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Sonos One
• Med Sonos One och Amazon Alexa kan du spela upp och styra din musik med din röst.
• Liten storlek gör den perfekt för bokhyllan, köksbänkar och mindre utrymmen – eller montera på väggen, 

i taket eller ett högtalarställ. 
• Upplyst lysdiodslampa försäkrar att du alltid vet när din högtalares mikrofon är på eller av. 
• Fungerar sömlöst med dina andra Sonos-produkter. Skicka låtar, nyheter och mer till högtalare i andra 

rum.

Har du inte använt Sonos tidigare?
Hämta Sonos-appen och följ installationsanvisningarna (se Sonos-appen för hämtningsinformation). 

Gör du ett tillägg i ett befintligt Sonos-system?
Det är enkelt att expandera Sonos rum för rum. Om du gör tillägg i ett befintligt Sonos-system, gå till Lägga till 
i befintligt Sonos-system för mer information. 

Ditt hemnätverk
Din Sonos-högtalare och mobilenheten med Sonos-appen måste finnas i samma nätverk. 

Trådlöst nätverk

• Höghastighetsanslutning (internet) exempelvis DSL-/kabelanslutning eller bredbandsanslutning via fiber 
till hemmet

• Höghastighetsmodem för DSL-/kabelanslutning (eller bredbandsanslutning via fiber till hemmet)
• 2,4 GHz 802.11b/g/n trådlöst hemnätverk 

Obs! Internetåtkomst via satellit kan leda till uppspelningsproblem. 
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Kabelanslutet hemnätverk

Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en Sonos Boost eller högtalare till din router om:

• Ditt nätverk är långsamt, opålitligt eller som inte når alla de rum där du vill använda Sonos
• Det redan förekommer stor belastning på ditt 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)
• Din router har endast stöd för 802.11n (du kan inte ändra inställningarna så att den har stöd för 802.11b/

g/n)

Obs! Använd en Ethernet-kabel för att ansluta datorn eller NAS-enheten som innehåller dina 
musikbiblioteksfiler till din router för oavbruten uppspelning. 

Sonos-appen
Hämta appen från appbutiken på din mobila enhet. Öppna appen så leder vi dig genom installationen. Om du 

använder en dator, hämta appen på www.sonos.com/support/downloads. 

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

http://www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
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Sonos One ovansidan/baksidan

På/av Ditt Sonos-system är utformat så att det ska förbli på. När du inte 
använder den förbrukar Sonos minimal elektricitet. 

• Stoppa ljudet genom att trycka på Spela upp/pausa i appen eller 
på högtalaren, eller instruera Alexa att pausa musiken.

• Om du snabbt vill stoppa musiken överallt, tryck på Pausa alla i 
Rum i Sonos-appen. 

Höj volym (+)  
Sänk volym (-)

Pekkontrollen Höj volym finns till höger, Sänk volym till vänster.
Ändra snabbt volymen genom att trycka och hålla nere.

Statusindikatorlampa Indikerar status för din högtalare. 
• Normal drift: svagt belyst.
• Lyssnar eller svarar: fullständig vit ljusstyrka.
• Tänker: blinkande vitt (svag till full belysning).

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

Anslut-knappen

Ethernet-anslutning

Växelström (kraftnät), ingång

Mikrofonindikatorn

Statusindikatorlampa

Volymkontroll

Spela upp/paus

Volymkontroll

http://faq.sonos.com/led
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Välj plats
Du kan placera din högtalare nästan var som helst. För bästa resultat har vi ett par riktlinjer:

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

• Den motstår fukt och du kan använda den i badrummet. Den är dock inte vatten-tät vilket betyder att du 
inte ska placera Sonos One nära vatten eller lämna den utomhus i regnväder.

Lägga till i befintligt Sonos-system
Du kan enkelt lägga till nya högtalare när som helst (upp till 32).

Anslut högtalaren och tryck på  > Lägg till högtalare.

Mikrofonindikatorn Tryck för att slå på och av mikrofonen. 
• När lampan är tänd är röststyrningen på och du kan använda 

röstkommandon.
• När lampan är släckt är röststyrningen av.
• När lampan är släckt kan du ändå använda röstkommandon. Bara 

tryck och håll nere mikrofonknappen för att tala med Alexa. När 
du släpper stängs röststyrningen av igen.

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

• Tryck en gång för att starta eller stoppa streaming av ljud
• Tryck och håll nere för att lägga till den musik som spelas upp i ett 

annat rum.

Nästa spår
Föregående spår

Svep vänster till höger mellan pekkontrollerna för att komma till nästa 
spår. Svep höger till vänster för att höra föregående spår.

(Pekkontrollerna Nästa/Föregående fungerar inte när du lyssnar på en 
radiostation.)

Anslut-knappen Tryck på den runda knappen Anslut på baksidan av enheten för att 
ansluta.

