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De Sonos-app
Een eenvoudige manier om naar al je muziek te luisteren - met een krachtige Sonos-sound. Voeg muziek- en 
spraakservices toe of je eigen muziekbibliotheek. Download de gratis app via www.sonos.com/support/
downloads. 

• Ga voor meer informatie over het installeren of over je Sonos-producten naar www.sonos.com/guides.
• Voor de nieuwste systeemvereisten en compatibele geluidsopmaken ga je naar http://faq.sonos.com/

specs. 
Opmerking: Sonos werkt met de meeste firewallsoftware. Tijdens de installatie word je gevraagd om Sonos 

toegang te verlenen. Doe je dit niet, dan zal Sonos niet goed werken. Soms moet je ook de 
firewall-instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat Windows-bestandsdeling niet wordt 
geblokkeerd. Ga voor meer informatie naar onze website op http://faq.sonos.com/firewall

Aan de slag
Dit is wat je nodig hebt:

• Wifi - Houd je netwerknaam en wachtwoord bij de hand. Zie Sonos-vereisten.
• Mobiel apparaat - verbonden met dezelfde wifi. Je hebt dit apparaat nodig voor de installatie.
• De Sonos-app - die gebruik je om je Sonos-systeem in te stellen en te bedienen (installeer de app op 

het mobiele apparaat dat je gebruikt voor de installatie van het systeem).
• Een Sonos-account - heb je nog geen account, dan maak je er een aan tijdens de installatie. Zie Sonos-

accounts voor meer informatie.

Nieuw bij Sonos?
Download de app uit de app store op je mobiele apparaat. Open de app en we leggen je uit wat je moet doen. 

Als je Sonos-systeem eenmaal is ingesteld, kun je ook je computer gebruiken om de muziek te bedienen. 
Download de app via www.sonos.com/support/downloads. 

Voor de nieuwste systeemvereisten en compatibele geluidsopmaken ga je naar https://faq.sonos.com/specs. 

Heb je al Sonos?
Je kunt eenvoudig en op elk moment nieuwe speakers toevoegen (maximaal 32). Sluit de speaker aan op 
netstroom, open de Sonos-app op je mobiele apparaat en tik op  > Speakers toevoegen.

Voeg je een Boost toe, sluit hem dan aan op netstroom, open de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op 
 > Instellingen > Boost of Bridge toevoegen.

Sonos-vereisten
Je Sonos-speakers en het mobiele apparaat met de Sonos-app moeten met hetzelfde wifi-netwerk zijn 
verbonden. 

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/guides
http://faq.sonos.com/specs
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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Draadloze installatie
Sonos installeren op je wifi-thuisnetwerk is voor de meeste huizen de beste keuze. Alles wat je nodig hebt is:

• een breedbandverbinding via DSL/ kabelmodem (of glasvezel);
• 2,4 GHz, 802.11b/g/n draadloos thuisnetwerk.

Opmerking: Internettoegang via satelliet kan problemen met afspelen veroorzaken. 

Mocht je wifi onbetrouwbaar worden, dan kun je heel makkelijk overschakelen naar een bekabelde installatie.

Bekabelde installatie
Sluit een Sonos Boost of -speaker met een ethernetkabel op je router aan als:

• je wifi traag of onbetrouwbaar is of niet alle kamers bereikt waar je Sonos wilt gebruiken;
• je netwerk zwaar wordt belast door het streamen van filmpjes of intensief internetten en je een apart 

draadloos netwerk voor je Sonos-systeem wilt;
• je thuisnetwerk alleen de 5 GHz-band gebruikt (en niet naar 2,4 GHz kan worden overgeschakeld);
• je router alleen 802.11n ondersteunt (je kunt de instelling niet naar 802.11 b/g/n wijzigen).

Opmerking: Gebruik een ethernetkabel om je computer of NAS-drive te verbinden met een router voor het 
ononderbroken afspelen van je muziekbibliotheek. 

Wil je later overstappen op een draadloze installatie, zie dan Naar een draadloze installatie overschakelen 
voor meer informatie.

Sonos-app
De Sonos-app is beschikbaar voor de volgende apparaten:

• iOS-apparaten met iOS 9 of hoger
• Android 4.4 of hoger
• macOS 10.10 of hoger 
• Windows 7 of hoger

Opmerking: Je installeert Sonos met een mobiel apparaat, maar daarna kun je elk apparaat gebruiken om de 
muziek te bedienen.

AirPlay 2
Om AirPlay met Sonos te gebruiken, heb je een apparaat met iOS 11.4 of hoger nodig en een Sonos-speaker 
die AirPlay 2 ondersteunt (Sonos One, Play:5, Playbase of Beam). Als je eenmaal AirPlay streamt, kun je geen 
niet-compatibele Sonos-speakers toevoegen aan de groep.

Opmerking: Je kunt ook AirPlay gebruiken vanaf een Mac of pc waar iTunes op staat.
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Ondersteunde bestandsindelingen

Audiogeluidsopmaken
Ondersteunen gecomprimeerde MP3, AAC (DRM-vrij), WMA zonder DRM (waaronder aangekochte 
downloads van Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-muziekbestanden 
(lossless) en niet-gecomprimeerde WAV- en AIFF-bestanden.

Systeemeigen ondersteuning voor 44,1kHz-samplesnelheden. Extra ondersteuning voor samplesnelheden 
van 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11 kHz en 8kHz. MP3 ondersteunt alle snelheden, behalve 11 kHz 
en 8 kHz.

Opmerking: Apple 'Fairplay', WMA, DRM en WMA Lossless worden op dit moment niet ondersteund. Voor 
eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple 'Fairplay'-formaat kan een 
upgrade worden toegepast. 

Streamingservices
Sonos werkt probleemloos met de meeste muziekservices en met services die DRM-vrije downloads 
aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt per regio. Ga voor de volledige lijst naar http://
www.sonos.com/music. 

