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Sonos-appen
En simpel måde at lytte til al din musik – med god Sonos-lyd. Tilføj musik og stemmetjenester eller tilføj dit 
eget musikbibliotek. Hent den gratis app på www.sonos.com/support/downloads. 

• Du kan få mere at vide om opsætningen eller om dine Sonos-produkter på www.sonos.com/guides.
• Se http://faq.sonos.com/specs for de nyeste systemkrav og kompatible lydformater. 

Bemærk: Sonos er designet til at fungere med det meste firewall-software. Under konfigurationen vil du blive 
bedt om at tillade Sonos. Sonos vil ikke fungere korrekt uden tilladelse. Du skal muligvis ændre 
indstillingerne i din firewall-software for at sikre, at fildeling i Windows ikke er blokeret. Få flere 
oplysninger på vores websted på http://faq.sonos.com/firewall.

Kom godt i gang
Det skal du bruge:

• Wi-Fi - Hav dit netværksnavn og din adgangskode klar. Se Sonos-krav.
• Mobil enhed - Tilsluttet det samme Wi-Fi. Skal bruges til opsætningen.
• Sonos-appen - Du skal bruge det til at opsætte og styre dit Sonos-system (installer det på den mobile 

enhed, du bruger til opsætningen).
• En Sonos-konto - Hvis du ikke har en konto, opretter du en under opsætningen. Se flere oplysninger 

under Sonos-konti.

Er du ny bruger af Sonos?
Download appen fra din mobile enheds app-butik. Åbn appen, så guider vi dig gennem opsætningen. 

Når dit Sonos-system er sat op, kan du også bruge din computer til at styre musikken. Hent appen på 
www.sonos.com/support/downloads. 

Se https://faq.sonos.com/specs for de nyeste systemkrav og kompatible lydformater. 

Har du allerede Sonos?
Du kan nemt og når som helst tilføje nye højttalere (op til 32). Du skal blot tilslutte højttaleren, åbne Sonos-
appen på din mobilenhed og trykke på  > Tilføj højttalere.

Hvis du tilføjer en Boost, skal du tilslutte den, åbne Sonos-appen på din mobilenhed og trykke på  > 
Indstillinger > Tilføj Boost eller Bridge.

Sonos-krav
Dine Sonos-højttalere og din mobilenhed med Sonos-appen skal være tilknyttet det samme Wi-Fi-netværk. 

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/guides
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/firewall
https://www.sonos.com/support/downloads
https://faq.sonos.com/specs
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Trådløs opsætning
Opsætning af Sonos på dit Wi-Fi er det bedste for de fleste hjem. Du skal bare bruge:

• Et DSL-/kabelmodem med høj hastighed (eller en bredbåndsforbindelse baseret på optisk fiber).
• Trådløst hjemmenetværk på 2,4 GHz og 802.11b/g/n

Bemærk: Satellit-internet kan forårsage afspilningsproblemer. 

Hvis dit Wi-Fi bliver ustabilt, kan du nemt skifte til kabelbaseret opsætning.

Kabelbaseret opsætning
Slut en Sonos Boost eller højttaler til din router med et Ethernet-kabel, hvis:

• Dit Wi-Fi er langsomt, midlertidigt eller ikke når ud til alle de rum, hvor du ønsker at bruge Sonos.
• Dit trådløse netværk er allerede belastet med video-streaming og internetbrug, og du ønsker at etablere 

et separat trådløst netværk, som er dedikeret til dit Sonos-system.
• Dit netværk anvender udelukkende 5 GHz (kan ikke ændres til 2,4 GHz).
• Din router understøtter kun 802.11n (du kan ikke ændre indstillingerne til at understøtte 802.11b/g/n).

Bemærk: Brug et Ethernet-kabel til at forbinde computeren eller NAS-drevet til din router for at opnå 
uforstyrrede afspilninger af dit musikbibliotek. 

Hvis du vil ændre din trådløse opsætning senere, kan du se Skift til trådløs opsætning for flere oplysninger.

Sonos-app
Sonos-appen er tilgængelig for følgende enheder:

• iOS-enheder med iOS 9 og nyere
• Android 4.4 og højere
• macOS 10.10 og nyere 
• Windows 7 og højere

Bemærk: Du opsætter Sonos ved hjælp af en mobilenhed, men derefter kan du bruge en hvilken som helst 
enhed til at styre musikken.

Airplay 2
Hvis du vil bruge AirPlay med Sonos, skal du bruge en enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere, og en Sonos-
højttaler, der understøtter AirPlay 2 (Sonos One, Play:5, Playbase og Beam). Når du streamer AirPlay, kan du 
tilføje ikke-kompatible Sonos-højttalere til gruppen.

Bemærk: Du kan også bruge AirPlay fra en Mac eller en pc, der har iTunes.
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Understøttede formater

Lydformater
Understøttelse af komprimerede musikfiler af typen MP3, AAC (uden DRM), WMA uden DRM (herunder købte 
Windows Media-downloads), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless) såvel som 
ukomprimerede WAV- og AIFF-filer.

Indbygget understøttelse af 44,1 kHz sample-frekvens. Yderligere understøttelse af sample-frekvenserne 
48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11  kHz og 8 kHz. MP3 understøtter alle frekvenser bortset fra 11 kHz 
og 8 kHz.

Bemærk: Formaterne Apple "FairPlay", WMA, DRM og WMA Lossless understøttes ikke i øjeblikket. Tidligere 
købte Apple "FairPlay" DRM-beskyttede sange kan opgraderes. 

