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Sonos CONNECT
Sonos CONNECT™ är utformad för användning med extern förstärkare. Du kan lätt ansluta den till den 
ljudutrustning du redan har eftersom den innehåller både analoga och digitala utgångar. 

• Använd CONNECT när du vill lyssna på musik i ett rum där du redan har en förstärkare, så som ditt 
hemmabiosystem eller stereon i vardagsrummet. 

• Använd CONNECT när du vill lyssna på musik på ditt hemmakontor där du redan har en dator och/eller 
ett par med strömförsörjda högtalare. 

• Använd CONNECT om du har ett distribuerat ljudsystem som har sitt ursprung i en förstärkare på en 
central plats med högtalarledningar som har kopplats till den här centrala platsen. 

Har du inte använt Sonos tidigare?
Det tar bara ett par steg att få igång Sonos – följ bara de installationsanvisningar som finns i förpackningen 
med din CONNECT. När du har installerat den kan du lägga till fler Sonos-produkter när du vill.

Gör du ett tillägg i ett befintligt Sonos-system?
Det är enkelt att expandera Sonos rum för rum. Om du lägger till denna CONNECT i ett befintligt Sonos-
system kan du gå direkt till Göra tillägg i befintligt Sonos-system. 
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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).

• 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. 

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. 

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.

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


Sonos CONNECT 3
Gå till http://faq.sonos.com/specs för senaste systemkrav och kompatibla ljudformat. 

CONNECT, framsidan

På/av  Sonos är utformat att alltid vara på. Systemet använder minimal 
elektricitet när det inte spelar musik. Stoppa streaming av ljud i ett rum 
genom att trycka på knappen Spela upp/pausa på CONNECT. 

Statusindikator Indikerar nuvarande status. Under normal drift lyser den vita lampan 
med svagt ljus. Du kan stänga av det vita ljuset från Mer -> 
Inställningar -> Rumsinställningar. 
För en fullständig lista med statusindikationer, gå till Statusindikatorer.

Spela/Paus Tryck för att styra ljudet (startar om samma musikkälla såvida det inte 
väljs en annan källa).

• Tryck en gång för att starta eller stoppa ljud som streamas
• Tryck två gånger för att hoppa till nästa spår (om det gäller den 

valda musikkällan)
• Tryck tre gånger för att hoppa till föregående spår (om det gäller 

den valda musikkällan)
• Tryck och håll nere för att lägga till den musik som spelar upp i ett 

annat rum.

Höj volym (+)  
Sänk volym (-)

Tryck för att justera volymen upp eller ner.

http://faq.sonos.com/specs
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CONNECT, baksidan

Ethernet-portar (2) Du kan använda en Ethernet-kabel (medföljer) för att ansluta till en 
router, dator eller ytterligare nätverksenhet exempelvis en 
nätverksansluten lagringsenhet (NAS, network-attached storage).
Lysdiodsindikatorer:

• Blinkande grön (nätverksaktivitet)
• Gul (länkanslutning)

Växelström (nät), ingång  
(100-240 V, 50/60 Hz)

Använd endast medföljande nätsladd för att ansluta till ett eluttag (om 
du använder en tredje parts nätsladd ogiltigförklarar det din garanti).

Analog ljud in Använd standard RCA-ljudkabel (medföljer) för att ansluta ljudutgångar 
från en separat ljudkomponent, såsom en CD-spelare, till de analoga 
ljudingångarna på Sonos CONNECT. 

Analogt ljud ut Använd standard RCA-ljudkabel (medföljer) för att ansluta de analoga 
ljudutgångarna på Sonos-produkten till ljudingångarna på en separat 
ljudkomponent, såsom en förstärkare eller mottagaren för din 
hemmabio. 

TOSLINK® digital ljud ut Du kan använda en optisk TOSLINK-ljudkabel för att ansluta den 
digitala TOSLINK-ljudutgången på Sonos CONNECT till ljudingångarna 
på en separat ljudkomponent, så som en förstärkare eller mottagaren 
för din hemmabio. 

