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Sonos-appen
Last ned den gratis Sonos-appen til en kompatibel enhet:

• Sonos-appen (iOS) – iPhone, iPad og iPod touch med iOS 9.0 eller nyere
• Sonos-appen (Android) – Android 4.3 og nyere
• Sonos-appen (PC) – Windows® 7 og nyere 
• Sonos-appen (Mac) – Macintosh® OS X 10.10 eller nyere 

Last ned appen for din datamaskin fra www.sonos.com/support/downloads. 

For de siste systemkravene og kompatible lydformater, gå til http://faq.sonos.com/specs. 

Ditt hjemmenettverk
For å bruke Sonos-appen, må enheten din være på samme nettverk som Sonos. Hvis du trenger hjelp, se 
http://faq.sonos.com/notfound. 

Krav
For å få tilgang til musikktjenester, internettradio og musikk lagret på din datamaskin eller nettverkstilkoblet 
lagringsenhet (NAS) må nettverket ditt oppfylle disse kravene.

• Høyhastighets DSL-/kabelmodem eller fiberbredbåndstilknytning for riktig avspilling av musikktjenester. 
(Om din internettleverandør kun tilbyr satellitt-tilkobling kan du få problemer under avspilling på grunn av 
varierende nedlastingshastigheter.)

• Hvis modemet ditt ikke fungerer som ruter, men du ønsker å dra nytte av Sonos’ automatiske 
oppdateringer eller bruke en strømmetjeneste for musikk, må du installere en trådløs ruter før du 
konfigurerer Sonos. 

• Koble en Sonos-høyttaler eller BOOST til ruteren hvis: 
• Du har et stort hjem der det trådløse nettverket ikke er pålitelig og ønsker å styrke Sonos-systemets 

trådløse ytelse.

• Det trådløse nettverket belastes mye med videostreaming og nettsurfing, og du ønsker å opprette et 
separat trådløst nettverk som kun skal brukes av Sonos-høyttalerne.

• Nettverket er kun 5 GHz (kan ikke byttes til 2,4 GHz).

Merk: Nettverket ditt må ha en rask Internett-forbindelse, ettersom Sonos-
systemet er konstruert for å gi deg gratis programvareoppdateringer på nett. Ditt 
Sonos-system må være registrert for å motta disse oppdateringene, så husk å 
registrere systemet under oppsettprosessen. Vi deler ikke e-postadressen din 
med andre selskaper.

Merk: Sonos kommuniserer over et 2,4 GHz hjemmenettverk som støtter 
802.11 b/g/n trådløs teknologi. Nettverkskonfigurasjoner som kun støtter 802.11n 
fungerer ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et 
Sonos-produkt til ruteren.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound


Produktguide4
• Du har konfigurert ruteren din til kun å støtte 802.11n, og kan ikke endre innstillingene til å støtte 
802.11 b/g/n.

• For best resultater bør du koble datamaskinen eller NAS-stasjonen som inneholder ditt personlige 
musikkbibliotek direkte til nettverksruteren ved bruk av en Ethernet-kabel. 

Konfigurer kontoen din
Under konfigurasjonen vil du opprette en Sonos-konto. Du kan bruke den til å administrere og utvide Sonos-
systemet ditt, både i appen og på www.sonos.com.

Trykk på -> Innstillinger -> Min Sonos-konto.

Hvis du ikke ser Min Sonos-konto må du sjekke etter tilgjengelige oppdateringer.

Hvis du ikke har registrert deg, følger du anvisningene for å opprette en konto. 

Meldinger i appen
Vi holder deg oppdatert ved å sende deg varslinger og viktige meldinger i appen. Du kan slå av meldinger når 
som helst.

1. Logg på kontoen din på www.sonos.com og trykk Min konto.
2. Trykk Profil -> Rediger profil -> Send meg produktinformasjon fra selskapet.

