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Sonos One
• Sonos One med Amazon Alexa lar deg spille og styre musikken med stemmen din.
• Den kompakte størrelsen gjør at den passer perfekt på bokhylla, benken eller hvor som helst. Du kan 

også montere den på veggen, i taket eller på et høyttalerstativ. 
• LED-lyset viser om mikrofonen på høyttaleren er av eller på. 
• Fungerer sømløst med de andre Sonos-produktene dine. Send sanger, nyheter og mer til høyttalere i 

andre rom.

Ny med Sonos?
Last ned Sonos-appen og følg konfigurasjonsanvisningene (se Sonos-appen for info om nedlasting). 

Legge til i et eksisterende Sonos-system?
Sonos kan enkelt utvides rom for rom. Dersom du legger til i et eksisterende Sonos-system, se Legge til i et 
eksisterende Sonos-system for mer informasjon. 

Ditt hjemmenettverk
Sonos-høyttaleren og mobilenheten med Sonos-appen må være på samme nettverk. 

Trådløst nettverk

• Høyhastighets internettforbindelse som DSL-/kabelmodem eller fiberbredbåndstilknytning
• Høyhastighets DSL-/kabelmodem (eller fiberbredbåndstilknytning)
• 2,4 GHz 802.11b/g/n trådløst hjemmenettverk 

Merk: Internett via satellitt-tilkobling kan medføre avspillingsproblemer. 
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Kablet hjemmenettverk

Bruk en Ethernet-kabel til å koble en Sonos BOOST eller høyttaler til ruteren hvis:

• nettverket er tregt, ustabilt eller ikke når alle rommene hvor du vil bruke Sonos
• nettverket allerede er svært opptatt med strømming av video og nettsurfing, og du ønsker å opprette et 

separat trådløst nettverk for Sonos-høyttalerne
• nettverket er kun 5 GHz (kan ikke byttes til 2,4 GHz)
• ruteren din kun støtter 802.11n (og du ikke kan endre innstillingene til å støtte 802.11b/g/n)

Merk: Bruk en Ethernet-kabel til å koble datamaskinen eller NAS-stasjonen som inneholder musikkbiblioteket 
ditt til ruteren for uavbrutt avspilling. 

Sonos-appen
Last ned appen fra appbutikken på mobilenheten din. Åpne appen, så skal vi veilede deg gjennom 
konfigurasjonen. Hvis du bruker datamaskin, kan du laste ned appen fra  
www.sonos.com/support/downloads. 

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

http://www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
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Topp/bakside på Sonos One

På/Av Sonos-systemet er utviklet for å være slått på hele tiden. Sonos bruker 
minimalt med strøm når det ikke er i bruk. 

• For å slå av musikken, trykk Spill/pause i appen eller be Alexa om 
å sette musikken på pause.

• For å raskt stoppe musikken i alle rom, trykk på Pause alle fra 
Rom i Sonos-appen. 

Volum opp (+)  
Volum ned (-)

Berøringskontrollen Volum opp er på høyre side, mens Volum ned er til 
venstre.
Trykk og hold inne for å endre volumet raskt.

Statusindikatorlys Indikerer høyttalerens status. 
• Normal drift: svakt lys.
• Lytter eller svarer: sterkt, hvitt lys.
• Tenker: blinker hvitt (svakt til sterkt).

For mer informasjon, se http://faq.sonos.com/led.

Join-knapp

Ethernet-port

Vekselstrøminngang (strømnett)

Mikrofonindikator

Statusindikatorlys

Volumkontroll

Spill av/pause

Volumkontroll

http://faq.sonos.com/led
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Velge plassering
Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. For maksimal nytelse, har vi noen få retningslinjer:

• Sonos One er konstruert for å virke bra også når den plasseres ved siden av en vegg eller annen overflate. 
For optimal ytelse, anbefaler vi at du opprettholder mer enn 2,5 cm klaring rundt enhetens bakside.

• Sonos One tåler fuktighet, slik at du kan bruke den på badet. Den er imidlertid ikke vanntett, så ikke sett 
den i nærheten av vann eller la den stå ute når det regner.

Mikrofonindikator Trykk for å slå mikrofonen av og på. 
• Når lyset er på, er stemmestyring aktivert og du kan bruke 

stemmekommandoer.
• Når lyset er av, er stemmestyring deaktivert.
• Du kan fortsatt bruke stemmekommandoer når lyset er av. Trykk 

på mikrofonknappen og hold den inne for å snakke til Alexa. 
Stemmestyring deaktiveres igjen når du slipper knappen.