Koaxial digital ljud ut Du kan använda en digital koaxial kabel för att ansluta den koaxiala 
digitala ljudutgången på Sonos-produkten till ljudingångarna på en 
separat ljudkomponent, så som en förstärkare eller mottagaren för din 
hemmabio. 
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Göra tillägg i befintligt Sonos-system
När du har installerat ditt Sonos-system kan du enkelt lägga till fler Sonos-produkter när som helst (upp till 32). 
Använd ljudutgångarna på Sonos CONNECT för att ansluta den till en hemmabio, dator, strömförsörjda 
högtalare eller förstärkare.

Om ditt hus har inbyggt nätverk kan du ansluta med kabel till de ytterligare Sonos-produkterna. Om du inte 
har inbyggt nätverk är vår trådlösa teknologi perfekt för dig. 

1. Anslut nätsladden och koppla in Sonos CONNECT.
Indikatorn för Ljud (grön) och Statusindikatorn (vit) börjar blinka.

2. Välj ett av följande alternativ:
Anslut till hemmabio eller förstärkare 

• Om du har digitala ingångar på hemmabion eller förstärkaren kan du använda antingen en TOSLINK® 
optisk ljudkabel eller en digital koaxial kabel för att ansluta Sonos CONNECT-enhetens digitala utgång 
till den digitala ingången på mottagaren.

• Om du har analoga ingångar på hemmabion eller förstärkaren, använd en standard RCA-ljudkabel för att 
ansluta en analog ljudutgång på Sonos CONNECT till ljudingångarna på mottagaren. 

• Välj korrekt ingångskanal på mottagaren. Se Styra volymen från hemmabion eller förstärkaren för hur 
du justerar volyminställningar.

Anslut till dator eller högtalare med strömförsörjning
• Om du ansluter till datorn: Du kommer att behöva en ljudkabel för stereo-mini-till-RCA Y-adapter (en 

1/8-tums stereo minikontakt till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta Sonos-produktens analoga 
ljudutgång till datorns ljudingång. 

• Om du ansluter till strömförsörjda högtalare: Du kan behöva en ljudkabel med Y-adapter (en 1/8-tums 
stereo miniplug till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta datorns högtalare till ljudutgångarna på 
Sonos-produkten. Om högtalarna har en 1/8-tums hanstereokontakt, behöver du ansluta en hona-till-
hona-kopplare mellan högtalarkontakten och Y-adapterljudkabeln.
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3. Om du skapar en trådlös anslutning hoppar du över det här steget och fortsätter till steg 4. Om du 
upprättar en kabeldragen anslutning, anslut en standard-Ethernet-kabel från routern eller annan Sonos-
produkt (eller ett live nätverksvägguttag om du har inbyggda ledningar) till en av Ethernet-
anslutningskontakterna på baksidan av den nya Sonos-produkten.

4. Välj ett av följande alternativ:
• På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar -> Lägg till spelare eller SUB och följer instruktionerna. 
• På en Mac eller PC väljer du Hantera -> Lägg till spelare eller SUB och följer instruktionerna.

Tjocka väggar, 2,4 GHz trådlösa telefoner och/eller andra trådlösa apparater kan störa eller blockera de 
trådlösa nätverkssignalerna från Sonos. När du har placerat en Sonos-produkt gäller att du kan prova följande 
om du har svårigheter - flytta Sonos-produkten, ändra den trådlösa kanal som ditt musiksystem använder eller 
anslut en Sonos-produkt till din router om din installation för närvarande är trådlös. 

Använda linjeingången
Du kan ansluta en fristående källa, exempelvis en bärbar musikspelare, till valfri Sonos-spelare med 
linjeingångsanslutning. Källan identifieras automatiskt så snart du kopplar in den.

Till en bärbar musikspelare: Använd en 1/8-tums mini-stereo-till-RCA-ljudkabel – koppla in mini-stereo-
änden i den bärbara enheten och RCA-änden i Audio In-anslutningen på Sonos-spelaren.