Legge til i et annet Sonos-system
Sonos-appen gir deg rask og enkel tilgang til alle Sonos-systemene du bruker regelmessig, som for eksempel 
på jobben og hjemme. Når du er koblet til et annet Sonos-system, vil du se musikktjenestene som er tilknyttet 
dette systemet.

1. Koble mobilenheten din til det samme Wi-Fi-nettverket som Sonos. 
2. Åpne appen og trykk La oss koble til. 

Neste gang enheten din kobler seg på dette nettverket, vil du bli koblet til Sonos automatisk.

MERKNAD:Du kan fjerne et Sonos-system ved å velge  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger -> 
Glem gjeldende Sonos-system. 

Del Sonos-opplevelsen din
I Spiller nå, trykk  (iOS) eller  (Android) og velg Del denne sangen (eller stasjonen) for å dele det du 
lytter til.

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Slå av Sonos
For å stoppe musikken i et rom eller en gruppe, kan du pause eller stoppe musikken i appen eller på 
høyttaleren.

Sonos bruker minimalt med strøm når det ikke spilles musikk.



Produktguide6
Utforsk Sonos-appen
Bruk appen til å konfigurere og styre Sonos-systemet:

• Finn og spill musikk
• Utforsk internettradio
• Lagre favorittene dine i Min Sonos
• Opprett en Sonos-spilleliste
• Se hva som spilles i rom og grupper
• Tilpass innstillingene

Kategorilinjen
Bruk kategorilinjen nederst på skjermen til å navigere gjennom appen og tilpasse innstillingene. 

Trykk på et ikon for å åpne kategorien.

Min Sonos Her kan du lagre og spille favorittmusikken og samlingene dine, slik at du alltid vet hvor du 
finner musikken du liker best.

Bla gjennom Bla gjennom musikktjenester, musikkbiblioteket og musikken på mobilenheten din.

Rom Se hva som spilles i rommene dine. Grupper rom for å spille samme musikk i forskjellige 
rom, eller overalt.

Søk Søk i musikkilder for å finne musikken du liker best. Du kan også søke ved hjelp av enhetens 
stemmegjenkjenning.

 Mer Legg til musikktjenester, still inn alarmer, gå til hjelp og tips og juster innstillingene.
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Spiller nå-skjermbildet
Trykk på rommet for å vise Spiller nå-skjermbildet. Se albumcover og informasjon om musikken, styr 
avspillingen og se køen, info og alternativer. Kategorilinjen vises ikke når Spiller nå er åpen.

Info og alternativer
Viser mer informasjon og flere alternativer for musikken. Vises under Spiller nå samt som et alternativ i hele 
appen når du søker etter musikk.

Trykk (iOS) eller  (Android) for alternativer som:

• Legg til i Sonos-spilleliste eller Legg til i Min Sonos – tilpass musikken din.
• Del denne sangen (eller stasjonen) – sender sangen eller stasjonen til venner via sosiale medier.
• Crossfade – skaper en jevn overgang mellom sangene.

Info og alternativer
(som vist i iOS)

Fremdriftslinje
Dra for å spole gjennom 

sangen

Avspillingskontroller
Spill av / pause, spol frem, 

spol tilbake

Rom
Trykk for romvisning

Kø
Vis og administrer sangene i køen
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Kø

Trykk  eller Vis kø (nettbrett) for alternativer som:

• Bland – skift rekkefølge på sangene.
• Gjenta – gjenta alle sanger, eller trykk en gang til for å gjenta sangen som spilles.
• Lagre i Sonos-spilleliste – lagre køen i en spilleliste i Min Sonos.

Se Opprette en musikkø.

Rom

Trykk  for å se hva som spiller i hvert rom og sende musikk til forskjellige rom.

• Opprett grupper – velg rom eller send musikken til alle. 
• Fra Spiller nå, trykk på rommet og legg til rom.

• Fra , velg et rom og trykk Grupper.

