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Sonos PLAY:5 (gen 1)
PLAY:5® er den opprinnelige trådløse høyttaleren for større rom, som gir større lyd, som lar deg bruke hvilken 
som helst Sonos-controller (se Sonos-appen for mer informasjon) for å kontrollere og nyte all musikken du 
ønsker over hele huset. 

• Spesialdesignet høyttalersystem med fem drivere (to mellomtonehøyttalere, to diskanthøyttalere og en 
basshøyttaler), hver med en dedikert forsterker.

• Innebygd HiFi-stereolyd med separert venstre og høyre kanal.
• Fungerer sømløst med hele utvalget av Sonos-produkter.

Ny med Sonos?
Det tar bare noen få trinn for å få satt opp Sonos-systemet ditt – bare følg installasjonsanvisningene som 
følger med PLAY:5. Når du har satt opp musikksystemet ditt, kan du når som helst legge til flere Sonos-
komponenter.

Legge til et eksisterende Sonos-system?
Sonos-systemet kan enkelt utvides rom for rom. Om du legger denne PLAY:5 til et eksisterende Sonos-
system, kan du bla direkte til Legge til i et eksisterende Sonos-system.
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Hjemmenettverket ditt
For å få tilgang til musikktjenester på internett, internettradio og digital musikk lagret på din datamaskin eller 
nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) må hjemmenettverket ditt møte følgende krav:

Krav til hjemmenettverk

• Høyhastighets DSL/Kabelmodem eller fiber-bredbåndstilknytning for behørig avspilling av Internett-
baserte musikktjenester. (Om din Internett-leverandør kun tilbyr satellitt-tilkobling kan du få problemer 
under avspilling på grunn av varierende nedlastingshastigheter.)

• Hvis modemet ditt ikke er en modem-/ruterkombinasjon og du ønsker å dra nytte av Sonos sine 
automatiske online oppdateringer eller streame musikk fra en Internett-basert musikktjeneste, må du 
installere en ruter i hjemmenettverket ditt. Om du ikke har en ruter må du kjøpe og installere en før du 
fortsetter. Hvis du skal bruke Sonos-controllerappen på en Android™- eller iOS-enhet, eller du skal 
konfigurere Sonos trådløst, trenger du en trådløs ruter. 

• Koble en Sonos BRIDGE, BOOST™ eller en spiller til ruteren hvis: 
• Du har et større hjem hvor den trådløse ytelsen ikke er pålitelig, og du ønsker å styrke ytelsen til Sonos-

systemet.

• WiFi-nettverket er allerede svært opptatt med å streame video og nettsurfing, og du ønsker å opprette 
et separat trådløst nettverk eksklusivt for Sonos-høyttalerne.

• Hjemmenettverket er bare 5 GHz (kan ikke byttes til 2,4 GHz).

• For best resultater bør du koble datamaskinen eller NAS-stasjonen som inneholder ditt personlige 
musikkbibliotek direkte til hjemmenettverksruteren ved bruk av en Ethernet-kabel. 

Sonos-appen
Du kan bruke den gratis Sonos-appen med alle kompatible enheter, inkludert:

• Sonos-app (Android)–Android 2.2 og nyere, enkelte funksjoner krever nyere versjoner. (Standard 
trådløst oppsett støttes bare på Android 2.3 eller 4.0 og nyere.) 
Berør Play Store eller Market-knappen på Android-enheten for å laste ned gratis Sonos-app fra Google 
Play.

• Sonos-app (iOS)–iPhone, iPad og iPod touch som kjører iOS 7.0 og nyere, enkelte funksjoner krever 
nyere versjoner. 
Trykk på App Store-knappen på iPhone, iPod touch eller iPad for å laste ned gratis Sonos-app, eller du 
kan laste den ned fra iTunes®. (Hvis du laster ned fra iTunes, må du synkronisere før du ser Sonos-
logoen på enheten din.)

