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Systemopsætning
Er du ny bruger af Sonos?
Du skal blot følge nogle få trin for at klargøre dit trådløse Sonos HiFi-system. Gennemlæs kravene til dit 
hjemmenetværk på Dit hjemmenetværk for at sikre dig, at dit hjem er klar til Sonos, og gå derefter til 
Opsætning af et nyt Sonos-system for at få vejledning til installationen.

Se flere oplysninger om Sonos-produkter og gennemse vores produktguider på www.sonos.com/guides.

Har du allerede Sonos?
Hvis du føjer produkter til et eksisterende Sonos-system, skal du gå til Tilslutning til et eksisterende Sonos-
system for at få flere oplysninger. 

Sonos-appen
Download den gratis Sonos-app til enhver kompatibel enhed:

• Sonos-app (iOS) – iPhone, iPad og iPod touch, der kører iOS 9.0 eller senere
• Sonos-app (Android) – Android 4.3 og højere
• Sonos-app (PC) – Windows® 7 og højere 
• Sonos-app (Mac) – Macintosh® OS X 10.10 eller senere 

Hent appen til din computer fra www.sonos.com/support/downloads. 

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

http://www.sonos.com/guides
www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
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Dit hjemmenetværk
Din enhed være forbundet til samme netværk som Sonos, for at du kan bruge din Sonos-app. Benyt følgende 
link, hvis du har brug for hjælp: http://faq.sonos.com/notfound. 

Krav
For at få adgang til musiktjenester, netradio og digital musik lagret på din computer eller på en 
netværksforbundet lagringsenhed (NAS) skal dit hjemmenetværk leve op til følgende krav:

• Et DSL-/kabelmodem med høj hastighed eller en bredbåndsforbindelse baseret på optisk fiber for at 
sikre korrekt afspilning af internetbaserede musiktjenester. (Hvis din internetudbyder kun tilbyder internet 
via satellit, kan du opleve problemer med afspilning på grund af svingende downloadhastigheder.)

• Hvis ikke dit modem er et kombineret modem/router, skal du installere en trådløs router før du 
konfigurerer Sonos, for at få fuldt udbytte af Sonos’ automatiske opdateringer eller for at benytte en 
musikstreamingtjeneste. 

• Slut en SONOS BOOST eller højttaler til din router, hvis: 
• Du har et hjem, hvor wi-fi-ydeevnen ikke er pålidelig, og du vil gerne styrke dit Sonos-systems trådløse 

ydeevne.

• Din wi-fi-netværk arbejder allerede på højtryk med videostreaming og surfing på nettet, og du vil gerne 
lave et separat trådløst netværk, der udelukkende er til dine Sonos-højttalere.

• Dit netværk anvender udelukkende 5 GHz (kan ikke ændres til 2,4 GHz).

• Du har konfigureret din router, så den kun understøtter 802.11n, og du kan ikke ændre indstillingerne 
til at understøtte 802.11 b/g/n.

• For at få det bedste resultat skal du forbinde den computer eller det NAS-drev, som indeholder din 
personlige samling af musik, til dit hjemmenetværks router via et Ethernet-kabel. 

Bemærk:Dit netværk skal have en internetforbindelse med høj hastighed, da 
Sonos-systemet er konstrueret til at opdatere softwaren gratis online. Dit Sonos-
system skal være registreret for at modtage disse opdateringer, så sørg for at 
registrere dig under konfigurationsprocessen. Vi deler ikke din e-mail-adresse 
med andre firmaer.

Bemærk:Sonos kommunikerer over et 2,4 GHz-hjemmenetværk, som 
understøtter 
802.11 b/g/n trådløs teknologi. Kun 802.11n-netværkkonfigurationer understøttes 
ikke – du kan enten ændre router-indstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et 
Sonos-produkt til din router.

http://faq.sonos.com/notfound
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Kompatible musiktjenester
Sonos virker gnidningsfrit med de fleste musiktjenester – herunder Apple Music™, Deezer, Google Play 
Musik, Pandora, Spotify og radio fra TuneIn – såvel som med downloads fra enhver tjeneste, der udbyder 
DRM-frie sange. Tilgængelige tjenester varierer efter region. 

Se en komplet liste på www.sonos.com/music. 

Kompatible playlisteformater
• iTunes®
• Napster®
• Windows Media Player® 
• WinAmp®

Kompatible lydformater
• MP3
• AAC (uden DRM)
• WMA uden DRM (heriblandt købte Windows Media-downloads)
• AAC (MPEG4)
• AAC+
• Ogg Vorbis
• Apple Lossless
• Flac (lossless) 
• 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.

• Tidligere købte Apple "Fairplay" DRM-beskyttede sange skal muligvis opgraderes. Se Apple for flere 
oplysninger. Formatet WMA Lossless understøttes ikke i øjeblikket.

Kompatible streamingformater
• MP3
• WMA
• HLS/AAC

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

Bemærk:Se de opdaterede systemkrav, herunder understøttede 
operativsystemer, på vores websted på http://faq.sonos.com/specs.

http://faq.sonos.com/specs
http://www.sonos.com/music
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Sonos opsætningsguide
Trådløs standardopsætning

Sonos virker nu på dit trådløse hjemmenetværk. Denne opsætning er ideel for ethvert hjem med god Wi-Fi-
dækning (trådløs opsætning afhænger af, hvor kraftigt din routers Wi-Fi er).

BOOST-opsætning

Tislut en BOOST, BRIDGE eller Sonos-afspiller permanent til din router med et Ethernet-kabel for at oprette et 
separat trådløst netværk kun for Sonos, så du har et pålideligt trådløst netværk, uanset hvor stort dit hjem er, 
eller hvor mange Wi-Fi-enheder du anvender. (Denne opsætning er påkrævet for visse 
hjemmekonfigurationer. Se Systemkrav for Sonos-opsætning herunder.)

