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Sonos CONTROL
Du kan använda din CONTROL för att njuta av den musik du älskar i hela ditt hem . Välj helt enkelt ett rum, välj en låt och tryck
på Spela upp nu.

Komma igång
Lägga till en Sonos CONTROL
Obs! Sonos CONTROL kräver att du har en eller flera Sonos-spelare och en trådlös router
som konfigurerats i ditt hem. Sonos-komponenter säljs separat.

Anslut strömadaptern till baksidan på laddningsdockan (ingår) och koppla in dockan till ett strömuttag. Ställ Sonos CONTROL
i laddningsdockan för att aktivera den (skärmen lyser upp när den är redo), och följ sedan instruktionerna för CONTROL på
skärmen för att lägga till den i ditt Sonos-system.

2

Produktguide

Ta en tur på Sonos CONTROL
Navigering

Rum

Tryck på
för att välja ett rum att spela upp musik i, för att visa
vilka musikval som spelas upp i varje rum eller för att skapa eller
modifiera rumsgrupper som ska dela samma musik i olika rum.
Du kan också använda den här knappen för att låsa Sonos CONTROL
så att ingenting händer när du trycker på skärmen (t.ex. när du
rengör skärmen eller bär med dig CONTROL i fickan).
Lås Sonos CONTROL genom att hålla
intryckt i två (2)
sekunder. Lås upp genom att hålla knappen intryckt igen.

Menyn Musik

Tryck för att bläddra eller välja musik, nå spellistor och ändra
standardinställningarna för en Sonos-komponent.
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Visa kö

Tryck för att visa spåren i nuvarande kö.

Bakåt

Tryck på

Information och alternativ

Tryck på knappen
på skärmen Uppspelning för att visa
ytterligare valmöjligheter eller visa mer information om ett
musikval.

för att återgå till föregående skärm.

Uppspelningskontroller
Spela upp/paus

Växlar mellan att spela upp och pausa aktuellt spår.

Nästa/spola framåt

Hoppar till början av nästa spår i musikkön.
När du trycker på och håller den här kontrollen nedtryckt visas
reglaget för spårposition när du förflyttar dig framåt genom
nuvarande spår.

Föregående/spola tillbaka

Om du är mer än 3 sekunder inne på spåret, returnerar denna control
till början på det aktuella spåret. Om du är mindre än 3 sekunder
inne på spåret, hoppar denna control till början av föregående spår.
När du trycker på och håller nere denna control visas reglaget för
spårposition när du hoppar bakåt genom nuvarande spår.

Sensorer och indikatorer
Ljussensor

Beroende på omgivningens ljus, slår ljussensorn automatiskt på
knapparnas bakgrundsbelysning.

Indikator för trådlös
signalstyrka

Indikerar aktuell styrka för den trådlösa signalen för CONTROL.

Batteriladdningsindikator

Visar kvarvarande batteriladdning för CONTROL.
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Volym
Volymkontroll

Använd volymkontrollknapparna för att höja (+) eller sänka (-)
volymen i valfritt rum, eller i valfri rumsgrupp.

Ljud av

Tystar temporärt musiken i ett rum. Tryck igen för att slå på ljudet.
Om du vill stänga av ljudet för alla rum, håll intryckt i 3 sekunder.
Tryck på och håll nere i 3 sekunder för att slå på ljudet för alla rum
igen.

Inställningar
Låsa
Du kan låsa Sonos CONTROL så att ingenting händer när du trycker på pekskärmen av flytande kristaller, eller på knapparna.
Välj ett av följande alternativ:
• På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Lås controller.
Eller
• Håll
intryckt i två (2) sekunder.
När du vill låsa upp, håll

intryckt i 2 sekunder.

Ljud
När du trycker på ett val gör Sonos CONTROL ett klickande ljud. Du kan välja att slå på alla ljud, stänga av alla ljud eller endast
aktivera tangentbordsljud.
På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Controller-ljud.

Lätt viloläge
Sonos CONTROL kommer att gå in i ett så kallat lätt viloläge (skärmen stängs av) för att spara på batteriets livslängd när den
inte används under en angiven tidsperiod. När rörelse avkänns eller en knapp trycks ner vaknar omedelbart Sonos CONTROL.
På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar - Timer för vila odockad/dockad.
• Timer för vila dockad (när CONTROL är i laddningsdockan)
• Timer för vila odockad (när CONTROL inte finns i laddningsdockan eller är ansluten till ström)

Skärmljusstyrka
1. På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Skärmljusstyrka.
2. Dra ditt finger över reglaget för att justera ljusstyrkan för controller-skärmen.