Internetradio
• Streamen van MP3
• HLS/AAC
• WMA

Albumhoezen
• JPEG
• PNG
• BMP
• GIF

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

Compatibele schermleessoftware
• JAWS® voor Windows®-schermleessoftware

https://www.sonos.com/music
https://www.sonos.com/music
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Overzicht van de app
Wat is er mogelijk:

• Nieuwe dingen ontdekken Muziek afspelen - verken internetradio, blader door en zoek naar muziek.
• Muziekservices toevoegen - organiseer je muziek en voeg spraak toe voor handsfree afspelen.
• Je favorieten opslaan - vind eenvoudig je favoriete muziek.
• Sonos-afspeellijsten - sla nummers op in een afspeellijst zodat je ernaar kunt luisteren wanneer je maar 

wilt.
• Muziek overal afspelen - groepeer kamers om dezelfde muziek overal af te spelen of in elke kamer naar 

andere muziek te luisteren.
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Toetsen 

Afspelen

Play/Pauze Hiermee schakel je tussen afspelen en pauzeren. 
Sonos-speakers staan altijd aan. Ze verbruiken bijna geen 
stroom als er geen audio wordt afgespeeld.

Stil Volume

Herhalen

Shuffle

Afspeelknoppen

Crossfade

EQ muziek

Zoeken

Deelvenster 
Kamers

Alles pauzeren Wachtrijbediening Slaaptimer Alarmen

Muziekbronnen

Info en opties
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Wachtrij

Muziekwachtrij
Als je een nummer afspeelt, wordt het automatisch aan de wachtrij toegevoegd. Je kunt ook nummers aan de 
wachtrij toevoegen terwijl je aan het bladeren bent. Je kunt de wachtrij wijzigen, verwijderen of opslaan als 
Sonos-afspeellijst om er later makkelijk opnieuw naar te kunnen luisteren. 

Nummers aan de wachtrij toevoegen

Kies een nummer en selecteer  voor meer opties:

Volgende / Vooruitspoelen Springt naar het volgende nummer. 
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer vooruit 
te spoelen.

Vorige / Terugspoelen Springt naar het begin van het huidige nummer. Klik twee 
keer om het vorige nummer af te spelen. 
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer terug te 
spoelen.

30 seconden 
vooruitspoelen

Springt 30 seconden vooruit (werkt alleen bij bepaalde 
diensten).

30 seconden terugspoelen Springt 30 seconden terug (werkt alleen bij bepaalde 
diensten).

Herhalen Herhaalt nummers in de wachtrij.
Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje 
branden.

Shuffle Wijzigt de afspeelvolgorde van de nummers in de wachtrij. 
Schakel de functie uit om de nummers weer in de 
oorspronkelijke afspeelvolgorde te zetten. Schakel de 
functie weer in voor een nieuwe afspeelvolgorde.
Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje 
branden. 

Crossfade Voor een soepele overgang tussen nummers wordt het 
volume aan het einde van het huidige nummer verlaagd 
(uitfaden) terwijl het volume van het volgende nummer 
omhoog gaat (infaden).
Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje 
branden.
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• Nu afspelen
• Volgende afspelen
• Naar einde wachtrij
• Wachtrij vervangen

Wachtrij bewerken
Je kunt nummers uit een Sonos-afspeellijst verplaatsen of verwijderen.

• Een nummer verplaatsen - selecteer en sleep het nummer naar een nieuwe locatie.
• Een nummer verwijderen - selecteer .

Wachtrij als Sonos-afspeellijst opslaan
Selecteer Wachtrij opslaan (werkt niet voor nummers op je mobiele apparaat).

Zie Sonos-afspeellijsten voor meer informatie over hoe je een wachtrij opslaat.

Wachtrij wissen
Selecteer Wachtrij wissen. Hiermee wis je de wachtrij voor deze kamer.

Kamers
Je kunt al je speakers groeperen om dezelfde muziek af te spelen voor een feestje of om iedereen in huis naar 
iets anders laten luisteren. 

Zie Instellingen toonregeling voor het aanpassen van de sound in een kamer.

Kamers groeperen
In elke kamer een ander nummer? In elke kamer hetzelfde nummer? De keuze is aan jou. 

Selecteer  naast de kamer waarin de muziek speelt die je leuk vindt. Kies een paar kamers of Alles 
selecteren om in iedere kamer muziek af te spelen. Om een kamer te verwijderen, hoef je alleen maar het 
vinkje uit te schakelen.

Als je een home-cinema speaker hebt, kun je het tv-geluid ook in andere kamers afspelen.

Instellingen toonregeling
Sonos-producten worden afgeleverd met voorgeprogrammeerde toonregelingsinstellingen. 

Kies een kamer en selecteer  als je de geluidsinstellingen (bass, treble, balans of loudness) iets wilt 
aanpassen.

De instelling van de loudness is bedoeld ter compensatie van normale wijzigingen in de gevoeligheid van het 
oor bij lage volumes. Je kunt deze instelling inschakelen om bepaalde frequenties, inclusief de bass, extra te 
versterken bij een laag volume.
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Je kamer tunen met Trueplay™ (iOS) 
Elke kamer is anders. Met Trueplay tuning kun je je Sonos-speakers neerzetten waar je maar wilt. Trueplay 
analyseert de grootte van je kamer, de lay-out, de inrichting, de plaatsing van je speakers en andere 
akoestische factoren die van invloed kunnen zijn op de geluidskwaliteit. Vervolgens wordt het geluid van elke 
woofer en tweeter aangepast aan de kamer. 

1. Open de Sonos-app op een iOS-apparaat en ga naar  > Instellingen > Instellingen kamer. 
2. Kies een kamer en tik om te beginnen op Trueplay Tuning.

Opmerking: Trueplay tuning is niet beschikbaar als VoiceOver op je iOS-apparaat is ingeschakeld. Als je je 
speakers wilt tunen, schakel je VoiceOver op je apparaat eerst uit.

Naam van een speaker wijzigen
Als je je speaker in een nieuwe kamer neerzet kun je de naam wijzigen.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar  > Instellingen > Instellingen kamer. 
2. Kies een kamer om de naam te wijzigen.