MERKNAD:Du kan endre navnet til en høyttaler hvis du flytter den til et nytt rom. Trykk -> Innstillinger -> 
Rominnstillinger. Velg et rom og gi det et nytt navn.
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Finn ny musikk
Sonos-appen gir deg tilgang til en verden av musikk, inkludert flere musikkilder, internettradio og 
musikkbiblioteket ditt. Når du finner en favoritt, kan du lagre den i Min Sonos eller legge den til i køen.

Radio fra TuneIn
Få tilgang til over 100 000 gratis radiostasjoner, programmer og podcaster fra hele verden. Dersom du ikke 
kan finne favorittradiostasjonen eller programmet ditt, kan du gå til http://faq.sonos.com/radio.

• Trykk  -> Radio fra TuneIn for å finne musikk.
• Trykk på en stasjon for å spille musikk. 
• Lagre favorittstasjonene dine i Min Sonos.

Endre lokalradioplassering
Du kan endre lokalradioplasseringen din for å se hva som spilles rundt om i verden.

1. Trykk  -> Radio fra TuneIn -> Lokalradio. 

2. Ved siden av den nåværende lokalradioplasseringen, trykker du (iOS) eller  (Android) -> Endre 
plassering.

Musikktjenester
Sonos er kompatibelt med mange musikktjenester, som Pandora, Spotify og Apple Music. Du trenger bare å 
legge til musikktjenesten i Sonos. Det kan hende at enkelte musikktjenester ikke er tilgjengelige i landet ditt. 
Sjekk musikktjenestens nettsted for mer informasjon.

Legg til en musikktjeneste

1. Trykk  -> Legg til musikktjenester.
2. Velg musikktjenesten og følg anvisningene.

Bla gjennom Bla gjennom musikktjenester, musikkbiblioteket og musikken på mobilenheten din.

Søk Søk etter musikk. Sveip i søkefeltet for å velge en søkekategori.

Mer Legg til musikkbiblioteket ditt og oppdag flere musikktjenester.

Min Sonos Finn favorittmusikken din.

http://faq.sonos.com/radio
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Legg til flere kontoer for samme tjeneste
Trykk  -> Innstillinger -> Mine tjenester -> Legg til en konto. 

Gi kontoen din et navn, slik at du kan se hvilken konto som er i bruk. 

Musikktjenesten vises under Bla gjennom. Se Angi standard musikktjenestekonto.

Endre navnet på musikktjenestekontoen
Navnet på kontoen vises under musikktjenestenavnet.

1. Trykk  -> Innstillinger -> Mine tjenester.
2. Velg en musikktjenestekonto og trykk på Endre navn.

Angi standard musikktjenestekonto
Hvis du har flere kontoer for samme tjeneste, kan du angi en standardkonto. Hvis du bruker en delt enhet til å 
styre Sonos, kan du bytte til din personlige konto slik at endringer, som f.eks. at du liker en artist, kun påvirker 
din konto. 

1. Trykk . 
2. Velg musikktjeneste
3. Trykk på navnet til musikktjenesten.
4. Velg en konto.

Kontoens standardnavn vises under musikktjenesten.

Endre musikktjenestepassord
Hvis du vil endre passordet, må du først endre passordet på nettstedet til leverandøren av musikktjenesten.

1. Endre passordet på nettstedet til leverandøren av musikktjenesten.

2. I Sonos-appen, trykk  -> Innstillinger -> Mine tjenester.
3. Velg en musikktjenestekonto og trykk Endre passord.

MERKNAD:Dersom du ikke først endrer passordet ditt for musikktjenesten, vil ikke tjenesten fungere på 
Sonos-systemet.

Fjerne en musikktjenestekonto

1. Trykk  -> Innstillinger -> Mine tjenester.
2. Velg en musikktjenestekonto og trykk Fjern konto.
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Musikk på mobilenheten din
1. Koble mobilenheten din til det samme Wi-Fi-nettverket som Sonos.