Till en fristående källa exempelvis en cd-spelare: Koppla in standard-RCA-kabel i de analoga Audio In-
anslutningarna på baksidan av din Sonos-spelare. 

Spela upp musik
• På en mobil enhet väljer du Bläddra -> Linjeingång och väljer linjeingångsenheten.
• På en Mac eller PC väljer du Linjeingång i fönstret MUSIK. Klicka på  bredvid musikkällan och välj 

Spela upp nu.

Ändra inställningarna

1. Välj ett av följande:
• På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar -> BOOST-inställningar. Välj den Sonos-högtalare som 

den här källan är ansluten till och tryck på Linjeingång. 
• På en Mac eller PC går du till Hantera -> Inställningar (PC) eller Sonos -> Inställningar -> 

Rumsinställningar (Mac). Välj den Sonos-högtalare som källan är ansluten till i den nedrullningsbara 
listan Rumsinställningar för och klicka på fliken Linjeingång. 

2. Du kan ändra följande inställningar:
• Linjeingångens källnamn: Välj ett namn i listan.
• Linjeingångens källnivå: En standard (normal) källnivå för linjeingång tilldelas automatiskt för varje källa. 

Om volymen är alltför låg, välj en högre linjenivå. (Om du ställer in nivån alltför högt kan du erfara 
"klippning" vid högre volymnivåer.)

• Autouppspelningsrum: Välj det rum som du vill att denna linjeingångskälla ska spelas upp i när den är 
ansluten till Sonos. 

• Inkludera grupperade rum: Aktivera om du vill att linjeingångskällan ska spelas upp i rum som är 
grupperade med autouppspelningsrummet.

• Använd autouppspelningsvolym: Klicka på kryssrutan Använd autouppspelningsvolym om du vill 
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använda den fristående källan för att justera volymen i autouppspelningsrummet. Använd reglaget för att 
ange en standardvolym.

Kodningsinställningar för Line-In
När du har linjeingångsmusikkällor anslutna till en Sonos-produkt, fastställer linejeingångskodningen hur 
Sonos kommer att koda data som kommer in från dessa källor. Ditt Sonos-system går som standard till 
automatiskt för att tillhandahålla den optimala uppspelningsupplevelsen. Sonos rekommenderar att du inte 
ändrar detta standardvärde. Om du bestämmer dig för att göra en ändring rekommenderar vi dock följande 
användningsriktlinjer:

Använd Okomprimerat om:

• Du vill ha optimala prestanda med hemmabio. 
• Målet är att framställa ljud av högsta kvalitet för ditt Sonos-system (det här valet kräver mer 

nätverksbandbredd än komprimerat ljud).
Använd Komprimerat om:

• Du ansluter trådlöst till mer än fyra (4) rum.
• Du är i en miljö med mycket trådlös störning och har många bortfall.

Om du vill ändra kodningsinställningen för linjeingången, välj ett av följande alternativ:

• På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar-> Avancerade inställningar -> Ljudkomprimering.
• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar -> Avancerat.
• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar -> Avancerat.

Linjeutgång
Styra volymen från hemmabion eller förstärkaren
Du kan styra volymen helt och hållet från hemmabion eller förstärkaren genom att ändra linjeutgångsnivå på 
Sonos CONNECT till Fast genom att välja ett av följande alternativ:

• På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar. Välj den Sonos-produkt som är 
kopplad till mottagaren. Välj Linjeutgångsnivå och välj Fast.

• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar. Välj den Sonos-produkt som är kopplad till mottagaren. Välj 
Fast i den nedrullningsbara listan Linjeutgångsnivå på fliken Standard.

• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar -> Rumsinställningar. Markera den Sonos-produkt som är 
ansluten till mottagaren och välj sedan Fast på den nedrullningsbara menyn Linjeutgångsnivå på fliken 
Standard.

Styra volymen från Sonos
1. Justera hemmabions eller förstärkarens volym till normal lyssningsvolym. 
2. Om linjeutgångsnivån för närvarande inte är inställd till Variabel, behöver du inte ändra den:

• På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar. Välj den Sonos-produkt som är 
kopplad till mottagaren. Välj Linjeutgångsnivå och välj Variabel.

