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Sonos-appen
Hämta den kostnadsfria Sonos-appen till valfri kompatibel enhet:

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

Hämta appen för din dator på www.sonos.com/support/downloads. 

Gå till http://faq.sonos.com/specs för senaste systemkrav och kompatibla ljudformat. 

Ditt hemnätverk
Innan du kan använda Sonos-appen måste din enhet vara i samma nätverk som Sonos. Om du behöver hjälp, 
gå till http://faq.sonos.com/notfound. 

Krav
Innan du kan nå musiktjänster, internetradio och musik som lagrats på datorn eller NAS-enheten (Network-
Attached Storage) måste du se till att ditt nätverk uppfyller följande krav.

• Höghastighetsmodem för DSL-/kabelanslutning, eller bredbandsanslutning via fiber till hemmet för 
korrekt uppspelning av musiktjänster. (Om din internettjänstleverantör endast erbjuder internetåtkomst 
via satellit kan du uppleva uppspelningsproblem på grund av fluktuerande nerladdningshastigheter.)

• Om ditt modem inte är en kombination av modem och router och du vill dra fördel av Sonos automatiska 
onlineuppdateringar eller använda en streamingmusiktjänst måste du installera en trådlös router innan du 
konfigurerar Sonos. 

• Anslut en Sonos BOOST eller spelare till din router om: 
• Du har ett större hem där Wi-Fi-prestanda inte är pålitliga och du vill förstärka trådlösa prestanda för 

ditt Sonos-system.

• Det redan förekommer stor belastning på ditt Wi-Fi-nätverk med streaming av video och surfning och 
du vill skapa ett separat trådlöst nätverk enbart för dina Sonos-högtalare.

• Ditt nätverk endast är 5 GHz (går inte att växla till 2,4 GHz).

Obs! Se till att ditt nätverk har en höghastighetsanslutning till internet, eftersom 
Sonos är utformat så att det förser dig med gratis programuppdateringar online. 
Innan du kan ta emot dessa uppdateringar måste du registrera Sonos-systemet. 
Försäkra dig därför om att du registrerar dig under installationen. Vi kommer 
inte att ge din e-postadress till andra företag.

Obs! Sonos kommunicerar över en 2,4 GHz hemnätverksteknik som har stöd för 
802.11 b/g/n trådlös teknik. Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte - 
du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11 b/g/n eller ansluta en Sonos-
produkt till din router.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound
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• Du har konfigurerat din router att endast ha stöd för 802.11n och inte kan ändra inställningarna så att 
den har stöd för 802.11 b/g/n.

• För bästa resultat ska du ansluta datorn eller NAS-disken som innehåller din personliga musiksamling till 
din nätverksrouter med en Ethernet-kabel. 

Konfigurera ditt konto
Du skapar ett Sonos-konto under konfigurationen. Använd ditt konto för att hantera och expandera ditt 
Sonos-system – både i appen och på www.sonos.com.

Tryck på -> Inställningar -> Mitt Sonos-konto.

Om du inte ser Mitt Sonos-konto, kontrollera för att se om det finns en tillgänglig uppdatering.

Om du inte har registrerat dig följer du instruktionerna för att skapa ett konto. 

Meddelanden i appen
Vi kommer att hålla dig uppdaterad genom att skicka information och viktiga meddelanden till dig via appen. 
Du kan stänga av meddelandefunktionen när som helst.

1. Logga in till ditt konto på www.sonos.com och tryck på Mitt konto.
2. Tryck på Profil -> Redigera profil -> Skicka mig information om företagets produkter.

Gå med i ett annat Sonos-system
Sonos-appen ger dig snabb och enkel åtkomst till alla de Sonos-system du använder regelbundet, som de på 
arbetet och hemma. När du ansluter till ett annat Sonos-system kommer du att se de musiktjänster som 
förknippas med det systemet.