BOOST-opsætning er ideelt for: 

• Større hjem, hvor Wi-Fi-ydelsen ikke er pålidelig eller ikke kan nå alle de rum, hvor du gerne vil have 
musik.

• Hjem, hvor Wi-Fi-netværket allerede arbejder på højtryk med videostreaming og surfing på nettet, og du 
vil gerne lave et separat trådløst netværk, der udelukkende er til dine Sonos-højttalere.

Hvis du allerede har en BRIDGE, anbefaler vi, at du lader den være tilsluttet – du får allerede alle fordelene ved 
at have et separat trådløst netværk kun for Sonos.

Systemkrav for Sonos-opsætning
Trådløs standardopsætning understøttes på:

• Hjemmenetværk med 2.4 GHz, der understøtter trådløs 802.11b/802.11g-teknologi 
• Hjemmenetværksroutere, der er sat op til at bruge åbne (uden sikkerhed) eller WEP/WPA/WPA2. 

BOOST-opsætning er påkrævet til:

• Routere, der kun understøtter 802.11n (trådløs standardopsætning kræver 802.11b/802.11g)
• Routere, der kun understøtter 5 GHz (og ikke kan skifte til 2.4 GHz)
• Adgangspunkter, der er sat op til at kræve certifikater eller anden form for virksomhedsdokumentation 

(som “802.1X”, “RADIUS” eller “WPA/WPA2 Enterprise”)
• Routere sat op til WEP, der ikke bruger første nøgleindeks
• Netværk med trådløse netværksforlængere

Opsætning af et nyt Sonos-system
Trin 1: (VALGFRIT) Hvis du har købt et Sonos-produkt til at slutte til din router, 
skal du tilslutte det nu ved hjælp af et Ethernet-kabel. Ellers skal du springe dette 
trin over.
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Hvorfor skulle jeg slutte mit Sonos-produkt til min router?
• Hvis du har et hjem, hvor Wi-Fi-ydeevnen ikke er pålidelig, og du vil gerne styrke dit Sonos-systems 

trådløse ydeevne.
• Hvis dit Wi-Fi-netværk allerede arbejder på højtryk med videostreaming og surfing på nettet, og du gerne 

vil lave et separat trådløst netværk, der udelukkende er til dine Sonos-højttalere.
• Hvis du udelukkende har et 5 GHz-netværk (Sonos anvender 2,4 GHz).

Hvilket Sonos-produkt skal jeg tilslutte min router?
• Hvis du ikke har planer om at lytte til musik i dette rum, kan du slutte en SONOS BOOST til din router.
• Hvis du vil lytte til musik i dette rum, skal du vælge det produkt, der fungerer bedst i dit hjem:

• Tilslut en alt-i-én Sonos-afspiller som fx PLAY:5

• Tilslut en Sonos CONNECT:AMP™ og dine højttalere

• Tilslut en Sonos CONNECT™ og en ekstern forstærker eller aktive højttalere

• Tilslut en Sonos PLAYBAR®, hvis du vil se tv i det rum, hvor routeren er placeret 

Forbind ikke Sonos-produktet direkte til dit kabel- eller DSL-modem, medmindre dit modem har en indbygget 
router. 

Illustration af opsætning (til router) 
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Alternativ illustration af opsætning (ingen ledig routerport)

Hvis du ikke har en ledig port i routeren, kan du frakoble din computer fra routeren og slutte den til Sonos-
produktet i stedet for. Slut herefter Sonos-produktet til den routerport, som computeren hidtil har været 
tilsluttet (se BOOST-eksemplet herunder).

Trin 2: Placer andre Sonos-produkter i dine rum efter behov
Placer de Sonos-produkter, du har købt, i dine rum efter behov. Du vil blive bedt om at føje dem til dit Sonos-
system i trin 3.

• Har du købt en alt-i-én-afspiller (som PLAY:5), skal du tilslutte strøm og gå til trin 3 på Trin 3: Download 
og installer en Sonos-app.

• Hvis du har købt en Sonos CONNECT:AMP, finder du flere oplysninger under Sådan tilføjes en 
CONNECT:AMP. 

• Hvis du har købt en Sonos CONNECT, finder du flere oplysninger under Sådan tilføjes en CONNECT.
• Hvis du har købt en SONOS PLAYBAR, finder du flere oplysninger under Sådan tilføjes en PLAYBAR.
• Hvis du har købt en SONOS SUB, finder du flere oplysninger under Sådan tilføjes en SUB.

Sådan tilføjes en CONNECT:AMP
1. Tilslut de ønskede højttalere.

• Dine højttaleres effektspecifikation skal være mindst 75 W for 8 Ohm-højttalere og mindst 150 W for 4 
Ohm-højttalere. Tilslut ikke højttalere, der er specificeret under 4 ohm. 

• Brug din tommel- eller pegefinger til at skubbe den fjederpåvirkede bøsning indad for at få adgang til 
tilslutningshullet.

Bemærk:Hvis du foretrækker at kabelforbinde dine Sonos-produkter, skal du blot 
slutte dem til din router eller til Ethernet-porten på et andet Sonos-produkt (eller et 
aktivt udtag i væggen, hvis du har indbyggede kabler) med et standard-Ethernet-
kabel.
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• Isæt den afisolerede ende af højttalerkablet i hullet, og slip bøsningen. Den afisolerede del skal sidde godt 
fast i bøsningen.

• Gentag proceduren for at montere de øvrige højttalerkabler.

• Hvis dine højttalere har bananstik, kan du slutte stikkene direkte i bananbøsningerne på bagsiden af din 
CONNECT:AMP i stedet for.

2. Sæt lysnetledningen i stikkontakten – kontroller at spændingskontakten på bagsiden af din 
CONNECT:AMP er indstillet i den korrekte position for dit land, før du tænder for strømmen.