Merk: Nettverket ditt må ha en høyhastighets internettforbindelse ettersom Sonos-
system er konstruert for å gi deg online programvareoppdateringer. Ditt Sonos-
system må være registrert for å motta disse oppdateringene så husk å registrer 
under oppsettsprosessen. Vi deler ikke e-postadressen din med andre selskaper.

Merk: Sonos kommuniserer over en 2,4 GHz hjemmenettverk, som støtter 802.11  
b/g/n trådløs teknologi. 5 GHz nettverk støttes ikke i et fullstendig trådløs Sonos-
oppsett.
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• Sonos-app (PC)–Windows® XP SP3 og nyere, enkelte funksjoner krever nyere versjoner. (Standard 
trådløst oppsett støttes bare på Windows 7 og nyere.)  
Last ned fra vår webside på www.sonos.com/support/downloads. 

• Sonos-app (Mac)–Macintosh® OS X 10.7 og nyere  
Last ned fra vår webside på www.sonos.com/support/downloads. 

Merk: Sonos CONTROL er opphørt, men de er kompatibel med ditt nye Sonos-
produkt.

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/support/downloads
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Fronten på Sonos PLAY:5 

Merk: Fronten på Sonos PLAY:5 kan ikke fjernes. Tukling med fronten kan føre til 
skade på PLAY:5. 

På/Av Ditt trådløse Sonos-system er designet for å være på hele tiden; 
systemet bruker minimalt med strøm når det ikke spiller musikk. For å 
raskt stoppe streaming av musikk i alle rom, velger du Pause alle fra 
ROM-menyen. Hvis du ønsker å stoppe musikken i ett rom, trykker du 
på Spill av/Pause-knappen på spilleren.

Statusindikator Indikerer den gjeldende statusen til den Sonos-komponenten. Når 
Sonos-komponenten er i normal drift kan du skru det hvite 
statusindikatorlyset på og av. 
For en fullstendig liste over statusindikasjoner, gå til  
http://faq.sonos.com/led. 

Spill av / pause Veksler mellom å spille musikk og sette den på pause i dette rommet 
(standard er at systemet starter den samme musikkilden på nytt når 
knappen trykkes, med mindre en annen kilde velges).

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

• Trykk på to ganger for å velge neste spor (hvis gjeldende for valgte 
musikkilde)

Volum opp (+)  
Volum ned (-)

Trykk disse knappene for å justere volumet opp og ned.

http://faq.sonos.com/led
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Baksiden av Sonos PLAY:5

Akustikkport/håndtak Akustikkporten fungerer også som et håndtak så du kan enkelt løfte og 
bære PLAY:5 fra rom til rom. Ikke blokker eller dekk til denne porten når 
PLAY:5 spiller musikk.

Ethernet-porter (2) Bruk Kategori 5 Ethernetkabel for å koble til en ruter, datamaskin eller 
ekstra nettverksenhet som nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS).
LED-indikatorer:

• Blinkende gul (nettverksaktivitet)
• Grønn (tilkobling av forbindelse)

Vekselstrøminngang (strømnett)  
(~100-240 V, 50-60 Hz)

Bruk den medfølgende strømkabelen for å koble til strømuttak (hvis du 
bruker en strømledning fra tredjepart, annulleres garantien din).

3,5mm (1/8”) stereo lydinngang 
(2 V)

Bruk den inkluderte 3,5 mm til 3,5 mm stereolydkabelen til å koble til 
lydutgangene fra en bærbar musikkspiller til PLAY:5s analoge 
lydinngang. 
For å koble til en annen lydkomponent, som en CD-spiller, bruker du en 
3,5 mm (1/8 tomme) mini-stereo til RCA-lydkabel. Koble mini-
stereoenden til lydinngangen på PLAY:5 og koble RCA-enden til 
lydutgangene på lydkomponenten.