2. Trykk  -> På denne mobilenheten.

MERKNAD:Kun for Android-enheter: For å spille av sanger som er lastet ned fra Google Play, må du først laste 
dem ned til en datamaskin og overføre dem til Android-enhetens musikkmappe. For mer informasjon, 
gå til http://faq.sonos.com/aptf.

Google Play Musikk (Android)
Du kan styre Sonos direkte fra Google Play Musikk-appen hvis du har både Google Play Musikk-appen og 
Sonos-appen installert på enheten din. 

Åpne Google Play Musikk-appen og koble til et Sonos-rom eller -gruppe for å starte musikken.

Styring av Sonos fra Spotify-appen
Spotify Premium-abonnenter kan streame Spotify til Sonos uten å åpne Sonos-appen.

1. Konfigurer en Sonos-konto.
2. Lytt til musikken i Spotify-appen og velg TILGJENGELIGE ENHETER for å koble til Sonos. 

Musikk på datamaskinen
Sonos kan spille musikk fra enhver datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) på Wi-Fi-nettverket 
ditt hvor du har delte musikkmapper. Du må konfigurere musikkbiblioteket til å spilles på Sonos.

MERKNAD:Dersom du har ukomprimerte WAV- eller AIFF-filer i musikksamlingen, kan det hende at disse kun 
er tilgjengelige via Sanger eller Mapper. Dette skjer fordi ukomprimerte filer ikke bestandig har 
informasjon som artist, tittel eller sjanger.

Datamaskinen eller NAS-enheten må være på (ikke i dvale eller standby) for at musikken skal være tilgjengelig 
i Sonos-appen.

Legg til en musikkbibliotekmappe
Bruk en datamaskin til å konfigurere musikkbiblioteket ditt. Deretter kan du administrere musikkbiblioteket ved 
hjelp av en datamaskin eller mobilenhet.

1. Åpne appen på datamaskinen og gå til Administrer -> Innstillinger -> Musikkbibliotek.
2. I Mapper-kategorien, velg Legg til og følg anvisningene.

Vis musikkbibliotekmapper
På mobilenheten din, trykk  -> Innstillinger -> Behandle musikkbibliotek -> Oppsett av 
musikkbibliotek.

Musikkmappene du har delt med Sonos vil komme til syne.

http://faq.sonos.com/aptf
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Fjern en musikkbibliotekmappe

1. På mobilenheten din, trykk  -> Innstillinger -> Behandle musikkbibliotek -> Oppsett av 
musikkbibliotek.

2. Velg en mappe og trykk Fjern deling. 

Oppdater musikkindeksen
Sonos indekserer musikkbiblioteket slik at du kan vise musikken etter kategori. Hvis du legger til musikk, 
oppdaterer du indeksen for å legge til musikken i musikkbiblioteket. 

1. Trykk  -> Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek.
2. Trykk Oppdater musikkindeks nå -> Skann nå.

Planlegg automatiske oppdateringer
1. Trykk -> Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek.
2. Slå på Planlegg musikkindeksoppdateringer.
3. Trykk Musikkindeks oppdateringstid og velg oppdateringstidspunkt.

Spill musikk fra Windows Media Player-biblioteket
Slå på mediedeling for å spille musikken i WMP-biblioteket ditt. 

1. Trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger.
2. Slå på Vis medieservere.

Slå av Vis medieservere for å deaktivere mediedeling.

Spill musikk fra UPnP-servere
Sonos kan spille musikk fra kompatible UPnP-servere på nettverket ditt. Få tilgang til tjenesten på denne 
måten hvis du bruker tjenestens skrivebordsapp.

1. Aktiver UPnP i musikktjenestens skrivebordsapp på datamaskinen din.
Sonos kan gjenkjenne og vise tjenesten i musikkbiblioteket ditt. 

2. I Sonos-appen, trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger og slå på Vis UPnP-servere.

Spill musikk fra importerte spillelister
Sonos er kompatibelt med iTunes-spillelister samt M3U-, WPL- og PLS-spillelistefiler opprettet med 
tredjepartsprogramvare. Sonos endrer ikke musikk- eller spillelistefiler opprettet av andre applikasjoner. Disse 
filene er skrivebeskyttet.