1. Anslut din mobila enhet till samma Wi-Fi som Sonos. 
2. Öppna appen och tryck på Låt oss ansluta. 

Nästa gång enheten går med i det nätverket kommer du att ansluta till Sonos automatiskt.

Obs! Ta bort ett Sonos-system genom att trycka på  Inställningar -> Avancerade inställningar -> 
Glöm nuvarande Sonos-system. 

Dela med dig av din Sonos-upplevelse
Dela vad du lyssnar på genom att från Spelar nu trycka på  (iOS) eller  (Android) och välja Dela denna 
låt (eller station).

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Stänga av Sonos
Stoppa musiken i ett rum eller i en grupp genom att pausa eller stoppa musiken i appen eller på högtalaren.

Sonos förbrukar minimal elektricitet när den inte spelar upp musik.
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Utforska Sonos-appen
Använd appen för att konfigurera och styra ditt Sonos-system:

• Upptäck och spela upp musik
• Utforska internetradio
• Spara din favoritmusik till Mitt Sonos
• Skapa en Sonos-spellista
• Se vad som spelas upp i dina rum och grupper
• Anpassa inställningar

Flikfält
Använd flikfältet längst ner på skärmen för att navigera genom appen och anpassa inställningar. 

Tryck på en ikon för att öppna fliken.

Mitt Sonos Ett utrymme där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du 
alltid vet var du hittar den musik som du älskar.

Bläddra Bläddra igenom musiktjänsterna, ditt musikbibliotek och musik på din mobila enhet.

Rum Se vad som spelas upp i dina rum. Gruppera rum för att spela upp samma musik i olika rum 
eller överallt.

Sök Sök i musikkällor för att hitta den musik du älskar. Du kan också söka genom att använda 
enhetens röstigenkänningsfunktion.

 Mer Lägg till musiktjänster, ställ in väckningar, gå till Hjälp och tips, och Inställningar.
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Skärmen Spelar nu
Tryck på rummet för att visa skärmen Spelar nu. Se albumgrafik och information om musiken genom att 
använda uppspelningskontroller, ta fram Information och alternativ, och kön. Flikfältet visas inte när Spelar nu 
är öppet.

Information och alternativ
Visar mer information och alternativ för musiken. Visas i Spelar nu och även som ett alternativ i hela appen när 
du söker efter musik.

Tryck på  (iOS) eller  (Android) för alternativ, inklusive:

• Lägg till i Sonos-spellista eller Lägg till i Mitt Sonos – anpassa din musik.
• Dela denna låt (eller station) – skicka denna låt eller station till vänner genom sociala medier.
• Crossfading – skapa en smidig övergång mellan låtar.

Information och alternativ
(som det visas i iOS)

Förloppsfält
Dra för att förflytta dig genom 

musiken

Uppspelningskontroller
Spela upp/pausa, framåt, 

bakåt

Rum
Tryck för rumsvy

Kö
Visa och hantera låtar i kön
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Kö

Tryck på  eller Visa kö (surfplattor) för alternativ, inklusive:

• Blanda – ändra ordningsföljden för låtarna.
• Upprepa – upprepa alla låtar, eller tryck igen för att upprepa den låt som spelas upp.
• Spara till Sonos-spellista – spara kön till en spellista i Mitt Sonos.

Se Skapa en musikkö.

Rum

Tryck på  för att se vad som spelas upp i varje rum och skicka musik till olika rum.

• Skapa grupper – välj ett par rum eller skicka musiken överallt. 
• Från Spelar nu trycker du på rummet och lägger till rum.

• Från , välj ett rum och tryck på Grupp.

Obs! Du kan byta namn på högtalaren om du flyttar den till ett nytt rum. Tryck på  -> Inställningar -> 
 Rumsinställningar. Välj ett rum och byt namn på det.
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Upptäck musik
Sonos-appen ger dig åtkomst till en värld av musik, inklusive flera musiktjänster, internetradio och ditt 
musikbibliotek. När du upptäcker en favorit, spara den till Mitt Sonos eller lägg till den i kön.