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

Växelström (kraftnät), 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 tills den är i linje med enhetens 
undersida. 
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Om du använder en dator, välj Hantera > Lägg till spelare eller Sub.

Röststyrning
Om du vill använda Alexa med Sonos måste du ha Alexa-appen med Sonos Skill aktiverad – om du inte har 

det kommer vi att leda dig genom den när du lägger till en rösttjänst.

Lägga till en rösttjänst
1. Öppna Sonos-appen på din mobilenhet.
2. Tryck på  > Rösttjänster och välj rösttjänsten.

• Du kommer att göra ändringar i både Sonos- och Alexa-apparna – vi kommer att leda dig genom det.
• Du kommer att behöva din Sonos-kontoinformation. Om du inte kan komma ihåg den, tryck på  > 

Inställningar > Sonos-konto.
(Sonos har inte stöd för röstuppringning med Alexa.)

Obs! Med tiden kommer vi att lägga till fler rösttjänster och färdigheter (på Amazon Alexa kallas dessa Skills). 
Röststyrning stöds inte i varje land än – den här funktionen kommer att vara tillgänglig så snart som Sonos och en 
rösttjänst startas tillsammans i din region.

Ändra språk för väckningsordet
1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj rummet med Alexa och ändra språk för väckningsordet.

Ta bort en rösttjänst
1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj rummet med Alexa.
3. Tryck på Amazon Alexa och ta bort Amazon Alexa från rummet.

Justera ditt rum med Trueplay™
Varje rum är annorlunda. Med Trueplay-justering kan du placera dina högtalare var du vill. Trueplay analyserar 

rumsstorlek, layout, inredning, högtalarplacering och andra akustiska faktorer som kan ha inverkan på 
ljudkvalitet. Sedan visar den hur varje woofer och tweeter framställer ljud i det rummet (fungerar på mobila 
enheter med iOS 8 eller senare). 

Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar. Välj ett 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 först av VoiceOver i dina enhetsinställningar.
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Skapa ett stereopar
Du kan gruppera två Sonos-högtalare i samma rum för att skapa en bredare stereoupplevelse. En högtalare 

fungerar som vänster kanal och en högtalare fungerar som höger kanal.

Obs! Sonos-högtalarna i ett stereopar måste vara samma typ.

Placeringsinformation
• Placera högtalarna mellan 2,5 och 3 meter isär.
• Den plats där du föredrar att lyssna från ska vara mellan 2,5 och 3,5 meter från de grupperade högtalarna. 

Mindre avstånd ökar basen, mer avstånd förbättrar stereoavbildningen.

Skapa ett stereopar
På mobilenhet:

1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj högtalare och tryck på Skapa stereopar.
När du har grupperat dina högtalare inkluderar rumsnamnet (V + H).

På en dator:

1. Välj ett av följande:
• På en PC väljer du Hantera > Inställningar.
• På en Mac väljer du Sonos > Inställningar > Rumsinställningar. 

2. Välj en högtalare i den nedrullningsbara listan Rumsinställningar. 
3. Klicka på Skapa stereopar.
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Åtskilja ett stereopar
På mobilenhet:

1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj stereoparet (rumsnamnet inkluderar (V + H) och tryck på Skilj stereoparet åt.

På en dator:

1. Välj ett av följande:
• På en PC väljer du Hantera > Inställningar.
• På en Mac väljer du Sonos > Inställningar > Rumsinställningar. 

2. I den nedrullningsbara listan Rumsinställningar väljer du stereoparet (rumsnamn inkluderar (V + H)). 
3. På fliken Standard, klicka på Skilj stereoparet åt.

Surroundhögtalare
Omvandla två Sonos-högtalare (samma modell) till separata höger- och vänsterkanaler för din hemmabio. 

Obs! Om du skapar en rumsgrupp eller ett stereopar istället kommer du inte att ha surroundljud. 

Lägg till surroundhögtalare
På mobilenhet:

1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj rummet med hemmabiohögtalaren och tryck på Lägg till surround.

På en dator:

1. Välj Hantera > Inställningar (PC) eller Sonos > Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar.
3. Välj rummet med hemmabiohögtalaren i den nedrullningsbara listan Rumsinställningar.
4. På fliken Standard, välj Lägg till surroundhögtalare.

Ändra surroundinställningarna
När du lägger till dina högtalare som surroundhögtalare optimeras surroundljudet för ditt rum. Du kan justera 
dessa inställningar:

Surroundhögtalare Slå På eller Av surroundljudet.

TV-nivå Justera surroundvolymen för TV-ljudet.

Musiknivå Justera surroundvolymen för musiken.
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På mobilenhet:

1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj rummet med surroundhögtalarna (namnet inkluderar (+VH+HH)). 
3. Välj Avancerat ljud > Surroundinställningar och ändra inställningarna.