Obs! När du ändrar linjeutgångsnivån till Fast på din Sonos CONNECT kan du 
inte längre justera volymen eller utjämningsinställningarna med en Sonos-app.
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• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar. Markera den Sonos-produkt som är ansluten till mottagaren 
och välj sedan Variabel på den nedrullningsbara menyn Linjeutgångsnivå på fliken Standard.

• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar -> Rumsinställningar. Markera den Sonos-produkt som är 
ansluten till mottagaren och välj sedan Variabel på den nedrullningsbara menyn Linjeutgångsnivå på 
fliken Standard.

3. Använd Sonos-appen när du vill justera volymen på Sonos-systemet så att du kan höra musiken. Detta 
kan vara vid den övre delen av volymskalan.

4. Om du vill kan du justera volymen igen på hemmabiosystemet eller förstärkaren så att volymintervallet för 
appen faller inom ditt normala lyssningsintervall.

Spela upp musik
Välj genom att trycka på Bläddra på din mobila enhet eller genom att välja en musikkälla i fönstret MUSIK på 
en Mac eller PC.

Radio
I Sonos ingår en radioguide som ger omedelbar åtkomst till tusentals gratis internetradiostationer och 
utsändningsprogram. Det är lätt att hitta radio från hela världen - musik, nyheter och underhållsprogram, 
inklusive arkiverade program och poddsändningar. 

Välj radiostation genom att helt enkelt välja Browse -> Radio från TuneIn och sedan välja en station.

Musiktjänster
En musiktjänst är en musikbutik online eller onlinetjänst som säljer ljud per låt, per ljudbok eller per 
prenumeration. Sonos är kompatibelt med flera musiktjänster - du kan besöka vår webbsida på 
www.sonos.com/music för den senaste listan. (Vissa musiktjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land. 
Gå till den individuella musiktjänstens webbsida för mer information.) 

Om du för närvarande prenumererar på en musiktjänst som är kompatibel med Sonos lägger du helt enkelt till 
ditt användarnamn och lösenord för musiktjänsten i Sonos efter behov och du får då ögonblickligen tillgång till 
musiktjänsten från ditt Sonos-system. 

1. Om du vill lägga till en musiktjänst, tryck på Mer -> Lägg till musiktjänster.
2. Välj musiktjänst. 
3. Välj Lägg till i Sonos och följ instruktionerna. Din inloggning och ditt lösenord verifieras hos musiktjänsten. 

Så snart som dina referenser har verifierats kan du välja musiktjänsten från Bläddra (på mobilenheter) eller 
i fönstret MUSIK (på en Mac eller PC).

Lokalt musikbibliotek

Sonos kan spela upp musik från valfri dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) i ditt hemnätverk där 
du har delade musikmappar (upp till 65 000 låtar). Under installationen leds du genom proceduren att nå din 
lokala musiksamling (exempelvis ditt iTunes-bibliotek). Med tiden kan du vilja lägga till eller ta bort mappar från 
den här listan.

Obs! Vi rekommenderar att du använder Sonos-app för Mac eller PC för att lägga 
till delade mappar. För mer information, gå till vår webbsida på http://
faq.sonos.com/manage.

http://faq.sonos.com/manage
http://faq.sonos.com/manage
http://www.sonos.com/music


Sonos CONNECT 9
Gör ändringar i ditt lokala bibliotek med en mobil enhet genom att gå till Mer -> Inställningar och välj ett av 
följande alternativ:

• Lägg till en musikmapp genom att välja Hantera musikbiblioteket -> Inställningar för 
Musikbiblioteket och:

• Tryck på  -> Lägg till ny resurs (iOS).

• Tryck på Lägg till ny resurs (Android).

• Ta bort en musikmapp genom att välja Hantera musikbiblioteket -> Inställningar för Musikbiblioteket 
och: 

• Tryck på  bredvid mappen som du vill ta bort (iOS).

• Tryck på mappen och välj Ta bort resurs (Android).

