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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. 

Enhver radiostation kan findes ved at betjene iRadio4 og søge ved hjælp af dens 
display, men til daglig brug bør favoritstationer være indlagt. Herved kan der vælges 
en station, uden at man skal have øjenkontakt med iRadio4, blot ved at trykke 
nummeret på favoritstationen. Der kan gemmes op til 250 favoritstationer. 

 

OO Dobbeltklik for at vælge. 

 

q  Vælg Internetradio, UPnP eller Bluetooth kilde. 

 

  F/ D  Manøvrering. Næste/ forrige favoritstation.  
  A  Manøvrering. Vis liste med favoritstationer 
. S Manøvrering. Vis info om modtaget station. 

 
 O D  Hovedmenu 
O F Liste med favoritstationer.   
 O A  Forrige. 
O S Næste. 

 

0 – 9 Vælg en forudindstillet station. (1..250) 

w Slukker modtageren, sammen med  
 B&O systemet. 

  
  

 

Piletasterne benyttes til manøvrering i menuer og har forskellige 
funktioner. Når der lyttes til en radiostation, vil Aeksempelvis 
frembringe listen over favoritprogrammer og Svise yderligere 
info om den station der lyttes til.   
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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 IRadio4. 

Denne vejledning benyttes af daglig bruger, og forudsætter at modtageren er korrekt tilsluttet. Se 

installationsvejledning, vedrørende tilslutning af modtageren til Internet og B&O systemer. 

• IRadio4 er således en beokompatibel modtager. 

• IRadio4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen  

systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere. 

• IRadio4 kan endvidere betjenes via iPhones, iPods,  

iPads og Android telefoner og tablets.  

IRadio4 kan tilsluttes til alle B&O systemer og 
betjenes med B&O fjernbetjeninger. 

Når IRadio4 tændes med B&O  
fjernbetjeningen, tænder B&O systemet 
samtidigt og åbner for den indgang, hvor 
IRadio4 er tilsluttet.  

  

 

IRadio4 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  
IRadio4 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. IRadio4 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 IRadio4 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 IRadio4. Se installationsvejledningen. 
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HOVEDMENU 

O  D  Giver adgang til hovedmenuen. 

Her er der adgang til kildevalg, informationer og konfiguration. 

 

FAVORITSTATIONER  

LYTTE TIL FORPROGRAMMERET INTERNETRADIO FAVORITSTATION 

Favoritstationer kan programmeres ind, så de hurtigt kan vælges ved at trykke et nummer direkte 

på B&O fjernbetjeningen. Det er næsten en nødvendighed, da der er så mange stationer at vælge 

mellem. 

En liste med de indlagte favoritstationer, fremkaldes ved at trykkeO F. Hvis der i forvejen 

lyttes til en radiostation, kan der i stedet trykkes  A.  

 

INDLÆGNING OG REDIGERING AF INTERNETRADIO FAVORITSTATIONER 

Der kan lægges 250 Internet radiostationer ind som faste favoritter. Der kan løbende tilføjes og 

fjernes programmer. Når programmerne er lagt ind, vælges de simpelt ved at trykke det 

pågældende programnummer.  

Når man har fundet og lytter til en radiokanal, som ønskes indlagt som favorit, skal der tastes  

O F. Bemærk at Fskal holdes nede, indtil menuen 

”Add to My Favorite” vises.  Kan kun foretages i direke mode. 

Ikonet  vises som tegn på, at stationen er blevet tilføjet til 

radioens faste stationer. De faste stationer gemmes i stigende 

rækkefølge. Der kan gemmes op til 250 stationer. 

Man kan slette en station fra listen, flytte den op eller ned i 

listen eller give den et nyt navn.  

Redigering foregår ved at trykke O Fog derefter trykke 

S. Herved åbnes redigeringsmenuen. 
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REDIGERING AF FAVORITSTATIONER VIA INTERNET 

Den letteste og mest overskuelige måde at oprette og redigere egne lister med Favoritstationer, er 

via en PC. Først skal der oprettes en gratis MediaU konto, hvortil iRadio4 registreres. 

Straks herefter kan der logges ind på iRadio4 og der kan tilføjes og ændres Favoritlister. 

Se tilslutningsvejledningen vedrørende oprettelse af en MediaU konto. 

 

VALG AF MUSIKKILDE 

 

 INTERNET RADIO MODTAGELSE 

Tænd IRadio4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

Tryk gentagne gange på qtil menuen iRadio fremkommer i displayet.  

 

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

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

  

MEDIECENTER - DLNA 

Internetradioen kan afspille musik, der streames fra en DLNA-kompatibel enhed, forudsat at 

internetradioen og den anden DLNA-enhed bruger samme Wi-Fi-netværk. 

iRadio4 vises som “AirMusic”, når du søger efter den fra en anden enhed. Hvis du vil ændre navnet 

AirMusic til et andet navn, skal du gå ind i Koniguration, vælge DLNA-opsætning og foretage 

ændringen der. 
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MEDIECENTER UPNP 

Der kan streames musik fra en anden enhed på netværket, som understøtter funktionen UPnP, og 

afspille indholdet gennem radioen. 

F.eks. understøtter de fleste nyere laptop-computere UPnP, og der kan streames musik fra 

Windows Media Player på en computer og lyttes til det via iRadio4. 

Bemærk !  Computeren og iRadio4 skal være på samme netværk. 

Se tilslutningsvejledning vedrørende opsætning af Windows computer. 
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BLUETOOTH MODTAGELSE 

Tænd IRadio4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop  

dette B&O system.  

Tryk gentagne gange på qtil Bluetooth er markeret i displayet.. 

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

Bluetooth kilde. På Bluetooth enheden kan IRadio4 nu søges som ”Scansonic D100BT”. 

Når kilden er parret med iRadio4, kan den afspille musik via iRadio4. Således kan musik fra en 

hvilken som helst smartphone, afspilles via B&O systemet. 

 

 

 

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER 

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en IRadio4.  

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.  

Har fjernbetjeningen ingen  Oknap, skal der i stedet trykkes P. 

 