Het witte statuslampje uitschakelen
Een wit lampje bij de volumeregeling op de speakers geeft aan dat de speaker is ingeschakeld en goed 
functioneert. Als je dit lampje storend vindt, kun je het uitschakelen. Gaat het oranje knipperen, ga dan naar 
http://faq.sonos.com/led voor meer informatie.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar  > Instellingen > Instellingen kamer. 
2. Kies een kamer om het witte lampje in of uit te schakelen.

Touch-toetsen van de speaker uitschakelen
Je kunt de knoppen op je speaker uitschakelen zodat ze niet op aanraking reageren. Je kunt dit bijvoorbeeld 
doen zodat je kind niet per ongeluk op afspelen of stoppen drukt, of het volume verandert.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar  > Instellingen > Instellingen kamer. 
2. Kies een kamer om de touch-toetsen in of uit te schakelen. 

Muziek afspelen
Je kunt op verschillende manieren muziek afspelen op Sonos. Bepaal zelf welke manier van bedienen op elk 
moment het handigst is. Gebruik de Sonos-app, de app van je eigen muziekservice, vraag het Alexa of 
gebruik AirPlay om audio naar Sonos te streamen. Ben je in de buurt van een speaker, gebruik dan de toetsen 
op je speaker om verder te luisteren naar muziek die je eerder afspeelde of om een ander nummer te kiezen.

Zie Kamers als je wilt wijzigen waar de muziek wordt afgespeeld.

http://faq.sonos.com/led


SONOS HANDLEIDING VOOR MAC/PC
De Sonos-app
De gratis Sonos-app is de eenvoudigste manier om wat je maar wilt af te spelen op Sonos. Open de app en 
maak een keuze uit de lijst met Muziekbronnen.

Als je de Sonos-app niet hebt, download hem dan via www.sonos.com/support/downloads.

Spraakopdrachten
Heb je een Sonos One, Beam of Alexa-apparaat, dan kun je je stem gebruiken om muziek af te spelen en 
bedienen. Vraag Alexa om je favoriete radiostation of tophits op Spotify af te spelen.

Om Alexa met Sonos te gebruiken, heb je de Alexa-app nodig met de Sonos skill ingeschakeld. Heb je die 
app niet, open dan de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op  > Spraakservices. Selecteer de 
spraakservice en we leggen je uit wat je moet doen.

Opmerking: In de toekomst voegen we meer spraakservices en skills toe. Spraakbesturing wordt nog niet in 
elk land ondersteund. Deze functie is beschikbaar zodra Sonos samen met een spraakservice in 
jouw regio wordt gelanceerd.

Toetsen op de speaker
Ben je in de buurt van een speaker, dan kun je de toetsen op de speaker gebruiken om het volume aan te 
passen, de muziek te stoppen of een ander nummer te kiezen.

Op de Sonos One, Play:5, Beam en Playbase:

Volumeregeling • Houd ingedrukt om het volume snel te veranderen: 
• Volume omhoog (rechts); Volume omlaag (links).

Opmerking: Je kunt ook de app gebruiken.

Play/Pauze • Druk één keer om muziek af te spelen of te 
pauzeren.

• Houd ingedrukt voor het toevoegen van de muziek 
die in een andere kamer wordt afgespeeld.

Volgende/Vorige • Swipe naar rechts over de touch-toetsen voor het 
volgende nummer.

• Swipe naar links om naar het vorige nummer te 
gaan.

Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar 
een vorig nummer gaan als je naar een 
radiostation luistert.

http://www.sonos.com/support/downloads
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Op de Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp en Connect:

Zie de Sonos handleiding voor meer informatie over het gebruik van je speaker.

Je muziekservice-app
Je kunt Sonos rechtstreeks vanaf sommige muziek-apps bedienen (bijv. Spotify en Pandora). Je hoeft alleen 
de app van de muziekservice te openen en verbinding te maken met een kamer of groep op Sonos om 
muziek af te spelen.

AirPlay 2
Je kunt AirPlay 2 gebruiken om muziek, films, podcasts en meer rechtstreeks vanaf je favoriete apps te 
streamen naar je Sonos-speakers. Luister naar Apple Music op je Sonos One. Kijk naar een YouTube- of 
Netflix-video en geniet van het geluid op Sonos.

Opmerking: Om AirPlay te gebruiken, heb je een Sonos-speaker nodig die AirPlay ondersteunt (Sonos One, 
Play:5, Playbase of Beam) en een iOS-apparaat, Mac of pc. Andere Sonos-speakers kunnen 
AirPlay-audio afspelen als je ze in een groep plaatst met een AirPlay-compatibele Sonos-speaker. 
Zie Kamers voor meer informatie over het groeperen van kamers.

Gebruik je een Mac, dan hoef je alleen het volumepictogram in de menubalk te selecteren om een speaker te 
kiezen.

Gebruik je een pc, open dan iTunes en selecteer  om een speaker te kiezen.

Zie de Sonos handleiding voor meer informatie over het gebruik van AirPlay2 met Sonos.

Muziekbronnen
Sonos geeft je eenvoudig toegang tot je lievelingsmuziek - je kunt de nieuwste single van je favoriete artiest 
afspelen vanaf Spotify, je favoriete afspeellijst vanaf je telefoon, een lokaal radiostation en nog veel meer.

Volume omhoog (+)
Volume omlaag (-)

Hiermee kun je het volume aanpassen.

Opmerking: Je kunt ook de app gebruiken.

Play/Pauze • Druk één keer om muziek af te spelen of te 
pauzeren.

• Druk twee keer om naar het volgende nummer te 
springen (indien mogelijk met de geselecteerde 
muziekbron).

• Druk drie keer om naar het vorige nummer te gaan.
• Houd ingedrukt voor het toevoegen van de muziek 

die in een andere kamer speelt.

Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar 
een vorig nummer gaan als je naar een 
radiostation luistert.

https://www.sonos.com/guides
https://www.sonos.com/guides
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• Radio door TuneIn: kies uit meer dan 100.000 gratis internetradiostations, podcasts en 
radioprogramma's.