Streamingtjenester
Sonos virker gnidningsfrit med de fleste musik- og indholdstjenester, såvel som med downloads fra enhver 
tjeneste, der udbyder DRM-frie sange. Tilgængelige tjenester varierer efter region. Se en komplet liste på 
http://www.sonos.com/music 

Internetradio
• Streaming MP3
• HLS/AAC
• WMA

Albumcover
• JPEG
• PNG
• BMP
• GIF

Playlister
• Rhapsody
• iTunes
• WinAmp
• Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Kompatibel skærmlæser-software
• JAWS® til Windows® skærmlæser-software

https://www.sonos.com/music
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Få en rundvisning i appen
Ting, du kan gøre:

• Opdag og Afspil musik – lyt til internetradio, og søg efter musik.
• Tilføj musik tjenester – saml din musik ét sted, og tilføj stemmestyring for berøringsfri afspilning.
• Gem dine favoritter – få let overblik over musikken, du elsker.
• Sonos-playlister – gem sange til en playliste, som du kan afspille, når du har lyst.
• Afspil musik overalt – gruppér rum for at afspille den samme musik overalt, eller lyt til forskelligt musik 

i hvert rum.
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Styrefunktioner 

Afspilning

Afspil/pause Skifter mellem afspilning og midlertidig afbrydelse. 
Sonos-højttalere er udviklet til altid at være tændt. De 
bruger minimal strøm, når de ikke afspiller lyd.

Næste/fremadspoling Spring frem til næste sang. 
Klik og hold nede for at spole fremad gennem den aktuelle 
sang.

Dæmp Lydstyrke

Gentag

Bland

Afspil-
nings-

Glidende 
overgang

Musik-EQ
Søg

Rum

Afbryd alle 
midlertidigt

Køknapper Dvaletimer Alarmer

Musikkilder

Info og valgmu-
ligheder
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Kø

Musikkø
Når du afspiller et nummer, bliver det automatisk tilføjet til din musikkø. Du kan også tilføje sange til køen, 
mens du søger. Rediger, slet eller gem køen som en Sonos-playliste, så du nemt kan lytte til den igen senere. 

Tilføj en sang til køen

Vælg en sang og klik på  for at se flere muligheder:

• Afspil nu
• Afspil næste
• Føj til sidst i køen
• Erstat kø

Forrige/tilbagespoling Spring frem til begyndelsen af den nuværende sang; klik 
to gange for at afspille den forrige sang. 
Klik og hold nede for at spole tilbage gennem den aktuelle 
sang.

Hop 30 sekunder frem Spring 30 sekunder frem (kun tilgængelig med udvalgte 
tjenester).

Hop 30 sekunder tilbage Spring 30 sekunder tilbage (kun tilgængelig med udvalgte 
tjenester).

Gentag Gentager sange i køen.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.

Bland Ændrer rækkefølgen af sange i køen. 
Deaktiver for at gendanne den oprindelige 
afspilningsrækkefølge. Hvis du aktiverer funktionen igen, 
får du et nyt mix.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret. 

Glidende overgang Toner den aktuelle sang ud, mens næste sang toner ind 
for at skabe en glidende overgang mellem sange.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.
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Rediger køen
Du kan flytte eller slette sange fra en Sonos-playliste.

• Flyt en sang – vælg og træk den.
• Fjern en sang – vælg .

Gem en kø som en Sonos-playliste
Vælg Gem kø (gælder ikke sange på din mobile enhed).

Se Sonos-playlister for at lære, hvordan du gemmer din kø.

Ryd køen
Vælg Ryd kø. Dette rydder køen for dette rum.

Rum
Du kan gruppere alle dine højttalere sammen for at afspille den samme musik til en fest, eller lade alle i huset 
lytte til noget forskelligt. 

Åbn Indstillinger for equalizer for at tilpasse lyden i et rum.

Grupper rum
Forskellige sange i hvert rum? Samme sang i hvert rum? Det er op til dig. 

Vælg  ved siden af det rum, der spiller den musik, du ønsker. Vælg et par rum, eller Vælg alle for at sende 
musik til alle rum. Du fjerner et rum ved at rydde feltet.

Hvis du har en hjemmebiografhøjttaler, kan du også sende tv-lyden til andre rum.

Indstillinger for equalizer
Sonos-produkter leveres med forudindstillede equalizer-indstillinger. 

Vælg et rum, og vælg , hvis du vil foretage mindre justeringer af lydindstillingerne (bas, diskant, balance 
eller lydstyrke).

Indstillingen for lydstyrke er designet til at kompensere for normale ændringer i ørets følsomhed ved lave 
lydstyrker – du kan aktivere denne indstilling for at forstærke visse frekvenser, herunder bassen, ved lav 
lydstyrke.

Indstil dit rum med Trueplay™ (iOS)
Hvert rum er forskelligt. Med Trueplay-indstilling kan du placere dine højtalere, præcis hvor du vil. Trueplay 
analyserer rummets størrelse, layout, indretning, højttalerplacering og andre akustiske faktorer, der kan 
påvirke lydkvaliteten. Derefter justerer den, hvordan bas og diskant afspiller lyd i det pågældende rum. 
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1. Åbn Sonos-appen på en iOS-enhed, og gå til  > Indstillinger > Rumindstillinger. 
2. Vælg et rum, og tryk på Trueplay-indstilling for at komme i gang.