Knappljusstyrka
1. På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Knappljusstyrka.
2. Dra ditt finger över reglaget för att justera ljusstyrkan för knapparna på controllern.

Sonos CONTROL
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Knappljusstyrkan styrs av en ljussensor så att knappljusstyrkan varierar beroende på din miljö (exempelvis om det är
natt eller dag eller om du är inomhus eller utomhus i ditt hem.)

Rörelsesensor
Sonos CONTROL har en rörelsesensor som automatiskt väcker den när rörelse avkänns. Välj denna inställning om du vill
inaktivera rörelsesensorn.
På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Avancerade inställningar -> Rörelsesensor.

Språk
Använd denna inställning för att ändra språkinställningen för din Sonos CONTROL.
På menyn Inställningar, välj Controller-inställningar -> Avancerade inställningar -> Språk.

Stänga av Controller
1. Tryck på Controller-inställningar på menyn Inställningar.
2. Tryck på Avancerade inställningar -> Stäng av Controller.

Slå på den igen genom att ställa controller i laddningsdockan. Använd den här inställningen för att sätta Sonos CONTROL i
djup sömn när den inte ska användas under en längre tidsperiod eller när du transporterar din controller till en annan
destination. (Det går inte att stänga av Sonos CONTROL när den ligger i laddningsdockan.)

Laddning
Sonos CONTROL går att ladda genom att sätta den i Sonos-laddningsdockan. Batteriets laddningsindikator
på din
controller visar batteriets aktuella laddningsnivå. I syfte att förlänga batteriets livslängd är det bäst att inte låta
litiumjonbatteriet urladdas helt före omladdningen. Förvara controllern sittande i laddningsdockan när den inte används
eftersom den här typen av batteri inte lider av minneseffekt och kan laddas när som helst.
Om batteriladdningen börjar ta slut visas ett meddelande på controller-skärmen som talar om att det är dags att ladda
batteriet. Placera det då i dockan för att ladda om det.
Om du missar det här meddelandet och CONTROL-batteriet skulle laddas ur fullständigt sätter du controller i
laddningsdockan. CONTROL-ljussensorn
blir orange, vilket indikerar att det sker en återställning. Det kommer att ta ett
par minuter innan controller-skärmen aktiveras.

Batteribyte
Efter flera år (beroende på användning), kanske batteriet i din CONTROL inte håller en laddning som det brukade göra. Du kan
köpa ett nytt batteri (gå till vår webbsida www.sonos.com för mer information) och sedan följa anvisningarna för att byta ut
batteriet.
Varning: Risk för explosion om batteriet ersätts med fel typ. Avyttra förbrukade batterier i
enlighet med instruktionerna. (Konsultera lokala avfalls- och/eller
återanvändningsmyndigheter för att fastställa korrekt avyttringsmetod för ditt område.)
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1. Ta av batteriluckan på baksidan av din CONTROL.

Skjut batteriluckan bakåt
och lyft sedan av den

2. Ta ut det befintliga batteriet genom att försiktigt dra den grå batterifliken mot dig för att dra upp batteriet och lyft sedan
3.
4.
5.
6.

upp för att ta ut det ur batteriutrymmet.
Ta bort skyddshöljet från det nya batteriet.
Sätt i batteriet i batteriutrymmet med Sonos logotyp utåt. Se till att batteriet snäpps fast.
Stäng batteriluckan.
Sätt Sonos CONTROL i laddningsdockan för att aktivera den.

Hantera rum
Med Sonos kan du lyssna på musik i upp till 32 rum, både inomhus och utomhus. Du kan spela upp olika låtar i olika rum eller
spela upp samma låt i alla rum. Gruppera köket och altanen ihop när du grillar, gruppera rummen i hela ditt hem med perfekt
synkronisering för en fest, eller lämna alla dina rum utan gruppering så att alla kan välja sin egen musik. Du kan också skapa
ett stereopar med två enheter av typ PLAY:1®, PLAY:3®, eller PLAY:5® i samma rum för att förbättra din lyssningsupplevelse.

Gruppera rum
Du kan gruppera hur många rum som helst för att spela upp samma ljud synkront.
• Du kan gruppera eller koppla från rum medan musiken spelas upp.
• Du kan gruppera alla Sonos-spelare i ditt hus med en knapptryckning genom att välja Markera allt.
• Du kan gruppera rummen först och sedan välja musiken att spela upp eller lägga till ett eller flera rum till en plats där
musik redan spelas upp. Alla rum som du grupperar släpper automatiskt sin aktuella musikkö och börjar spela upp musikkön från det valda rummet.
• Om du vill kunna spela upp en musikkö senare kan du spara kön som en Sonos-spellista innan du grupperar rummen.
Se "Sonos-spellistor" på sida 12 för mer information.
1. Tryck på

.
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2. Tryck på Gruppera till höger om det rum som du vill gruppera med andra rum.