Spill av/pause Veksler mellom å spille musikk og sette den på pause (starter den 
samme musikkilden på nytt, med mindre en annen kilde velges). 

• Trykk på én gang hvis du ønsker å starte eller stoppe streamingen 
av musikk

• Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.

Neste spor
Forrige spor

Sveip fra venstre til høyre på berøringskontrollene for å gå til neste spor, 
og sveip fra høyre til venstre for å lytte til forrige spor.

(Berøringskontrollene for Neste/Forrige fungerer ikke når du lytter til en 
radiostasjon.)

Join-knapp Trykk på den runde Join-knappen på baksiden av enheten for å koble 
til.

Ethernet-port Du kan bruke en Ethernet-kabel (medfølger) for å koble Sonos One til en 
ruter, datamaskin eller ekstra nettverksenhet som nettverkstilkoblet 
lagringsenhet (NAS).

Vekselstrøminngang (strømnett)  
(100–240 VAC, 50/60 Hz)

Bruk bare den medfølgende strømledningen til å koble til strømuttaket 
(hvis du bruker en tredjeparts strømledning, annulleres garantien).  
Sett strømkabelen helt inn til den står jevnt med sokkelen på 
enheten. 
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Legge til i et eksisterende Sonos-system
Du kan enkelt legge til nye høyttalere når som helst (opptil 32).

Det er bare å koble til høyttaleren og trykke  > Legg til høyttalere.

Hvis du bruker en datamaskin, gå til Administrer> Legg til en spiller eller Sub.

Stemmestyring
For å bruke Alexa med Sonos, må du ha Alexa-appen med Sonos-skillen aktivert. Hvis du ikke har den, skal vi 
veilede deg gjennom denne prosessen når du legger til en stemmetjeneste.

Legge til en stemmetjeneste
1. Åpne Sonos-appen på en mobilenhet.
2. Trykk  > Stemmetjenester og velg stemmetjenesten.

• Du vil gjøre endringer i både Sonos- og Alexa-appen. Vi veileder deg gjennom hele prosessen.
• Du trenger Sonos-kontoinformasjonen din. Hvis du ikke husker informasjonen, trykk  > Innstillinger 

> Sonos-konto.
(Sonos støtter ikke stemmeanrop med Alexa.)

Obs! Etter hvert kommer vi til å legge til flere stemmetjenester og skills. Stemmestyring er foreløpig ikke 
støttet i alle land. Denne funksjonen vil bli tilgjengelig så snart Sonos og en stemmetjeneste lanseres 
samtidig i din region.

Endre vekkeordspråk
1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg rommet med Alexa og endre vekkeordspråket.

Fjerne en stemmetjeneste
1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg rommet med Alexa.
3. Trykk Amazon Alexa og fjern Amazon Alexa fra rommet.
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Juster høyttalerne i rommet med Trueplay™

Alle rom er forskjellige. Med Trueplay-justering kan du sette høyttalerne der du vil ha dem. Trueplay analyserer 
rommets størrelse, utforming og møblering, høyttalernes plassering og alle andre faktorer som kan ha 
betydning for lydkvaliteten. Deretter vil funksjonen justere hvordan hver enkelt bass- og diskanthøyttaler spiller 
av lyd i dette rommet (fungerer på mobilenheter med iOS 8 og nyere). 

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

Obs! Trueplay-justering er ikke tilgjengelig hvis VoiceOver er aktivert på iOS-enheten din. Hvis du vil stille inn 
høyttalerne dine, må du først slå av VoiceOver i innstillingene på enheten din.

Opprette et stereopar
Du kan pare to Sonos-høyttalere i samme rom for å skape en bredere stereoopplevelse. Én høyttaler fungerer 
som den venstre kanalen og den andre som den høyre kanalen.

Obs! Sonos-høyttalerne i stereoparet må være like.

Informasjon om plassering
• Plasser høyttalerne 2,5–3 meter unna hverandre.
• Lytteposisjonen bør være 2,5 til 3,5 meter unna de to høyttalerne. Hvis du befinner deg nærmere vil du 

høre mer bass, og hvis du befinner deg lenger unna vil du få bedre stereolyd.

Opprette et stereopar
På en mobil enhet:

1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
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2. Velg en høyttaler og trykk på Opprett stereopar.
Etter du har paret høyttalerne, vil romnavnet inneholde «(V + H)».

På datamaskin:

1. Velg ett av følgende:
• På PC, gå til Administrer > Innstillinger.
• På Mac, gå til Sonos > Preferanser > Rominnstillinger. 