Bemærk: Trueplay-indstilling er ikke tilgængelig, hvis VoiceOver er aktiveret på din iOS-enhed. Hvis du vil 
justere dine højttalere, skal du først slukke for VoiceOver på din enhed.

Omdøb en højttaler
Hvis du flytter din højttaler til et andet rum, kan du ændre dens navn.

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed, og gå til  > Indstillinger > Rumindstillinger. 
2. Vælg et rum for at omdøbe det.

Sluk for det hvide lys
Det hvide lys i nærheden af indstillingerne for lydstyrke for hver højttaler indikerer, at de er tændt og fungerer. 
Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det. Hvis det blinker orange, skal du gå til http://faq.sonos.com/led 
og se yderligere oplysninger.

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed, og gå til  > Indstillinger > Rumindstillinger. 
2. Vælg et rum for at tænde eller slukke det hvide lys.

Deaktiver berøringsstyring af højttalere
Du kan deaktivere knapperne på din højttaler, så de ikke reagerer på berøring. Det vil du måske gøre, så dit 
barn ikke ved et uheld starter eller stopper en afspilning eller ændrer lydstyrken.

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed, og gå til  > Indstillinger > Rumindstillinger. 
2. Vælg et rum for at tænde eller slukke berøringsstyringen. 

Afspil musik
Du kan få musikken til at spille på Sonos på flere måder - vælg hvilken kontrol der fungerer bedst for dig. Brug 
Sonos-appen, din egen musiktjeneste-app, spørg Alexa eller brug AirPlay til at streame lyd til Sonos. Hvis du 
er i nærheden af en højttaler, kan du bruge styrefunktionerne på din højttaler til at genoptage en tidligere 
lyttesession eller skifte sang.

Se Rum for at ændre, hvor musikken afspilles.

Sonos-appen
Den gratis Sonos-app er den nemmeste måde at afspille alt på Sonos. Du skal blot åbne appen og vælge fra 
listen med Musikkilder.

Hvis du ikke har Sonos-appen, kan du downloade den fra www.sonos.com/support/downloads.

http://faq.sonos.com/led
http://www.sonos.com/support/downloads
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Stemmekommandoer
Hvis du har en Sonos One, Beam eller Alexa-enhed, kan du bruge din stemme til at afspille og styre musikken. 
Bed Alexa om at afspille din yndlingsradiostation eller de største hits på Spotify.

Hvis du vil bruge Alexa på din Sonos, skal du aktivere Sonos i din Alexa-app. Hvis du ikke har den, skal du 
åbne Sonos-appen på en mobilenhed, og trykke på  > Stemmetjenester. Vælg stemmetjenesten, så 
guider vi dig gennem opsætningen.

Bemærk: Med tiden vil vi tilføje flere stemmetjenester og færdigheder. Stemmestyring er endnu ikke 
understøttet i alle lande – denne funktion vil være tilgængelig, så snart Sonos og en stemmetjeneste 
sammen lancerer den i din region.

Styrefunktioner på højttaleren
Hvis du er i nærheden af en højttaler, kan du bruge styrefunktionerne på højttaleren til at justere lydstyrken, 
stoppe musikken eller skifte sang.

På Sonos One, Play:5, Beam og Playbase:

Lydstyrkeknap • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og 
holde nede: 

• Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre).

Bemærk: Du kan også bruge appen.

Afspil/Pause • Tryk en gang for at afspille musik eller for at sætte 
musik på pause.

• Tryk og hold for at tilføje musikken, som spiller i et 
andet rum.

Næste/Forrige • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå 
videre til næste sang.

• Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis 
du lytter til en radiostation.
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På Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp og Connect:

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger din højttaler, i Sonos-brugervejledningen.

Din musiktjenestes app
Du kan styre Sonos direkte fra nogle musik-apps (eksempelvis Spotify og Pandora). Åbn blot 
musiktjenesteappen, og opret forbindelse til et Sonos-rum eller -gruppe for at starte musikken.

Airplay 2
Du kan bruge AirPlay 2 til at streame musik, film, podcasts og meget mere direkte fra dine yndlingsapps til 
dine Sonos-højttalere. Lyt til Apple Music på din Sonos One. Se YouTube eller Netflix-video, og nyd lyden på 
Sonos.

Bemærk: For at bruge AirPlay skal du have en Sonos-højttaler, der understøtter det (Sonos One, Play:5, 
Playbase og Beam) og en iOS-enhed, Mac eller pc. Andre Sonos højttalere kan afspille AirPlay-lyd, 
når du grupperer dem med en AirPlay-kompatibel Sonos-højttaler. Se flere oplysninger om 
gruppering af rum under Rum.

Hvis du bruger en Mac, skal du vælge lydstyrkeikonet i menulinjen for at vælge en højttaler.

Hvis du bruger en pc, skal du åbne iTunes og vælge  for at vælge en højttaler.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger AirPlay 2 med Sonos, i Sonos-brugervejledningen.

Musikkilder
Sonos giver dig nem adgang til al den musik, du elsker - afspil din yndlingskunstners nyeste single fra Spotify, 
din yndlingsplayliste fra din telefon, en lokal nyhedsradiostation og meget mere.

• Radio leveret af TuneIn: vælg mellem mere end 100.000 gratis radiostationer, podcasts og udsendelser 
på internettet.

• Musiktjenester: udforsk og administrer dine musiktjenester – tilføj dine egne, eller prøv noget nyt.

Lydstyrke op (+)
Lydstyrke ned (-)

Tryk for at tilpasse lydstyrken.

Bemærk: Du kan også bruge appen.