1. Slipp spillelistefilen (.PLS, .M3U eller .WPL) i musikkmappen du deler med Sonos. 
2. Oppdater musikkindeksen.

3. Trykk  -> Musikkbibliotek -> Importerte spillelister.
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Støtte for iTunes

For å vise iTunes-spillelisten din, trykk  -> Musikkbibliotek -> Importerte spillelister.

Når du gjør endringer i iTunes-spillelisten(e) din(e), avslutter du iTunes og oppdaterer Sonos-musikkindeksen 
for å se endringene. Se Oppdater musikkindeksen.

iTunes-spillelister blir importert til Importerte spillelister så lenge filen «iTunes Music Library.xml» deles med 
musikken til Sonos. Filen ligger vanligvis i iTunes-mappen.

Sorter mapper
Sorter musikkmappene dine etter sangnavn, sangnummer eller filnavn.

1. Trykk  -> Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek.
2. Trykk Sorter mapper etter og velg hvordan mappene skal sorteres.

Medvirkende artister
Still inn preferansene dine for å vise eller skjule individuelle artister innenfor en Medvirkende artister-visning.

1. Trykk  -> Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek.
2. Slå på Vis medvirkende artister.

Samlealbum
Dersom musikksamlingen din inneholder samle- og filmmusikkalbum, kan du gruppere disse sangene i 
musikkbiblioteket i stedet for å vise dem etter hver individuelle artist.

Gruppere med albumartister
Windows Media Player og enkelte andre spillere bruker Albumartister-kategorien til å gruppere samle- og 
filmmusikkalbum.

1. Trykk  -> Innstillinger ->Administrer musikkbibliotek -> Samlealbum.
2. Trykk Bruk albumartister.

Gruppere med iTunes-samlinger
Du kan organisere samle- og filmmusikkalbumene dine som [Samlinger]/[Album]/[Spornavn]. 

1. I iTunes kan du merke individuelle sanger som en del av en samling ved å utheve sangen og velge 
Rediger -> Hent info. 

2. Kryss av i boksen Samling. 
3. Velg Vis -> Kolonneleser -> Gruppere samlealbum.

4. I Sonos-appen, trykk -> Innstillinger -> Administrer musikkbibliotek -> Samlealbum.

5. Trykk Bruk iTunes®-samlinger.

Inngang
Du kan koble til en ekstern lydkilde som en Apple® AirPlay®-enhet, stereo eller mp3-spiller til en PLAY:5, 
CONNECT eller CONNECT:AMP og streame lyden til alle Sonos-høyttalerne i huset. Du finner mer 
informasjon i produktguidene våre.

http://www.sonos.com/guides
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Min Sonos
Min Sonos er ditt personlige sted der du kan lagre, spille og administrere favorittmusikken og spillelistene 
dine. Når du finner musikk du liker, er det bare å legge den til i Min Sonos. Du kan fortsette å legge til, slette og 
omorganisere favorittene dine, slik at du enkelt finner musikken du liker best.

MERKNAD:Sanger på mobilenheter kan ikke lagres i Min Sonos, fordi de blir med deg der du er og ikke alltid 
er tilgjengelige for Sonos.

Legge til favoritter i Min Sonos
1. Finn favorittene dine:

• Trykk  eller  for å finne musikk.

• Hvis du lytter til musikk du liker, kan du gå til Spiller nå.

2. Trykk  (iOS) eller  (Android) -> Legg til i Min Sonos.

Redigere Min Sonos
Slett, omorganiser og gi nytt navn til favorittene.

Trykk  -> Rediger.

Min Sonos åpnes og favorittene dine kommer til syne.

• Omorganisere kategorier: Trykk og hold inne for å dra en kategori til et annet sted.
• Slette en favoritt: Trykk  (iOS) eller  (Android). 
• Slette en kategori: Slett alle favorittene i kategorien.
• Gi nytt navn til en favoritt: Trykk på den og skriv inn et nytt navn. 