På en dator:

1. Välj Hantera > Inställningar (PC) eller Sonos > Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar.
3. Välj det rum där surroundhögtalarna finns i den nedrullningsbara listan Rumsinställningar.

4. Välj fliken Surround och ändra inställningarna.

Ta bort surroundhögtalare
Om högtalarna var del av ditt Sonos-system innan du lade till dem som surroundhögtalare kommer de att gå 
tillbaka till sina tidigare rumsnamn. Annars visas de som Oanvända i Rum.

På mobilenhet:

1. Tryck på  > Inställningar > Rumsinställningar.
2. Välj rummet med surroundhögtalarna (namnet inkluderar (+VH+HH)) och tryck på Ta bort surround.

På en dator:

1. Välj Hantera > Inställningar (PC) eller Sonos > Inställningar (Mac).
2. Välj Rumsinställningar.
3. Välj det rum där surroundhögtalarna finns i den nedrullningsbara listan Rumsinställningar (namnet 

inkluderar (+VH+HH)). 
4. På fliken Standard klickar du på Ta bort surround.

Spela upp musik
• Radio från TuneIn. Välj mellan mer än 100 000 gratis internetradiostationer, poddsändningar och 

program.
• Musiktjänster. Utforska och hantera dina musiktjänster – lägg till dina egna eller prova något nytt.
• Musik som lagras på din mobila enhet. Spela upp musik som du hämtat till din telefon eller surfplatta.
• Musikbiblioteket. Spela upp musik som lagras på datorn eller valfri NAS-enhet (Network-Attached 

Storage).

Uppspelning av 
musik

Stämningsskapande (diskret) eller Full (högre, full 
intervall).  
Gäller inte TV-ljud.

Balansera 
surroundhögtalare 
(iOS)

Balansera dina surroundhögtalare manuellt.
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För en fullständig lista med musikval som finns tillgängliga i ditt land, gå till www.sonos.com/music. För mer 
information om att spela upp musik ska du titta på vår mobilapps produktguide på www.sonos.com/guides. 

Frekvenskorrigeringsinställningar
Sonos-högtalare levereras med förinställda frekvenskorrigeringsinställningar för optimal 

uppspelningsupplevelse. Du kan ändra ljudinställningarna (bas, diskant, balans och loudness) så att de passar 
din personliga smak.

1. På en mobil enhet trycker du på  > 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 dina Sonos-produkter efter det att 

routern har installerats. 

Obs! Om du har en Sonos-produkt som är ansluten till routern, och en tekniker från internetleverantören kopplar den till 
den nya routern då behöver du bara starta om dina andra Sonos-produkter.

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

2. Anslut återigen alla nätsladdar – om du har en Sonos-produkt som är ansluten till en router, börja med 
den.
Lampan för högtalarstatus 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.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/guides
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Tekniska data
 

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. Du ska inte dammsuga mikrofonområdet och du ska inte 
tillämpa lufttryck.

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.

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

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

Funktion Beskrivning

Ljud

Förstärkare Två digitala klass D-förstärkare.

Tweeter En tweeter skapar klar och korrekt högfrekvensrespons.

Mid-Woofer En mid-woofer garanterar sann återgivning av mittfrekvenser plus djup, fyllig 
bas. 

Inställning för stereopar Omvandlar två högtalare till separata vänster- och högerkanalshögtalare.
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5.1 Hemmabio Lägg till två högtalare i PLAYBAR/PLAYBASE 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. Du kan uppgradera tidigare inköpta DRM-skyddade låtar 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.

Ethernet-anslutning En 10/100 Mbps Ethernet-anslutning. 

Allmänt

Mikrofoner • Matris med 6 fjärrfältsmikrofoner.
• Respons i form av earcon när mikrofonerna vaknar så att du inte ens 

behöver titta.
• Med lysdioden på mikrofonen, som är kabelansluten till 

röstmikrofonerna för extra sekretesskontroll, kan du alltid se när 
mikrofonen är aktiv.

Strömförsörjning Autoväxling 100 - 240 V växelström, 50/60 Hz universalt.

Funktion Beskrivning

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  > Hjälp och tips för några enkla tips om hur du får 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. 

Kontroller på övre panelen Kapacitiva kontroller för volym +/-, spela upp/pausa, nästa/föregående spår, 
stäng av ljudet till mikrofonen.

• Tryck vänster för att sänka volymen, tryck höger för att höja volymen. 
• Svep horisontellt över pekkontrollerna för att gå till nästa eller 

föregående spår.
• Tryck på mikrofonindikatorknappen för att slå på eller av mikrofonen. 

När lampan är tänd är röststyrningen av.

Lysdioder på övre panelen Statusindikator 
Mikrofonindikatorn 

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

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. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.) 

Produktfinish Vit med vitt galler, svart med svart galler

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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