetjeningen. 

Der kan lægges 10 FM og 10 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende 

udskiftes, blot med et enkelt tryk på B&O fjernbetjeningen. 

 

 

 

VÆLG MUSIKKILDE 

DAB MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O 

system.  

Tryk Q for skifte til modtagelse af DAB Radio. *1 

Alternativt kan der trykkes oZ. *1 

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer 0 – 9, eller  

tryk  D eller Ffor at frembringe en liste med alle de tilgængelige DAB stationer.  

 

Andre tilgængelige betjeninger under DAB modtagelse:  

R Info   O0 – 9  Gem som forudindstillet  

q1 Info q9 DRC 

q8 Scan for nye programmer 

 

*1 Hvis der ikke skiftes til DAB modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da eeller g 

til at genskabe sync. 
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FM MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

Tryk E for skifte til modtagelse af FM Radio. *1 *2 

Alternativt kan der trykkes oF. *1 *2 

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer 0 – 9, eller  

tryk  D eller Ffor at vælge frekvens.  

 

Andre tilgængelige betjeninger under FM modtagelse:  

R Info   O0 – 9  Gem som forudindstillet  

q1 Info q9 DRC 

q8 Scan for nye programmer 

 

*1 Hvis der ikke skiftes til FM modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da eeller g til 

at genskabe sync. 

*2 Hvis Optionen FM disable er aktiv, er det ikke muligt at vælge FM modtagelse. Se installationsvejledning. 

 

  

BLUETOOTH MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

Tryk W for skifte til modtagelse af lyd via  Bluetooth. *1 

Alternativt kan der trykkes oX. *1 

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden 

kilde, der kan sende i dette format. 

DabFmBlue3 listes på kilden som DigitRadio 100. 

*1 Hvis der ikke skiftes til DAB modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da eeller g 

til at genskabe sync. 
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HOVEDMENU 

m   eller x giver adgang til hovedmenuen. Indstillinger i Hovedmenuen foretages under 

installation, og benyttes ikke ved almindelig brug. 

 

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en DabFmBlue3.  

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. 

Andre knapper har fået nye navne. 

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeninger hed P,, senere udskiftet med 

knappen O. 

 

Hvis fjernbetjeningen ikke har en O knap, betjenes DabFmBlue3 ifølge tabellen på næste side. 
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DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

 

Pp Dobbeltklik for at vælge 

 

p Z   Skift til DAB modtagelse. 
 p S  Skift til Bluetooth modtagelse. 
p F  Skift til FM modtagelse. 

 

0 – 9 Vælg en forudindstillet station 

w  Slukker modtageren, sammen med  
  B&O systemet. 

x  Hovedmenu  

g  Skift af kildevalg 

D  F  Manøvrering i menuer 

 
 

 
ANDEN BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

 
p1 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   1   
p2 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   2   
p3 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   3   
p4 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   4   
p5 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   5  
p6 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   6   
p7 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   7   
p8 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   8   
p9 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   9   
p0 Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet   10 


