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SONOS BOOST 
 
SONOS BOOST je doplnkové zariadenie, ktorým keď si ho zakúpite, využijete Sonos systém na plný výkon. 
 

Kedy potrebujem BOOST? 

 Pre zosilnenie bezdrôtového spojenia. Ak je vaša WiFi sieť vyťažená streamovaním videa, hrami a prehľadávaním 
internetu, pripojením BOOSTu k vášmu routeru vytvoríte samostatnú bezdrôtovú sieť vyhradenú len pre vaše Sonos 
reproduktory. 

 Pre dobré pokrytie signálom. Ak chcete posilniť výkon bezdrôtového signálu vášho Sonos systému, BOOST má tri 
bezdrôtové antény ktoré spoľahlivo pokryjú bezdrôtovým signálom rádius 360 stupňov aj cez steny a strop aj vo 
vzdialenej miestnosti vášho domova. 

 Pre vytvorenie priestorového zvuku v kino kvaliteKeď chcete vytvoriť pohlcujúci zážitok priestorového zvuku s 
jednoduchým nastavením a ovládaním, pripojte k vášmu routeru BOOST a k vášmu PLAYBARU potom môžete 
bezdrôtovo pripojiť subwoofer SUB a pár PLAY:1 alebo PLAY:3 reproduktorov. 

 

 
 

Stretli ste sa so Sonos zariadením prvý krát? 

Spustenie viac-zónového hudobného systému Sonos do prevádzky je veľmi jednoduché (jednotlivé kroky sú podrobne popísané 
v rýchlej príručke na spustenie do prevádzky, ktorá je pribalená k BOOST) - 

 Pomocou kábla pre počítačovú sieť Ethernet (je pribalený) pripojte Sonos zariadenie k vášmu routeru. 
 Ostatné Sonos výrobky umiestnite podľa potreby do iných miestností. 
 Stiahnite si aplikáciu Sonos Controller a potom sa riaďte pokynmi na obrazovke a nastavte Sonos. Po nastavení vášho 

digitálneho hudobného systému môžete kedykoľvek jednoducho pridať ďalšie Sonos zariadenia. 
 

Ako pridať zariadenie k existujúcemu systému Sonos? 

Sonos možno ľahko rozširovať krok po kroku, izbu po izbe. Ak chcete pridať tento BOOST k existujúcemu Sonos systému, 
prejdite rovno k časti „Pridanie k existujúcemu Sonos systému“ na strane 3. 
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Vaša domáca dátová sieť 
 
Aby ste mohli využívať internetové hudobné služby, počúvať internetové rádiá a všetku digitálnu hudbu uloženú na vašich 
počítačoch alebo na sieťovom úložnom zariadení (NAS), 
vaša dátová sieť musí spĺňať nasledovné podmienky: 
 

Požiadavky na sieť 

Poznámka: Vaša počítačová sieť musí byť pripojená k vysoko rýchlostnému 
internetu, pretože Sonos systém si potrebuje sťahovať z internetu nový softvér. Aby 
mohol váš systém Sonos prijímať nový softvér, musí byť zaregistrovaný. V procese 
nastavenia sa preto určite zaregistrujte. V žiadnom prípade nesprostredkovávame 
vaše e-mailové adresy iným spoločnostiam. 

 
 Vysokorýchlostný DSL/káblový modem, alebo pripojenie optickým káblom podmieňuje správnu funkciu internetových 

hudobných služieb. (Ak vám váš poskytovateľ internetu ponúka len satelitné internetové pripojenie, môžete mať 
z dôvodu kolísania rýchlosti sťahovania dát problémy s prehrávaním hudby.) 

 -Ak váš modem neobsahuje aj sieťový smerovač (router) a chcete využívať automatickú aktualizáciu Sonos softvéru, 
alebo streamovať hudbu z internetových hudobných služieb, musíte si do svojej dátovej siete nainštalovať smerovač 
(router). Ak nemáte smerovač, skôr ako budete pokračovať, by ste si ho mali zakúpiť a nainštalovať. Ak chcete používať  
aplikáciu Sonos Controller na smartfóne Android™, iPhone®, iPodTouch®, iPad® alebo na inom tablete, budete 
potrebovať router s bezdrôtovým prístupovým bodom.Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke 
http://faq.sonos.com/apps. 