Radio från TuneIn
Åtkomst till över 100 000 gratis radiostationer, program och poddsändningar från hela världen. Om du inte kan 
hitta din favoritradiostation eller favoritradioprogram, gå till http://faq.sonos.com/radio.

• Tryck på  -> Radio från TuneIn för att utforska musik.
• Tryck på en station för att spela upp musiken. 
• Spara favoritstationer till Mitt Sonos.

Ändra din plats för lokalradio
Ändra din plats för lokalradio för att se vad som spelas upp runt om i världen.

1. Tryck på -> Radio från TuneIn -> Lokalradio. 

2. Intill den aktuella platsen för Lokalradio trycker du på  (iOS) eller  (Android) -> Byt plats.

Musiktjänster
Sonos är kompatibelt med många musiktjänster exempelvis Pandora, Spotify och Apple Music – lägg bara till 
din musiktjänst i Sonos. Vissa musiktjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land. Gå till musiktjänstens 
webbsida för mer information

Lägg till musiktjänst

1. Tryck på  -> Lägg till musiktjänster.
2. Välj musiktjänsten och följ instruktionerna.

Bläddra Bläddra igenom musiktjänsterna, ditt musikbibliotek och musik på din mobila enhet.

Sök Sök efter musik. Svep över sökningsfältet för att välja en sökkategori.

Mer Lägg till ditt musikbibliotek och upptäck fler musiktjänster.

Mitt Sonos Hitta din favoritmusik.

http://faq.sonos.com/radio
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Lägg till flera konton för samma tjänst
Tryck på  -> Inställningar -> Mina tjänster -> Lägg till ytterligare konto. 

Ge ditt konto ett namn så att du kan se vilket konto som används. 

Musiktjänsten visas i Bläddra. Se Ange standard musiktjänstkonto.

Ändra kontonamnet för musiktjänsten
Kontonamnet visas under musiktjänstnamnet.

1. Tryck på  -> Inställningar -> Mina tjänster.
2. Välj ett musiktjänstkonto och tryck på Byt namn.

Ange standard musiktjänstkonto
Om du har flera konton för samma tjänst kan du ange ett standardkonto. Om du använder en delad enhet för 
att styra Sonos kan du växla till ditt personliga konto så att ändringar, som att gilla en artist, endast påverkar 
ditt konto. 

1. Tryck på . 
2. Välj musiktjänst.
3. Tryck på namnet för musiktjänsten.
4. Välj ett konto.

Standardkontonamnet visas under musiktjänsten.

Ändra ditt lösenord för musiktjänsten
Om du måste ändra ditt lösenord ska du först ändra ditt lösenord på musiktjänstleverantörens webbplats.

1. Ändra ditt lösenord på musiktjänstleverantörens webbplats.

2. I Sonos-appen trycker du på  -> Inställningar -> Mina tjänster.
3. Välj ett musiktjänstkonto och tryck på Ändra lösenord.

Obs! Om du inte ändrar ditt lösenord hos musiktjänsten först fungerar inte tjänsten i ditt Sonos-system.

Ta bort ett musiktjänstkonto

1. Tryck på  -> Inställningar -> Mina tjänster.
2. Välj musiktjänstkonto och tryck på Ta bort konto.

Musik på din mobila enhet
1. På din mobila enhet ansluter du till samma Wi-Fi som Sonos.

2. Tryck på  -> På denna mobilenhet.

Obs! EndasEndast Android-enheter: Innan du kan spela upp låtar som hämtats från Google Play Store 
måste du hämta dem till en dator först och sedan överföra dem till mappen Musik på Android-
enheten. För mer information, gå till http://faq.sonos.com/aptf.

http://faq.sonos.com/aptf
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Google Play Musik (Android)
Du kan styra Sonos direkt från appen Google Play Musik – du behöver både appen Google Play Musik och 
Sonos-appen installerade på enheten. 