• Muziekservices: ontdek en beheer je muziekservices. Voeg je eigen services toe of probeer iets nieuws.
• Opgeslagen op je mobiele apparaat: speel muziek af die je op je telefoon of tablet hebt gedownload.
• Opgeslagen op je computer: speel muziek af die is opgeslagen op je computer of NAS-drive.
• Vanaf andere audioapparaten: speel muziek af van een extern audioapparaat, zoals een draaitafel.

Radio door TuneIn
• Kies > Radio door TuneIn om door radiostations te bladeren.
• Selecteer een station om de muziek af te spelen.
• Je favorieten opslaan.

Ga naar https://faq.sonos.com/radio als je niet kunt vinden wat je zoekt.

Lokaal radiostation wijzigen
Ontdek wat er in de wereld wordt afgespeeld.

1. Kies Radio door TuneIn uit de lijst met muziekbronnen.
2. Selecteer Lokale radio > Locatie wijzigen.
3. Voer een postcode in of kies een stad.

Een eigen radiostation toevoegen 
Voeg een radiostation dat niet in de radiogids voorkomt toe aan je Favorieten. Je moet de URL voor de stream 
kennen en het station moet uitzenden in MP3, HLS/AAC- of WMA-streams.

1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Radiostation toevoegen.
2. Typ de URL voor de stream van het radiostation dat je wilt toevoegen (bijvoorbeeld: 

http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls). 
3. Typ de naam van het radiostation in het veld Naam station.

Het nieuwe radiostation verschijnt in de lijst Mijn radiostations.

Een eigen radiostation bewerken 
1. Selecteer Radio door TuneIn en kies Mijn radiostations.

2. Selecteer  naast het station dat je wilt bewerken en kies vervolgens Radiostation bewerken.
3. Verander de streaming URL of de naam van het station.

Muziekservices
Gratis. Premium. Speciaal geselecteerd. On demand. Sonos werkt probleemloos met de meeste 
muziekservices en met services die DRM-vrije downloads aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt 
per regio. Ga voor de volledige lijst naar http://www.sonos.com/music. 

https://faq.sonos.com/radio
https://www.sonos.com/music
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Een muziekservices toevoegen
Als je een bestaand abonnement op een muziekservice hebt, voeg je de aanmeldingsnaam en het 
wachtwoord voor die service toe aan Sonos. Je hebt dan rechtstreeks toegang tot de muziekservice vanaf je 
Sonos-systeem. 

Selecteer in de lijst met muziekbronnen Muziekservices toevoegen en selecteer de muziekservice die je wilt 
toevoegen.

Opmerking: Zodra je gegevens zijn geverifieerd, wordt de muziekservice in de lijst met muziekservices 
weergegeven. Verschijnt de service niet, dan kan het zijn dat je firewall verhindert dat Sonos er 
toegang toe krijgt. Ga voor meer informatie naar http://faq.sonos.com/firewall.

Wachtwoord van een muziekservice wijzigen
1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Instellingen service.
2. Markeer de muziekservice die je wilt bijwerken.

3. Kies Bewerken > Wachtwoord wijzigen (pc) of selecteer  en kies Wachtwoord wijzigen (Mac).

Opmerking: Als je het wachtwoord niet eerst bij de muziekservice zelf wijzigt, werkt het niet op je Sonos-
systeem.

De accountnaam van een muziekservice wijzigen
De accountnaam wordt weergegeven in de lijst met muziekbronnen, onder de naam van de muziekservice.

1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Instellingen service.
2. Markeer het muziekservice-account dat je wilt updaten.

3. Kies Bewerken, en wijzig de naam (pc) of selecteer , en selecteer Naam wijzigen (Mac).

Muziekservice-account verwijderen
1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Instellingen service.
2. Kies het muziekservice-account dat je wilt verwijderen

3. Selecteer Verwijderen (pc) of  (Mac). 

Sonos Labs
Probeer nieuwe muziekservices uit voordat ze officieel beschikbaar zijn. Wanneer je een muziekservice in 
Sonos Labs ziet staan, kun je naar de website van die muziekservice gaan, een account aanmaken en 
vervolgens je accountgegevens aan Sonos toevoegen. 

Sonos werkt de lijst met beschikbare bètamuziekservices voortdurend bij, dus bekijk deze regelmatig.

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen service.
2. Selecteer Sonos Labs (pc) of Bezoek Sonos Labs (Mac).
3. Kies de service die je wilt toevoegen. 

http://faq.sonos.com/firewall
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Opmerking: Verschijnt de muziekservice niet, dan kan het zijn dat je firewall verhindert dat Sonos er toegang 
toe krijgt. Ga voor meer informatie naar http://faq.sonos.com/firewall.

Vanaf je muziekservice-app
Je kunt Sonos rechtstreeks vanaf sommige muziek-apps bedienen (bijv. Spotify en Deezer). Je hoeft alleen de 
app van de muziekservice te openen en verbinding te maken met een kamer of kamergroep op Sonos om 
muziek af te spelen.

Opgeslagen op je mobiele apparaat
Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op  > Op dit mobiele apparaat.

Opmerking: Als je een Android-apparaat hebt, download je nummers uit de Google Play Store op een 
computer en zet je ze vervolgens over naar de muziekmap van je Android-apparaat. Ga voor 
meer informatie naar https://faq.sonos.com/aptf.

Opgeslagen op je computer
Sonos kan muziek afspelen vanaf elke computer of NAS-drive in het thuisnetwerk waarop gedeelde 
muziekmappen staan. Zodra je je lokale muziekbibliotheek hebt ingesteld, wordt Muziekbibliotheek in de lijst 
met muziekbronnen weergegeven.

Opmerking: Als er in je muziekverzameling ongecomprimeerde WAV- of AIFF-bestanden zitten, is het 
mogelijk dat ze  alleen beschikbaar zijn via Nummers of Mappen, omdat ongecomprimeerde 
bestanden niet altijd gedetailleerde informatie (zoals artiest, titel en genre) bevatten.