2. Velg en høyttaler fra rullegardinlisten Rominnstillinger. 
3. Klikk på Opprett stereopar.

Slik skiller du et stereopar
På en mobil enhet:

1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg stereoparet (romnavnet inneholder «(V + H)») og trykk Skill stereopar.

På datamaskin:

1. Velg ett av følgende:
• På PC, gå til Administrer > Innstillinger.
• På Mac, gå til Sonos > Preferanser > Rominnstillinger. 

2. Velg stereoparet (romnavnet inneholder «(V + H)») i rullegardinlisten Rominnstillinger. 
3. På Grunnleggende-kategorien, klikk på Skill stereopar.

Surroundhøyttalere
Gjør to Sonos-høyttalere (samme modell) om til separate høyre og venstre kanaler i hjemmekinoanlegget ditt. 

Obs! Hvis du oppretter en romgruppe eller et stereopar i stedet, vil du ikke få surroundlyd. 

Legg til surroundhøyttalere
På en mobil enhet:

1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg rommet med hjemmekinohøyttaleren og trykk Legg til surroundhøyttalere.

På datamaskin:

1. Velg Administrer > Innstillinger (PC) eller Sonos > Preferanser (Mac).
2. Velg Rominnstillinger.
3. Velg rommet med hjemmekinohøyttaleren i rullegardinlisten Rominnstillinger.
4. Fra kategorien Grunnleggende velger du Legg til surroundhøyttalere.
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Endring av surroundinnstillingene
Når du legger til høyttalere som surroundhøyttalere, blir surroundlyden optimert for rommet. Du kan justere 
disse innstillingene:

På en mobil enhet:

1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg rommet med surroundhøyttalere (navnet inneholder «(+VH+HH)»). 
3. Velg Avansert lyd > Surroundinnstillinger og endre innstillingene.

På datamaskin:

1. Velg Administrer > Innstillinger (PC) eller Sonos > Preferanser (Mac).
2. Velg Rominnstillinger.
3. Velg rommet med surroundhøyttalerne fra rullegardinlisten Rominnstillinger .

4. Velg kategorien Surroundhøyttalere og endre innstillingene.

Fjerne surroundhøyttalere
Hvis høyttalerne var en del av Sonos-systemet før du la dem til som surroundhøyttalere, vil de gå tilbake til 
sine tidligere romnavn. Hvis ikke, vil de vises som Ubrukt under Rom.

På en mobil enhet:

1. Trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg rommet med surroundhøyttalere (navnet inneholder «(+VH+HH)») og trykk Fjern 

surroundhøyttalere.

På datamaskin:

1. Velg Administrer > Innstillinger (PC) eller Sonos > Preferanser (Mac).
2. Velg Rominnstillinger.
3. Velg rommet med surroundhøyttalerne fra rullegardinlisten Rominnstillinger (navnet inneholder 

«(+VH+HH)»). 
4. I kategorien Grunnleggende klikker du på Fjern surroundhøyttalere.

Surround Slå surroundlyd På eller Av.

TV-volum Juster surroundvolumet for TV-lyd.

Musikkvolum Juster surroundvolumet for musikk.

Musikkavspilling Omgivelser (myk) eller Full (høyere, gjennomgående 
lyd).  
Gjelder ikke for TV-lyd.

Balansere 
surroundhøyttalere 
(iOS)

Balanser surroundhøyttalerne dine manuelt.
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Spill av musikk
• Radio fra TuneIn. Velg blant over 100 000 gratis nettradiostasjoner, programmer og podcaster.
• Musikktjenester. Utforsk og administrer musikktjenestene dine. Legg til dine egne eller prøv noe nytt.
• Musikk lagret på mobilenheten din. Spill musikk du har lastet ned på telefonen eller nettbrettet.
• Musikkbibliotek. Spill av musikk som er lagret på datamaskinen eller nettverkstilkoblede 

lagringsenheter (NAS).
Hvis du vil se en fullstendig liste over musikkvalgene som er tilgjengelige i landet ditt, går du til 
www.sonos.com/music. For mer informasjon om avspilling av musikk, kan du ta en titt på 
produktveiledningen for mobilappen vår på www.sonos.com/guides. 

Equalizerinnstillinger
Sonos-høyttalere leveres med EQ-innstillinger forhåndsinnstilt til å gi en optimal lydopplevelse. Du kan endre 
lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller lydstyrke) til å passe dine personlige preferanser.

1. På mobilenheter, trykk  > Innstillinger > Rominnstillinger.
2. Velg et rom.
3. Velg EQ og dra fingeren din over glidebryterne for å gjøre justeringer.
4. For å endre Lydstyrke-innstillingen På eller Av. (Lydstyrke-innstillingen forsterker visse frekvenser, 

inkludert bass, for å forbedre lyden ved lavt volum.)