3,5 mm (1/8 tomme) hodetelefonkontakt Hodetelefonkontakten godtar enhver standard 3,5 mm (1/8 tomme) 
hodetelefonplugg 
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Velge plassering
Du kan plassere PLAY:5 hvor enn du finner lyden mest fornøyelig. Dens kompakte størrelse og innsatte 
håndtak gjør det enkelt å plassere PLAY:5 på kjøkkenbenken eller bære den med deg ut på terrassen. For 
maksimal ytelse, har vi noen få retningslinjer:

• PLAY:5 er designet til å høres best ut når den plasseres 3 til 12 tommer (8-30 cm) fra en vegg.
• Plasser PLAY:5 på andre siden av rommet fra hvor du vil lytte.
• Ikke blokker den akustiske porten når enheten er i bruk.
• Plasser PLAY:5 minst 12 tommer (30 cm) unna et fjernsyn, en datamaskin eller annen skjerm for å unngå 

muligheten for interferens på bildekvaliteten.
• PLAY:5 er ikke vannbestandig. La den ikke være ute i regn og plasser den ikke nært vann.

Legge til i et eksisterende Sonos-system
Når du har satt opp Sonos-systemet, kan du enkelt legge til flere Sonos-komponenter til andre rom når som 
helst (opp til 32 rom). 
Hvis huset ditt har strukturert (innebygd) kabling, kan du gjøre en kablet tilkobling til de ekstra Sonos-
komponentene. Om du ikke har strukturert kabling, er vår innebygde trådløse teknologi ideell for deg. 

1. Velg en plassering for PLAY:5 (se Velge plassering for retningslinjer om optimal plassering.)
2. Koble strømkabelen til PLAY:5 og skru på strømmen.

3. Velg et av følgende alternativer:
• Bruke en håndholdt Sonos-controller: Velg Legg til en spiller eller SUB fra menyen Innstillinger og følg 

instruksjonene på skjermen for å legge denne komponenten til Sonos-systemet. 
• Bruke Sonos-controller for Mac eller PC: Velg Legg til en spiller eller SUB fra menyen Administrere og 

følg instruksjonene for å legge denne komponenten til Sonos-systemet.
Tykke vegger, 2,4 GHz trådløse telefoner eller tilstedeværelsen av andre trådløse enheter kan forstyrre med 
eller blokkere de trådløse nettverkssignalene fra Sonos-systemet ditt. Hvis du opplever problemer etter å ha 
plassert et Sonos-produkt, kan du forsøke én (eller flere) av følgende løsninger – flytte Sonos-produktet, bytte 
den trådløse kanalen musikksystemet ditt bruker, koble et Sonos-produkt til ruteren hvis oppsettet for 
øyeblikket er trådløst. 

Merk: Dersom du ønsker å sette opp en kablet forbindelse, kobler du en standard 
Ethernet-kabel fra ruteren din eller en annen Sonos-komponent (eller et 
nettverksuttak hvis du har innebygd kabling) til en Ethernet-bryterkobling på 
baksiden av den nye Sonos-komponenten.
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Stille inn lyden i rommet (Trueplay™)
Selv om du kan finne Sonos-høyttalere omtrent overalt, kan størrelsen og formen på rommet, og objektene i 
rommet, forvrenge høyttalerlyden. Sonos-høyttalere leveres med Trueplay. Dette gjør at høyttalerne fungerer 
optimalt, uansett hvor du plasserer dem. Hvis du har en iPhone (4S eller nyere), iPad, or iPod Touch som 
kjører iOS7 eller nyere, kan du bruke Trueplay-innstilling for å sikre at Sonos-høyttalerne passer til rommet, og 
spiller av musikk i best mulig kvalitet.
Sonos bruker iOS-enhetens mikrofon til å måle akustisk forvrenging i rommet, og deretter tilpasser Trueplay 
lyden til Sonos-høyttaleren med tanke på plasseringen i rommet.