Efter et øjeblik begynder statusindikatoren at blinke grønt (hvis dette Sonos-produkt tidligere har været 
tilsluttet et andet Sonos-system, lyser statusindikatoren muligvis konstant hvidt i stedet for).

(Se yderligere oplysninger i produktvejledningen til CONNECT:AMP: 
Sonos CONNECT:AMP produktvejledning.)

Bemærk:Forbind den røde (+) terminal og den sorte (-) terminal med de 
tilsvarende terminaler på Sonos CONNECT:AMP. Forkert tilslutning af faser vil 
resultere i et mudret lydbillede og manglende retningsbestemmelse af lyden. 

Ved tilslutning skal du kontrollere at ingen af lederne i højttalerkablet kommer i 
kontakt med den tilstødende terminal på bagpanelet. 

http://www.sonos.com/support/productguide/en/connect-amp/index.html
http://www.sonos.com/support/productguide/en/connect-amp/index.html
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Sådan tilføjes en CONNECT
til en hjemmebiograf eller en forstærker

1. Vælg en af de følgende muligheder:
• Hvis du har digitale indgange på din hjemmebiograf eller din forstærker, kan du enten bruge et optisk 

TOSLINK®-kabel eller et digitalt koaksialkabel til at slutte CONNECT's digitale udgang til den digitale 
indgang på receiveren.

• Hvis du har analoge indgange på din hjemmebiograf eller din forstærker, kan du bruge et standard-RCA-
kabel til at slutte din CONNECT's analoge lydudgange til lydindgangene på receiveren. 

2. Sæt lysnetledningen i CONNECT og i en stikkontakt.
Efter et øjeblik begynder statusindikatoren at blinke grønt (hvis dette Sonos-produkt tidligere har været 
tilsluttet et andet Sonos-system, lyser statusindikatoren muligvis konstant hvidt i stedet for).

3. Vælg den tilhørende indgangskanal på receiveren. 
Når du har afsluttet konfigurationen af dit Sonos-system, bør du læse produktvejledningen til Sonos 
CONNECT for at få hjælp til indstilling af lydstyrken: Sonos CONNECT produktvejledning. 

til en computer eller aktive højttalere

1. Slut computerens lydindgang til CONNECT's lydudgang.
• Du skal bruge et stereo mini-til-RCA Y-adapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at slutte 

Sonos-komponentens analoge lydudgang til computerens lydindgang. 
• Du kan få brug for et Y-lydadapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at slutte højttalerne 

til lydudgangene på Sonos-produktet. Hvis dine højttalere har et 1/8" stereohanstik, skal du montere en 
hun/hun-kobling mellem højttalerstikket og Y-lydadapterkablet.

2. Sæt lysnetledningen i CONNECT og i en stikkontakt. 
Statusindikatoren begynder at blinke hvidt (hvis dette Sonos-produkt tidligere har været tilsluttet et andet 
Sonos-system, lyser statusindikatoren muligvis konstant hvidt i stedet for).

http://www.sonos.com/support/productguide/en/connect/index.html
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Sådan tilføjes en PLAYBAR
Før installation af din Sonos PLAYBAR skal du sørge for, at alle eksterne komponenter, som f.eks. din set-top-
boks, dvd-afspiller, osv., er sluttet direkte til dit tv.

Hvis du har en eksisterende hjemmebiograf eller surround sound-udstyr, skal du koble det fra dit tv.

1. Vælg en placering til din PLAYBAR. Se produktguiden til PLAYBAR for hjælp til dette trin.
2. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.
3. Tilslut det optiske lydkabel (medfølger) mellem dit tv's digitale lydudgang (optisk) og PLAYBAR'ens 

digitale lydindgang (optisk), og pas på ikke at bukke eller sno kablet. PLAYBAR'ens digitale lydindgang 
og det optiske kabel er "D-formet" – sørg for at vende stikkene rigtigt, før du tilslutter dem.

4. Fastgør lysnetkablet til PLAYBAR'en, og tænd for strømmen. Sørg for at trykke lysnetledningen godt ind i 
PLAYBAR'en, indtil den flugter med overfladen.

(Se den komplette produktguide til Sonos PLAYBAR for yderligere oplysninger). 
Sonos CONNECT produktvejledning.)

Bemærk:PLAYBAR-hjemmebiograf med udvidelsesmuligheder

Få en 3.1-hjemmebiografoplevelse ved at koble en SUB til din PLAYBAR.
Få en 5.0-hjemmebiografoplevelse ved at parre en SUB og to højttalere, som f.eks 
to PLAY:5'ere, med din PLAYBAR.
Få en 5.1-hjemmebiografoplevelse ved at parre en SUB og to højttalere, som f.eks 
to PLAY:5'ere, med din PLAYBAR.

VIGTIGT: Sørg for at afmontere 
beskyttelseshætterne fra hver 
ende af det medfølgende optiske 
lydkabel, før det forbindes.

http://www.sonos.com/support/productguide/en/playbar/index.html
http://www.sonos.com /support/productguide/en/PLAYBAR/index.html
http://www.sonos.com /support/productguide/en/PLAYBAR/index.html
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Sådan tilføjes en SUB
Du kan parre din Sonos SUB med enhver forstærket Sonos-afspiller, som f.eks PLAY:5. Du kan ikke koble 
den til en uforstærket Sonos-afspiller, som f.eks. CONNECT. 

• SUB'en er kompatibel med Sonos-softwareversion 3.8 eller nyere. Sørg for at søge efter 
softwareopdateringer, før du føjer SUB'en til dit Sonos-system.