Afspil/Pause • Tryk en gang for at afspille musik eller for at sætte 
musik på pause.

• Tryk to gange for at springe til den næste sang (hvis 
den er anvendelig til den valgte musikkilde).

• Tryk tre gange for at springe til den forrige sang.
• Tryk og hold for at tilføje musik, som spiller i et andet 

rum.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis 
du lytter til en radiostation.

https://www.sonos.com/guides
https://www.sonos.com/guides
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• Lagret på din mobilenhed: afspil musik, du har downloadet til din telefon eller tablet.
• Lagret på din computer: afspil musik lagret på din computer eller dit NAS-drev.
• Fra andre lydenheder: afspil musik fra en ekstern lydenhed, som en pladespiller.

Radio leveret af TuneIn
• Vælg Radio leveret af TuneIn for at gennemse radiostationer.
• Vælg en station for at afspille musikken.
• Gem dine favoritter.

Hvis du ikke kan finde det, du søger, kan du gå til https://faq.sonos.com/radio.

Skift placering for din lokale radio
Se, hvad der bliver afspillet over hele verden.

1. Fra listen over musikkilder skal du vælge Radio leveret af TuneIn .
2. Vælg Lokal radio > Skift placering.
3. Indtast et postnummer, eller vælg en by.

Tilføj en ny radiostation 
Tilføj en radiostation til dine favoritter, der ikke bliver vist i radioguiden. Du skal kende URL'en for streamen, og 
stationen skal anvende broadcast-formatet streaming-MP3, HLS/AAC eller WMA.

1. På menuen Administrer skal du vælge Tilføj radiostation.
2. Indtast streaming-URL'en for den radiostation, du vil tilføje (f.eks.: 

http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls). 
3. Indtast radiostationens navn i feltet Stationsnavn.

Den nye station vises i listen Mine radiostationer.

Rediger en brugerdefineret radiostation 
1. Vælg Radio leveret af TuneIn og herefter Mine radiostationer.

2. Vælg  ved siden af stationen, du vil redigere, og vælg Rediger radiostation
3. Skift streaming-URL'en eller stationsnavnet.

Musiktjenester
Gratis. Premium. Organiseret. Efter behov. Sonos virker gnidningsfrit med de fleste musik- og 
indholdstjenester, såvel som med downloads fra enhver tjeneste, der udbyder DRM-frie sange. Tilgængelige 
tjenester varierer efter region. Se en komplet liste på http://www.sonos.com/music 

Tilføj en musiktjeneste
Hvis du på nuværende tidspunkt abonnerer på en musiktjeneste, skal du blot føje dit login og din 
adgangskode til musiktjenesten til Sonos, og du vil derefter have øjeblikkelig adgang til musiktjenesten fra dit 
Sonos-system. 

https://faq.sonos.com/radio
https://www.sonos.com/music
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Fra listen over musikkilder skal du vælge Tilføj musiktjenester og vælge den musiktjeneste, du vil tilføje.

Bemærk: Så snart dine oplysninger er verificeret, vises musiktjenesten i din liste over musiktjenester. Hvis den 
ikke vises, forhindrer din firewall muligvis Sonos i at få adgang til den. Du kan få flere oplysninger på 
http://faq.sonos.com/firewall.

Skift din adgangskodetil musiktjenesten
1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for tjeneste.
2. Marker den musiktjeneste, du vil opdatere.

3. Vælg Rediger > Skift adgangskode (pc), eller vælg , og vælg Skift adgangskode (Mac).

Bemærk: Hvis du ikke ændrer adgangskoden hos musiktjenesten først, vil det ikke fungere på dit Sonos-
system.

Skift musiktjenestekontoens navn
Kontoens navn vises på listen over musikkilder under musiktjenestens navn.

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for tjeneste.
2. Marker den musiktjenestekonto, du vil opdatere.

3. Vælg Rediger og skift navnet (pc), eller vælg , og vælg Skift navn (Mac).

Fjern en musiktjenestekonto
1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for tjeneste.
2. Vælg den musiktjenestekonto, du vil fjerne.

3. Vælg Fjern (pc) eller  (Mac). 

Sonos Labs
Vær blandt de første til at prøve nye musiktjenester, før de officielt lanceres! Når du ser en musiktjeneste i 
Sonos Labs, kan du gå til tjenestens websted, oprette en konto og føje dine kontooplysninger til Sonos. 

Sonos opdaterer hele tiden listen med tilgængelige betamusiktjenester, så kig forbi ofte.

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for tjeneste.
2. Vælg Sonos Labs (pc) eller Besøg Sonos Labs (Mac).
3. Vælg den tjeneste, du vil tilføje. 

Bemærk: Hvis din musiktjeneste ikke vises, forhindrer din firewall muligvis Sonos i at få adgang til den. Du kan 
få flere oplysninger på http://faq.sonos.com/firewall.

Fra din musiktjenestes app
Du kan styre Sonos direkte fra nogle musik-apps (eksempelvis Spotify og Deezer). Åbn din musiktjenestes 
app, og opret forbindelse til et Sonos-rum eller -gruppe for at starte musikken.

http://faq.sonos.com/firewall
http://faq.sonos.com/firewall
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Lagret på din mobilenhed
Åbn Sonos-appen på en mobilenhed, og tryk på  > På denne mobile enhed.

Bemærk: Hvis du har en Android-enhed, skal du downloade sange fra Google Play Store til en computer og 
derefter overføre dem til din Android-enheds musikmappe. Du kan få flere oplysninger på https://
faq.sonos.com/aptf.