 Pripojte SONOS BOOST k vášmu routeru v nasledovných prípadoch: 
 Ak máte väčší dom/byt, kde nie je dostatočne robustný WiFi signál a chcete posilniť bezdrôtový výkon vášho Sonos 

systému. 
 Ak je vaša WiFi sieť vyťažená streamovaním videa a prehľadávaním internetu a chcete vytvoriť samostatnú 

bezdrôtovú sieť vyhradenú len pre vaše Sonos reproduktory. 
 Ak chcete bezdrôtovo pripojiť k vášmu PLAYBARU subwoofer SUB a/alebo pár reproduktorov PLAY:1 alebo 

PLAY:3 a vytvoriť domáce kino. 
 Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď aj počítač alebo NAS sieťový disk, na ktorých je uložená vaša osobná 

hudobná knižnica, pripojíte k vašej domácej dátovej sieti ethernetovým káblom. 
 

Systémové požiadavky 

 Macintosh® OS X 10.6, 8 a vyšší 
 Kompatibilný s iPhone®, iPod touch®, a iPad® zariadeniami s operačným systémom iOS 6.0 alebo novším, niektoré 

funkcie si vyžadujú vyššie verzie operačného systému iOS 
 Android: 2.1™ alebo novší, niektoré funkcie si vyžadujú vyššie verzie operačného systému Android 

 

Poznámka: Najaktuálnejšie systémové požiadavky, vrátane podporovaných verzií 
operačných systémov nájdete na našej stránke http://faq.sonos.com/specs. 
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Pridanie k existujúcemu systému Sonos 
 
Po nastavení vášho hudobného systému Sonos môžete kedykoľvek jednoducho pridať ďalšie reproduktory (až do 32 zón). 
 

Poznámka: Ak ste si zakúpili SONOS BOOST na to, aby ste ním nahradili iný Sonos 
výrobok, ktorý je teraz pripojený k vášmu routeru, pridajte BOOST do vášho Sonos 
systému ešte skôr, ako odpojíte tento Sonos reproduktor od routera. 

 
1. Pomocou napájača pripojte SONOS BOOST do elektrickej zásuvky. 
2. Zvoľte si jednu z možností: 

 Na Mac alebo PC v ponuke Manage zvoľte voľbu Add a BRIDGE or BOOST. 
 Na diaľkovom ovládači v ponuke Settings zvoľte voľbu Add a BRIDGE or BOOST. 
Počas tohto procesu budete požiadaní stlačiť tlačidlo Pridať na vrchnej strane prenášača SONOS BOOST. Svetelný 
indikátor bude počas pripájania BOOST blikať oranžovou farbou. 
Počas tohto procesu môžete byť vyzvaní aktualizovať zvyšok vášho Sonos systému. 

Po nastavení sa BOOST nebude zobrazovať v ponuke miestností. Ak chcete zmeniť nastavenia tohto zariadenia, zvoľte si jednu 
z nasledovných možností: 

 Pomocou Sonos ovládača pre PC: Zvoľte položku Manage -> Settings -> BOOST Settings. 
 Pomocou Sonos ovládača pre Mac: Zvoľte položku Sonos -> Preferences -> BOOST Settings. 
 Na ručnom Sonos ovládači: Zvoľte položku Settings -> BOOST Settings. 
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Predná strana SONOS BOOST 
 

 
 
Tlačidlo Pridať BOOST pridáte do Sonos systému stlačením tlačidla Pridať na bočnej strane 

zariadenia. 

Stavový indikátor BOOST  LED bliká pri zapnutí bielou farbou; pri pripájaní k vášmu Sonos systému bliká 
striedavo oranžovou a bielou farbou. 

 Po zapnutí alebo pripojení k vášmu hudobnému systému Sonos svieti bielou 
farbou (normálna prevádzka). 

 Pri zistení chybového stavu bliká oranžovou farbou. 
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Zadná strana SONOS BOOST 
 

 
 
Konektory ethernetového prepínača (2) Ethernetovým káblom pripojte k routeru, počítaču alebo inému sieťovému 

zariadeniu. 

Vstup striedavého sieťového napájania Priloženým sieťovým adaptérom pripojte k zásuvke elektrického napájania 
(použitím inej sieťovej šnúry strácate vašu záruku) Uistite sa, že používate napájač 
vhodný pre vašu rozvodnú sieť. 

 
 

Montáž na stenu 
 
V prípade potreby môžete SONOS BOOST jednoducho namontovať na stenu. 
 
1. Vyberte umiestnenie v blízkosti elektrickej zásuvky (dĺžka sieťovej šnúry je 1,8m), v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov 

tepla, káblov pod omietkou, rozvodov plynu a.p. 
2. Upevnite na stenu skrutku M3,5 s plochou hlavou a ponechajte medzi stenou a hlavou skrutky medzeru (približne 3,3mm). 
 

Poznámka: Môžete použiť aj skrutku s polguľatou hlavou. 