Öppna appen Google Play Musik och anslut till Sonos-rum eller -grupp för att starta musiken.

Styr Sonos från din Spotify-app
Spotify Premium-prenumeranter kan streama Spotify till Sonos utan att öppna Sonos-appen.

1. Konfigurera ett Sonos-konto.
2. Lyssna på musik i Spotify-appen och välj TILLGÄNGLIGA ENHETER för att ansluta till Sonos. 

Musik på din dator
Sonos kan spela upp musik från valfri dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) i ditt Wi-Fi där du har 
delade musikmappar. Du måste konfigurera ditt musikbibliotek för att kunna spela upp det på Sonos.

Obs! Om du har okomprimerade WAV- eller AIFF-filer i din musiksamling kanske de endast finns tillgängliga 
via Låtar eller Mappar, eftersom okomprimerade filer kanske inte alltid innehåller detaljerad 
information så som artist, titel och genre.

Din dator eller NAS-enhet måste vara på (inte i vilo- eller standby-läge) för att musiken ska vara tillgänglig för 
Sonos-appen.

Lägg till mapp i musikbibliotek
Använd en dator för att konfigurera ditt musikbibliotek. Hantera sedan ditt musikbibliotek genom att använda 
en dator eller mobil enhet.

1. Öppna appen på datorn och välj Hantera -> Inställningar -> Musikbiblioteket.
2. På fliken Mappar väljer du Lägg till och följer instruktionerna.

Visa mappar i musikbibliotek
På din mobila enhet trycker du på  -> Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket -> Inställningar för 
Musikbiblioteket.

Musikmapparna som du har delat med Sonos visas.

Ta bort mapp i musikbibliotek

1. På din mobila enhet trycker du på  ->Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket -> Inställningar 
för Musikbiblioteket.

2. Välj en mapp och tryck på Ta bort resurs. 
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Uppdatera musikindex
Sonos indexerar ditt musikbibliotek så att du kan visa din musik per kategori. Om du lägger till musik 
uppdaterar du index för att lägga till musiken i ditt musikbibliotek. 

1. Tryck på  -> Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket.
2. Tryck på Uppdatera musikindex nu -> Sök nu.

Schemalägga automatiska uppdateringar
1. Tryck på ->Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket.
2. Aktivera Schemalägg uppdateringar av musikindex.
3. Tryck på Musikindex uppdateringstid och välj uppdateringstiden.

Spela upp musik från Windows Media Player-bibliotek
Aktivera delning av medier för att kunna spela upp musiken i ditt WMP-bibliotek. 

1. Tryck på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar.
2. Aktivera Visa medieservrar.

Inaktivera delning av medier genom att stänga av Visa medieservrar.

Spela upp musik från UpnP-servrar
Sonos spelar upp musik från kompatibla UPnP-servrar i ditt Wi-Fi. Nå tjänsten på det här sättet om du 
använder tjänstens skrivbordsapp.

1. I musiktjänstens skrivbordsapp på datorn aktiverar du UPnP.
Sonos kan känna igen och visa tjänsten i ditt musikbibliotek. 

2. I Sonos-appen trycker du på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar och aktiverar Visa 
UPnP-servrar.

Spela upp musik från importerade spellistor
Sonos är kompatibelt med iTunes-spellistor såväl som spellistor i formaten M3U, WPL och PLS som skapats 
med programvara från tredje part. Sonos ändrar inte filer med musik eller spellistor som skapats av andra 
program. Dessa filer är skrivskyddade.

1. Släpp spellistefilen (.PLS, .M3U eller .WPL) i samma musikmapp som du delade till Sonos. 
2. Uppdatera ditt musikindex.