1. Velg Innstillinger -> Rominnstillinger.
2. Velg rommet høyttaleren er plassert i.

3. Berør Trueplay-innstilling, og følg anvisningene på skjermen.

Merk: Trueplay-innstilling er ikke tilgjengelig hvis VoiceOver er aktivert på iOS-
enheten din. Hvis du ønsker stille inn høyttalerne dine, må du først slå av VoiceOver 
på enheten din og deretter velge Innstillinger -> Rominnstillinger fra Sonos-
appen.
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Opprette et stereopar
Stereopar-innstillingen lar deg gruppere to PLAY:1-, PLAY:3- eller PLAY:5-enheter i samme rom for en 
bredere stereoopplevelse. I denne konfigurasjonen, fungerer en enhet som venstre kanal og den andre som 
den høyre kanalen. Du kan ikke opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i stereoparet må være 
den samme.

Informasjon om optimal plassering
• Når du oppretter et stereopar, er det best å plassere de to Sonos-komponentene 8 til 10 fot unna 

hverandre.
• Favorittlytteposisjonen din bør være 8 til 12 fot (2,4 til 3,6 m) fra de parede Sonos-komponentene. Mindre 

avstand vil øke bass, mer avstand vil forbedre stereoavbildning.

Merk: Stereopar-innstillingen er kun for bruk med PLAY:1-, PLAY:3- og PLAY:5-
enheter. Du kan ikke opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i 
stereoparet må være den samme. 
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Bruke Sonos-appen på en mobilenhet
1. Velg Innstillinger -> Rominnstillinger.
2. Velg en PLAY:5 du ønsker å pare.
3. Velg Lag stereopar og følg anvisningene for å konfigurere stereoparet.

Slik skiller du et stereopar:
1. Velg Innstillinger-> Rominnstillinger.
2. Velg stereoparet som du ønsker å skille (stereoparet vises med L + R i romnavnet.)
3. Velg Skill stereopar.

Bruke Sonos-appen på en Mac eller PC
1. Velg ett av følgende:

• På en PC velger du Innstillinger fra Administrer-menyen.
• På en Mac velger du Preferanser -> Rominnstillinger fra Sonos-menyen. 

2. Velg en PLAY:5-enhet du ønsker å pare fra Rominnstillinger for-rullegardinlisten. 
3. Klikk på Lag stereopar og følg anvisningene for å konfigurere stereoparet.

Slik skiller du et stereopar:
1. Velg ett av følgende:

• På en PC velger du Innstillinger fra Administrer-menyen.
• På en Mac velger du Preferanser -> Rominnstillinger fra Sonos-menyen. 

2. Velg Sonos-stereoparet som du ønsker å skille fra Rominnstillinger for-rullegardinlisten (stereoparet 
vises med L + R i romnavnet). 

3. På Grunnleggende-kategorien, klikk på Skill stereopar.

Spille av musikk
Foreta et valg fra Sonos-musikkmenyen på mobilenheten din, eller fra MUSIKK-ruten på en Mac eller PC.

Radio
Sonos inkluderer en radioguide som gir umiddelbar tilgang til tusenvis av gratis internettradiostasjoner og 
programmer. Du kan enkelt finne radio fra hele verden - musikk, nyheter og forskjellige programmer, inkludert 
arkiverte programmer og podcaster. 
For å velge en Internettradiostasjon, bare velg Radio og velg en stasjon.

Musikktjenester
En musikktjeneste er en online musikkbutikk eller onlinetjeneste som selger lyd pr sang-, pr lydbok- eller 
abonnementsbasis. Sonos er kompatibel med flere musikktjenester – du kan besøke vår webside på  
www.sonos.com/music for den nyeste listen. (Det kan være at noen musikktjenester ikke er tilgjengelige i ditt 
land. Sjekk den individuelle musikktjenestens webside for mer informasjon.) 
Dersom du for øyeblikket abonnerer på en musikktjeneste som er kompatibel med Sonos, legger du bare til 
brukernavnet og passordet for Sonos-musikktjenesten og du vil ha umiddelbar tilgang til musikktjenesten fra 
Sonos-systemet ditt. 

http://www.sonos.com/music
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1. Hvis du ønsker å legge til en musikktjeneste, velger du Legg til musikktjenester fra Sonos-
musikkmenyen.

