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Sonos PLAY:1
PLAY:1® är den mest kompakta trådlösa Sonos-högtalaren som ger dig möjlighet att använda Sonos-appen 
för att styra och lyssna till all den musik du vill ha i ditt hem (se Sonos-appen för mer information). 

• Två specialdesignade drivenheter, 9 cm mid-woofer och tweeter, som har en dedikerad förstärkare 
vardera.

• Funktionen Spela/Paus kommer ihåg vad du lyssnade till senast. Du kan till och med hoppa till nästa spår 
med en dubbeltryckning.

• Kombinera två PLAY:1-enheter för fantastiskt stereoljud eller använd två PLAY:1-enheter som bakre 
högtalare för din Sonos-hemmabioprodukt.

• Fungerar perfekt med det fullständiga produktsortimentet från Sonos.

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 PLAY:1. När du har installerat den kan du lägga till fler högtalare 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 en PLAY:1 i ett befintligt Sonos-system, gå till 
Göra tillägg i befintligt Sonos-system. 

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. 

http://faq.sonos.com/notfound


Produktguide2
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.

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.

• 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. 

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.

• 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. 

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

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
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PLAY:1, ovansidan/baksidan

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 högtalaren.

Spela upp/pausa Växlar mellan att spela upp och pausa ljuset (startar om samma 
musikkälla såvida det inte väljs en annan källa).

• Tryck en gång för att starta eller stoppa streaming av ljud
• 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 spelas upp i ett 

annat rum.

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. 

Se Statusindikatorer för en fullständig lista.

Höj volym (+) 
Sänk volym (-)

Tryck för att justera volymen upp eller ner. 

Gängat monteringshål
6,75 mm (1/4 tum)/
20-gänga

PLAY:1 har ett integrerat monteringshål på baksidan av enheten så att 
den kan väggmonteras om så önskas (monteringsfäste ingår ej). Se 
Väggmontering för mer information. 
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Välja plats
Du kan placera Sonos PLAY:1 nästan var som helst. För bästa resultat har vi ett par riktlinjer:

• PLAY:1 är utformad så att den ska fungera bra även när den är placerad bredvid en vägg eller annan yta. 
För optimala prestanda rekommenderar vi att du har mer än 2,5 cm fritt utrymme runt baksidan av 
enheten.

• Var försiktig så att du inte ställer PLAY:1 i närheten av en äldre CRT-TV. Om du märker någon 
missfärgning eller förvrängning av bildkvaliteten, flytta PLAY:1 längre bort från TV:n.

• PLAY:1 motstår fukt och du kan använda den i badrummet. Den är dock inte vattentät vilket betyder att 
du inte ska placera den nära vatten eller lämna den utomhus i regnväder.

Väggmontering
Sonos PLAY:1 har ett standard 1/4-tums monteringsuttag med 20-gänga. Om så önskas kan du enkelt 
väggmontera din PLAY:1 med ett passande monteringsfäste (medföljer inte). Välj en plats i närheten av ett 
eluttag (nätsladdens längd är 2 m), var försiktig och undvik värme, ånga, droppande vatten eller dolda 
ledningar, och följ anvisningarna som ingår i väggmonteringssatsen. Du kan hänga den med rätt sida upp 
(kontrollknappar på ovansidan) eller upp och ner (kontrollknappar på undersidan).

Obs! Se till att det väggmonteringsfäste du köper har stöd för minst (3,6 kg) och 
har ett 1/4-tums stift med 20-gänga.

Göra tillägg i befintligt Sonos-system
När du har installerat ditt Sonos-musiksystem kan du enkelt lägga till fler Sonos-produkter när som helst (upp 
till 32). 

1. Välj en plats för din PLAY:1 (se Välja plats ovan för optimala placeringsriktlinjer).
2. Anslut nätsladden till PLAY:1 och slå på strömmen. Se till att du trycker in nätsladden ordentligt i 

undersidan på PLAY:1 tills den är i linje med undersidan på enheten.