3. Tryck på  -> Musikbiblioteket ->Importerade spellistor.

iTunes-stöd

Visa dina iTunes-spellistor genom att trycka på  -> Musikbiblioteket -> Importerade spellistor.

När du gör ändringar i en eller flera av dina iTunes-spellistor, avsluta iTunes och uppdatera ditt Sonos-
musikindex för att kunna se ändringarna. Se Uppdatera musikindex.

iTunes-spellistor importeras till Importerade spellistor under förutsättning att filen iTunes Music Library.xml 
delas tillsammans med din musik till Sonos. Den här filen finns vanligtvis i iTunes-mappen.
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Sortera mappar
Sortera dina musikmappar efter låtnamn, låtnummer eller filnamn.

1. Tryck på  -> Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket.
2. Tryck på Sortera mappar efter och välj din inställning.

Bidragande artister
Ange att du vill visa eller dölja enstaka artister i en vy av typ Bidragande artister.

1. Tryck på  -> Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket.
2. Aktivera Visa bidragande artister.

Samlingsalbum
Om din musiksamling innehåller samlingar och soundtrack kan du gruppera dessa låtar i ditt musikbibliotek i 
stället för att visa dem enligt enstaka artister.

Gruppera med albumartister
Windows Media Player, och vissa andra spelare, använder kategorin Albumartister för att gruppera samlingar 
och soundtrackalbum.

1. Tryck på  ->Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket -> Samlingsalbum.
2. Tryck på Använd Albumartister.

Gruppera enligt samlingar i iTunes
Du kan organisera dina samlingar och soundtrackalbum som [Samlingar]/[Album]/[Spårnamn]. 

1. I iTunes kan du markera låtar som del av samlingar genom att markera låten och välja Redigera -> Visa 
info. 

2. Markera kryssrutan del av samling. 
3. Välj Visa -> Kolumnbläddrare -> Gruppera samlingar.
4. I Sonos-appen trycker du på  -> Inställningar -> Hantera Musikbiblioteket -> Samlingsalbum.

5. Tryck på Använd kompileringar i iTunes®.

Linjeingång
Du kan ansluta en extern ljudkälla som en Apple® AirPlay®-enhet, stereo eller MP3-spelare till en PLAY:5, 
CONNECT eller CONNECT:AMP och streama ljudet till en eller alla Sonos-högtalare i ditt hus. Se våra 
produktguider för mer information.

http://www.sonos.com/guides
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Mitt Sonos
Mitt Sonos är ditt personliga utrymme där du kan spara, spela och hantera din favoritmusik och spellistor. När 
du hittar musik som du älskar ska du bara lägga till den i Mitt Sonos. Du kan fortsätta lägga till favoriter, eller ta 
bort dem, eller ändra hur de visas så att musiken du älskar är lätt att hitta.

Obs! Du kan inte spara låtar på din mobila enhet till Mitt Sonos eftersom de förflyttar sig med dig och inte 
alltid finns tillgängliga för Sonos.

Lägg till favoriter i Mitt Sonos
1. Hitta dina favoriter

• Tryck på  eller  för att upptäcka musik.

• Om du lyssnar på musik som du älskar går du till Spelar nu.

2. Tryck på  (iOS) eller  (Android) -> Lägg till i Mitt Sonos.

Redigera Mitt Sonos
Ta bort, byt namn på eller ändra ordningsföljden för dina favoriter.

Tryck på  -> Redigera.

Mitt Sonos öppnas och dina favoriter visas.

• Ändra ordningsföljen för kategorierna – tryck på och håll nere för att dra en kategori till en annan plats.
• Ta bort en favorit – tryck på  (iOS) eller  (Android). 
• Ta bort en kategori – ta bort alla dess favoriter.
• Byta namn på favorit – tryck på den och ange ett nytt namn. 

Skapa Sonos-spellistor
Skapa spellistor av dina favoritlåtar och -album och spara spellistan till Mitt Sonos.