3. Bocka för de rum som du vill lägga till i den här gruppen och tryck sedan på Klar.

Om du vill gruppera alla rum i ditt hus, tryck på Markera allt på skärmen Gruppera rum. Alla dina Sonos-komponenter
kommer att spela upp samma musik på samma gång tills dess att du tar bort rum från gruppen.

Dela upp rumsgrupper
1. Tryck på

.

2. Tryck på Gruppera till höger om den rumsgrupp som du vill ändra.
3. Ta bort bockarna för det eller de rum som du vill ta bort ur gruppen och tryck sedan på Klar.
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Musikkällor
Tillgängliga musikkällor
•
•
•
•
•
•
•

Radio (internetradiostationer, radioprogram och poddsändningar)
Musiktjänster
Lokalt musikbibliotek (delade mappar i ditt hemnätverk)
Sonos-favoriter
Sonos-spellistor (musikköer som du har sparat för framtida uppspelning)
iPod i dockningsstation
Linjeingång (anslut en extern ljudkälla som en Apple® AirPlay®-enhet, CD-spelare, tv, MP3-spelare eller något annat till
en Sonos-komponent via linjeingång och streama ljudet till en eller alla Sonos-komponenter i ditt hus)

Vad är radio?
I Sonos ingår en radioguide som ger omedelbar åtkomst till tusentals gratis internetradiostationer och utsändningsprogram.
Det är lätt att hitta internetradiostationer från hela världen - musik, nyheter och underhållsprogram, inklusive arkiverade
program och poddsändningar. Du kan också lägga till dina egna favoritstationer om de använder streaming MP3-, AAC- eller
WMA-format (inte alla radiostationer tillhandahåller streamar).

Vad är en musiktjänst?
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.

Vad är ditt lokala musikbibliotek?
Ditt lokala musikbibliotek omfattar digitalmusik som finns var som helst i ditt hemnätverk exempelvis:
• delade mappar på datorn
• delade mappar på en annan dator i ditt nätverk
• NAS-enheter (Network-Attached Storage)
Du kan bläddra i ditt musikbibliotek på olika sätt. Du kan ange sökkriterier för att snabbt hitta ett visst musikval eller du kan
bläddra genom en kategorihierarki för att välja musik.
Obs! Om en dator i ditt nätverk är avstängd eller är i standby-läge är musikmapparna på
den datorn otillgängliga för Sonos-systemet tills du slår på datorn igen.

Du kan välja mellan följande:
• Artister
• Album

Sonos CONTROL

•
•
•
•
•
•
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Kompositörer
Genrer
Spår
Importerade spellistor
Sök
Mappar

Vad är Sonos-favoriter?
Sonos-favoriter ger dig snabb och enkel åtkomst till den musik du tycker bäst om. Du kan lägga till vad du vill lyssna på i dina
Sonos-favoriter från valfri controller. När du har lagt till en favorit visas den under Sonos-favoriter på menyn Musik.

Vad är en Sonos-spellista?
En Sonos-spellista är en musikkö som du skapar och sedan sparar för framtida lyssnande. Du kan skapa olika spellistor för
t.ex. jazz eller fester, eller en spellista med easy listening-musik.

Vad är en iPod i DOCK?
Med Sonos DOCK kan du spela upp musik som lagrats på din dockade iPod eller iPhone i vart och ett av rummen i ditt hem,
allt perfekt synkroniserat.

Vad är linjeingång?
Du kan ansluta en fristående källa t.ex. en CD-spelare, bärbar musikspelare, tv eller AirPlay-enhet till ditt Sonos-system och
det går att streama ljudet till en eller flera Sonos-komponenter (PLAY:5, CONNECT™ eller CONNECT:AMP™) i ditt hus.

Radio
Sonos inkluderar en radioguide som ger dig tillgång till tusentals gratis internetradiostationer och utsända program. Det är
lätt att hitta radio från hela världen - musik, nyheter och underhållsprogram, inklusive arkiverade program och
poddsändningar.
• Sonos stödjer för närvarande ljudformaten MP3, AAC och WMA för streaming.
• Om du inte kan hitta din favoritradiostation eller favoritradioprogram, gå till http://faq.sonos.com/radio för ytterligare
information.
• När du har angett din plats väljer du Radio på menyn Musik för att spela upp en radiostation.
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Välja lokal radioplats
När du väljer en lokalradioplats får du enkel åtkomst till lokalradiostationer på den orten. Det finns två sätt att konfigurera
din plats:
• genom att ange ett postnummer (endast USA)
• genom att välja en ort
1. På menyn Musik trycker du på Radio.
2. Tryck på Lokalradio -> Byt plats.
3. Välj ett av följande alternativ:

• Välj Ange postnummer som sökkriterium och använd sedan tangentbordet för att ange ett postnummer.
Eller
• Välj Välj en ort som ditt sökkriterium och sedan använda fingret för att bläddra igenom listan och välja ett alternativ.