 
3. Priložte BOOST na stenu a posuňte ho kolmo nadol tak, aby sa hlava skrutky zasunula do užšieho konca otvoru v tvare 

kľúčovej dierky na zadnej strane BOOSTu. 
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Odstraňovanie problémov 
 

Výstraha: Tento výrobok môže opravovať výhradne autorizované servisné stredisko 
Sonos. Akýkoľvek pokus o neautorizovanú opravu má za následok stratu záruky. 
Viac informácií získate na zákazníckej podpore spoločnosti Sonos. Neotvárajte kryt. 
Hrozí úraz elektrickým prúdom. 

 

Počas nastavenia nebol BOOST nájdený 

 Umožnili ste Sonos systému skontrolovať aktuálnosť softvéru? SONOS BOOST vyžaduje verziu softvéru 5.1 alebo 
vyššiu. 

 Ak máte najnovšiu verziu softvéru, nastavenia siete alebo ochranného systému (firewall) môžu brániť BOOST spojiť sa 
s vaším hudobným systémom Sonos. Ak sa stretnete s týmto problémom pri inštalácii prvého Sonos zariadenia 
pripojeného káblom, môžete skúsiť niektorý z ďalej uvedených krokov. Ak to nevyrieši problém, kontaktujte prosím 
Sonos tím pre podporu zákazníkov ktorí vám rád vyjde v ústrety. 

 Skontrolujte firewall 

Ak nastavujete váš Sonos systém pomocou Mac alebo PC, ochranný firewall softvér nainštalovaný na počítači 
môže blokovať porty ktoré Sonos používa. Najprv vypnite všetky firewall softvéry a skúste sa pripojiť opäť. Ak sa 
problém s pripojením vyriešil, musíte nastaviť váš firewall tak, aby spolupracoval so softvérom Sonos Controller. 
Podrobné inštrukcie nájdete na našej internetovej stránke http://faq.sonos.com/firewall. Ak sa tým problém 
nevyriešil, skúste nižšie uvedený krok. 

 Skontrolujte router 

Môžete obísť váš router, aby ste sa presvedčili, či nemáte problém s nastavením routera. Pripojte Sonos tak ako je 
vyobrazené na nasledujúcom obrázku (pri tomto zapojení má BOOST a počítač stále pripojenie na internet): 

 

 
 Skontrolujte, či je váš káblový/DSL-modem pripojený k WAN portu vášho smerovača 

 Dočasne odstráňte všetky ostatné zariadenia, pripojené k vašej sieti. 

 Pripojte Ethernetový kábel z počítača priamo do svorky na zadnej strane BOOSTu a potom pripojte ďalší 
Ethernetový kábel z BOOSTu priamo k jednému z LAN portov vášho routera. 

 Po zmene konfigurácie zapojenia možno bude potrebné odpojiť sieťovú šnúru extendéra BOOST a opäť ju pripojiť. 

 Ak nemáte router, viac informácií nájdete na internetovej stránke http://faq.sonos.com/norouter. 
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Všetky miestnosti nie je vidieť 

 
Pravdepodobne je vaša bezdrôtová komunikácia rušená. Nasledovným spôsobom zmeňte rádiofrekvenčný kanál, na ktorom 
pracuje váš Sonos systém. 

 Pomocou diaľkového ovládača Sonos: Dotknite sa voľby Settings->Advanced Settings a potom WirelessChannel.Zo 
zoznamu si vyberte iný bezdrôtový kanál. 

 Pomocou Sonos ovládača pre PC: V ponuke Manage zvoľte Settings -> Advanced Settings a potom zvoľte iný 
bezdrôtový kanál. 

 Pomocou Sonos ovládača pre Mac: V ponuke Sonos zvoľte Preferences -> Advanced a potom zvoľte iný bezdrôtový 
kanál. 

Prepnutie kanála môže trvať niekoľko sekúnd. Počas prepínania kanálov na chvíľu môže vypadnúť prehrávanie hudby. 

 

Ak máte nový router 

Ak ste si kúpili nový router alebo ste zmenili poskytovateľa internetu, po inštalácii routera bude potrebné reštartovať všetky vaše 
Sonos výrobky. 

 

Poznámka: Ak pripojíte jeden Sonos výrobok k novému routeru, bude potrebné 
reštartovať len vaše Sonos výrobky pripojené bezdrôtovo. 

 
1. Odpojte od všetkých Sonos výrobkov sieťové šnúry najmenej na 5 sekúnd. 
2. Postupne ich opätovne pripojte a začnite so Sonos výrobkom, ktorý je pripojený k vášmu routeru. 

Počkajte, kým sa vaše Sonos výrobky opäť zapnú. Po opätovnom zapnutí stavový indikátor na každom zariadení začne 
svietiť bielym svetlom. 