Opprette Sonos-spillelister
Lag spillelister med favorittsangene og -albumene dine og lagre spillelisten i Min Sonos.

• Opprett en spilleliste mens du søker etter musikk eller fra Spiller nå.
• Lagre en musikkø som en spilleliste.
• Sanger på mobilenheter blir ikke med i spillelister.
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Lage en spilleliste

1. I søkeresultatene eller i Spiller nå, trykk  (iOS) eller  (Android) -> Legg til i Sonos-spilleliste.
2. Velg et alternativ:

• Trykk Ny spilleliste.
• Trykk på en eksisterende spilleliste

Redigere en spilleliste

1. Trykk  -> Rediger -> Sonos-spillelister.
2. Trykk og hold en spilleliste for å gi den et nytt navn eller slette den.

Opprette en musikkø
Når du spiller en sang, blir den lagt til i køen. 

• Legg til sanger i køen fra en musikktjeneste, musikkbiblioteket ditt eller mobilenheten din. 
• Lagre køen som en spilleliste i Min Sonos (tar ikke med sanger på mobilenheten din).

Finn en sang og trykk  (iOS) eller  (Android) for flere alternativer:

• Spill nå 
• Spill neste 
• Legg til sist i køen 
• Erstatt kø

Alle disse alternativene legger sangen til i køen.

Redigere en kø
Legg til og slett sanger, tøm køen, omorganiser sangene eller lagre køen i en Sonos-spilleliste.

1. Åpne køen fra Spiller nå. Se Kø.
2. Trykk Rediger i køen. 

MERKNAD:På et 7-tommers Android-nettbrett må du trykke  først.

• Slette en sang: Trykk  (iOS) eller  (Android).
• Flytte en sang: Trykk og hold  og dra sangen til en ny plassering.

Lagre en musikkø som en spilleliste
Åpne køen fra Spiller nå og trykk Lagre.

MERKNAD:På et 7-tommers Android-nettbrett må du trykke  først.
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Still inn en musikkalarm
Still inn en alarm, slik at du kan våkne til musikken du liker.

1. Trykk  -> Alarmer -> Ny alarm.
2. Velg alarminnstillinger, inkludert musikkilde.

MERKNAD:Hvis musikkilden er utilgjengelig når alarmen går, vil Sonos-klokkelyden spilles i stedet.

3. Pek på Avansert for å velge ytterligere alarmpreferanser:
• Varighet
• Inkluder grupperte rom – spiller i grupperte rom (ikke i rommene som ble gruppert når alarmen ble stilt 

inn).
• Bland musikk – vises ikke for radiostasjoner

For å endre en alarm, kan du trykke på den og endre innstillingene.

Slå på en alarm
1. Trykk  -> Alarmer.
2. Trykk på alarmen og slå den på.

Slette en alarm
1. Trykk  -> Alarmer.
2. Trykk på alarmen og trykk Slett alarm.

Still inn innsovingstid
1. I Spiller nå, trykk  (iOS) eller  (Android) -> Innsovingstid.
2. Velg en innsovingstidvarighet.

Innsovingstidvarigheten vises ved siden av Innsovingstid.
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Innstillinger
Det finnes flere innstillinger du kan bruke til å tilpasse appen.

Tilpass Sonos til rommet ditt med Trueplay™ (iOS)
Trueplay lytter til rommet ditt og stiller inn høyttalerne, slik at du kan høre på musikken du elsker med optimal 
lyd for rommet du befinner deg i (fungerer på mobile enheter med iOS 8 og nyere).

Trueplay-innstilling er ikke tilgjengelig hvis VoiceOver er aktivert på mobilenheten din. 

1. Forsikre deg om at VoiceOver er slått av.

2. Trykk  -> Innstillinger -> Rominnstillinger. 
3. Velg et rom og trykk på Trueplay-innstilling for å komme i gang.

Låseskjermkontroller
Styr Sonos-avspillingen og volumet fra mobilenhetens låseskjerm. 