1. Vælg en placering til din SUB. Den er konstrueret til at levere optimal lyd, uanset hvor du placerer den.
• Du kan enten placere SUB'en lodret eller vandret. Hvis du vil anvende SUB'en vandret på et fladt gulv, 

kan du fastgøre de 4 permanente filtfødder (leveres med din SUB) i hvert hjørne. Se flere oplysninger 
under Fastgøring af SUB-fødder til vandret placering.

• SUB'en er konstrueret til at placeres på gulvet. Du kan placere den i et hjørne, mod væggen eller bag, 
under eller ved siden af ethvert møbel på enhver type gulvoverflade.

2. Isæt netadapteren, og tilslut din SUB. Sørg for at trykke lysnetledningen godt ind i SUB'en, indtil den 
flugter med overfladen. 

Du kan parre din SUB med enhver forstærket Sonos-afspiller, som f.eks PLAY:5. (Afspilleren skal tilføjes dit 
Sonos-system, før du tilkobler SUB'en).

Advarsel:Subwoofere er tunge. Vær forsigtig, når du pakker din SUB ud. Brug den 
akustiske åbning som håndtag til at løfte SUB'en ud af kassen. (Du skal altid bøje i 
knæene, når du løfter tunge genstande, så du undgår belastning af ryggen).

Bemærk:SUB'en indeholder stærke magneter. Placer ikke SUB'en i nærheden af 
udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.

Sørg for, at mindst én side af den 
rektangulære åbning (akustisk åbning) ikke 
er blokeret.

• Hvis du placerer SUB'en lodret mod 
en væg, må den akustiske åbning på 
forsiden ikke blokeres.

• Hvis du placerer SUB'en vandret på 
gulvet, må du ikke tildække 
oversiden. Efterlad mindst 3 cm. 
mellemrum langs SUB'ens overside, 
hvis den placeres under et møbel.
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Fastgøring af SUB-fødder til vandret placering
Hvis du vil placere SUB'en vandret på et jævnt gulv, leveres SUB'en med fire (4) permanente filtfødder, som 
du kan fastgøre i enhedens hjørner. Hvis du lægger SUB'en på et tæppe, eller anvender den lodret, behøver 
du ikke at fastgøre filtfødderne.

Sonos-logoet er vist på forsiden af SUB'en – du skal klæbe filtfødderne til den modsatte side af enheden. 

1. Læg SUB'en ned på et tæppe eller oven på SUB'ens filtforede pose, så Sonos-logoet vender nedad, og 
ikke er synligt.

2. Placer den vedlagte vejledning på et hjørne af enheden, og fold flapperne over siden.

3. Træk beskyttelsen af en af fødderne.
4. Tryk filtfoden (med limsiden nedad) ned mod enheden inden for den runde del af skabelonen.
5. Gentag denne proces i de andre (3) hjørner.

(Se den komplette produktvejledning til Sonos SUB for yderligere oplysninger: Sonos SUB 
produktvejledning.)

Bemærk:Filtfødderne kan ikke justeres – en stærk lim holder dem permanent 
fastgjort til SUB'en, når de er monteret. 

Skabelon til 
placering af 
filtfødder

Filtfod

http://www.sonos.com/support/productguide/en/sub/index.html
http://www.sonos.com/support/productguide/en/sub/index.html
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Trin 3: Download og installer en Sonos-app
Åbn app'en og følg vejledningen for at konfigurere dit Sonos-system – Hvis du sluttede et Sonos-produkt til 
din router, skal du først tilføje den, når du bliver bedt om det.

Download den gratis Sonos-app til enhver kompatibel enhed:

• Sonos-app (iOS) – iPhone, iPad og iPod touch, der kører iOS 9.0 eller senere
• Sonos-app (Android) – Android 4.3 og højere
• Sonos-app (PC) – Windows® 7 og højere 
• Sonos-app (Mac) – Macintosh® OS X 10.10 eller senere 

Hent appen til din computer fra www.sonos.com/support/downloads. 

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

Du kan få hjælp til download på www.sonos.com/support. 

Bemærk:Under installationen vil du muligvis se meddelelser fra din 
firewallsoftware, der viser, at Sonos-programmet forsøger at udføre bestemte 
handlinger. Du bør altid give Sonos-appen til Mac eller pc fuld adgang. Du skal 
muligvis også ændre indstillingerne på din firewallsoftware for at sikre, at Windows' 
fildeling ikke er blokeret. Se en detaljeret vejledning på vores websted på 
http://faq.sonos.com/firewall.

Når du bliver bedt om det, skal du trykke og slippe knappen/knapperne på et Sonos-produkt for at 
føje det til dit trådløse Sonos-system – Du vil høre en bekræftende lyd.

BRIDGE
SUB
DOCK

Forbin

PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5
PLAYBAR
CONNECT:AMP
CONNECT

Tryk samtidigt

BOOST

Forbin

http://faq.sonos.com/firewall
www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://www.sonos.com/support
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Trin 4: Afspil musik
Tag et valg ved at trykke Gennemse på din mobilenhed eller ved at vælge en musikkilde fra ruden MUSIK på 
en Mac eller PC.

Radio
Sonos indeholder en radioguide, som giver umiddelbar adgang til tusindvis af gratis internetradiostationer og 
udsendelser. Du kan nemt finde radiostationer fra hele verden – musik, nyheder og forskellige programmer, 
herunder arkiverede udsendelser og podcasts. 

Du kan vælge en radiostation ved blot at vælge Gennemse-> Leveret af TuneIn og vælge en station.

Musiktjenester
En musiktjeneste er en onlinemusikbutik eller en onlinetjeneste, der sælger lydprodukter pr. sang, pr. lydbog 
eller via abonnement. Sonos er kompatibel med mange musiktjenester – besøg vores websted på 
www.sonos.com/music for at se den seneste liste. (Nogle musiktjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit 
land. Se den enkelte musiktjenestes websted for flere oplysninger.) 