Gedeelde map toevoegen
1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Instellingen muziekbibliotheek.

De gedeelde muziekmappen die op dit moment toegankelijk zijn voor Sonos worden weergegeven. 

2. Selecteer in Toevoegen (pc) of  (Mac) in het tabblad Mappen.
3. Kies een van de volgende opties:

• Mijn muziekmap en volg de instructies op het scherm.
• Een andere map of op een externe harde schijf die op mijn computer is aangesloten. Typ het pad 

of blader naar de locatie waar je muziek is opgeslagen en volg de instructies.
• Netwerkapparaat (bijv. NAS-drive).

• Typ het netwerkpad voor de muziekmap (\\Naam\Sharenaam, waarbij Naam de netwerknaam van de 
computer of de NAS-drive is, en Sharenaam de naam van de hoogste gedeelde map) of klik op 
Bladeren (pc) om ernaar te zoeken.

• Als de map niet anoniem wordt gedeeld, voer je de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een 
gebruiker die toegangsrechten heeft voor deze map.

http://faq.sonos.com/firewall
https://faq.sonos.com/aptf
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Gedeelde mappen bekijken
Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.

De gedeelde muziekmappen die op dit moment toegankelijk zijn voor Sonos worden weergegeven. (Als een 
computer in het netwerk is uitgeschakeld of in de slaap- of stand-by-stand staat, is de muziek op die 
computer niet beschikbaar totdat de computer weer wordt ingeschakeld.)

Toegang tot een gedeelde map stoppen
1. Ga naar het menu Beheren en selecteer Instellingen muziekbibliotheek.

2. Kies in het tabblad Mappen de gedeelde map die je wilt verwijderen en selecteer Verwijderen (pc) of  
(Mac). 

Muziekindex updaten
Sonos indexeert je lokale muziekbibliotheek zodat je je muziekcollectie per categorie kunt bekijken 
(bijvoorbeeld artiesten, albums, componisten, genres of nummers). Als je nieuwe muziek toevoegt, hoef je 
alleen de muziekindex te updaten om die muziek aan je lokale muziekbibliotheek toe te voegen. 

Ga naar het menu Beheren en selecteer Muziekbibliotheek nu bijwerken.

Automatische updates plannen
Je kunt het muzieksysteem zo instellen dat de muziekindex elke dag op dezelfde tijd automatisch wordt 
bijgewerkt. 

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd.
3. Selecteer het vakje Inhoud elke dag bijwerken en selecteer vervolgens de tijd van de dag waarop je wilt 

dat je muziekindex automatisch wordt bijgewerkt.

Rechten voor de muziekmappen resetten op een pc 
Sommige muziekservices wijzigen automatisch de rechten voor je muziekmappen als je nieuwe muziek 
toevoegt. Sonos heeft dan geen toegang meer tot die muziek. Als dat bij jouw muziekservice het geval is, kun 
je de voorkeursinstelling wijzigen, zodat Sonos de rechten opnieuw kan instellen elke keer als de muziekindex 
wordt bijgewerkt. (Wijzig deze instelling alleen als het nodig is, want het duurt langer om de muziekindex bij te 
werken als dit selectievakje ingeschakeld is.)

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd.
3. Selecteer het vakje Herstel machtigingen voor muziekbestanden zodat Sonos altijd toegang heeft 

tot die bestanden.

Muziek afspelen vanaf UPnP-servers
Sonos kan muziek afspelen vanaf compatibele UPnP-servers binnen je netwerk. 

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

2. Tik op  > Instellingen > Geavanceerde instellingen en schakel UPnP-servers weergeven in.
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Windows Media Player
Wanneer het delen van media is ingeschakeld, kan Sonos alle muziek in je WMP-bibliotheek afspelen, 
inclusief de DRM-vrije nummers die je van een muziekservice hebt gedownload. 

Delen van media in Windows inschakelen
1. Start Windows Media Player.
2. Selecteer Streamen en kies een optie:

• Internettoegang tot media op computers thuis toestaan.
• Externe besturing van mijn speler toestaan.
• Apparaten automatisch toestaan om mijn media af te spelen - je kunt deze optie inschakelen als je wilt 

dat streamen automatisch wordt toegestaan als je een nieuw apparaat aan je netwerk toevoegt.
Als je het streamen van media inschakelt, kun je Meer streamingopties selecteren en een lijst van apparaten 
in je netwerk opvragen. Je kunt afzonderlijke apparaten eventueel blokkeren.

Opmerking: Je moet mediastreaming toestaan op alle Sonos-speakers waarop je de muziek wilt afspelen die 
is opgeslagen in je Windows Media Player-bibliotheek.

Nadat je het delen van media hebt ingeschakeld, moet je de Sonos-instellingen aanpassen om de 
muziekservers weer te geven. Zie Muziekservers weergeven op Sonos voor meer informatie.

Muziekservers weergeven op Sonos
1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

2. Tik op  > Instellingen > Geavanceerde instellingen en schakel Mediaservers weergeven in.

Mappen sorteren
Je kunt je muziekmappen sorteren op naam, nummer of bestandsnaam.

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd en kies de gewenste sorteervolgorde in de keuzelijst Mappen 

sorteren op.

Meespelende artiesten
Meespelende artiesten zijn artiesten die hebben meegewerkt aan bepaalde nummers op een album, zoals bij 
nummers op verzamelalbums en soundtracks. Je kunt instellen of je deze artiesten afzonderlijk wilt 
weergegeven of niet in Meespelende artiesten.

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd.
3. Schakel het selectievakje Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek in of uit. (Als dit vakje 

niet is ingeschakeld, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.)
Je kunt voor elk apparaat waarop de Sonos-app is geïnstalleerd een andere voorkeur instellen. 
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Verzamelalbums
Als er verzamelalbums en soundtracks in je muziekverzameling zitten, kun je de nummers van die albums in je 
muziekbibliotheek groeperen, in plaats van ze per afzonderlijke artiest weer te geven. Een artiest die alleen 
voorkomt op verzamelalbums wordt dan niet vermeld in de lijst Artiesten.