Obs! Om du vill göra en kabelanslutning, anslut en standard-Ethernet-kabel från 
routern (eller ett anslutet nätverksvägguttag om du har inbyggda kablar) till 
Ethernet-porten på baksidan av en Sonos-produkt.

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

Ethernet-anslutning Du kan använda en Ethernet-kabel (medföljer) för att ansluta PLAY:1 till 
en router, dator eller ytterligare nätverksenhet exempelvis en 
nätverksansluten lagringsenhet (NAS, network-attached storage).

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). 
Sätt i nätsladden ordentligt i PLAY:1 tills den är i linje med 
undersidan av enheten. 
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• 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. 

Justera ditt rum med Trueplay™
Du kan ställa dina Sonos-högtalare var du vill. 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).

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

Obs! TruePlay-justering finns inte tillgängligt om VoiceOver är aktiverat på din 
iOS-enhet. Om du vill justera dina högtalare stänger du av VoiceOver på din enhet 
först.

Skapa ett stereopar
Du kan gruppera två Sonos-högtalare, exempelvis två PLAY:5®, i samma rum för att skapa en bredare 
stereoupplevelse. I den här konfigurationen fungerar en högtalare som vänster kanal och den andra fungerar 
som höger kanal.

Obs! Sonos-högtalarna i stereoparet måste vara samma modell. 
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Information om optimal placering
• När du skapar ett stereopar är det bäst att placera de två Sonos-produkterna med 2,5 till 3 m mellan dem.
• Den plats där du föredrar att lyssna från ska vara mellan 2,5 och 3,5 meter från de parade Sonos-

produkterna. Mindre avstånd ökar basen, mer avstånd förbättrar stereoavbildningen.

Använda Sonos-appen på en mobilenhet
1. Välj Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj en PLAY:1 att para.
3. Välj Skapa stereopar och följ instruktionerna för att konfigurera stereoparet.

Åtskilja ett stereopar:
1. Välj Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj det stereopar som du vill åtskilja (stereoparet visas med V + H i rumsnamnet).
3. Välj Skilj stereoparet åt.

Med Sonos-appen på Mac eller PC
1. Välj ett av följande:

• På en PC, välj Inställningar på menyn Hantera.
• På en Mac, välj Inställningar -> Rumsinställningar på menyn Sonos. 

2. Välj en PLAY:1 som du vill para från den nedrullningsbara listan Rumsinställningar för. 
3. Klicka på Skapa stereopar och följ instruktionerna.
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Åtskilja ett stereopar:
1. Välj ett av följande:

• På en PC, välj Inställningar på menyn Hantera.
• På en Mac, välj Inställningar -> Rumsinställningar på menyn Sonos. 

2. Välj Sonos-stereoparet du vill åtskilja från den nedrullningsbara listan Rumsinställningar för (stereoparet 
visas med V + H i rumsnamnet). 

3. På fliken Standard, klicka på Skilj stereoparet åt.

Surroundhögtalare
Lägga till surroundhögtalare 
Du kan enkelt kombinera två högtalare, exempelvis PLAY:5-komponenter, med en Sonos-hemmabioprodukt 
som ska fungera som vänster och höger surroundkanaler i din Sonos-surroundljudsupplevelse. Du kan 
antingen konfigurera surroundhögtalarna under installationen eller följa instruktionerna nedan för att lägga till 
dem.

• Se till att Sonos-produkterna är desamma - du kan inte kombinera en PLAY:1 och en PLAY:3 så att de 
fungerar som surroundhögtalare.

• Se till att du följer dessa instruktioner för att konfigurera dina surroundhögtalare. Skapa inte en 
rumsgrupp eller ett stereopar eftersom dessa inte kommer att uppnå funktionen för vänster och höger 
surroundkanal. 