Lägga till station eller program i Min radio
När du lägger till en radiostation i Mina radiostationer (eller ett program i Mina radioprogram), dupliceras den, och den tas
alltså inte bort, från den ursprungliga radiolistan.
1. På menyn Musik trycker du på Radio.
2. Bläddra för att hitta en radiostation eller ett radioprogram.
3. Välj stationen eller programmet och tryck sedan på

.
4. Tryck på Lägg till i Mina radiostationer eller Lägg till i Mina radioprogram.

Ta bort station eller program från Min radio
1. På menyn Musik trycker du på Radio.
2. Tryck på Mina radiostationer eller Mina radioprogram.
3. Välj den radiostation eller det radioprogram som du vill ta bort.
4. Tryck på

.
5. Tryck på Ta bort från Mina radiostationer eller Ta bort från Mina radioprogram.

Lägga till station eller program i dina Sonos-favoriter
Sonos-favoriter ger dig snabb åtkomst till den musik du tycker bäst om. När du har lagt till en station eller ett program i dina
Sonos-favoriter kan du spela upp dem genom att välja dem i dina Sonos-favoriter på menyn MUSIK. Gå till "Sonos-favoriter"
på sida 11 för ytterligare information.
1. På menyn Musik väljer du Radio.
2. Tryck på den station eller det program du vill lägga till i dina Sonos-favoriter.
3. Tryck på

.
4. Välj Lägg till i Sonos-favoriter.
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Sonos-favoriter
Sonos-favoriter ger dig snabb och enkel åtkomst till den musik du tycker bäst om. Du kan lägga till vad du vill lyssna på i dina
Sonos-favoriter från valfri controller. När du har skapat en favorit visas den under Sonos-favoriter på menyn MUSIK.
Obs! Ljud från iPod-enheter i dockningsstation, trådlös uppspelning från iOS- och Androidenheter, och linjeingångskällor går inte att lägga till i Sonos-favoriter eftersom dessa
musikkällor kanske inte alltid finns tillgängliga för ditt Sonos-system.

Lägga till Sonos-favorit
1. På menyn MUSIK, bläddra för att hitta det val som du vill lägga till i dina Sonos-favoriter.
Obs! Det går inte att lägga till Sonos-spellistor i Sonos-favoriter med CONTROL. Använd en
annan Controller om du vill göra det.

2. Tryck på

och välj Lägg till i Sonos-favoriter.
Om det finns flera konton för den musiktjänst som associeras med ditt Sonos-system visas smeknamnet för
musiktjänstkontot som används för att skapa favoriten intill valet i listan Sonos-favoriter.
Obs! Om du vill lägga till valet du för närvarande lyssnar på, tryck på
SPELAR NU och välj Lägg till i Sonos-favoriter.

i fönstret

Spela upp Sonos-favorit
1. På skärmen Rum, tryck på det rum som du vill spela upp musik i.
2. Välj Sonos-favoriter på menyn MUSIK.
3.

Tryck på det val som du vill spela upp och välj ett av följande alternativ:
• Spela upp nu för att lägga till valet i slutet av kön och börja spela upp det.
• Spela upp efteråt för att lägga till valet i musikkön som nästa val att spela upp.
• Lägg till i kö för att lägga till valet i slutet av din musikkö.
• Ersätt kö för att ta bort innehållet i den aktuella kön och ersätta det med detta val.
•
för att visa ytterligare alternativ, exempelvis att lägga till ett spår i dina Sonos-favoriter eller visa artist-/albuminformation.

Obs! Vilka alternativ som visas beror på vilken musikkälla du har valt.

Lägga till en Sonos-favorit i en Sonos-spellista
1. Välj Sonos-favoriter på menyn MUSIK.
2. Tryck på den favorit som du vill lägga till i en spellista.

12

3. Tryck på
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och välj Lägg till i Sonos-spellista.

Obs! Vilka alternativ som visas beror på vilken musikkälla du har valt.

4. Tryck på Ny spellista eller välj en befintlig spellista.

Ta bort en Sonos-favorit
1. Välj Sonos-favoriter på menyn MUSIK.
2. Tryck på Redigera.
3. Tryck på det val som du vill ta bort och välj Ta bort favorit.
4. Tryck på Klar när du är klar med redigeringen av favoriterna.