• På iOS-enheter, trykk  -> Innstillinger -> App-innstillinger -> Låseskjermkontroller. 
(Låseskjermkontroller er ikke tilgjengelige når Apple VoiceOver er aktivert.)

• På Android-enheter, trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger og slå på disse alternativene:
• Vis varslinger

• Vis låseskjermkontroller

MERKNAD:Amazon-enheter støtter ikke låseskjermkontroller.

Styr volumet med knappene på mobilenheten
Bruk knappene på mobilenheten til å styre Sonos-volumet selv om du ikke er inne i appen.

• På iOS-enheter, trykk  -> Innstillinger -> App-innstillinger -> Volumkontroll for maskinvare.

MERKNAD:Du kan ikke styre volumet med knappene på mobilenheten hvis du spiller lyd fra en annen kilde, 
bruker AirPlay eller Bluetooth, lytter gjennom hodetelefoner eller Apple VoiceOver er aktivert.

• På Android-enheter, trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger og slå på disse alternativene:
• Vis varslinger

• Vis låseskjermkontroller

• Tillat volumkontroll i startskjermbildet
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Styre Sonos fra Bluetooth-enheter (Android)
Du kan styre avspillingen og volumet for Sonos fra enkelte Bluetooth-enheter.

Trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger ->Kontroll fra andre enheter. 

MERKNAD:Enkelte biler starter avspilling automatisk når de oppdager en Bluetooth-enhet. Dersom dette 
alternativet er på, og telefonen din fortsatt er koblet til Sonos, kan musikken begynne å spille av i huset 
ditt.

Programvareoppdateringer
Sonos har gratis programvareoppdateringer. Registrer Sonos for å motta oppdateringer. 

Oppdater Sonos-appen på alle mobilenhetene for å få de siste funksjonene på hver enhet.

Angi preferanser for programvareoppdateringer
Be Sonos om å varsle deg når en programvareoppdatering er tilgjengelig. 

Trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Sjekk automatisk etter oppdateringer.

Last ned programvareoppdateringer
Hvis en høyttaler er utdatert, ser du en oppdateringsmelding under Mer. 

Trykk  Oppdater nå.

Sonos-produktene dine er oppdatert. Dette kan ta noen få minutter.

Sjekk etter programvareoppdateringer…
Trykk  -> Innstillinger -> Online oppdateringer.

Du må kanskje oppdatere når du kjøper et nytt Sonos-produkt, eller hvis du kobler til et Sonos-produkt som 
ikke var i bruk når du sist oppdaterte. 

For mer informasjon, gå til http://faq.sonos.com/updateissue.

Alternativer for tilgjengelighet
Slå på alternativer for tilgjengelighet hvis du har problemer med synet.

På mobilenheten, gå til Innstillinger for å slå på VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) og andre alternativer for 
tilgjengelighet. 

Advarsel:IKKE koble fra Sonos-produktene dine under oppdateringen. Kontakt Sonos kundestøtte dersom det 
oppstår en feil.

http://faq.sonos.com/updateissue
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Foreldrekontroll
Du kan begrense tilgangen til upassende musikk. 

Trykk  -> Innstillinger -> Foreldrekontroll.

Logg inn på Sonos-kontoen din for å velge filteralternativer.

Bytt til trådløst oppsett
Hvis du har en Sonos-høyttaler kablet til ruteren, men ønsker å flytte den til et annet rom, må du bytte til et 
trådløst oppsett. Hvis du har en BRIDGE eller BOOST koblet til ruteren, lar du denne enheten være tilkoblet.

IKKE KOBLE Sonos-produktet fra ruteren før du har fullført disse trinnene:

1. Velg et alternativ:
• På mobilenheter, gå til  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Trådløst oppsett. 
• På PC, gå til Administrer -> Innstillinger -> Avansert. I Generelt-kategorien velger du Trådløst oppsett.
• På Mac, gå til Sonos -> Preferanser -> Avansert. I Generelt-kategorien velger du Trådløst oppsett.