2. Velg den Sonos-kompatible musikktjenesten du ønsker å legge til. 
3. Berør Legg til konto, og følg deretter anvisningene på skjermen. Ditt brukernavn og passord vil bli 

bekreftet med musikktjenesten. Når dine opplysninger er bekreftet vil musikktjenesten vises i Sonos-
musikkmenyen.

Gratis prøveperiode for musikktjeneste er tilgjengelig i noen land. (Sjekk den individuelle musikktjenestens 
webside for mer informasjon.) Om det er en prøveperiode for musikktjeneste synlig på din meny 
Musikktjenester så bare berør den for å velge. Berør Legg til konto -> Jeg er ny med [musikktjeneste], og 
deretter følg punktene for å aktivere prøveperioden for musikktjenesten. Etter at prøveperioden er over må du 
abonnere på musikktjenesten for å holde musikken i gang.

Lokalt musikkbibliotek
Sonos-systemet kan spille av musikk fra enhver datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) i 
hjemmenettverket ditt hvor du har delte musikkmapper. Under oppsettprosessen, ledes du gjennom 
prosessen med å få tilgang til ditt lokale musikkbibliotek (slik som iTunes-biblioteket ditt). Over tid kan du 
ønske å få tilgang til eller fjerne mapper fra denne listen.

For å gjøre endringer i listen over delte mapper, velg menyen Innstillinger fra en håndholdt Sonos-controller, 
og velg deretter ett av følgende alternativer:

• For å legge en ny musikkmappe til Sonos, velg Behandle musikkbibliotek -> Oppsett av 
musikkbibliotek -> Legg til ny deling.

• For å fjerne en musikkmappe, velg Behandle musikkbibliotek -> Oppsett av musikkbibliotek. Berør 
mappen du ønsker å fjerne deling for og velg deretter Fjern deling.

Sonos-systemet organiserer musikkmappene dine slik at du kan vise musikksamlingen etter kategorier (slik 
som artister, utgivelser, komponister, sjangre eller spor). Om du legger ny musikk til en mappe som allerede er 
organisert oppdaterer du bare ditt musikk-kartotek for å legge til denne musikken i ditt Sonos musikkbibliotek.

• For å oppdatere musikkindeksen din, velg Behandle musikkbibliotek -> Oppdater musikkindeks nå. 
Hvis du ønsker at musikkindeksen skal oppdateres automatisk hver dag, velger du Planlegg 
oppdateringer av musikkindeks og velger deretter et tidspunkt for oppdatering av musikkindeksen.

Trådløs iTunes-avspilling fra iOS-enheter

Du kan velge og spille av musikk og podcaster som er lagret på alle iPad, iPhone og iPod touch som befinner 
seg på samme nettverk som Sonos-produktene dine. Avspillingen er perfekt synkronisert på alle rom i 
hjemmet ditt. Du velger bare På denne iPad, På denne iPhone, eller På denne iPod touch fra Sonos-appen 
på iOS-enheten for å gjøre musikkvalg, og deretter kan du bruke Sonos-controlleren til å kontrollere 
avspillingen.

Trådløs avspilling fra Android-enheter
Du kan velge, og spille av musikk som er lagret på alle Android-enheter som befinner seg på samme nettverk 
som Sonos-produktene dine. Avspillingen er perfekt synkronisert på alle rom i hjemmet ditt. Du velger bare På 
denne mobilenheten fra Sonos-appen på Android-smarttelefonen eller nettbrettet for å gjøre musikkvalg, og 
deretter kan du bruke Sonos-controlleren til å kontrollere avspillingen.