Använda Sonos-appen på en mobilenhet

1. Välj Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj det rum där Sonos-hemmabioprodukten finns. 
3. Välj Lägg till surround.
4. Följ instruktionerna för att lägga till först en vänster och sedan en höger surroundhögtalare.



Produktguide8
Ta bort surroundhögtalare
1. Välj Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj det rum där surroundhögtalarna finns. Rumsnamnet visas i Rum (+VH+HH) i Rumsinställningar. 
3. Välj Ta bort surround.
4. Välj Nästa för att släppa surroundhögtalarna från ditt surroundsystem. Om dessa var nyligen inköpta 

PLAY:1-enheter visas de som Oanvända på fliken Rum. Om dessa PLAY:1 redan fanns i ditt hushåll går 
de tillbaka till sitt tidigare läge. 
Du kan nu flytta dem till ett annat rum för enskild användning.

Ändra surroundinställningarna
Standardinställningen fastställs av kalibreringen. Om du vill göra en ändring kan du följa nedanstående 
instruktioner.

1. Välj Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj det rum där surroundhögtalarna finns. Det visas som Rum (+VH+HH) i Rumsinställningar. 
3. Välj Avancerat ljud -> Surroundinställningar. 
4. Välj ett av följande:

• Surround: Välj På eller Av för att slå på eller av ljudet från surroundhögtalarna.
• Tv-nivå: För uppspelning av tv-ljud, dra fingret över reglaget för att höja eller sänka volymen för 

surroundhögtalarna.
• Musiknivå: För uppspelning av musik, dra fingret över reglaget för att höja eller sänka volymen för 

surroundhögtalarna.
• Uppspelning av musik: Välj Stämningsskapande (standard, diskret, stämningsskapande ljud) eller Full 

(möjliggör fylligare ljud som täcker hela intervallet). Den här inställningen gäller endast uppspelning av 
musik, inte tv-ljud.

• Balansera surroundhögtalare (iOS): Välj Balansera surroundhögtalare och följ instruktionerna för att 
manuellt balansera surroundhögtalarnivåerna.

Med Sonos-appen på Mac eller PC

1. Välj Hantera -> Inställningar (PC) eller Sonos -> Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar om det inte redan är markerat till vänster.
3. Välj det rum där Sonos-hemmabioprodukten finns i den nedrullningsbara listan Rumsinställningar för.
4. På fliken Standard, välj Lägg till surroundhögtalare.
5. Följ instruktionerna för att lägga till först en vänster och sedan en höger surroundhögtalare.

Ta bort surroundhögtalare
1. Välj Hantera -> Inställningar (PC) eller Sonos -> Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar om det inte redan är markerat till vänster.
3. Välj det rum där surroundhögtalarna finns från den nedrullningsbara listan Rumsinställningar för. 

Rumsnamnet visas som Rum (+VH+HH). 
4. På fliken Standard klickar du på Ta bort surround. Om dessa var nyligen inköpta PLAY:1-enheter visas 

de som Oanvända i fönstret Rum. Om dessa PLAY:1 redan fanns i ditt hushåll går de tillbaka till sitt 
tidigare läge. 
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Ändra surroundinställningarna
Standardinställningen fastställs av kalibreringen. Om du vill göra en ändring kan du följa nedanstående 
instruktioner.

1. Välj Hantera -> Inställningar (PC) eller Sonos -> Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar om det inte redan är markerat till vänster.
3. Välj det rum där surroundhögtalarna finns från den nedrullningsbara listan Rumsinställningar för.
4. Välj fliken Surround.
5. Välj ett av följande:

• Surround: Markera för att slå på ljudet från surroundhögtalarna, avmarkera om du vill stänga av det.
• Tv-nivå: Klicka och dra skjutreglaget för att höja eller sänka volymen för surroundhögtalarna för 

uppspelning av tv-ljud.
• Musiknivå: Klicka och dra skjutreglaget för att höja eller sänka volymen för surroundhögtalarna för 

uppspelning av musik.
• Uppspelning av musik: Välj Stämningsskapande (standard, diskret, stämningsskapande ljud) eller Full 

(möjliggör fylligare ljud som täcker hela intervallet). Den här inställningen gäller endast uppspelning av 
musik, inte tv-ljud.