Lagret på din computer
Sonos kan afspille musik fra enhver computer eller netværksforbundet lagringsenhed (NAS) på dit 
hjemmenetværk, hvor du har delte musikmapper. Når du har konfigureret dit lokale musikbibliotek, vises 
Musikbibliotek i listen over musikkilder.

Bemærk: Hvis du har ukomprimerede WAV- eller AIFF-filer i din musiksamling, vil de muligvis kun være 
tilgængelige via Sange eller Mapper, da ukomprimerede filer ikke altid indeholder detaljerede 
oplysninger om f.eks. kunstner, titel og genre.

Tilføj en delt mappe
1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.

De delte musikmapper, som Sonos aktuelt har adgang til, vises. 

2. På fanen Mapper skal du vælge Tilføj (pc) eller  (Mac).
3. Vælg en af disse indstillinger:

• Min musikmappe , og følg vejledningen på skærmen.
• En anden mappe eller et drev, der er forbundet til min computer. Indtast stien, eller gå til placeringen, 

hvor din musik befinder sig, og følg vejledningen på skærmen.
• Netværksenhed (fx et NAS-drev).

• Indtast netværksstien til musikmappen (\\Name\Sharename, hvor Name (Navn) er netværksnavnet på 
din computer eller dit NAS-drev, og Sharename (Delenavn) er navnet på den overordnede mappe), 
eller vælg Gennemse (pc) for at søge efter den.

• Hvis mappen ikke deles anonymt, skal du indtaste navn og adgangskode for en bruger med adgang 
til mappen.

Vis delte mapper
På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.

De delte musikmapper, som Sonos aktuelt har adgang til, vises. (Hvis en computer på dit netværk slukkes 
eller er i dvale- eller standby-tilstand, vil musikken på den computer ikke være tilgængelig, før computeren 
tændes igen).

Stop adgangen til en delt mappe
1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.

2. På fanen Mapper skal du vælge den delte mappe, som du vil fjerne og vælge Fjern (pc) eller  (Mac). 

https://faq.sonos.com/aptf
https://faq.sonos.com/aptf
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Opdater musikindekset
Sonos indekserer dit lokale musikbibliotek, så du kan se din musiksamling ud fra kategorier (som f.eks. 
kunstnere, album, komponister, genrer eller sange). Hvis du tilføjer ny musik, skal du blot opdatere dit 
musikindeks for at føje musikken til dit lokale musikbibliotek. 

På menuen Administrer skal du vælge Opdater musikbibliotek nu.

Planlæg automatiske opdateringer
Du kan indstille dit musiksystem til automatisk at opdatere dit musikindeks på samme tidspunkt hver dag. 

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avanceret.
3. Marker feltet Opdater indhold dagligt kl., og vælg tidspunktet, hvor musikindekser automatisk skal 

opdateres.

Nulstil tilladelser for musikmappen på en pc 
Nogle musiktjenester ændrer automatisk tilladelserne for dine musikmapper, når du tilføjer musik, så Sonos 
ikke længere har adgang til dem. Hvis din musiktjeneste gør dette, kan du ændre indstillingerne for at tillade, at 
Sonos nulstiller tilladelserne, når dit musikindeks opdateres. (Vælg ikke denne indstilling, med mindre du har 
behov for det, da opdatering af dit musikindeks tager længere tid, hvis dette felt er markeret).

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avanceret.
3. Marker feltet Reparer tilladelser til musikfiler, så Sonos altid har adgang til dem.

Afspil musik fra UPnP-servere
Sonos kan afspille musik fra kompatible UPnP-servere, der kører på dit netværk. 

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed.

2. Tryk på  > Indstillinger > Avancerede indstillinger og tænd for Vis UPnP-servere.

Windows Media Player
Når mediedeling er aktiveret, kan Sonos afspille al musikken i WMP-biblioteket, herunder DRM-fri sange, du 
har downloadet fra en musiktjeneste. 

Aktivér Windows-mediedeling
1. Start Windows Media Player.
2. Vælg Stream, og vælg en mulighed:

• Tillad internetadgang til hjemmemedier.
• Tillad fjernkontrol af afspilleren.
• Tillad enheder at afspille mine medier automatisk – du kan vælge denne mulighed, så streaming 

automatisk tillades, hver gang du føjer en enhed til netværket.
Når du aktiverer mediestreaming, kan du vælge Flere streamingindstillinger for at se en liste over dine 
netværksenheder. Du kan vælge at tillade eller blokere specifikke enheder.

Bemærk: Du skal tillade mediestreaming på alle Sonos-højttalere, du vil bruge til at afspille musik, der er gemt 
i dit bibliotek til Windows Media Player.
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Når du har aktiveret mediedeling, skal du ændre dine Sonos-indstillinger, så musikserverne vises. Se flere 
oplysninger under Vis musikservere på Sonos.

Vis musikservere på Sonos
1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed.

2. Tryk på  > Indstillinger > Avancerede indstillinger og tænd for Vis medieservere.

Sortér mapper
Du kan sortere dine mapper efter sangnavn, sangnummer eller filnavn.

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avancerede indstillinger, og vælg en af mulighederne på rullelisten Sorter mapper efter.

Medvirkende kunstnere
Medvirkende kunstnere er de kunstnere, der vises for individuelle sange på et album, herunder kunstnere på et 
opsamlingsalbum eller et soundtrack. Du kan vælge, om du vil vise eller skjule disse individuelle kunstnere ved 
visning af Medvirkende kunstnere.