Byta namn på Sonos-favorit
1. Välj Sonos-favoriter på menyn MUSIK.
2. Tryck på Redigera.
3. Tryck på det val som du vill byta namn på och välj Byt namn på favorit.
4. Tryck på Klar när du är klar med redigeringen av favoriterna.
Obs! När du byter namn på en spellista med Sonos-favoriter, förblir namnet på den
spellistan oförändrat om du når den via menyalternativet Sonos-spellistor.

Sonos-spellistor
Sonos-spellistor är musikköer som du skapar och sparar för framtida lyssnande. Du kan skapa olika spellistor för t.ex. jazz
eller fester, eller en spellista med easy listening-musik.
När du har skapat en spellista, välj helt enkelt Sonos-spellistor på menyn Musik för att spela upp den.
Obs! Du kan bygga spellistor från flera musiktjänstkonton, men du kommer inte att ha
möjlighet att se vilket konto spåren kom från.

Lägga till Sonos-spellista
När du bläddrar i musiken kan du skapa en Sonos-spellista eller lägga till i en befintlig spellista. Tryck helt enkelt på
välj Lägg till i Sonos-spellista. Tryck på Ny spellista eller välj en befintlig spellista.
Obs! Vilka alternativ som visas beror på vilken musikkälla du har valt.

och
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Du kan också spara en musikkö som en Sonos-spellista genom att välja Spara medan du visar kön.
Obs! Spår som finns på din iPhone, iPod touch eller iPad eller på din Android-enhet ingår
inte i en Sonos-spellista. För mer information, se Produkthandledning för Sonos Controller för
Android-smartphones, Produkthandledning för Sonos Controller för Android-surfplattor,
Produkthandledning för Sonos Controller för iPad eller Produkthandledning för Sonos
Controller för iPhone.

Flytta spår inom en spellista
1. På menyn Musik, tryck på Sonos-spellistor.
2. Välj spellista.
3. Tryck på Redigera.
4. Tryck på och håll nere

till höger om spåret.

5. Dra spåret till en ny plats i spellistan och släpp sedan knappen.

Ta bort ett spår från spellista
1. På menyn Musik, tryck på Sonos-spellistor.
2. Välj spellista.
3. Tryck på Redigera.
4. Tryck på

till vänster om spåret.
Spåret försvinner från spellistan.

Ta bort Sonos-spellista
1. På menyn Musik, tryck på Sonos-spellistor.
2. Tryck på Redigera.
3. Välj en spellista och tryck sedan på Ta bort.
4. Tryck på Ta bort och sedan Klar.
Obs! Om du tar bort en spellista som även är en Sonos-favorit, se "Ta bort en Sonos-favorit"
på sida 12 för att ta bort den från dina Sonos-favoriter.
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Byta namn på en Sonos-spellista
1. På menyn Musik, tryck på Sonos-spellistor.
2. Tryck på Redigera.
3. Tryck för att välja en spellista och tryck sedan på Byt namn.
4. Använd tangentbordet för att skriva ett nytt namn för spellistan och tryck sedan på OK.
5. Tryck på Spara.
Obs! När du byter namn på en Sonos-spellista som även är en Sonos-favorit, förblir
namnet på den spellistan oförändrat när du når den via menyalternativet Sonos-favoriter.

Produktguide

15

Sonos CONTROL

Spela upp musik
Du kan välja musik genom att trycka på menyn Musik och öka detaljnivån i en vald källa eller söka efter musik i en specifik
källa.

Söka efter musik
Du kan använda funktionen Sök för att leta efter musikval i Musikbiblioteket eller någon musiktjänst.
1. På menyn Musik väljer du den musikkälla som du vill söka i (musikbiblioteket eller en musiktjänst).

2. Tryck på Sök och välj ett sökkriterium (artister, album, kompositörer eller spår).
3. Använd tangentbordet för att skriva hela namnet eller en del av ett namn.
4. Om du inte får några sökresultat trycker du på knappen

för att försöka igen.
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Hantera musikkön
När du har lagt till spår i en kö kan du göra ändringar i musikkön genom att använda kökontrollerna. Sonos-spellistor är
musikköer som du skapar och sparar för framtida lyssnande. Gå till "Sonos-spellistor" på sida 12 för mer information.
Obs! Med trådlös uppspelning från iOS- och Android-enheter kan du välja och spela upp
musik och poddsändningar som lagrats på valfri iPhone-, iPad-, iPod touch- eller Androidenhet som finns i samma nätverk som dina Sonos-produkter. Om det finns spår i kön från en
mobilenhet som för närvarande inte finns tillgänglig för Sonos, kan du se ett meddelande
som anger att det inte går att spela upp det valet.