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

Sonos inkluderar en radioguide som ger omedelbar åtkomst till över 100 000 gratis förladdade lokala och 
internationella radiostationer, program och poddsändningar som streamas från varje kontinent.

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

Musiktjänster

En musiktjänst är en musikbutik online eller onlinetjänst som säljer en ljudprenumeration. 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).

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

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. 

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). 

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

Frekvenskorrigeringsinställningar
Sonos PLAY:1 levereras med förinställda utjämningsinställningar (frekvenskorrigering) för optimal 
uppspelningsupplevelse. Om så önskas kan du ändra ljudinställningarna (bas, diskant, balans och loudness) 
så att de passar din personliga smak.

Obs! Balansen kan endast justeras när PLAY:1 används i ett stereopar.

1. På en mobil enhet väljer du Mer -> Inställningar -> Rumsinställningar.
2. Välj rum.
3. Välj EQ och dra sedan ditt finger över reglagen för att göra justeringar.
4. Ändra inställningen för Loudness genom att trycka på På eller Av. (Loudness-inställningen ger kraft åt 

vissa frekvenser, inklusive bas, för att förbättra ljudet vid låg volym.)

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. 

Obs!  Om internetleverantörens tekniker ansluter en Sonos-produkt till den nya 
routern, då behöver du bara starta om dina trådlösa Sonos-produkter.

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-högtalare 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.
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4. När lösenordet har accepterats kan du koppla bort högtalaren 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-högtalare till din router med Ethernet-kabel.
2. Välj ett av följande:

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

• 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 menyn Sonos. 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 du koppla bort högtalaren 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.
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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

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.

Indikatorlampor Status Sonos-produkt Ytterligare information
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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.

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

http://faq.sonos.com/accountlink
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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-komponenter. 

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger 
värme.

9. Skydda nätsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där 
de kommer ut ur apparaten. 

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.

12. 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. 

13. Nätkontakten ska vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, 
på apparaten.

14. Varning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn 
eller fukt. 
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Tekniska data
 

Funktion Beskrivning

Ljud

Förstärkare Två digitala klass D-förstärkare

Tweeter En tweeter skapar klar och korrekt högfrekvensrespons

Mid-Woofer En mid-woofer säkerställer trogen reproduktion av mellanregistrets 
frekvenser vilket är av avgörande betydelse för korrekt uppspelning av röster 
och instrument, såväl som för djup, fyllig bas 

Inställning för stereopar Omvandlar två PLAY:1-enheter till separata vänster- och 
högerkanalshögtalare

5.1 Hemmabio Lägg till två PLAY:1-högtalare i Sonos-hemmabio och SUB för en sann 
surroundljudsupplevelse. 

Musik-

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 Rhapsody, 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.

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.

Ethernet-port En 10/100 Mbit/s Ethernetport som möjliggör koppling till ditt nätverk eller till 
andra Sonos-högtalare.

Allmänt

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

Knappar på övre panelen Volym och Spela upp/pausa 
Tryck på knappen Spela upp/pausa en gång för att starta eller stoppa 
musiken, två gånger för att hoppa till nästa spår

Lysdiod på övre panelen Indikerar status för PLAY:1

Mått (H x B x D) 161,45 x 119,7 X 119,7 mm

Gängad montering Standard 1/4-tums monteringsuttag med 20-gänga

Vikt 1,85 kg

Driftstemperatur 0 ºC till 40 ºC

Förvaringstemperatur -20 ºC till 70 ºC

Motstår fukt Designad att motstå hög fuktighet, exempelvis i ett badrum med duschen 
på. (PLAY:1 är inte vattentät eller vattenbeständig.) 

Produktfinish Vit med ljust metallgaller, svart med grafitgaller

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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