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avanceret.
3. Marker feltet Vis medvirkende kunstnere. (Hvis dette felt ikke er markeret, vises medvirkende kunstnere 

ikke).
Du kan vælge forskellige indstillinger for hver enhed, hvor Sonos-appen er installeret. 

Opsamlingsalbum
Hvis din musiksamling indeholder opsamlingsalbum eller soundtracks, kan du gruppere disse sange i dit 
musikbibliotek i stedet for at vise dem for den enkelte kunstner. Det betyder, at kunstnere, der kun optræder 
på opsamlingsalbum, ikke vises i din liste over Kunstnere.

Grupper efter albumkunstnere
Windows Media Player og visse andre afspillere anvender kategorien Albumkunstner til at gruppere 
opsamlinger og soundtracks (albumkunstneren er den person, gruppe eller komponist, som albummet 
placeres under i en butik).

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avancerede indstillinger, og vælg Albumkunstnere på rullelisten Grupper album efter.
3. Hvis du vil se de individuelle kunstnere, der vises i visningen Medvirkende kunstner, skal du markere feltet 

Vis medvirkende kunstnere. 
Hvis dette felt ikke er valgt, vises medvirkende kunstnere ikke.

Indstillingen Vis medvirkende kunstnere, som du vælger, gælder kun på denne Sonos-app til Mac eller pc. 
Hvis du har en anden Sonos-app, kan du vælge en anden visning for medvirkende kunstnere på den. 

Grupper via iTunes-opsamlingsalbum
iTunes organiserer normalt din iTunes-musikmappe som [Kunstner]/[Album]/[Navn på musiknummer]. iTunes 
indeholder en funktion, så du kan gruppere dine opsamlingsalbum sammen. Dette organiserer dine 
opsamlingsalbum og soundtracks som [Opsamlingsalbum]/[Album]/[Navn på musiknummer]. 
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I iTunes:

1. Marker individuelle sange som del af et opsamlingsalbum ved at markere sangen og derefter vælge Fil > 
Vis info. 

2. Marker feltet Samling. 
3. Vælg Oversigt > Kolonnebrowser og vælg muligheden Grupperinger. Dette vil gruppere de sange, du 

har markeret, som opsamlinger.
I Sonos:

Du kan organisere dit lokale musikbibliotek til at anvende denne iTunes-visning af opsamlingsalbum.

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avancerede indstillinger, og vælg iTunes-opsamlinger på rullelisten Grupper album efter.

Musikbiblioteket opdateres øjeblikkeligt, når du vælger denne mulighed.
3. Hvis du vil se de individuelle kunstnere, der vises i visningen Medvirkende kunstner, skal du markere feltet 

Vis medvirkende kunstnere. 
Hvis dette felt ikke er markeret, vises medvirkende kunstnere ikke.

Indstillingen Vis medvirkende kunstnere, som du vælger, gælder kun på denne Sonos-app til Mac eller pc. 
Hvis du har en anden Sonos-app, kan du vælge en anden visning for medvirkende kunstnere på den. 

Gruppér ikke opsamlingsalbum
Hvis du vælger ikke at gruppere opsamlingsalbum, vises de individuelle kunstnere i visningen Kunstnere. 

1. På menuen Administrer skal du vælge Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg fanen Avancerede indstillinger, og vælg Gruppér ikke opsamlingsalbum på rullelisten Grupper 

album efter. 

Importerede playlister (Understøttelse af M3U, WPL, PLS)
Sonos er kompatibel med iTunes-playlister samt playlister af typen M3U, WPL og PLS, der er oprettet med 
tredjepartssoftware (f.eks. iTunes, WinAmp eller Windows Media Player). Sonos ændrer ikke musik- eller 
playlistefiler, der er oprettet af andre programmer. Disse filer behandles altid som "skrivebeskyttede".

Du afspiller musik fra importerede playlister ved at trække playlist-filen (.PLS, .M3U eller .WPL) ind i den 
samme musikmappe, som du har delt med Sonos. Opdatér herefter dit musikindeks. 

Du afspiller musik fra tilpassede playlister ved at vælge Musikbibliotek > Importerede playlister.

Bemærk: iTunes-playlister importeres automatisk så længe filen "iTunes Music Library.xml" deles med Sonos 
sammen med din musik. I typiske iTunes-installationer ligger filen i iTunes-mappen.
Sonos kan ikke afspille sange, der er beskyttet af Apple's eget system til håndtering af digital 
ophavsret (DRM). 

Fra andre lydenheder
Du kan tilslutte en lydenhed som f.eks. en pladespiller eller en stereo- eller MP3-afspiller til en Play:5, Connect 
eller Connect:Amp og streame lyden til Sonos. Du skal bare tilslutte en hvilken som helst enhed, du vil have, 
og derefter vælge Ekstern kilde fra listen over musikkilder.
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Til en ekstern kilde som en forforstærket-pladespiller:

• Connect/Connect:Amp - Tilslut et standard-RCA-kabel til de analoge bøsninger Lyd ind på bagsiden 
af din Sonos-højttaler. 

• Play:5 - Du skal bruge et 3,5 mm til 3,5 mm-stereolydkabel.
Til en bærbar musikafspiller: 

• Connect/Connect:Amp - Forbind et 1/8" mini-stereo til RCA-kabel til mini-stereostikket på den bærbare 
enhed, og RCA-stikkene til bøsningerne Lyd ind på Sonos-højttaleren.