Merk: Vi anbefaler at du bruker Sonos-controllerapp for Mac eller PC for å legge til 
delte mapper. For mer informasjon, besøk websiden vår på  
http://faq.sonos.com/manage.

http://faq.sonos.com/manage
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Google Play Music (Android-enheter)
Du kan spille musikk på Sonos-systemet direkte fra Google Play Music-appen på hvilken som helst Android-
enhet. Denne funksjonen er tilgjengelig både for ”Standard”- og ”All Access”-kunder hos Google Play Music. 
For å spille musikk direkte fra Google Play Music-appen på Sonos-systemet må du ha både Google Play 
Music-appen og Sonos Controller-appen installert på mobilenheten. 
Åpne ganske enkelt Google Play Music-appen og koble til et Sonos-rom eller -romgruppe for å starte 
musikken. 

Bruke hodetelefoner
Sonos PLAY:5 har en hodetelefonkontakt som du kan bruke for privat lytting. Hodetelefonkontakten har 
automatisk registrering – koble til et par hodetelefoner og PLAY:5s innebygde høyttalere demper automatisk. 
Når du kobler fra hodetelefonene, kommer høyttalerne automatisk på igjen.

Når hodetelefonene er koblet til, er et hodetelefonikon  synlig på volumskjermen til en Sonos-controller.

1. Koble til et par hodetelefoner i hodetelefonkontakten. (Sonos vil automatisk senke volumnivået ned til 25 
%.)

2. Ta på hodetelefonene og øk volumet til et komfortabelt lyttenivå. 

3. Fjern hodetelefonkontakten fra baksiden av PLAY:5 når du er klar for å fortsette lytting gjennom de 
innebygde høyttalerne.

Bruke inngang
Du kan koble en ekstern kilde, som en bærbar musikkspiller, til din PLAY:5-høyttaler. Enheten registreres 
automatisk straks du kobler den til.

• For å koble til en bærbar musikkspiller, bruker du den inkluderte 3,5 mm stereolydkabelen til å koble en 
musikkspiller til Lydinngang-kontakten på baksiden av PLAY:5. 

• For å koble til en annen ekstern kilde, som en CD-spiller, kan du bruke en 3,5mm (1/8 tomme) mini-stereo 
til RCA-lydkabel. Koble mini-stereoenden inn i PLAY:5, og koble RCA-enden inn i lydutgangene på den 
eksterne enheten.

Bruke Sonos-appen på en mobilenhet
• For å spille av musikk fra denne inngangskilden, velg Inngang fra Sonos-musikkmenyen, velg enheten 

og velg Spill nå.
• For å endre navnet på denne enheten, velger du Rominnstillinger fra Innstillinger-menyen. Velg Sonos-

høyttaleren denne kilden er koblet til, og berør deretter Kildenavn for inngang. Velg et annet navn fra 
listen, eller skriv inn et unikt navn.

• For å endre linjeinngangsnivået, velger du Rominnstillinger fra Innstillinger-menyen. Velg Sonos-
produktet denne kilden er koblet til, og berør deretter Kildenivå for inngang. Velg et nytt nivå.

Merk: Dersom du ikke hører lyd fra PLAY:5, må du sjekke om hodetelefoner er 
koblet til på baksiden av enheten.

Merk: Eksponering til høy musikk gjennom hodetelefoner over lang tid kan føre til 
permanent hørselsskade.
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Bruke Sonos-appen på en Mac eller PC
• For å spille av musikk fra denne kilden, velg Inngang fra MUSIKK-ruten, klikk på  ved siden av 

musikkilden, og velg Spill nå.
• For å endre innstillingene for denne enheten: 

• Velg Administrere  -> Innstillinger (PC) eller Sonos -> Preferanser -> Rominnstillinger (Mac). 

• Velg Sonos-produktet fra Rominnstillinger for-rullegardinlisten.

• Klikk på Inngang-kategorien og oppdater innstillingene. 