Sonos indexerar din lokala musik så att du kan visa din musiksamling enligt kategorier (exempelvis artister, 
album, kompositörer, genrer eller låtar). Om du lägger till ny musik uppdaterar du ditt musikindex för att lägga 
till den här musiken i din musiksamling i Sonos.

• Uppdatera ditt musikbibliotek genom att välja Hantera musikbiblioteket -> Uppdatera musikindex nu. 
Om du vill att ditt musikbibliotek ska uppdateras automatiskt varje dag, välj Schemalägg uppdateringar 
av musikindex och välj sedan en uppdateringstid.

Spela upp musik från din mobilenhet

Du kan spela upp musik och poddsändningar som lagras på valfri mobilenhet som finns i samma nätverk som 
Sonos. Tryck bara på Bläddra -> På denna [mobilenhet].

Google Play Musik (Android-enheter)

Du kan spela upp musik till Sonos direkt från appen Google Play Musik på valfri Android-enhet. Den här 
funktionen finns tillgänglig för både Standard-kunder och Google Play Musik Premium-kunder. 

Om du vill spela upp musik direkt från appen Google Play Musik till Sonos måste du ha både appen Google 
Play Musik och Sonos-appen installerade på mobilenheten. 

Öppna helt enkelt appen Google Play Musik och anslut till Sonos-rum eller -rumsgrupp för att starta musiken. 
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Styr Sonos från din Spotify-app

Du kan alltid spela upp Spotify från Sonos-appen. Du kan nu också styra Sonos direkt från din Spotify-app 
(endast Spotify Premium-prenumeranter). 

Medan du lyssnar på musik i Spotify-appen, välj TILLGÄNGLIGA ENHETER för att ansluta till ett Sonos-rum 
eller en rumsgrupp. 

Innan du kan använda den här funktionen måste du ha ett Sonos-konto. Om du inte har ett sådant, välj ett av 
följande alternativ:

• På en mobilenhet väljer du Mer -> Inställningar -> Avancerade inställningar och välj Styr Sonos från 
Spotify.

• På en PC väljer du Hantera -> Inställningar och väljer Avancerat. Från fliken Musikkällor väljer du Styr 
Sonos från Spotify.

• På en Mac väljer du Sonos -> Inställningar och väljer Avancerat. Från fliken Musikkällor väljer du Styr 
Sonos från Spotify.

Jag har 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. 

1. Koppla bort nätsladden från alla dina Sonos-produkter under minst 5 sekunder.
2. Återanslut dem en åt gången, med början med den Sonos-produkt som är ansluten till din router (om en 

vanligtvis är ansluten). 
Vänta tills dina Sonos-produkter har startats om. Statusindikatorlampan ändras till fast vitt sken på varje 
produkt när omstarten blir klar.

Om din Sonos-installation är fullständigt trådlös (du har ingen Sonos-produkt som är ansluten till din 
router), måste du dessutom ändra ditt lösenord för det trådlösa nätverket. Följ instruktionerna nedan:

1. Anslut tillfälligt en av dina Sonos-spelare till den nya routern med Ethernet-kabel.
2. Välj Mer -> Inställningar -> Avancerade inställningar  -> Trådlösa inställningar.

Sonos upptäcker ditt nätverk. 
3. Ange lösenordet för ditt trådlösa nätverk.
4. När lösenordet har accepterats, koppla bort spelaren från din router och flytta tillbaka den till sin 

ursprungliga plats.

Jag vill ändra mitt lösenord för det trådlösa nätverket
Om ditt Sonos-system är konfigurerat trådlöst och du ändrar ditt lösenord för det trådlösa nätverket, då måste 
du även ändra det i ditt Sonos-system.

1. Kabelanslut tillfälligt en av dina Sonos-spelare till din router med Ethernet-kabel.
2. Välj ett av följande alternativ:

• Med Sonos-appen på en mobil enhet, välj Mer -> Inställningar -> Avancerade inställningar -> Tråd-
lösa inställningar.