• Skapa en spellista när du söker efter musik eller från Spelar nu.
• Spara en musikkö som en spellista.
• Låtar som finns på din mobila enhet ingår inte i en spellista.
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Skapa en spellista

1. Från sökresultat, eller från Spelar nu, tryck på  (iOS) eller  (Android) -> Lägg till i Sonos-spellista.
2. Välj ett alternativ:

• Tryck på Ny spellista.
• Tryck på en befintlig spellista

Redigera en spellista

1. Tryck på  -> Redigera -> Sonos-spellistor.
2. Tryck på och håll nere på en spellista för att byta namn på eller ta bort den.

Skapa en musikkö
Närhelst du spelar upp en låt läggs den till i kön. 

• Lägg till låtar i kön från en musiktjänst, ditt musikbibliotek eller din mobilenhet. 
• Spara kön som en spellista i Mitt Sonos (exkluderar låtar på din mobilenhet).

Hitta en låt och tryck på  (iOS) eller  (Android) för fler alternativ:

• Spela upp nu 
• Spela upp efteråt 
• Lägg till i slutet av kön 
• Ersätt kö

Alla dessa alternativ placerar låten i kön.

Redigera en kö
Lägg till, ta bort och nollställ kön, ändra låtarnas ordningsföljd eller spara kön till en Sonos-spellista.

1. Öppna kön från Spelar nu. Se Kö.
2. Från kön trycker du på Ändra. 

Obs! På en 7-tums Android-surfplatta trycker du på  först.

• Ta bort en låt – tryck på  (iOS) eller  (Android).
• Flytta en låt – tryck på och håll nere  och dra låten till en ny plats.

Spara en musikkö som en spellista
Från Spelar nu öppnar du kön och trycker på Spara.

Obs! På en 7-tums Android-surfplatta trycker du på  först.
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Ge dig ett musikaliskt 
uppvaknande
Ställ in en väckning så att du vaknar till musik som du gillar.

1. Tryck på  -> Väckningar -> Ny väckning.
2. Välj väckningsinställningar, inklusive musikkällan.

Obs! Om musikkällan inte finns tillgänglig när väckningen hörs spelas Sonos-ljudsignalen istället.

3. Tryck på Avancerat för att välja ytterligare väckningsinställningar:
• Längd
• Inkludera grupperade rum – spelas upp i grupperade rum (inte i de rum som grupperades när 

väckningen ställdes in).
• Blanda musik – visas inte för radiostationer

Om du vill ändra en väckning, tryck på den och modifiera inställningarna.

Aktivera en väckning
1. Tryck på  -> Väckningar.
2. Tryck på väckningen och aktivera den.

Ta bort en väckning
1. Tryck på  -> Väckningar.
2. Tryck på väckningen och tryck på Ta bort väckning.

Ställ in timer för vila
1. Från Spelar nu trycker du på  (iOS) eller  (Android) -> Timer för vila.
2. Välj varaktighet för timer för vila.

Varaktigheten för timer för vila visas intill alternativet Timer för vila.
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Inställningar
Det finns flera inställningar som du kan använda för att anpassa appen.

Anpassa Sonos för ditt rum med Trueplay™ (iOS)
Trueplay lyssnar på ditt rum och justerar dina högtalare så att du hör det ljud du älskar, speciellt justerat till det 
rum du lyssnar i (fungerar på mobilenheter med iOS 8 eller senare).

Trueplay-justering finns inte tillgänglig om VoiceOver är aktiverat på din mobila enhet. 

1. Se till att VoiceOver är avstängt.

2. Tryck på  -> Inställningar -> Rumsinställningar. 
3. Välj rum och tryck på Trueplay-justering för att komma igång.

Kontroller på låsskärmen
Styr Sonos uppspelning och volym direkt från låsskärmen på din mobila enhet. 