Hvis du på nuværende tidspunkt abonnerer på en musiktjeneste, som er kompatibel med Sonos, skal du blot 
føje dit brugernavn og din adgangskode for musiktjenesten til Sonos, og du vil derefter have øjeblikkelig 
adgang til musiktjenesten fra dit Sonos-system. 

1. Du kan tilføje en musiktjeneste ved at klikke på Mere -> Tilføj musiktjenester.
2. Vælg en musiktjeneste. 
3. Vælg Tilføj til Sonos, og følg vejledningen på skærmen. Dit login og din adgangskode verificeres af 

musiktjenesten. Så snart dine legitimationsoplysninger er blevet bekræftet, vil du være i stand til at vælge 
musiktjenesten fra Gennemse (på mobilenheder) eller ruden MUSIK (på en Mac eller PC)

Lokalt musikbibliotek
Sonos kan afspille musik fra enhver computer eller netværksforbundet lagringsenhed (NAS) på dit 
hjemmenetværk, som indeholder delte musikmapper (op til 65.000 sange). Under konfigurationsprocessen 
bliver du ledt gennem processen for adgang til dit lokale musikbibliotek (som f.eks. dit iTunes-bibliotek). På et 
senere tidspunkt ønsker du muligvis at tilføje eller fjerne mapper fra listen.

Via Sonos-app'en på en Mac eller pc

1. Vælg Administrer -> Indstillinger for musikbibliotek.
2. Vælg en af de følgende muligheder:

• Tilføj en ny musikmappe ved at vælge Tilføj (pc) eller + (Mac).
• Fjern en musikmappe ved at vælge Fjern (pc) eller - (Mac). 
• Planlæg automatiske opdateringer af musikbiblioteket ved at klikke på fanen Avanceret, og vælg 

derefter et opdateringstidspunkt.
• Opdater dit musikbibliotek en enkelt gang ved at vælge Opdater musikindeks nu i menuen 

Administrer. 

Bemærk:Vi anbefaler, at du bruger Sonos-app'en til Mac eller pc til at tilføje delte 
mapper. Se vores websted på http://faq.sonos.com/manage for flere 
oplysninger.

http://faq.sonos.com/manage
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Via Sonos-app'en på en mobil enhed

1. Vælg Mere -> Indstillinger -> Administrer musikbibliotek.
2. Vælg en af de følgende muligheder:

• Du kan tilføje en musikmappe ved at vælgeOpsætning af musikbibliotek og:

• Trykke på  -> Tilføj Ny delt mappe(iOS).

• Tryk på Tilføj Ny delt mappe (Android).

• Du kan fjerne en musikmappe ved at vælgeOpsætning af musikbibliotek og: 

• Tryk på  ved siden af den mappe, du vil fjerne (iOS).

• Tryk på mappen, og vælg Fjern delt mappe (Android).

Sonos indekserer din lokale musik, 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 Sonos-musikbibliotek.

• Opdater dit musikbibliotek ved at vælge Opdater musikindeks nu. Hvis du ønsker, at musikbiblioteket 
opdateres automatisk hver dag, skal du vælge Planlæg opdateringer for musikindeks og herefter 
vælge et opdateringstidspunkt.

Afspilning af musik fra din mobilenhed
Du kan afspille musik og podcasts gemt på alle mobilenheder, der er på samme netværk som Sonos. Tryk 
blot på Gennemse -> På denne [mobilenhed].

Google Play Musik (Android-enheder)
Du kan afspille musik til Sonos direkte fra appen Google Play Music på enhver Android-enhed. Funktionen er 
tilgængelig for både Google Play Musik-kunder med Standard- og All Access-abonnement. 

For at sende musik direkte fra appen Google Play Musik til Sonos skal du både have appen Google Play 
Musik og Sonos-appen installeret på din mobile enhed. 

Du skal blot åbne appen Google Play Musik og oprette forbindelse til et Sonos-rum eller -rumgruppe for at 
starte musikken.

Styr Sonos fra Spotify-appen
Du kan altid spille musik fra Spotify i Sonos-appen. Nu kan du også kontrollere Sones direkte fra Spotify-
appen (kun Premium-abonnenter). 

Når du lytter til musik i Spotify-appen, skal du vælge TILGÆNGELIGE ENHEDER for at oprette forbindelse til 
et Sonos-rum eller rumgruppe. 

Du skal have en Sonos-konto for at bruge denne funktion. Hvis du ikke har en, skal du vælge en af følgende 
muligheder:

• På en mobilenhed skal du gå til Mere -> Indstillinger -> Avancerede indstillinger -> Styr Sonos fra 
Spotify.

• På en PC, gå til Administrer -> Indstillinger, og vælg Avanceret. Fra fanen Musikkilder skal du vælge 
Styr Sonos fra Spotify.

• På en Mac, gå til Sonos -> Indstillinger, og vælg Avanceret. Fra fanen Musikkilder skal du vælge Styr 
Sonos fra Spotify.
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Tilslutning til et eksisterende Sonos-system
Når du har konfigureret Sonos-systemet, kan du altid nemt tilføje yderligere Sonos-produkter (op til 32).

1. Vælg en placering af dit nye Sonos-produkt. Se placeringstip på www.sonos.com/guides i de relevante 
produktvejledninger.

2. Fastgør lysnetkablet og tænd for strømmen. Sørg for at skubbe lysnetledningen helt ind i enheden.

3. Vælg en af de følgende muligheder:
• På en mobilenhed skal du gå til Mere -> Indstillinger -> Tilføj en Afspiller eller SUB , og følg 

vejledningen.
• På en Mac eller PC skal du gå til Administrer -> Indstillinger -> og følge vejledningen.