Obs!  Om internetleverantörens tekniker ansluter en Sonos-produkt till den nya 
routern, då behöver du bara starta om dina trådlösa Sonos-produkter.
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• Med Sonos-appen på en PC, välj Inställningar -> Avancerat på menyn Hantera. På fliken Allmänt, välj 
Trådlösa inställningar.

• Med Sonos-appen på en Mac, välj Inställningar -> Avancerat på Sonos-menyn. På fliken Allmänt, välj 
Trådlösa inställningar.

3. Ange det nya lösenordet för det trådlösa nätverket när du blir instruerad att göra så.
4. När lösenordet har accepterats kan koppla bort spelaren från din router och flytta tillbaka den till sin 

ursprungliga plats.

Statusindikatorer

Indikatorlampor Status Sonos-produkt Ytterligare information

Blinkande vit Strömmen slås på BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Stadigt vit
(svagt belyst)

Strömmen är på och 
förknippad med ett Sonos-
system (normal drift)

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

Du kan slå på eller av den vita 
statusindikatorlampan från Mer -> 
Inställningar -> Rumsinställningar. 
(Sonos-produkter som kombinerats delar 
samma inställning.)

Stadigt vit
(intensivt ljus)

En eller flera aktiva 
pekkontroller

PLAY:5 (gen2), 
PLAYBASE

Ljusnar när pekkontroller aktiveras.

Blinkande grön Strömmen är på, ännu inte 
associerad med ett Sonos-
system
Eller,
WAC-anslutningsklar 
(Wireless Access 
Configuration)

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

För en SUB kan detta indikera att SUB 
ännu inte är kombinerad med en 
högtalare.

Långsamt 
blinkande grönt

Surroundljud är av eller  
SUB-ljud är av

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

Gäller för högtalare som konfigurerats 
som surroundhögtalare, eller för SUB som 
kombinerats med PLAYBAR.

Stadigt grön Volym inställd till noll eller 
avstängt ljud

CONNECT, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE
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Blinkande orange Under installationen av 
SonosNet sker detta efter 
knapptryckning medan 
produkten söker efter ett 
hushåll att gå med i.

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

Snabbt blinkande 
orange

Uppspelning/Nästa låt 
misslyckades

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

Indikerar att antingen uppspelning eller 
nästa låt inte var möjligt.

Helt orange Under den trådlösa 
installationen sker detta 
medan Sonos öppna 
åtkomstpunkt är tillfälligt 
aktiv.  
Om du inte konfigurerar 
Sonos kan detta indikera 
varningsläge.

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

Om den orange lampan är tänd OCH 
högtalarens volymnivå minskas 
automatiskt indikerar detta att högtalaren 
är i varningsläge.

• Tryck på knappen Paus för att stoppa 
ljudet.

• För Sonos-produkter med 
ventilöppning (SUB, 
CONNECT:AMP), kontrollera för att 
försäkra att den inte är blockerad.

• Kontrollera rumstemperaturen för att 
försäkra dig om att den är lägre än 
40 °C.

• Om högtalaren är i direkt solljus, ge 
den skugga.

• Låt högtalaren svalna under flera 
minuter och tryck sedan på Spela 
upp för att starta ljudet igen.

• Om detta inte löser problemet, 
kontakta kundtjänst.

Blinkar grönt och 
vitt

Högtalarna länkas nu till ditt 
Sonos-konto.

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

Länka en eller flera högtalare till ditt konto. 
För mer information, gå till  
http://faq.sonos.com/accountlink.

Indikatorlampor Status Sonos-produkt Ytterligare information

http://faq.sonos.com/accountlink
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Blinkar rött och 
vitt

Ompartitionering av 
högtalaren misslyckades.

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

Kontakta kundtjänst.

Blinkande rött Högtalarinstallationen nådde 
tidsgränsen. Detta händer 
om en högtalare är inkopplad 
under 30 minuter utan att 
konfigureras.

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

Koppla bort högtalaren, vänta 10 
sekunder, koppla in den igen och 
konfigurera den.