Ta bort ett spår från kön
1. Tryck på

.
2. Tryck på Redigera.

3. Tryck på

till vänster om spåret.
Spåret försvinner från kölistan.

Flytta ett spår inom kön
1. Tryck på

.
2. Tryck på Redigera.
3. Tryck på och håll nere

till höger om spåret.

4. Dra spåret till en ny plats i kön och släpp sedan knappen.
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Rensa musikkön
1. Tryck på

.

2. Tryck på Rensa.

Detta rensar hela kön i det markerade rummet och då slutar musiken spela.

Spara en kö som en Sonos-spellista
• Klicka på Spara medan du visar kön.
Du kan nå dessa spellistor när som helst genom att välja Sonos-spellistor på menyn Musik.
Obs! Spår som finns på din iPhone, iPod touch, iPad eller din Android-enhet ingår inte i en
Sonos-spellista.

Ändra uppspelningsläget
1. Visa skärmen Spelar nu.
2. Tryck på den nedrullningsbara listan Uppspelningsläge

i det övre högra hörnet.
3. Tryck på ikonerna för Blanda, Upprepa och/eller Crossfading för att ändra spelläget.
Ikonerna för spelläget ljusnar i vitt när de aktiveras.
Blanda

Ändrar ordningen för spåren i musikkön.
Stäng av blandning för att återställa
spåren till den ursprungliga
uppspelningsordningen. Slå på blandning
igen och få en annan mix.

Upprepa

Upprepar musikkön när det sista spåret
nått sitt slut.

Crossfading

Sänker volymen för innevarande spår
samtidigt som volymen höjs för nästa spår
för att skapa en jämn övergång mellan
spåren.

Klockor och väckningar
Ange datum och tid
1. På menyn Musik väljer du Inställningar.
2. Tryck på Inställningar för datum och tid för att välja hur inställningar för datum och tid avgörs och visas på CONTROL.
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Lägga till en väckning
1. På menyn Musik, tryck på Väckningar -> Väckningar.
2. Tryck på Ny väckning.
3. Välj önskade inställningar för den här väckningen, inklusive väckningstid, det rum som du vill att väckningen ska spelas

upp i, den musikkälla som du vill spela upp från, frekvensen för väckningen och volym- och varaktighetsinställningar.
Obs! Om den musik som du markerat inte finns tillgänglig (t.ex. en internetradiostation
som har slutat sända) spelar din väckning upp Sonos-klocksignalen istället. Stoppa
klocksignalen genom att trycka på Paus.
4. Tryck på Avancerat för att välja ytterligare väckningsinställningar:

• Varaktighet - välj hur lång tid du vill att väckningsmusiken ska spelas upp
• Inkludera grupperade rum - om du trycker på Ja spelas väckningen upp i de rum som är sammanlänkade när väckningen hörs (inte i rum som var sammanlänkade då väckningen skapades).
• Visa klocka på denna controller - välj På om du vill att en klocka ska visas på denna Controller när väckningen hörs.
• Blanda musik - välj På om du vill att uppspelningsläget för den valda väckningsmusiken ska vara att blanda musiken.
5. Tryck på Spara väckning när du är klar med att välja väckningsinställningarna.

Ange en väckning
1. På menyn Musik, tryck på Väckningar -> Väckningar.
2. Välj den väckning som du vill ange, tryck på Väckning (av) så att den visar Väckning (på).
Obs! Du kan även aktivera en väckning när du lägger till eller redigerar den.

Ändra en väckning
1. På menyn Musik, tryck på Väckningar ->Väckningar.
2. Markera den väckning som du vill ändra.
3. Ändra larminställningarna och tryck sedan på Spara väckning.

Ta bort väckning
1. På menyn Musik, tryck på Väckningar -> Väckningar.
2. Markera den väckning som du vill ta bort och tryck på Ta bort väckning.

Ange timer för vila
1. På menyn Musik, tryck på Väckningar -> Timer för vila.
2. Välj varaktighet för timer för vila.
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Stänga av väckningen
När en väckning sker,
tryck på Stoppa väckning på skärmen Spelar nu för att stänga av väckningen.

Visa klockskärmen
När en väckning har lagts till i ditt Sonos-system kan du ange en inställning som gör att klockskärmen visas automatiskt på
en Sonos CONTROL när väckningen hörs.
1. På menyn Musik väljer du Väckningar.
2. Tryck på Väckningar och markera sedan väckningen i listan.
3. Välj Avancerat -> Visa klocka på denna Controller. (Om du vill att klockan ska visas på en annan Sonos CONTROL

upprepar du den här proceduren på den andra Controllern.)