Tykke vægge, 2,4 GHz-trådløse telefoner eller tilstedeværelsen af andre trådløse enheder kan forstyrre eller 
blokere de trådløse signaler fra Sonos. Hvis du oplever problemer efter placering af et Sonos-produkt, kan du 
prøve en eller flere af følgende løsninger – flyt Sonos-produktet, skift den trådløse kanal, som dit musiksystem 
anvender, slut et Sonos-produkt til din router med et kabel, hvis din konfiguration i øjeblikket er trådløs. 

Trådløs opsætning
Hvis du i øjeblikket har sluttet et Sonos-produkt til routeren med et kabel, og du gerne vil skifte til en trådløs 
konfiguration, skal du følge nedenstående trin. Et skift til trådløs konfiguration kan være en god idé, hvis du i 
øjeblikket har en afspiller tilsluttet routeren med et kabel og ønsker at flytte afspilleren til et andet rum. Har du 
en BRIDGE eller en BOOST tilsluttet routeren, anbefaler vi fortsat at lade den være tilsluttet.

UNDLAD AT FRAKOBLE Sonos-produktet, som er tilsluttet routeren med et kabel, før du har fuldført 
nedenstående trin.

1. Vælg en mulighed:
• På en mobil enhed skal du gå til Mere -> Indstillinger -> Avancerede indstillinger -> Trådløs 

opsætning.
• På en pc skal du gå til Administrer -> Indstillinger -> Avanceret. På fanen Generelt skal du vælge 

Trådløs opsætning.
• På en Mac skal du vælge Indstillinger -> Avanceret i menuen Sonos. På fanen Generelt skal du vælge 

Trådløs opsætning.
Sonos registrerer dit trådløse netværk. 

2. Indtast adgangskoden til det trådløse netværk.
3. Når adgangskoden er accepteret, kan du koble afspilleren fra routeren og flytte den til en ny placering.

Systemregistrering
Under registreringen skal du oprette en Sonos-konto, så du kan håndtere og udvide dit Sonos-system – både 
i appen og på www.sonos.com.

Du kan tilgå din konto når som helst ved at vælge Mere -> Indstillinger -> Min Sonos-konto i Sonos-appen 
på en mobilenhed eller ved at vælge Min Sonos-konto fra menuen Hjælp i Sonos-appen på Mac og pc.

Bemærk:Hvis du foretrækker en kabelbaseret tilslutning, skal du forbinde et 
standard-Ethernet-kabel mellem din router eller et andet Sonos-produkt (eller et 
aktivt netværksstik, hvis du har indbyggede kabler) og en Ethernet-port på 
bagsiden af det nye Sonos-produkt.

http://www.sonos.com
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Hvis du ikke allerede registreret dig, skal du gå til Indstillinger -> Avancerede indstillinger og vælge 
Systemregistrering i Sonos-appen på en mobilenhed eller vælge Registrering af Sonos-system fra menuen 
Hjælp i Sonos-appen på en Mac eller pc.

Brugsdata
Du kan hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester ved at lade Sonos indsamle brugsdata om, 
hvordan du anvender dit Sonos-system. Vi videregiver aldrig disse oplysninger til tredjepart. Du kan få mere at 
vide på vores websted på 
www.sonos.com/legal/usage-data. 

Du kan altid ændre dine indstillinger senere.

Via Sonos-app'en på en mobil enhed
1. Vælg Mere -> Indstillinger. 
2. Tryk på Avancerede indstillinger -> Brugsdata.

Via Sonos-app'en på en Mac eller pc
1. Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger (Mac).
2. Vælg Avancerede indstillinger -> Brugsdata.

Brug af ekstern kilde
Du kan tilslutte en ekstern kilde, såsom en bærbar musikafspiller, til en hvilken som helst Sonos-afspiller, der 
har en forbindelse til en ekstern kilde. Kilden bliver automatisk registreret, så snart du tilslutter den.

PLAY:5

Til en bærbar musikafspiller: Tilslut et 3,5 mm til 3,5 mm-stereolydkabel fra den bærbare enheds lydudgang 
til lydindgangen på PLAY:5. 

Til en ekstern kilde som en cd-afspiller: Brug et 1/8" (3,5 mm) mini-stereo til RCA-kabel – forbind mini-
stereostikket til PLAY:5, og tilslut RCA-kablet til bøsningerne på den eksterne kilde.

TILSLUT ELLER CONNECT:AMP

Til en bærbar musikafspiller: 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-afspilleren.

Til en ekstern kilde som en cd-afspiller: Tilslut et standard-RCA-kabel til de analoge bøsninger Lyd ind på 
bagsiden af din SONOS CONNECT. 

Afspil musik
Med mobilenhed: Vælg Gennemse -> Ekstern kilde, og vælg den eksterne kildeenhed.

På Mac eller pc: Vælg Ekstern kilde fra fanen MUSIK Klik på ved siden af musikkilden, og vælg Afspil 
nu.

http://www.sonos.com/legal/usage-data
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Skift indstillinger

På en mobil enhed skal du gå til Mere -> Indstillinger -> Rumindstillinger. Vælg den Sonos-højttaler, som 
kilden er forbundet til, og tryk derefter på Ekstern kilde. 

På Mac eller pc: Vælg Administrer -> Indstillinger (pc) eller Sonos -> Indstillinger -> Rumindstillinger 
(Mac). Vælg Sonos-højtaleren, som kilden er forbundet til fra rullegardinmenuen Rumindstillinger for, og klik 
på Ekstern kilde. 

Indstillinger:

• Navn på ekstern kilde: Vælg et navn fra listen.
• Niveau for ekstern kilde: Standardniveauet for en typisk ekstern indgang tildeles automatisk til hver 

kilde. Hvis lydstyrken er for lav, kan du vælge et højere indgangsniveau. (Du vil muligvis opleve 
forvrængning af lyden ved højere lydniveauer, hvis du indstiller niveauet for højt).

