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DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING  

 

OO*1  Dobbeltklik for at vælge. 

Q  Vælg DAB, FM eller Bluetooth. 
 W  Vælg DAB modtagelse. 
R  Skruer helt op for volume.  

 E  Back til foregående menu. 

 

e Favoritliste programoversigt. 
 oe Gem program som ny favorit. 

 

0 – 9 Vælg favoritprogram station 0-9 

w Slukker modtageren og B&O systemet. 

 

q Pause og genstart afspilning. 

 

 m  Hovedmenu 

D F Manøvrering i menuer  
AS Manøvrering i menuer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fjernbetjeningen. 

 



 

 

 

www.oneremote.dk 3 

 

 

Indhold 

 

DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING ............................................................................ 2 

KOM GODT I GANG ...................................................................................................................................... 4 

Favoritstationer .................................................................................................................................................................. 5 

Indlæg program som en ny favorit med nyere B&O fjernbetjening: ............................................................................. 5 

Indlæg program som en ny favorit med ældre B&O fjernbetjening: ............................................................................. 5 

VÆLG MUSIKKILDE .................................................................................................................................... 6 

DAB+ modtagelse ............................................................................................................................................................... 6 

FM modtagelse ................................................................................................................................................................... 6 

Bluetooth modtagelse ........................................................................................................................................................ 7 

HOVEDMENU ................................................................................................................................................ 8 

Indstillinger der kan foretages ved DAB modtagelse: ........................................................................................................ 8 

Indstillinger der kan foretages ved FM modtagelse: .......................................................................................................... 8 

Systemindstillinger der kan foretages ved DAB og FM modtagelse. .................................................................................. 8 

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER ......................................................................................................... 9 

Daglig betjening med ældre B&O fjernbetjeninger .......................................................................................................... 10 

 

  



 

 

 

www.oneremote.dk 4 

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. 

• DabFmBlue4 er således en beokompatibel modtager. 

• DabFmBlue4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 

eller senere. 

DabFmBlue4 kan tilsluttes til alle B&O 
systemer og betjenes med B&O 
fjernbetjeninger. 

Når DabFmBlue4 tændes med B&O fjernbe-
tjeningen, tænder B&O systemet samtidigt 
og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue4 
er tilsluttet.  

  

 

DabFmBlue4 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  
DabFmBlue4 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue4 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 DabFmBlue4 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 30 FM og 30 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De 

kan løbende udskiftes med B&O fjernbetjeningen. 

Indlagte favoritprogrammer kan ikke slettes, men overskrives med et andet program. 

De første 10 programmer i favoritlisten hentes ved blot at trykke på et ciffer 0 – 9.  

De sidste 20 favoritprogrammer findes i favoritlisten der ses ved at trykke e  eller g på 

B&O fjernbetjeningen. 

 

Nyere B&O fjernbetjening: 

e  Se liste med indlagte favorit-programmer.  

oe Indlæg det aktuelle program som ny favorit. 

Ældre B&O fjernbetjening: 

g  Se liste med indlagte favorit-programmer.  

p g Indlæg det aktuelle program som ny favorit. 

 

 

INDLÆG PROGRAM SOM EN NY FAVORIT MED NYERE B&O FJERNBETJENING: 

 

• Tryk oe for at frembringe listen over de 30 favoritpladser. 

• Brug piletaster for at vælge den plads i favoritlisten som programmet ønskes gemt på. 

• Tryk  OO for at vælge programpladsen.  

• Herefter kan programmet vælges direkte ved at trykke et ciffer. 

 

 

INDLÆG PROGRAM SOM EN NY FAVORIT MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENING: 

 

• Tryk  p g for at frembringe listen over de 30 favoritpladser. 

• Brug piletaster for at vælge den plads i favoritlisten som programmet ønskes gemt på. 

• Tryk p p for at vælge programpladsen.  

• Herefter kan programmet vælges direkte ved at trykke et ciffer. 
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VÆLG MUSIKKILDE 

 

DAB+ MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O 

system.  