Indikatorlampor Status Sonos-produkt Ytterligare information
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Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten. 
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada 

ytfinishen på dina Sonos-produkter. 
7. Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger 

värme.
8. Skydda nätsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de 

kommer ut ur apparaten. 
9. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
10. Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.
11. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig om apparaten har 

skadats, exempelvis om nätsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har 
kommit in i apparaten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 

12. Nätkontakten ska vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.
13. Varning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. 
14. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på 

apparaten.

Varning: Öppna inte Sonos-produkter eftersom det då blir risk för elektrisk chock. 
Under inga omständigheter ska Sonos-produkter repareras av någon annan än ett 
auktoriserat Sonos-reparationscenter, eftersom detta ogiltigförklarar garantin. 
Kontakta Sonos kundsupport för mer information. 

Var försiktig:Undvik skada på högtalarna genom att stänga av den externa 
förstärkaren innan du kopplar bort Sonos CONNECT.



Tekniska data 

Funktion Beskrivning

Ljud

Ljudkvalitet THD+N <0,009 %, 20Hz-20kHz

Linjeingång Analog (RCA), automatisk avkänning

Linjeutgång Analog (RCA), digital (optisk och koaxial)

Musikåtkomst

Ljudformat som stöds  Stöd för komprimerade musikfiler i formaten MP3, AAC (utan DRM), WMA 
utan DRM (inklusive köpta hämtningar från Windows Media), AAC (MPEG4), 
AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless), samt okomprimerade 
WAV- och AIFF-filer.
Stöd för 44,1 kHz samplingsfrekvenser. Ytterligare stöd för 
samplingsfrekvenser på 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz och 
8 kHz. MP3 har stöd för alla frekvenser utom 11 kHz och 8 kHz.
Obs! Apple-formaten "FairPlay", WMA DRM och WMA Lossless stöds inte 
för närvarande. Det kan bli nödvändigt att uppgradera tidigare inköpt DRM-
skyddad musik av typ Apple "FairPlay". 

Musiktjänster som stöds Sonos fungerar sömlöst med flertalet musiktjänster inklusive Apple Music™, 
Deezer, Google Play Musik, Pandora, Spotify och Radio by TuneIn, såväl 
som hämtningar från alla tjänster som erbjuder DRM-fria spår. Tillgång till 
tjänster varierar enligt region. Se  
http://www.sonos.com/music för en fullständig lista. 

Internetradio som stöds Streamar MP3, HLS/AAC, WMA

Albumgrafik som stöds JPEG, PNG, BMP, GIF 

Spellistor som stöds Napster, iTunes, WinAmp och Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Nätverksfunktion

Trådlös konnektivitet Ansluter till ditt hems Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11 b/g/n-router. 
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.

SonosNet™ Extender Fungerar så att den utökar och förbättrar styrkan i SonosNet, ett säkert AES-
krypterat, peer-to-peer trådlöst mesh-nätverk enbart dedikerat för Sonos för 
att minska Wi-Fi-störningen.

Nätverksbrygga 2-portsväxel som möjliggör koppling till ditt nätverk eller till andra Sonos-
högtalare.

http://www.sonos.com/music
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* Tekniska data kan ändras utan varning.

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.

Internetkonnektivitet Internetuppkoppling krävs för åtkomst till internetradiostationer, 
onlinemusiktjänster och programuppdateringar. (Höghastighetsanslutning till 
internet med DSL, kabelmodem eller LAN-baserad anslutning krävs.) 
Internetanslutning kan innebära separat avgift till tjänsteleverantör och/eller 
telefonavgifter.

Allmänt

Strömförsörjning 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, växlas automatiskt

Knappar på frontpanelen Volym och Spela/Paus

Lysdiodsindikatorer på 
frontpanelen

Indikatorer för ljud- och spelarstatus

Mått (H x B x D) 74 x 136 x 140 mm 

Vikt 1,5 pund 0,69 kg 

Driftstemperatur 0 ºC till 40 ºC

Förvaringstemperatur -20 ºC till 70 ºC

Finish Ljusgrå/polykarbonatmaterial av hög kvalitet

Funktion Beskrivning

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