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

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

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

produktet.
Statuslyset på høyttaleren 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.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.

3. Ta hensyn til alle advarsler.

http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/guides
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Spesifikasjoner
 

4. Følg alle instruksjoner.

5. Bruk ikke dette apparatet nært vann. 

6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-
komponenter. Ikke bruk støvsuger eller trykkluft på mikrofonområdet.

7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.

8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer 
ut av apparatet. 

10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.

11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.

12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe 
vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet 
har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned. 

13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.

14. Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for 
regn eller fukt. 

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Funksjon Beskrivelse

Lyd

Forsterker To digitale forsterkere i klasse D.

Diskanthøyttaler Én diskanthøyttaler skaper en klar og tydelig lyd i høy frekvens.

Mellomtonehøyttaler Én mellomtonehøyttaler gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i 
mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass. 

Stereoparinnstilling Forvandler to høyttalere til separate høyttalere for venstre og høyre kanal.

5.1 Hjemmekinoanlegg Koble to høyttalere til PLAYBAR/PLAYBASE og SUB for en ekte 
surroundlydopplevelse. 
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Musikk

Lydformater som støttes  Støtte for komprimert MP3, ACC (uten DRM), WMA (uten DRM - inkludert 
kjøpte Windows Media-nedlastinger), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, 
Apple Lossless, Flac-musikkfiler (tapsfrie) samt ukomprimerte WAV- og 
AIFF-filer.
Original støtte for 44,1 kHz-overføringshastigheter. Ekstra støtte for 
overføringshastighetene 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz og 
8 kHz. MP3 støtter alle overføringshastigheter bortsett fra 11 kHz and 8 kHz.
Obs! Apple "Fairplay", WMA DRM- og WMA Lossless-formater støttes ikke 
for øyeblikket. Tidligere kjøpt Apple “Fairplay” DRM-beskyttede sanger må 
muligens oppgraderes. 

Støttede musikktjenester Sonos fungerer sømløst med de fleste musikktjenesten, inkludert Apple 
Musikk™, Deezer, Google Play Musikk, Pandora, Spotify og Radio 
fraTuneIn, samt med nedlastinger fra alle tjenester som tilbyr DRM-frie spor. 
Tilgjengeligheten til tjenesten varierer fra region til region. For en fullstendig 
liste, se  
http://www.sonos.com/music. 

Internett-radio støttes Strømming av MP3, HLS/AAC, WMA

Støttede omslagsbilder JPEG, PNG, BMP, GIF

Støttede spillelister Rhapsody, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl).

Nettverk*

Trådløs tilkobling Kobler WiFi-nettverket ditt til en hvilken som helst 802.11 b/g/n-ruter. 
Nettverkskonfigurasjoner med kun 802.11n støttes ikke. Du kan enten endre 
ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren din.

Ethernet-port Én 10/100 Mbps Ethernet-port. 

Generelt

Mikrofoner • 6 fjernfeltmikrofoner.
• Lydrespons når mikrofonene våkner, slik at du ikke trenger å se.
• Et LED-lys er koblet til mikrofonen, slik at du har full kontroll på om den 

er aktiv.

Strømforsyning Automatisk vekslende 100–240 VAC, 50/60 Hz universal.

Kontroller på toppanelet Kapasitive kontroller for volum +/-, spill/pause, neste/forrige spor, demping 
av mikrofon.

• Trykk venstre for å senke volumet og høyre for å øke det. 
• Sveip på tvers av berøringskontrollene for å hoppe til neste eller forrige 

spor.
• Trykk på mikrofonindikatorknappen for å slå mikrofonen av og på. Når 

lyset er på, er stemmestyring aktivert.

LED-lamper på toppanelet Statusindikator 
Mikrofonindikator 

Funksjon Beskrivelse

http://www.sonos.com/music
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* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

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.

Trenger du mer hjelp?
• Trykk  > Hjelp og tips for å få noen 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. 

Dimensjoner (H x B x D) 6,36 x 4,69 x 4,69 (tommer) / 161,45 x 119,7 X 119,7 (mm)

Vekt 1,85 kg

Driftstemperatur 0º til 40º C

Lagringstemperatur -20º til 70º C

Tåler fuktighet Designet for å tåle høy fuktighet, som på et bad med mens noen dusjer. (Den 
er ikke vanntett eller vannbestandig.) 

Sluttbehandling Hvit med hvis raster; svart med svart raster

Funksjon Beskrivelse

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