 

• Tryk W for skifte til modtagelse af DAB+ Radio. 

 

• Vælg en forudindstillet favorit med 0 – 9. 

• Tryk e for liste med alle de tilgængelige favorit-programmer.  

• Tryk Om for at se info  

• Tryk efor at gemme programmet der lyttes til, som en favorit. 

 

 

 

 

 

 

FM MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

 

• Tryk gentagne gange på Qfor skifte til modtagelse af FM Radio. 

 

• Vælg en forudindstillet favorit med 0 – 9. 

• Tryk e for liste med alle de tilgængelige favorit-programmer.  

• Tryk Om for at se info   

• Tryk efor at gemme programmet der lyttes til, som en favorit. 
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BLUETOOTH MODTAGELSE 

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

Tryk gentagne gange på Q for skifte til modtagelse af lyd via Bluetooth.  
 

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

kilde, der kan sende i dette format. 

 

Når der vælges Bluetooth, viser displayet enten: 

Bluetooth 

Afbrudt 

Dette indikerer at der ikke er forbundet en 
Bluetooth enhed til DabFmBlue4. 

 
DabFmBlue1 venter på at en enhed parrer 
sig, og danner forbindelse. 

På enheden som skal parres med 
DabFmBlue4, skal der søges efter DT100BT.  

 

Bluetooth 

Forbundet 

En enhed er tilsluttet og kan afspille musik via 
DabFmBlue4 og B&O systemet. 

B&O fjernbetjeningen kan nu: 

• Pause og genoptage afspilning. 

• Vælge næste eller forrige nummer. 
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HOVEDMENU 

m   giver adgang til hovedmenuen.  

Indstillinger i Hovedmenuen foretages under installation, ikke ved daglig brug. 

 

INDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED DAB MODTAGELSE: 

1. Automatisk scanning efter programmer. 

2. Manuelt valg af programmer. 

3. Sletning af programmer der ikke har tilstrækkeligt antennesignal. 

4. System menu. Se nederst. 

INDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED FM MODTAGELSE: 

1. Søge indstilling. 

a) Søg kun programmer med godt signal. 

b) Søg alle programmer. 

2. Lydindstilling. 

a) Stereo. 

b) Tvunget mono. Benyttes ved dårligt antennesignal. 

3. System menu. Se nederst. 

SYSTEMINDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED DAB OG FM MODTAGELSE.  

1. Sleep. Har ingen funktion i forbindelse med B&O. 

2. Time 

a. Indstil tid og dato. 

b. Indstil dato format. 

c. Vælg 12 eller 24 timers ur. 

d. Automatisk opdatering. 

i. Opdater ur fra enhver tilgængelig kilde. 

ii. Opdater ikke ur. 

iii. Opdater fra DAB. 

iv. Opdater fra FM. 

3. Valg af sprog. 

4. Nulstil modtager til fabriksindstillinger. 

5. Se modtagerens softwareversion.  
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ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en DabFmBlue4.  

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

Andre knapper har fået nye navne. 

F.eks. er knappen, der på de tidlige fjernbetjeninger hed P, på nyere fjernbetjeninger 

udskiftet med knappen O. Knapperne har præcis den samme funktion, det er blot navnet som 

er ændret. 

Hvis fjernbetjeningen ikke har en O knap, betjenes DabFmBlue4 ifølge tabellen på næste side. 

  



 

 

 

www.oneremote.dk 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

 

Pp Dobbeltklik for at vælge 

 

x   Vælg DAB, FM eller Bluetooth 
 p x  Back til foregående menu. 

 
g  Favoritliste programoversigt   
p g   Favoritliste gem nyt program 
 

0 – 9 Vælg favoritprogram station 0-9 

 

P5 Hovedmenu 

 

q  Pause og genstart afspilning. 

 

p0 Skruer helt op for volume. 

 

w  Slukker modtageren, sammen med  
  B&O systemet. 

 

  