• Autoplay-rum: Vælg det rum, som den eksterne enhed skal afspilles i, når den er forbundet til Sonos. 
• Medtag grupperede rum: Hvis funktionen er slået til, vil den eksterne enhed afspille i rum, der er 

grupperet med Autoplay-rummet.
• Anvende Autoplay-lydstyrke: Klik på feltet Anvend Autoplay-lydstyrke, hvis du vil anvende den 

eksterne kilde til at justere lydstyrken i Autoplay-rummet. Brug skydebjælken for at indstille 
standardlydstyrken.

Afkodningsindstillinger for ekstern kilde

Når du har sluttet eksterne musikkilder til et Sonos-produkt, fastlægger afkodningen for den eksterne kilde, 
hvordan Sonos afkoder de data, der kommer fra disse kilder. Dit Sonos-system anvender som standard 
automatisk for at give den mest optimale lydafspilning. Sonos anbefaler, at du ikke ændrer dette. Hvis du 
alligevel foretager ændringer, anbefaler vi følgende vejledning til brug:

Anvend Ukomprimeret, hvis:

• Du ønsker optimal ydelse i hjemmebiografer. 
• Du ønsker at levere lyd af højeste kvalitet for dit Sonos-system (dette valg kræver større 

netværksbåndbredde end komprimeret lyd).
Anvend Komprimeret, hvis:

• Du tilslutter mere end 4 rum trådløst.
• Du er i omgivelser med omfattende trådløs interferens, og oplever udfald.

Du kan ændre indstillingen for afkodning af eksterne kilder ved at vælge en af følgende muligheder:

• På en mobil enhed, gå til Mere -> Indstillinger -> Avancerede indstillinger -> Lydkomprimering.
• På en PC, gå til Administrer -> Indstillinger -> Avanceret.
• På en Mac, gå til Sonos -> Indstillinger -> Avanceret. 



Produktguide18
Brug af ekstern udgang
Du kan nemt slutte din hjemmebiograf, dit stereoanlæg eller aktive højttalere til en Sonos CONNECT. 
Afhængigt af modellen kan du anvende analoge eller digitale udgange for tilslutning af en ekstern forstærker. 
CONNECT har både digitale og analoge udgange, mens ZonePlayer 100 har analoge udgange. 
CONNECT:AMP er ikke udstyret med lydudgange.

Du kan få hjælp til tilslutning af en enhed i dokumentationen, der blev leveret med dit Sonos-produkt. Se også 
http://faq.sonos.com/lineout.

Sådan styrer du lydstyrken via din hjemmebiograf
1. Vælg en af de følgende muligheder:

• På en mobil enhed, gå til Mere -> Indstillinger -> Rumindstillinger. 
• På en pc skal du gå til Administrer -> Indstillinger-> Rumindstillinger.
• På en Mac skal du gå til Sonos -> Indstillinger -> Rumindstillinger. 

2. Vælg det Sonos-produkt, der er tilsluttet din hjemmebiograf, og vælg derefter Niveau for linjeudgang -> 
Fast.

Styring af lydstyrken fra Sonos
1. Vælg en af de følgende muligheder:

• På en mobil enhed, gå til Mere -> Indstillinger -> Rumindstillinger. 
• På en pc skal du gå til Administrer -> Indstillinger-> Rumindstillinger.
• På en Mac skal du gå til Sonos -> Indstillinger -> Rumindstillinger. 

2. Indstil din hjemmebiografs eller din lydenheds lydstyrke til et typisk lytteniveau. 
3. Vælg den Sonos-afspiller, der er tilsluttet din hjemmebiograf, og vælg derefter Niveau for linjeudgang -> 

Variabel.
4. Juster lydstyrken på dit Sonos-system, så du kan høre musik. Det kan være i den høje ende af 

lydstyrkeskalaen.
5. Om nødvendigt kan du indstille lydstyrken på din hjemmebiograf igen, så lydstyrkeområdet for 

controlleren dækker dit typiske lytteområde. 

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

1. Tag netledningen til alle dine Sonos-produkter ud af stikkontakten i mindst 5 sekunder.
2. Tilslut dem en efter en, og begynd med det Sonos-produkt, der er forbundet til din router (hvis der normalt 

er tilsluttet et). 

Bemærk:Når niveauet for den eksterne udgang på din Sonos-afspiller er Fast, kan 
du ikke justere lydstyrken eller indstillingerne for equalizeren med en Sonos-app.

Bemærk: Hvis ISP-teknikeren tilslutter et Sonos-produkt til den nye router, 
behøver du kun at genstarte dine trådløse Sonos-produkter.

http://faq.sonos.com/lineout
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Vent, indtil dine Sonos-produkter er genstartet. Statuslamperne skifter til konstant hvidt på hvert produkt, 
når genstarten er fuldført.

Hvis din Sonos-opsætning er helt trådløs (du har ikke et Sonos-produkt tilsluttet routeren), skal du også 
ændre adgangskoden til dit netværk. Følg nedenstående trin:

1. Slut midlertidigt en af dine Sonos-afspillere til den nye router med et Ethernet-kabel.
2. Gå til Mere -> Indstillinger -> Avancerede Indstillinger-> Trådløs opsætning.

Sonos vil registrere dit netværk. 
3. Angiv adgangskoden til dit trådløse netværk.
4. Når adgangskoden er accepteret, skal du koble afspilleren fra routeren og flytte den tilbage til sin 

oprindelige placering.

Jeg vil ændre adgangskoden til mit trådløse netværk
Hvis dit Sonos-system er konfigureret trådløst, og du ændrer adgangskoden til dit trådløse netværk, skal du 
også ændre den på dit Sonos-system.

1. Slut midlertidigt en af dine Sonos-afspillere til din router med et Ethernet-kabel.
2. Vælg en af de følgende muligheder:

• Via Sonos-app'en på en mobilenhed skal du vælge Mere -> Indstillinger -> Avancerede indstillinger -
> Trådløs opsætning.