Stänga av musiksystemet
Ditt Sonos-system är utformat att alltid vara på. Systemet använder minimal elektricitet när det inte spelar musik.
• Stoppa snabbt streaming av musik i alla rum genom att trycka på Pausa alla på skärmen Rum.
• Om du snabbt vill stoppa streaming av ljud i ett rum eller en rumsgrupp, tryck på knappen Spela upp/pausa på en Sonos-spelare (kan visas som ikonen Ljud av på vissa spelare).
Dina Sonos-produkter förblir av tills du trycker på
starta om varje rum eller rumsgrupp.

eller trycker på knappen Spela upp/pausa på en spelare för att
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Online-uppdateringar
Sonos förser dig periodvis med programuppdateringar för att förbättra prestanda eller för att lägga till nya funktioner. Innan
du kan få uppdateringar måste du ha registrerat ditt Sonos-system. Om du ännu inte har registrerat dig kan du gå till https:/
/faq.sonos.com/register för hjälp med det här steget.
När det finns en tillgänglig uppdatering till programvaran visas ikonen Uppdatera nu!
på menyn Musik.
• Tryck på ikonen Uppdatera nu! för att påbörja uppdateringen.
• Dina Sonos-produkter uppdateras eftersom alla produkter måste ha samma versionsnummer av programvaran.
Beroende på din nätverksanslutning kan den här proceduren ta flera minuter per produkt.
• En eller flera produkter måste kanske uppdateras senare om du köper en ny produkt med en senare programvaruversion, eller om du ansluter komponenter som inte användes när du utförde den senaste uppdateringen av programvaran.
• Om du har ytterligare en Sonos-controller instrueras du att uppdatera den nästa gång du använder den.
För ytterligare information, gå till http://faq.sonos.com/updateerror.
Varning: Medan den här proceduren pågår ska du inte frånkoppla strömmen från någon
Sonos-produkt och inte heller inaktivera Sonos-systemet på något sätt. Kontakta Sonos
kundsupport om det uppstår ett fel.

Sonos CONTROL

21

Grundläggande felsökning
Varning: Öppna inte en enhet eftersom det förekommer risk för elektrisk chock. Under inga
omständigheter ska produkten repareras av någon annan än ett auktoriserat Sonosreparationscenter, eftersom detta ogiltigförklarar garantin. Kontakta Sonos kundsupport för
mer information.

Om det uppstår problem kan du prova de felsökningsförslag som visas nedan. Om inget av dessa löser problemet, eller om
du inte är säker på hur du vill fortsätta, kontakta Sonos kundsupportteam så kan vi hjälpa dig.

Återställ Sonos CONTROL
Om skärmen på Sonos CONTROL någonsin skulle verka oemottaglig för dina åtgärder kan du ta ut batteriet ur enhetens
baksida och sedan omedelbart sätta i det igen. Sätt CONTROL i laddningsdockan en liten stund för att väcka den.

Starta om Sonos CONTROL
Det kan finnas tillfällen då du behöver förnya ditt DHCP-lease (få en ny IP-adress från internetleverantörens DHCP-server).
Om detta sker kan du starta om din CONTROL genom att välja Controller-inställningar -> Avancerade inställningar ->
Starta om Controller på menyn Inställningar.

Det går inte att lägga till Sonos CONTROL i ditt Sonos-system
1. Stäng av alla 2,4 GHz sladdlösa telefoner.

Vissa 2,4 GHz trådlösa telefoner kan orsaka störning i trådlösa anslutningar. Om du löser problemet genom att stänga av din
2,4 GHz sladdlösa telefon bör du överväga att byta till en 5,8 GHz- eller 900 MHz-telefon (eller att ändra den trådlösa kanal
ditt Sonos-system används på).
2. Sätt 108 Mbit/s trådlösa routrar i läget 54 Mbit/s.
Sonos kan inte fungera korrekt när en router använder turboläge. Routern går till ett brett bandbreddsläge som använder det
mesta av det 2,4 GHz-spektrum som FCC håller för 802.11b/g-enheter för att fördubbla hastigheten från 54 Mbit/s till 108
Mbit/s. Detta innebär att störningen (RF-bruset) sker med alla andra 2,4 GHz-enheter som inte används på samma kanal
som 108 Mbit/s-enheten (vanligtvis kanal 6). Även om det är möjligt att sätta alla dina trådlösa enheter på kanal 6 är det
inte en bra idé. Enheterna måste konkurrera om tillgänglig bandbredd och hela ditt trådlösa nätverk blir trögt.
3. Ändra den trådlösa kanal som ditt Sonos-system används på.