• Play:5 - Du skal bruge et 3,5 mm-ministereo til RCA-lydkabel.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger eksterne kilder eller ændrer indstillingerne, under afsnittet 
Musikkilder i Sonos-brugervejledningen. 

Gem dine favoritter
Giver dig let og hurtig adgang til den musik, du holder allermest af – direkte fra listen over musikkilder, så du 
ikke behøver at søge efter den, når du vil høre den næste gang.

Bemærk: Sange på din mobile enhed kan ikke gemmes som favoritter, fordi de følger dig og ikke altid er 
tilgængelige for Sonos.

Opret en Sonos-favorit

Når du ser noget, du vil tilføje som favorit, skal du vælge  til højre for dit valg og vælge Føj til Sonos-

favoritter. Lytter du til noget, du vil tilføje som favorit? Vælg  på panelet Afspiller nu, og vælg Føj til 
Sonos-favoritter.

Rediger en Sonos-favorit
Slet eller omdøb dine favoritter.

Vælg  til højre for dit valg.

• Slet en favorit - vælg Fjern fra Sonos-favoritter. 
• Omdøb en favorit - vælg Omdøb Sonos-favorit. 

Sonos-playlister
Sonos-playlister er musikkøer, du gemmer til senere. Du kan f.eks. oprette og gemme en jazz-playliste, en 
party-playliste eller en easy listening-playliste. 

Bemærk: Du tilføjer sange til playlister fra flere musiktjenestekonti, men du vil ikke have mulighed for at se, 
hvilken konto numrene kom fra.

Opbyg en playliste
Mens du gennemser musik, kan du oprette en Sonos-playliste eller tilføje sange til en eksisterende playliste. 

Du skal bare vælge  til højre for dit valg og vælge Føj til Sonos-playliste. 

https://www.sonos.com/guides
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Du kan også gemme en musikkø som en Sonos-playliste ved at vælge Gem kø fra panelet Kø.

Bemærk: Musik på din mobile enhed medtages ikke på Sonos-playlister, fordi de følger enheden, og derfor 
ikke altid er tilgængelige for Sonos. 

Rediger en playliste
Du kan tilføje, flytte eller slette sange fra en Sonos-playliste.

• Tilføj en sang - vælg  ved siden af den sang, du vil tilføje, og vælg Føj til Sonos-playliste.
• Slet en sang - vælg  ved siden af den sang, du vil fjerne, og vælg Fjern sang.
• Flyt en sang - vælg den eller de sange, du vil flytte, og træk dem til en ny placering i playlisten. 

Bemærk: Musik på din mobile enhed medtages ikke på Sonos-playlister, fordi de følger enheden, og derfor 
ikke altid er tilgængelige for Sonos. 

Slet en Sonos-playliste
1. Vælg Sonos-playlister fra listen over musikkilder.

2. Vælg  ved siden af den playliste, du vil slette, og vælg Slet playliste. 

Bemærk: Hvis du sletter en playliste, som også er en Sonos-favorit, kan du se, hvordan du fjerner den fra dine 
Sonos-favoritter under Rediger en Sonos-favorit.

Omdøb en Sonos-playliste

1. Vælg Sonos-playlister fra listen over musikkilder.

2. Vælg  ved siden af den playliste, du vil omdøbe, og vælg Omdøb playliste. 

Bemærk: Hvis du omdøber en Sonos-playliste, der også er en Sonos-favorit, ændres navnet på playlisten 
ikke i listen over Sonos-favoritter. 

Alarmer og dvaletimer
Vågn op til musik, du elsker, ved at indstille en alarm med din yndlingssang, -radiostation eller -playliste:

Tilføj en alarm
1. Vælg Alarmer , og vælg Tilføj (pc) eller  (Mac).
2. Vælg tidspunkt og andre indstillinger inklusive:

• Rum – Indstil alarmen til afspilning i et rum eller en gruppe af rum
• Musik – Vælg den musik, du vil vågne til
• Varighed – Vælg, hvor længe alarmen skal spille
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• Medtag grupperede rum - Vælg dette for at afspille alarmen i de rum, der er grupperede, når alarmen 
lyder. Den afspilles ikke i de rum, der var grupperede, da alarmen oprindeligt blev føjet til Sonos.

• Bland musik – Angiv afspilningstilstanden for at blande den valgte alarmmusik.
3. Vælg OK.
4. Markér feltet Til for den alarm, som du vil slå til.
Bemærk: Hvis den musik, du har valgt, ikke er tilgængelig, når alarmen aktiveres (f.eks. en radiostation på 

internettet, der er utilgængelig), afspiller alarmen Sonos-lyden i stedet.

Slet en alarm
1. Vælg Alarmer.

2. Vælg den alarm, som du vil slette, og vælg Fjern (pc) eller  (Mac).

Indstil timer for dvaletilstand
Fald i søvn til musik - indstil en timer, der slukker musikken.

1. Vælg Dvaletimer.
2. Vælg det ønskede tidsrum.
3. Hvis du vil deaktivere dvaletimeren, skal du vælge Fra på listen.
Når en dvaletimer er aktiv, vises tiden ved siden af Timer for dvaletilstand.

Sonos-systemopdateringer
Sonos bliver hele tiden bedre ved at levere gratis softwareopdateringer

Vælg  Opdater nu for at komme i gang. 

Du kan også søge efter softwareopdateringer ved at vælge Søg efter softwareopdateringer fra menuen 
Administrer (pc) eller menuen Sonos (Mac).