Et standard (typisk) inngangsnivå er automatisk tilordnet når du velger et kildenavn, men dersom volumet er 
for høyt, kan du velge et høyere linjenivå for denne enheten. (Du kan oppleve lydforvrengning ved høyere 
volum dersom du stiller inn nivået for høyt.) 

Equalizerinnstillinger
Sonos PLAY:5 leveres med equalizerinnstillinger forhåndsinnstilt til å gi optimal avspillingsopplevelse. Om 
ønskelig kan du endre lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller loudness) til å passe dine personlige 
preferanser.

1. Med en håndholdt controller, velg Innstillinger -> Rominnstillinger.
2. Berør for å velge et rom.
3. Velg Musikkjustering og dra fingeren over glideren for bass, diskant eller balanse for å gjøre justeringer. 
4. For å endre Lydstyrke-innstillingen, velg På eller Av. (Innstillingen loudness forsterker visse frekvenser, 

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

Statusindikatorer på spilleren

Indikatorlys Spillertilstand Sonos-produkt Ytterligere informasjon

Blinker hvitt Slår seg på BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR

Fast hvit
(dus)

Strømført og knyttet til et 
Sonos-system (normal bruk)

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

Når produktet brukes normalt, kan du slå 
det hvite statusindikatorlyset på eller av fra 
Rominnstillinger. (SUB-en og spillerne 
som er innstilt for surroundlyd, har samme 
innstilling som spilleren de er paret med.)
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Fast hvit
(skarp)

Berøringskontroll(er) aktiv PLAY:5 (gen 2) Lyser opp når berøringskontroller er 
aktivert, og forblir opplyst så lenge det er 
kontakt.

Blinker grønt Strømført, ikke ennå knyttet 
til et Sonos-system
eller,
WAC-tilgang (konfigurasjon 
av trådløs tilgang) er klar

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

For en SUB kan dette indikere at SUB ikke 
er paret med en spiller for øyeblikket.

Blinker grønt, 
sakte

Surroundlyd er av eller  
SUB-lyd er av

PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5 (gen 2), 
SUB

Gjeldende for en spiller som er konfigurert 
som en PLAYBAR-surroundhøyttaler, eller 
for en SUB paret med en PLAYBAR

Fast grønt Volum er satt til null eller 
dempet

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

Blinker oransje I løpet av SonosNet-
oppsettet skjer dette etter et 
knappetrykk, mens 
produktet søker etter en 
husholdning.

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

Indikatorlys Spillertilstand Sonos-produkt Ytterligere informasjon
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Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann. 
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på 

dine Sonos-komponenter. 
7. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer 

varme.

Blinker oransje, 
raskt

Avspilling/Neste spor 
mislyktes

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

Indikerer enten at avspillingen eller neste 
spor ikke var mulig

Konstant oransje I løpet av det trådløse 
oppsettet skjer dette mens 
Sonos' åpne tilgangspunkt er 
midlertidig aktivt.  
Hvis du ikke konfigurerer 
Sonos-systemet ditt, kan 
dette indikere 
advarselsmodus.

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

Hvis det oransje lyset er PÅ og spillerens 
volumnivå automatisk reduseres, indikerer 
dette at spilleren er i advarselsmodus.

• Trykk på Pause-knappen for å slå av 
lyden

• For Sonos-produkter med en 
ventilåpning (SUB, CONNECT:AMP), 
må du kontrollere at den ikke er 
blokkert.

• Sjekk romtemperaturen for å sørge for 
at den er mindre enn 40° C

• Hvis spilleren er plassert i direkte 
sollys, må du sette den i skyggen

• La spilleren avkjøles i flere minutter og 
trykk deretter på Play for å starte 
lyden på nytt

• Hvis problemet ikke løser seg, 
kontakter du kundestøtte

Advarsel: Ikke åpne Sonos-produktene da det er fare for elektrisk støt. Sonos-
produktene må ikke under noen omstendigheter repareres av andre enn et 
autorisert Sonos reparasjonssenter, dette vil ugyldiggjøre garantien. Vennligst 
kontakt Sonos kundestøtte for mer informasjon. 