• På en iOS-enhet trycker du på  -> Inställningar -> Appinställningar -> Kontroller på låsskärmen. 
(Kontroller på låsskärmen finns inte tillgängliga när Apple VoiceOver är aktiverat.)

• På en Android-enhet trycker du på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar och aktiverar 
dessa alternativ:
• Visa meddelanden

• Visa kontroller på låsskärmen

Obs! Amazon-enheter kan inte ha kontroller på låsskärmen.

Styr volymen med hjälp av knapparna på den mobila 
enheten
Använd volymknapparna på din mobila enhet för att styra volymen på Sonos även när du inte är i appen.

• På en iOS-enhet trycker du på  -> Inställningar -> Appinställningar -> Volymkontroll på 
maskinvaran.

Obs! Du kan inte styra volymen från knapparna på din mobila enhet om du spelar upp ljud från en annan 
källa, med AirPlay eller Bluetooth, genom att lyssna genom hörlurar eller om Apple VoiceOver är 
aktiverat.

• På en Android-enhet trycker du på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar och aktiverar 
dessa alternativ:
• Visa meddelanden

• Visa kontroller på låsskärmen

• Tillåt volymkontroll på startskärmen
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Styr Sonos från enheter med Bluetooth (Android)
Styr uppspelning och volym för Sonos från vissa Bluetooth-enheter.

Tryck på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar -> Styr från andra enheter. 

Obs! Vissa bilar startar automatiskt uppspelningen när de identifierar en Bluetooth-enhet. Om detta 
alternativ är aktiverat, och din telefon fortfarande är kopplad till Sonos, så kan detta påbörja 
uppspelning av musik i ditt hus.

Programuppdateringar
Sonos erbjuder gratis uppdateringar till programvaran. Registrera din Sonos så att du får uppdateringar. 

Uppdatera Sonos-appen på varje mobil enhet för att få de senaste funktionerna på varje enhet.

Ange inställningar för programuppdateringar
Instruera Sonos att skicka en avisering till dig när det finns en uppdatering till programvaran. 

Tryck på  -> Inställningar -> Avancerade inställningar -> Sök uppdateringar automatiskt.

Hämta programuppdateringar
Om en högtalare inte har den senaste versionen visas ett uppdateringsmeddelande i Mer. 

Tryck på  Uppdatera nu.

Dina Sonos-produkter har uppdaterats. Detta kan ta ett par minuter.

Sök efter programuppdateringar
Tryck på  -> Inställningar -> Online-uppdateringar.

Du kanske måste uppdatera när du köper en ny Sonos-produkt, eller om du ansluter en Sonos-produkt som 
inte användes förra gången du uppdaterade. 

För mer information, gå till http://faq.sonos.com/updateissue.

Hjälpmedelsfunktioner
Aktivera hjälpmedelsfunktioner för att få stöd för problem med nedsatt syn.

På din mobila enhet går du till Inställningar för att aktivera VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) eller andra 
hjälpmedelsfunktioner. 

Var försiktig:Koppla INTE bort kontakten till dina Sonos-produkter under uppdateringen. Kontakta Sonos 
kundsupport om det uppstår ett fel.

http://faq.sonos.com/updateissue


Föräldrakontroller
Du kan begränsa åtkomst till musik med explicit innehåll. 

Tryck på  -> Inställningar -> Föräldrakontroller.

Logga in till ditt Sonos-konto där du kan ange filteralternativ.

Växla till trådlösa inställningar
Om du har en Sonos-högtalare som är kabelansluten till din router och du vill använda den i ett annat rum 
måste du växla till trådlös installation. Om du har en BRIDGE eller BOOST som är ansluten till routern lämnar 
du den ansluten.

KOPPLA INTE BORT Sonos-produkten från din router förrän du slutfört dessa steg:

1. Välj ett alternativ:
• På en mobil enhet väljer du  -> Inställningar -> Avancerade inställningar -> Trådlösa 

inställningar. 
• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar -> Avancerat. På fliken Allmänt väljer du Trådlösa 

inställningar.
• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar -> Avancerat. På fliken Allmänt väljer du Trådlösa 

inställningar.