Groeperen op albumartiesten
Windows Media Player en sommige andere spelers gebruiken de categorie Albumartiest om verzamelalbums 
en soundtracks te groeperen (de Albumartiest is de persoon, groep of componist waaronder het album in een 
winkel zou worden geplaatst).

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd en kies Albumartiesten in de keuzelijst Albums groeperen op.
3. Als je wilt dat de artiesten afzonderlijk worden weergegeven in Meespelende artiesten, schakel je het 

selectievakje Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek in. 
Als deze optie niet is geselecteerd, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.

De instelling die je kiest voor Meespelende artiesten weergeven is alleen van toepassing voor de Sonos-
app voor Mac of pc. Als je nog een andere Sonos-app gebruikt, kun je daarop een andere weergave voor 
meespelende artiesten selecteren. 

Groeperen op iTunes-verzamelingen
iTunes organiseert je iTunes-muziekmap normaalgesproken op basis van [Artiest]/[Album]/[Nummer]. iTunes 
heeft een functie waarmee je verzamelalbums kunt groeperen. Je verzamelalbums en soundtracks worden 
dan georganiseerd op [Verzamelingen]/[Album]/[Nummer]. 

In iTunes:

1. Geef aan dat afzonderlijke nummers deel uitmaken van een verzamelalbum door het nummer te markeren 
en vervolgens Bestand -> Info tonen te selecteren. 

2. Klik op het selectievakje Verzamelalbum. 
3. Selecteer Weergave > Kolombrowser en selecteer vervolgens de optie Verzamelalbums groeperen. Dit 

groepeert de nummers die je hebt gemarkeerd als deel van een verzameling.
In Sonos:

Je kunt je lokale muziekbibliotheek zo organiseren dat de iTunes-weergave voor verzamelalbums wordt 
gebruikt.

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd en kies iTunes-verzameling in de keuzelijst Albums groeperen op.

De muziekbibliotheek wordt onmiddellijk bijgewerkt als je deze optie selecteert.
3. Als je wilt dat de artiesten afzonderlijk worden weergegeven in Meespelende artiesten, schakel je het 

selectievakje Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek in. 
Als dit vakje niet is ingeschakeld, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.

De instelling die je kiest voor Meespelende artiesten weergeven is alleen van toepassing voor de Sonos-
app voor Mac of pc. Als je nog een andere Sonos-app gebruikt, kun je daarop een andere weergave voor 
meespelende artiesten selecteren. 
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Verzamelalbums niet groeperen
Als je ervoor kiest om verzamelalbums niet te groeperen, worden de artiesten afzonderlijk weergegeven in de 
lijst Artiesten. 

1. Ga naar het menu Beheren en kies Instellingen muziekbibliotheek.
2. Selecteer het tabblad Geavanceerd en kies Verzamelingen niet groeperen in de keuzelijst Albums 

groeperen op. 

Geïmporteerde afspeellijsten (ondersteuning van M3U, WPL en PLS )
Sonos is compatibel met iTunes-afspeellijsten en afspeellijstbestanden in M3U-, WPL- en PLS-formaat die 
zijn aangemaakt met software van derden (bijv. iTunes, WinAmp of Windows Media Player). Sonos brengt 
geen wijzigingen aan in de muziek of afspeellijstbestanden die zijn aangemaakt met andere applicaties. Deze 
bestanden worden als 'alleen-lezen' beschouwd.

Om muziek af te spelen van geïmporteerde afspeellijsten, plaats je de afspeellijstbestanden in M3U-, WPL- en 
PLS-formaat in dezelfde muziekmap die je hebt gedeeld met Sonos en werk je je muziekindex bij. 

Speel muziek af vanaf je eigen afspeellijsten door Muziekbibliotheek > Geïmporteerde afspeellijsten te 
selecteren.

Opmerking: iTunes-afspeellijsten worden automatisch geïmporteerd zolang het bestand 'iTunes Music 
Library.xml', samen met de muziek zelf, met Sonos wordt gedeeld. Bij een standaard iTunes-
installatie staat dit bestand in de map iTunes.
Sonos kan geen nummers afspelen die worden beschermd door het DRM-programma (Digital 
Rights Management) van Apple. 

Vanaf andere audioapparaten
Je kunt een audioapparaat zoals een draaitafel, stereo of MP3-speler aansluiten op een Play:5, Connect of 
Connect:Amp en de audio streamen naar Sonos. Sluit gewoon het gewenste apparaat aan en kies Lijningang 
in de lijst met muziekbronnen.

Op een externe bron, zoals een draaitafel met voorversterker:

• Connect/Connect:Amp - sluit een standaard audiokabel met tulpstekkers aan op de analoge Audio-
ingang aan de achterkant van je Sonos-speaker. 

• Play:5 - je hebt een stereoaudiokabel met nodig met aan beide kanten een aansluiting van 3,5 mm.
Op een draagbare muziekspeler: 

• Connect/Connect:Amp - gebruik een audiokabel met een ministereostekker van 3,5 mm en 
tulpstekkers. Sluit het uiteinde met de ministereostekker aan op het draagbare apparaat en het uiteinde 
met de tulpstekkers op de Audio-ingang van de Sonos-speaker.

• Play:5 - je hebt een audiokabel met een ministereostekker van 3,5 mm en tulpstekkers nodig.
Zie het hoofdstuk Muziekbronnen in de Sonos handleiding voor meer informatie over het gebruik van de 
lijningang of het wijzigen van instellingen. 

https://www.sonos.com/guides
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Je favorieten opslaan
Snel en eenvoudig toegang tot de muziek waar je het meest van houdt, rechtstreeks vanuit de lijst met 
muziekbronnen, zodat je de volgende keer dat je ernaar wilt luisteren niet hoeft te zoeken.

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat kunnen niet als favorieten worden opgeslagen omdat ze met je 
meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos.