 



Návod na obsluhu 

 

8 

Dôležité bezpečnostné upozornenia 
 
1. Prečítajte si tieto pokyny. 

2. Odložte si tieto pokyny. 

3. Dbajte na upozornenia. 

4. Riaďte sa pokynmi. 

5. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. 

6. Čistite výhradne suchou mäkkou látkou. Čistiace prostriedky a riedidlá určené pre domácnosť môžu poškodiť povrchovú 
úpravu Sonos zariadení. 

7. Neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, napríklad k radiátorom, ohrievačom, peciam alebo iným zariadeniam, ktoré produkujú 
teplo. 

8. Napájacie šnúry umiestňujte tak, aby sa po nich nechodilo a nebolo možné poškodiť ich predmetmi, ktoré sú na nich 
umiestnené. Zvýšenú pozornosť venujte miestam pri konektoroch, vývodoch na zadnom paneli prístroja a rozvodných 
koncovkách. 

9. Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom. 

10. Na zvýšenie ochrany tohto výrobku ho počas búrky a v prípade, že sa výrobok nebude dlhší čas používať odporúčame 
odpojiť od elektrickej siete. 

11. Zariadenie môže opravovať len kvalifikovaný servisný pracovník. Servisný zásah je nevyhnutný, keď sa zariadenie 
akýmkoľvek spôsobom poškodí, má poškodenú sieťovú šnúru alebo konektor, vyliala sa naň tekutina alebo do prístroja 
spadli nejaké predmety, zmokol alebo bol vo vlhkom prostredí, nefunguje normálne alebo spadol. 

12. Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná, aby bolo zariadenie možné odpojiť. 

13. Výstraha: Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Znížite tým riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 

14. Nikdy na tento prístroj neumiestňujte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, ani ho nevystavujte riziku pokropenia 
alebo poliatia. 
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Technické údaje 
 

Vlastnosť Popis 

Pripojenie siete LAN2-portový prepínač, 10/100 Mb/s, auto MDI/MDIX 

Sieťový most 2-portový prepínač umožňuje pripojenie sieťových zariadení cez SonosNet™ sieť. 
 Jednoduchá možnosť pripojenia ostatných zariadení v dome na internet - SonosNet dokáže 

medzi jednotlivými bodmi siete streamovať ľubovoľné dáta. BOOST má na zadnej strane dva 
sieťové porty a ponúka tak štandardné pripojenie na internet pre váš TV prijímač, rekordér, 
počítač, hernú konzolu alebo NAS sieťové úložisko. 

 Zväčšite dosah Sonos systému - streamujte  bezdrôtovo hudbu na vzdialenejšie miesto tak, že 
medzi Sonos komponent a zvyšok Sonos systému umiestnite BOOST. 

 Rozšírte bezdrôtový dosah ovládača - zlepšite prístup Sonos ovládača k SonosNet sieti tak, že 
umiestníte BOOS na také miesta, kde už ovládač nemá dosah. Toto riešenie je ideálne pre 
také riešenia, kde sú všetky Sonos výrobky umiestnené na jednom mieste namiesto aby boli 
umiestnené po celom dome. 

Bezdrôtová konektivita Funguje na sieti SonosNet™, bezdrôtovej mrežovej sieti peer-to-peer, zabezpečenej AES 
kryptovaním a vyhradenej výlučne pre váš Sonos systém, aby sa znížilo WiFi rušenie. 

Pripojenie k internetu Pre umožnenie prístupu k internetovým rádio staniciam, internetovým hudobným službám a 
aktualizáciám softvéru sa vyžaduje internetové pripojenie v celom systéme. (Je vyžadované 
vysokorýchlostné pripojenie do internetu cez DSL/káblový modem alebo LAN sieť.) Funkcionalita 
internetu si môže vyžadovať platbu samostatného poplatku poskytovateľovi služby, môžu tiež byť 
účtované poplatky za realizovanie miestnych a/alebo medzimestských hovorov. 

Tlačidlo Pridať Slúži pre automatické nastavenie Sonos systému s káblovým, alebo bezdrôtovým pripojením. 

Indikátory na prednom paneli Stavový indikátor BOOST 

Sieťové napájanie Tenký experný sieťový napájač, Výstup: Jendosmerných 5V, 2A 

Rozmery (V x Š x H) 33 x 115 x 115 mm 

Hmotnosť 0,191kg 

Odporúčaná montážna skrutka Metrická skrutka s plochou hlavou M3,5 

Rozsah prevádzkových teplôt 0°C až 40°C 

Povrchová úprava Kvalitný biely polykarbonátový materiál 

 
*Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
 
 


