BEOREMOTE HALO
Gemakkelijk aan de slag
Download de Bang & Olufsen-app

Download de Bang & Olufsen-app uit de Google Play Store of de Apple App Store om uw product te
configureren.
Met deze app kunt u uw Beoremote Halo instellen en er optimaal gebruik van maken.
Wanneer u de Bang & Olufsen-app voor het eerst opstart, word u gevraagd om een gebruikersaccount aan
te maken.
Klik om een nieuw product toe te voegen en uw Beoremote Halo te configureren. Als u al een account hebt,
vindt u dit onder de instellingen.
Volg de stappen in de app om wifi in te stellen op uw Beoremote Halo en de software bij te werken.
Kies de producten die u met uw BeoRemote Halo wilt bedienen. U ziet een lijst met de producten die eerder
met uw account gekoppeld zijn en die beschikbaar zijn op het netwerk in de Bang & Olufsen-app.
Zodra dit voltooid is, is uw Beoremote Halo ingesteld en klaar voor gebruik.

DAGELIJKS GEBRUIK

Met het touchscreen bedient u muziek op aangesloten apparaten. Tik om muziek af te spelen en te
pauzeren, en gebruik de pijlen om van track of radiozender te wisselen. Draai aan de aluminium ring om het
volume te regelen.
De Beoremote Halo geeft altijd de laatst gebruikte luidspreker weer. Om de luidspreker te wijzigen, tikt u op
de naam van de luidspreker bovenaan het scherm om een lijst met alle opties weer te geven. Scroll
horizontaal om aangesloten luidsprekers te vinden.
Als u wilt dat het product dat u momenteel bedient ook afspeelt wat op een andere luidspreker wordt
afgespeeld, tik dan op het pictogram in de linkerbenedenhoek.
Veeg omlaag om een keuze te maken uit de geïntegreerde muziekbronnen van uw aangesloten Bang &
Olufsen-product.
Met Beoremote Halo kunt u eenvoudig deelnemen aan luisterervaringen die momenteel worden afgespeeld
op andere producten. Als u wilt dat het product dat u bedient ook afspeelt wat op een andere luidspreker
wordt afgespeeld, tik dan op het pictogram in de linkerbenedenhoek.
ALS het product al aan het afspelen is, veegt u gewoon naar boven op het scherm om het pictogram te zien.

Voeg luidsprekers toe

Zorg ervoor dat het product is toegevoegd aan de Bang & Olufsen-app om het te kunnen bedienen met de
Beoremote Halo.
Selecteer vervolgens uw Beoremote Halo in de Bang & Olufsen-app om alle producten te zien die aan uw
account zijn gekoppeld. Kies dan welke producten u wilt toevoegen.

FAVORIETEN
De Beoremote Halo heeft vier pictogrammen voor favorieten om snel toegang te krijgen tot uw favoriete
luisterervaringen.
U vindt de vier favorietenpictogrammen onderaan het scherm.
Als u een favoriet wilt afspelen, hoeft u voortaan alleen maar op het pictogram te drukken.
Als u een favoriet wilt opslaan, houd dan een pictogram ingedrukt en de huidige luisterervaring wordt
opgeslagen.
Afhankelijk van het product dat u bedient, hebben uw favorieten de bijbehorende functies.
Let op: voor spraakgestuurde luidsprekers kunnen favorieten alleen lokaal op het product worden
opgeslagen.

BRONNEN
Veeg omlaag op het scherm van de Beoremote Halo om te wisselen tussen de geïntegreerde bronnen van
uw luidspreker, zoals Deezer, TuneIn of apparaten die fysiek zijn aangesloten via Line-in.
Deze bronnen zijn productspecifiek en afhankelijk van uw productinstellingen.

NICE TO KNOW

TOEGANG TOT INSTELLINGEN
Open de instellingen door Beoremote Halo te kiezen in het productmenu in de bovenste balk op het scherm.
Hier kunt u bijvoorbeeld de helderheid van het scherm wijzigen.

FABRIEKSRESET
Zet uw Beoremote Halo terug naar de fabrieksinstellingen met de kleine resetknop onder het frontpaneel.
Open het paneel door de rechterhoek net onder het beeldscherm in te drukken. Het paneel springt los en
kan gemakkelijk worden verwijderd.
Druk stevig op de resetknop tot het scherm zwart wordt. Na ongeveer anderhalve minuut verschijnt er een
melding op het beeldscherm.
Als de melding verdwijnt, kunt u uw Beoremote Halo opnieuw instellen.

INFORMATIE OVER REGELGEVING
Het serienummer van de Beoremote Halo en informatie over regelgeving bevindt zich op het elektronische
label. Dit label vindt u door productinstellingen te selecteren in het productmenu in de bovenste balk van
het beeldscherm.

OPLADEN EN BATTERIJ
Laad uw Beoremote Halo op door deze op een Qi-oplaadpad te plaatsen, zoals de Beoplay Charging Pad, of
via een USB-C-kabel.
Een volledig opgeladen Beoremote Halo gaat gemiddeld 24 uur mee, afhankelijk van het gebruik. Er wordt
een melding op het scherm weergegeven als de batterij bijna leeg is.