Indikatorlys Spillertilstand Sonos-produkt Ytterligere informasjon
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8. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de 
kommer ut av apparatet. 

9. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
10. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
11. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet 

på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i 
apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned. 

12. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
13. Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller 

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

apparatet.

Spesifikasjoner 

Funksjon Beskrivelse

Lyd

Forsterker Fem klasse D digitale forsterkere som leverer 80 W med total utgangseffekt

Høyttalere Høyttalersystem med fem drivere - to diskanthøyttalere, to 3 tommers 
mellomtonehøyttalere og en 3,5 tommers basshøyttaler. Hver driver av 
produktet er individuelt strømført av en dedikert forsterker.

Hodetelefon Automatisk registrerende 3,5 mm hodetelefonkontakt. PLAY:5 sine 
integrerte høyttalere dempes når hodetelefoner er satt inn.

Lydinngang Automatisk registrerende 3,5 mm lydinngangskontakt

Stereoparinnstilling Lar deg gruppere to PLAY:5-enheter i samme rom hvor én PLAY:5 fungerer 
som venstre kanal og den andre som høyre kanal.

Musikk

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

Musikktjenester som støttes Sonos fungerer sømløst med de fleste musikktjenester, inkludert Apple 
Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify og Radio fra TuneIn, 
så vel som nedlastinger fra hvilken som helst tjeneste som tilbydde DRM-frie 
spor. Tilgjengeligheten til tjenesten varierer fra region til region. For en 
fullstendig liste, se http://www.sonos.com/music.

Operativsystem (for lagrede filer) Windows XP SP3 og senere; Macintosh OS X 10.6 og senere; NAS-enheter 
(nettverkstilkoblet lagringsenhet) som støtter CIFS.

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

Omslagsbilde støttes JPEG, PNG, BMP, GIF

Spillelister støttes Rhapsody, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Nettverk*

Trådløs tilkobling Kobler til det trådløse hjemmenettverket med en hvilken som helst  
802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, dual-band (2,4 GHz/5 GHz) ruter. 

SonosNet™ Extender Funksjoner for å forlenge og forsterke styrken til SonosNet. Et sikkert AES-
kryptert, trådløst node til node-serienettverk som er dedikert eksklusivt for 
Sonos-systemet, for å redusere forstyrrelser på det trådløse nettverket.

Nettverksbroer 2-port switch (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) lar Ethernet-enheter koble til 
gjennom SonosNet.

Internett-tilkobling Internett-forbindelse kreves for tilgang til Internett-radiostasjoner, online 
musikktjenester og programvareoppdateringer. (DSL/kabelmodem eller 
LAN-basert høyhastighets internettforbindelse kreves.) Internett-
funksjonalitet kan kreve betaling av en separat avgift til en 
tjenesteleverandør. Lokale og/eller rikstelefonavgifter kan gjelde.

Generelt

Strømforsyning 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, automatisk veksling

Knapper på frontpanel Volum og lyddemping

LED-indikatorer på frontpanel Statusindikator og dempestatus

Mål (H x B x D) 217 x 365 x 123 mm

Vekt 9,15 lbs. 4,15kg

Driftstemperatur 0º til 40º C

Lagringstemperatur -20º til 70º C

Sluttbehandling Hvit med lett metallisk raster; svart med grafittraster

http://www.sonos.com/music
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Trenger du mer hjelp?
• Du finner ofte stilte spørsmål (FAQ) på www.sonos.com/support.
• Du kan også stille oss spørsmål på http://www.sonos.com/emailsupport.

Send inn tilbakemelding
Vi hører gjerne fra deg! Send oss din tilbakemelding om veiledningene våre på: docfeedback@sonos.com

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