22

Produktguide

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
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Sonos-produkter.
Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
Skydda nätsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de kommer ut ur
apparaten.
Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.
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.
Nätkontakten ska vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.
Varning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.
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Tekniska data
Funktion

Beskrivning

Skärm och användargränssnitt
Skärmtyp

Transflektiv flytande kristallskärm, med justerbart bakgrundsljus

Skärmupplösning

3,5 tum (diagonalt) färg, flytande kristall, 240 x 320 (QVGA)

Bläddringskontroll

Pekkänsligt rullningshjul med väljarknapp i mitten

Funktionsknappar

9 bakgrundsbelysta knappar, 3 programväljarknappar under skärmen

Indikatorer

Trådlös signalstyrka och batteriladdningsindikator (på skärmen), lysdioder för
batteristatusindikator.

Ström/anslutningar
Batterityp
Batteriladdningstid

Uppladdningsbart Li-Ion-polymerbatteri, byts ut på fabriken
2 timmar till full laddning

Likströmsladdare

Ineffekt 100-240 V växelström, 50-60 Hz; uteffekt 6 V likström, 3,8 A

Extra strömanslutning

Laddarkontakter monterade på undersidan

Trådlös konnektivitet

SonosNet™, ett säkert AES-krypterat, trådlöst peer-to-peer mesh-nätverk

Allmänt
Mått

165 mm x 97 mm x 24,5 mm

Vikt

360 g

Finish

Metallplätering på ljusgrått hölje, stänkskydd

* Tekniska data kan ändras utan varning.
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Information om bestämmelser
USA
Denna apparat har testats och motsvarar gränserna för en digitalapparat i Klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser
finns för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna apparat skapar, använder och kan
avge radiofrekvent energi, och kan om den inte installeras enligt installationsanvisningarna, orsaka störningar på
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en specifik installation. Om denna apparat
orsakar störningar på radio- eller TV-mottagningen, som kan avgöras genom att slå på och av apparaten, bör användaren
försöka att eliminera störningarna med en eller flera av följande åtgärder:
• Alla Sonos-enheter har antenner i produkterna. Användare får inte ändra riktningen på eller flytta
mottagningsantennen utan att modifiera produkten
• Öka avståndet mellan apparaten och mottagaren.
• Anslut apparaten till ett annat uttag där inte mottagaren är ansluten.
Varning: Modifikationer inte uttryckligen tillåtna av tillverkaren kan göra användarens rätt att använda apparaten under
FCC:s regler ogiltig.
Enheten för drift i bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning för
mobila satellitsystem med gemensam kanal.

Kanada
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003 och RSS-210. Användning sker med förbehåll för följande
två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störning och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störning
som kan orsaka oönskad drift för enheten.
Installatören av denna radioutrustning skall se till att produkten är placerad så att den inte avger ett radiofrekvent fält som
överstiger gränserna uppställda av Health Canada för den allmänna befolkningen, se Safety Code 6, på Health Canadas
webbsida
www.hc-sc.gc.ca/rpb. Som nämnt ovan, får installatören inte styra riktningen för antennen. De skulle dock kunna placera
den fullständiga produkten på ett sätt som orsakar det problem som omnämns ovan.
Enheten för drift i bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning för
mobila satellitsystem med gemensam kanal.
Tänk på att radar med hög effekt allokeras som primära användare (dvs. prioritetsanvändare) av banden 5250-5350 MHz
och 5650-5850 MHz och att dessa radar skulle kunna leda till störning och/eller skada i LE-LAN-enheter.

Kanada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2)
Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.
L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun
champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le
Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant,
l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à
provoquer le problème décrit ci-dessus.
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Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.

Europa
Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC,
ekodesigndirektivet 2005/32/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och
används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/
support/policies.
OBS! I Frankrike är användningen begränsad till inomhus och på bandet 5150-5350 MHz.
SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av
digitalmusik med HiFi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje
Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden
för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka
räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis
Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNetmeshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

RF strålningskrav
För att uppfylla de viktigaste strålningskraven i FCC och Industry Canada, skall apparaten placeras minst 20 cm från
användaren eller andra personer.

Återvinningsinformation
Denna symbol på produkten eller produktens förpackning indikerar att produkten inte skall behandlas som
hushållsavfall. Lämna istället produkten till ett lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att återvinna produkten på rätt sätt, hjälper du till att spara naturresurser och förhindra potentiellt
negativa effekter på miljön. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, ditt
renhållningsföretag eller affären där du köpte produkten.