Sonos-favoriet aanmaken

Als je iets ziet dat je als favoriet wilt toevoegen, klik je op  rechts van de selectie en kies je Aan Sonos-

favorieten toevoegen. Wil je wat je hoort als favoriet aanmaken? Selecteer  in het deelvenster Je hoort 
nu en selecteer Aan Sonos-favorieten toevoegen.

Sonos-favoriet bewerken
Je favorieten verwijderen of een andere naam geven.

Selecteer  rechts van de selectie.

• Een favoriet verwijderen - selecteer Uit Sonos-favorieten verwijderen. 
• Naam van favoriet wijzigen - selecteer Naam Sonos-favoriet wijzigen. 

Sonos-afspeellijsten
Sonos-afspeellijsten zijn muziekwachtrijen die je opslaat om er in de toekomst nog eens naar te kunnen 
luisteren. Je kunt bijvoorbeeld een afspeellijst met jazz maken, een afspeellijst voor feesten of een afspeellijst 
met easy-listening muziek. 

Opmerking: Je kunt nummers vanuit meerdere muziekserviceaccounts aan afspeellijsten toevoegen, maar je 
kunt niet zien van welk account een nummer komt.

Een afspeellijst maken
Terwijl je door je muziek bladert, kun je een Sonos-afspeellijst maken of nummers toevoegen aan een 

bestaande afspeellijst. Selecteer  rechts van een selectie en kies Aan Sonos-afspeellijst toevoegen. 

Je kunt ook een muziekwachtrij als Sonos-afspeellijst opslaan door Wachtrij opslaan te kiezen in het 
deelvenster Wachtrij.

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen omdat ze 
met je meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos. 
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Een afspeellijst bewerken
Je kunt nummers aan een Sonos-afspeellijst toevoegen, ze verplaatsen of ze verwijderen.

• Een nummer toevoegen - selecteer  naast het nummer dat je wilt toevoegen en kies Aan Sonos-
afspeellijst toevoegen.

• Een nummer verwijderen - selecteer  naast het nummer dat je wilt verwijderen en kies Nummer 
verwijderen.

• Een nummer verplaatsen - selecteer het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar een nieuwe 
locatie in de afspeellijst. 

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen omdat ze 
met je meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos. 

Sonos-afspeellijst verwijderen
1. Selecteer Sonos-afspeellijsten in de lijst met muziekbronnen.

2. Selecteer  naast de afspeellijst die je wilt verwijderen en kies Afspeellijst verwijderen. 

Opmerking: Als je een afspeellijst verwijdert die ook een Sonos-favoriet is, zie Sonos-favoriet bewerken om 
deze uit je Sonos-favorieten te verwijderen.

Naam Sonos-afspeellijst wijzigen
1. Selecteer Sonos-afspeellijsten in de lijst met muziekbronnen.

2. Selecteer  naast de afspeellijst waarvan je de naam wilt wijzigen en kies Naam afspeellijst wijzigen. 

Opmerking: Als je de naam wijzigt van een Sonos-afspeellijst die ook een Sonos-favoriet is, wijzigt de naam 
van de afspeellijst niet in de lijst met Sonos-favorieten. 

Alarmen en slaaptimer
Word wakker met je lievelingsmuziek door een alarm in te stellen met een van je favoriete nummers, stations 
of afspeellijsten:

Een alarm toevoegen
1. Selecteer Alarmen en klik vervolgens op Toevoegen (pc) of  (Mac).
2. Selecteer de tijd en andere instellingen, zoals:

• Kamer - stel in dat het alarm wordt afgespeeld in een kamer of een aantal kamers
• Muziek - kies de muziek die je wilt horen bij het wakker worden
• Duur - laat het alarm afgaan zolang je wilt.
• Inclusief gegroepeerde kamers - selecteer deze optie om het alarm af te spelen in de kamers die zijn 

gegroepeerd op het moment dat het alarm afgaat. Het alarm wordt niet afgespeeld in de kamers die al 
waren gegroepeerd op het moment dat het alarm werd toegevoegd.
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• Willekeurige muziek - schakel deze afspeelmodus in om muziek voor het geselecteerde alarm in 
willekeurige volgorde af te spelen.

3. Selecteer OK.
4. Schakel het selectievakje AAN in voor het alarm dat je wilt inschakelen.
Opmerking: Als de muziek die je hebt geselecteerd niet beschikbaar is wanneer het alarm afgaat (bijvoorbeeld 

omdat een internetradiostation niet beschikbaar is), wordt in plaats van het alarm het Sonos-
signaal afgespeeld.

Een alarm verwijderen
1. Selecteer Alarmen.

2. Kies het alarm dat je wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen (pc) of  (Mac).

Een slaaptimer instellen
Val met muziek in slaap — stel een timer in voor het uitschakelen van de muziek.

1. Kies Slaaptimer.
2. Selecteer de gewenste tijdsduur.
3. Als je de slaaptimer wilt uitschakelen, selecteer je Uit in de lijst.
Als de slaaptimer actief is, wordt de tijd naast Slaaptimer weergegeven.

Sonos-systeemupdates
Sonos wordt steeds beter dankzij de gratis software-updates.

Selecteer  Nu bijwerken om het updaten te starten. 

Je kunt ook op software-updates controleren door de optie Controleren op software-updates te selecteren 
in het menu Beheren (pc) of in het Sonos-menu (Mac).

Je Sonos-producten worden allemaal bijgewerkt omdat ze allemaal dezelfde software moeten gebruiken. 
Afhankelijk van je netwerkverbinding kan dit proces een aantal minuten duren.

Let op: Koppel je Sonos-product(en) NIET los van netstroom tijdens het updaten. Neem contact op met de 
klantenservice van Sonos als zich een fout voordoet.

Ga voor meer informatie naar http://faq.sonos.com/updateissue.

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

Sonos-accounts
Als je Sonos installeert, moet je een account aanmaken om je systeem te kunnen beheren en uitbreiden. 
Gebruik de mobiele app of www.sonos.com wanneer je toegang wilt tot je account.