• Via Sonos-app’en på en pc, gå til Indstillinger -> Avanceret  i menuen Administrer. På fanen Generelt 
skal du vælge Trådløs opsætning.

• Via Sonos-app’en på en Mac, gå til Indstillinger -> Avanceret i menuen Sonos. På fanen Generelt skal 
du vælge Trådløs opsætning.

3. Angiv adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
4. Når adgangskoden er accepteret, kan du koble afspilleren fra routeren og flytte den tilbage til sin 

oprindelige placering.

Statusindikatorer

Advarsel: Undlad at åbne Sonos-produkter, da der er risiko for elektrisk stød. 
Sonos-produkter må under ingen omstændigheder repareres af andre en et 
autoriseret Sonos-reparationscenter, da dette vil ugyldiggøre garantien. Kontakt 
Sonos Kundesupport for at få flere oplysninger. 

Advarsel:Undlad at placere genstande oven på din Sonos-afspiller. Dette kan 
hindre luftstrømmen og forårsage overophedning. 
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Kontrollamper Status Sonos-produkt Yderligere oplysninger

Blinker hvidt I færd med at starte BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Konstant hvidt
(lyser dæmpet)

Tændt og tilknyttet et Sonos-
system (normal brug)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Du kan tænde eller slukke for den hvide 
statusindikator fra Mere -> Indstillinger -
> Rumindstillinger. (Parrede Sonos-
produkter har de samme indstillinger.)

Konstant hvidt
(lyser klart)

Berøringsknapperne er aktive PLAY:5 (gen2), 
PLAYBASE

Lyser op når berøringsstyringen er 
aktiveret.

Blinker grønt Tændt men endnu ikke 
tilknyttet et Sonos-system
Eller
Forbindelse via WAC 
(wireless access 
configuration) er klar

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

På en SUB kan dette indikere, at SUB’en 
endnu ikke er parret med en højttaler.

Blinker langsomt 
grønt

Surround-lyd er deaktiveret 
eller 
SUB-lyden er deaktiveret

PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5 (gen2), 
SUB

Gælder for højttaler konfigureret som en 
PLAYBAR-surround-højttaler eller for en 
SUB parret med en PLAYBAR.

Konstant grønt Lydstyrken indstillet til nul 
eller afbrudt

CONNECT, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Blinker orange Ved konfiguration af 
SonosNet sker dette ved tryk 
på en knap, mens produktet 
søger efter en husstand at 
oprette forbindelse til.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE
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Blinker hurtigt 
orange

Fejl ved afspilning/næste 
nummer.

CONNECT,
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR
PLAYBASE

Angiver, at det ikke var muligt at afspille 
eller springe til næste nummer.

Konstant orange Ved trådløs opsætning sker 
dette, når det åbne Sonos -
adgangspunkt midlertidigt er 
aktivt. 
Hvis du ikke er ved at 
konfigurere Sonos, kan dette 
indikere en advarselstilstand.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Hvis det orange lys er tændt OG 
højttalerens lydstyrkeniveau reduceres 
automatisk, indikerer det, at afspilleren er i 
advarselstilstand.

• Tryk på knappen Pause for at stoppe 
lyden.

• På Sonos-produkter med en 
ventilationsåbning (SUB, 
CONNECT:AMP) skal du kontrollere, 
at denne ikke er blokeret.

• Kontroller rumtemperaturen for at 
sikre, at den er mindre end 40 °C.

• Hvis højttaleren står i direkte sol, skal 
du give den skygge.

• Lad højttaleren afkøle i nogle 
minutter, og tryk derefter på Afspil for 
at genstarte lyden.

• Hvis det ikke løser problemet, skal du 
kontakte Kundesupport.

Blinker grønt og 
hvidt

Højttalere er ved at blive 
tilknyttet din Sonos-konto.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Tilknyt højttaler(ne) til din konto. Gå til 
http://faq.sonos.com/accountlink for 
yderligere information.

Blinker rødt og 
hvidt

Repartitionering 
mislykkedes.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Kontakt kundeservice.

Blinker rødt Tid til højttaleropsætning er 
udløbet. Dette sker, hvis en 
højttaler er tilsluttet i mere 
end 30 minutter uden at blive 
konfigureret.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Frakobl højttaleren, vent 10 sekunder, 
tilkobl den igen, og konfigurer den.

Kontrollamper Status Sonos-produkt Yderligere oplysninger

http://faq.sonos.com/accountlink
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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 Mere -> 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

	Systemopsætning
	Er du ny bruger af Sonos?
	Har du allerede Sonos?
	Sonos-appen
	Dit hjemmenetværk
	Krav
	Kompatible musiktjenester
	Kompatible playlisteformater
	Kompatible lydformater
	Kompatible streamingformater
	Kompatibel skærmlæser-software

	Sonos opsætningsguide
	Systemkrav for Sonos-opsætning

	Opsætning af et nyt Sonos-system
	Trin 1: (VALGFRIT) Hvis du har købt et Sonos-produkt til at slutte til din router, skal du tilslutte det nu ved hjælp af et Ethernet-kabel. Ellers skal du springe dette trin over.
	Trin 2: Placer andre Sonos-produkter i dine rum efter behov
	Trin 3: Download og installer en Sonos-app
	Trin 4: Afspil musik

	Tilslutning til et eksisterende Sonos-system
	Trådløs opsætning

	Systemregistrering
	Brugsdata
	Brug af ekstern kilde
	Brug af ekstern udgang
	Sådan styrer du lydstyrken via din hjemmebiograf
	Styring af lydstyrken fra Sonos

	Jeg har en ny router
	Jeg vil ændre adgangskoden til mit trådløse netværk

	Statusindikatorer
	Feedback på produktguide?
	Har du brug for mere hjælp?