Dine Sonos-produkter vil alle blive opdateret, fordi de skal køre den samme software. Denne proces kan tage 
adskillige minutter afhængigt af din netværksforbindelse.

Advarsel: Undlad at frakoble Sonos-produkter under opdateringen. Kontakt Sonos Kundesupport, hvis der 
opstår fejl.

Du kan få flere oplysninger på http://faq.sonos.com/updateissue.

http://faq.sonos.com/updateissue
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Indstillinger

Sonos-konti
Når du opsætter Sonos, opretter du en konto for at administrere og udvide dit system. Brug mobilappen eller 
www.sonos.com, når du vil have adgang til din konto.

Betaprogrammer
Sonos lader kunder afprøve Sonos-betasoftware for at teste nye funktioner og hjælpe os med at forbedre 
vores produkter. Når du anvender betasoftware, er deling af brugsdata automatisk aktiveret. 

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed.

2. Tryk på  > Indstillinger > Avancerede indstillinger.
3. Tryk på Betaprogram.

Forældrestyring
Du kan begrænse adgangen til musik med voksent indhold. Gå til  Indstillinger > Forældrestyring i 
mobilappen.

Sprogpræference 
Hvis du bruger en pc, skal du vælge Skift sprog fra menuen Administrer. Vælg et nyt sprog, og vælg 
Genstart.

Hvis du bruger en Mac, vil Sonos forsøge at anvende det sprog, du har valgt til dit OS X®-operativsystem 
(systemindstillinger).

Forbind til endnu et Sonos-system
Sonos-appen giver dig nem og hurtig adgang til alle de Sonos-systemer, du benytter regelmæssigt – fx på 
arbejde og hjemme. Når du tilføjer endnu et Sonos-system, oprettes der automatisk forbindelse, når du 
bevæger dig fra ét sted til et andet. Musiktjenester er unikke for hvert Sonos-system. Hvis du eksempelvis 
tilføjer Spotify til dit Sonos-system på arbejdet, men ikke til Sonos-systemet i dit hjem, vil Spotify ikke vises i 
listen over musikkilder, når du er hjemme. 

Åbn appen, og vælg Lad os oprette forbindelse.

Skift til trådløs opsætning
Hvis du har sluttet en Sonos-højttaler til routeren med et kabel, og du gerne vil bruge den i et andet rum, kan 
du bruge mobilappen til at skifte til en trådløs opsætning. Har du en Bridge eller en Boost tilsluttet routeren, 
skal den fortsat være tilsluttet.

https://www.sonos.com


UNDLAD AT FRAKOBLE Sonos-produktet fra routeren, før du har fuldført nedenstående trin:

1. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed.

2. Gå til  > Indstillinger > Avancerede indstillinger > Trådløs opsætning. 
Sonos registrerer dit trådløse netværk. 

3. Indtast adgangskoden til dit trådløse netværk.
4. Når adgangskoden er accepteret, kan du koble Sonos-højttaleren fra routeren og flytte den til en ny 

placering.

Har du fået en ny router?
Hvis du køber en ny router eller skifter internetudbyder (ISP), skal du genstarte dine Sonos-produkter, når 
routeren er installeret. 

Bemærk: Hvis du har et Sonos-produkt forbundet til din router, og en tekniker fra internetudbyderen forbinder 
det til den nye router for dig, behøver du blot at genstarte dine andre Sonos-produkter.

1. Når routeren er konfigureret, skal du tage strømstikket ud af dit Sonos-produkt i mindst fem sekunder.
2. Forbind alle lysnetledninger igen – hvis et Sonos-produkt plejer at være forbundet til din router, bør du 

starte med dette produkt.
Højttalernes statuslamper skifter til konstant hvidt på hvert produkt, når de er færdige med at genstarte.
Hvis du ikke har et Sonos-produkt forbundet til din router, skal du også skifte adgangskoden til netværket 
i Sonos-appen.

Skift adgangskoden til dit netværk
Hvis du skifter adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk, og du ikke har et Sonos-produkt forbundet til din router, 
skal du skifte adgangskoden i Sonos.

1. Slut en af dine Sonos-højttalere til din router med et Ethernet-kabel.
2. Åbn Sonos-appen på en mobilenhed.

3. Gå til  > Indstillinger > Avancerede indstillinger > Trådløs opsætning.
4. Når du er færdig, kan du koble højttaleren fra routeren og flytte den tilbage til sin oprindelige placering.

Sluk Sonos
Sonos er konstrueret til at være tændt hele tiden. Systemet bruger et minimum af elektricitet, når det ikke 
afspiller musik.

• Du kan stoppe musikken i et rum eller en rumgruppe ved at klikke på Play/Pause i appen eller på 
højttaleren.

• Du kan hurtigt stoppe musik i alle rum ved at vælge Stop alt på panelet Rum.
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Feedback på produktguide?
Vi ser frem til at høre fra dig! Vi læser din feedback omhyggeligt og bruger den til at hjælpe os med at forbedre 
vores produktguide. Skriv til os på: docfeedback@sonos.com

Hvis du har problemer med dit Sonos-system, bedes du kontakte kundeservice, så de kan hjælpe. Send dem 
en e-mail på http://www.sonos.com/emailsupport.

Har du brug for mere hjælp?
• Tryk på  > Hjælp og tip for at få simple tip om, hvordan du får mest ud af dine højttalere.
• Besøg vores sider med ofte stillede spørgsmål (FAQ) her: www.sonos.com/support.
• Du kan stille et spørgsmål på http://www.sonos.com/emailsupport. 

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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