Bètaprogramma's
Sonos laat klanten pre-releaseversies van de Sonos-bètasoftware proberen om nieuwe functies te testen en 
ons te helpen producten te verbeteren. Terwijl je de bètasoftware gebruikt, is het delen van gebruiksgegevens 
automatisch ingeschakeld. 

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

2. Tik op  > Instellingen > Geavanceerde instellingen.
3. Tik op Bètaprogramma.

Ouderlijk toezicht
Je kunt de toegang beperken tot expliciete muziek. Ga naar Instellingen > Ouderlijk toezicht in de mobiele 
app.

Taalvoorkeur
Op een pc kies je Taal wijzigen in het menu Beheren. Kies een nieuwe taal en selecteer Opnieuw opstarten.

Op een Mac probeert Sonos de taal te gebruiken die je hebt geselecteerd in het OS X®-besturingssysteem 
(Systeemvoorkeuren).

Verbinding maken met een ander Sonos-systeem
Met de Sonos-app heb je snel en eenvoudig toegang tot alle Sonos-systemen die je regelmatig gebruikt, 
zoals thuis en op het werk. Wanneer je een ander Sonos-systeem toevoegt, maakt de app automatisch 
verbinding wanneer je van de ene naar de andere plek gaat. Muziekservices zijn uniek voor elk Sonos-
systeem. Als je bijvoorbeeld Spotify aan het Sonos-systeem op het werk hebt toegevoegd, maar niet aan je 
Sonossysteem thuis, wordt Spotify niet weergegeven in de lijst met muziekbronnen als je thuis bent. 

Open de app en kies Verbinden.

Naar een draadloze installatie overschakelen
Als je een Sonos-speaker wilt gebruiken die met een kabel op je router is aangesloten in een andere kamer, 
kun je de mobiele app gebruiken om over te schakelen naar een draadloze installatie. Als een Bridge of Boost 
op je router is aangesloten, raden we je aan deze aangesloten te laten.

KOPPEL het Sonos-product NIET los van je router voordat je onderstaande stappen hebt doorlopen:

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

https://www.sonos.com
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2. Ga naar  > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Draadloze installatie. 
Sonos detecteert je draadloze netwerk. 

3. Voer het wachtwoord voor het draadloze netwerk in.
4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speaker los van de router en kun je hem neerzetten 

waar je wilt.

Heb je een nieuwe router?
Als je een nieuwe router aanschaft of van internetprovider verandert, moet je na het installeren van de router 
alle Sonos-producten opnieuw opstarten. 

Opmerking: Als je een Sonos-product op je router aangesloten laat en de internetprovider het voor je op de 
nieuwe router aansluit, hoef je alleen de andere Sonos-producten opnieuw op te starten.

1. Nadat de router is geïnstalleerd, koppel je het netsnoer van je Sonos-producten ten minste 5 seconden 
los.

2. Sluit de netsnoeren opnieuw aan. Als je een Sonos-product op je router aangesloten had gelaten, begin je 
daarmee.
Als het opnieuw starten is voltooid, gaat het statuslampje van elk product wit branden.
Als je geen Sonos-product op je router aangesloten had gelaten, moet je het netwerkwachtwoord wijzigen 
in de Sonos-app.

Wachtwoord van het netwerk wijzigen
Als je het wifi-wachtwoord wijzigt en er geen Sonos-product op je router is aangesloten, moet je het 
wachtwoord ook in de Sonos wijzigen.

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-speakers met een ethernetkabel op je router aan.
2. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

3. Ga naar  > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Draadloze installatie.
4. Als je klaar bent, kun je de speaker van de router loskoppelen en op zijn oorspronkelijke plaats 

terugzetten.
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Sonos uitschakelen
Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Als er geen muziek wordt afgespeeld, verbruikt het systeem 
bijna geen stroom.

• Om de muziek in één kamer of in een groep te stoppen, druk je op Play/Pauze in de app of op de speaker.
• Om de muziek in alle kamers snel te stoppen, selecteer je Alles pauzeren in het deelvenster Kamers.

Feedback op de producthandleiding?
We horen graag van je! We zullen je feedback zorgvuldig lezen en gebruiken voor het verbeteren van onze 
producthandleidingen. Schrijf ons via: docfeedback@sonos.com.

Voor problemen met het Sonos-systeem neem je contact op met onze klantenservice. Stuur een e-mail via
http://www.sonos.com/emailsupport.

Meer hulp nodig?
• Tik op  > Hulp & Tips voor eenvoudige tips waarmee je het beste uit je speakers haalt.
• Bezoek onze pagina's met veelgestelde vragen op www.sonos.com/support.
• Stel ons een vraag via http://www.sonos.com/emailsupport. 

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

	De Sonos-app
	Aan de slag
	Nieuw bij Sonos?
	Heb je al Sonos?
	Sonos-vereisten
	Ondersteunde bestandsindelingen

	Overzicht van de app
	Toetsen
	Afspelen
	Wachtrij

	Kamers
	Kamers groeperen
	Instellingen toonregeling
	Je kamer tunen met Trueplay™ (iOS)
	Naam van een speaker wijzigen
	Het witte statuslampje uitschakelen
	Touch-toetsen van de speaker uitschakelen

	Muziek afspelen
	De Sonos-app
	Spraakopdrachten
	Toetsen op de speaker
	Je muziekservice-app
	AirPlay 2

	Muziekbronnen
	Radio door TuneIn
	Muziekservices
	Vanaf je muziekservice-app
	Opgeslagen op je mobiele apparaat
	Opgeslagen op je computer
	Vanaf andere audioapparaten

	Je favorieten opslaan
	Sonos-afspeellijsten

	Alarmen en slaaptimer
	Sonos-systeemupdates
	Instellingen
	Sonos-accounts
	Ouderlijk toezicht
	Taalvoorkeur
	Verbinding maken met een ander Sonos-systeem
	Naar een draadloze installatie overschakelen

	Heb je een nieuwe router?
	Sonos uitschakelen
	Feedback op de producthandleiding?
	Meer hulp nodig?