Sonos upptäcker ditt trådlösa nätverk. 
2. Ange ditt lösenord för det trådlösa nätverket.
3. När lösenordet har accepterats kan du koppla från högtalaren från routern och flytta den till en ny plats.

Har du en ny router?
Om du köper en ny router eller byter internetleverantör måste du starta om alla dina Sonos-produkter efter det 
att routern har installerats. 

Obs! Om du har en Sonos-produkt kopplad till routern, och en tekniker från internetleverantören kopplar 
den till den nya routern, behöver du bara starta om din andra Sonos-produkt.

1. Efter det att routern har installerats, koppla bort nätsladdarna från dina Sonos-produkter under minst 5 
sekunder.

2. Anslut dina produkter igen. Om en Sonos-produkt är ansluten till din router ska du återansluta den 
produkten först.
Statusindikatorlampan ändras till fast vitt sken på varje produkt när omstarten blir klar.

Om du inte har en Sonos-produkt som är ansluten till din router måste du ändra ditt nätverkslösenord i Sonos-
appen. Se Ändra ditt nätverkslösenord.



Ändra ditt nätverkslösenord
Om du ändrar ditt nätverkslösenord (och du inte har en Sonos-produkt som är ansluten till din router) måste 
du uppdatera lösenordet i Sonos.

1. Anslut en Sonos-högtalare till din router med Ethernet-kabel.
2. Välj ett alternativ:

• På en mobil enhet väljer du  -> Inställningar -> Avancerade inställningar -> Trådlösa 
inställningar.

• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar -> Avancerat. På fliken Allmänt väljer du Trådlösa inställ-
ningar.

• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar -> Avancerat. På fliken Allmänt väljer du Trådlösa 
inställningar.

3. Ange lösenordet för det nya nätverket.
När lösenordet har accepterats kan du koppla bort högtalaren från routern och flytta tillbaka den till sin 
ursprungliga plats.

Anslut din enhet till SonosNet
När du håller en Sonos BOOST eller högtalare ansluten till din router skapar det ett dedikerat trådlöst nätverk 
bara för Sonos. Detta är till hjälp i hem där trådlösa prestanda inte är pålitliga.

Om du har Sonos konfigurerat på det här sättet kan du även ansluta din telefon eller surfplatta till SonosNet. 

Obs! Om du använder din Android-enhet för att strömma stora mängder data, såsom att titta på HD-filmer, 
kan detta påverka musikströmningens prestanda på Sonos. För mer information, gå till 
http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Tryck på  ->Inställningar -> Avancerade inställningar.
2. Tryck på Anslut till SonosNet.

Betaprogram
Sonos ger kunderna möjlighet att prova betaprogramvara före den officiella utgivningen så att de kan testa 
nya funktioner och hjälpa till att förbättra våra produkter. När du kör betaprogramvara slås delning av 
användningsdata automatiskt på. 

1. Tryck på  ->Inställningar -> Avancerade inställningar.
2. Tryck på Betaprogram.

http://faq.sonos.com/sonosnet
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Feedback om produktguiden?
Vi vill gärna höra ifrån dig! Vi läser din feedback noga och använder den för att förbättra våra produktguider. 
Skriv till oss på: docfeedback@sonos.com 
Om du har problem med ditt Sonos-system, kontakta kundtjänst så att de kan hjälpa dig. Skicka e-post till 
dem på http://www.sonos.com/emailsupport.

Behöver du mer hjälp?
• Tryck på Mer -> Hjälp och tips för enkla tips för att få ut det mesta av dina högtalare.
• Gå till våra sidor för Vanliga frågor och svar på www.sonos.com/support.
• Ställ en fråga på http://www.sonos.com/emailsupport.

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