Sonos finner det trådløse nettverket ditt. 
2. Skriv inn passordet for det trådløse nettverket.
3. Når passordet godkjennes, kobler du høyttaleren fra ruteren og flytter den til en ny plassering.

Har du en ny ruter?
Hvis du kjøper en ny ruter eller endrer internettleverandør (ISP), må du starte alle Sonos-produktene på nytt 
etter at ruteren er installert. 

MERKNAD:Hvis du har et Sonos-produkt tilkoblet ruteren og ISP-teknikeren kobler det til den nye ruteren, 
trenger du bare å starte det andre Sonos-produktet på nytt.

1. Etter at ruteren er konfigurert, kobler du fra strømledningen på Sonos-produktene i minst 5 sekunder.
2. Koble til produktene på nytt. Hvis du har et Sonos-produkt koblet til ruteren, kobler du til dette produktet 

først.
Statusindikatorlyset begynner å lyse hvitt på hvert produkt, etter at du har startet dem på nytt.

Hvis du ikke har et Sonos-produkt tilkoblet ruteren, må du endre nettverkspassordet i Sonos-appen. Se Endre 
nettverkspassordet.



Endre nettverkspassordet
Hvis du endrer nettverkspassordet (og du ikke har et Sonos-produkt tilkoblet ruteren), må du oppdatere 
passordet i Sonos.

1. Koble en Sonos-høyttaler til ruteren med en Ethernet-kabel.
2. Velg et alternativ:

• På mobilenheter, gå til  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger -> Trådløst oppsett.
• På PC, gå til Administrer -> Innstillinger -> Avansert. I Generelt-kategorien velger du Trådløst oppsett.
• På Mac, gå til Sonos -> Preferanser -> Avansert. I Generelt-kategorien velger du Trådløst oppsett.

3. Skriv inn det nye nettverkspassordet.
Når passordet godkjennes, kobler du høyttaleren fra ruteren og flytter den tilbake til sin opprinnelige 
plassering.

Koble enheten din til SonosNet
Ved å ha en Sonos BOOST eller -høyttaler koblet til ruteren din, opprettes et eget trådløst nettverk kun for 
Sonos. Dette er nyttig der det trådløse nettverket ikke er pålitelig.

Hvis du har konfigurert Sonos på denne måten, kan du også koble telefoner og nettbrett til SonosNet. 

MERKNAD:Hvis du bruker Android-enheten til å strømme store mengder data, som å se på HD-videoer, kan 
dette muligens påvirke ytelsen til musikkstreamingen i Sonos. Du finner mer informasjon på 
http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger.
2. Trykk Koble til SonosNet.

Beta-program
Sonos lar kundene teste beta-programvare før lansering for å teste nye funksjoner og hjelpe oss å forbedre 
produktene. Når du kjører beta-programvare, slås deling av bruksdata automatisk på. 

1. Trykk  -> Innstillinger -> Avanserte innstillinger.
2. Trykk Beta-program.

Tilbakemelding på produktguide?
Vi hører gjerne fra deg! Vi vil lese tilbakemeldingene dine nøye og bruke dem til å forbedre produktguidene 
våre. Skriv til oss på: docfeedback@sonos.com 
Hvis du har problemer med Sonos-systemet ditt, kan du ta kontakt med kundestøtte for hjelp. Send dem en 
e-post på http://www.sonos.com/emailsupport.

http://faq.sonos.com/sonosnet
mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
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Trenger du mer hjelp?
• Trykk Mer -> Hjelp og tips for enkle tips om hvordan du kan få mest mulig ut av høyttalerne dine.
• Du finner ofte stilte spørsmål (FAQ) på www.sonos.com/support.
• Still oss et spørsmål på http://www.sonos.com/emailsupport.

http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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