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SONOS CONNECT:AMP 
 
SONOS CONNECT:AMP má zabudovaný kvalitný výkonný zosilňovač, ktorý zvládne malé i veľké reprosústavy, takže si v každej 
miestnosti môžete vychutnať vynikajúci zvuk. 

 Má zabudovaný tiež viac-portový ethernetový prepínač, takže je možné k nemu súčasne pripojiť smerovač (router), 
počítače alebo iné Sonos zariadenia. 

 Má analógový audio vstup s digitálnym prevodníkom, takže je možné hudbu z externého zdroja zvuku (napríklad 
z prehrávača CD alebo prenosného MP3 prehrávača) pripojeného k jednému Sonos zarianiu prehrávať aj v ostatných 
zónach. 

 

Stretli ste sa so Sonos zariadením prvý krát? 
 
Spustenie systému Sonos do prevádzky je veľmi jednoduché. Nižšie uvedené kroky, sú vysvetlené v rýchlom návode na 
spustenie do prevádzky ktorý je pribalený k vášmu SONOS CONNECT:AMP) – 

 Pripojte jedno Sonos zariadenie (BRIDGE, CONNECT, PLAY:3, PLAY:5, CONNECT:AMP)  k vášmu bezdrôtovému 
routeru pomocou Ethernetového kábla (je v balení). 

 Ostatné Sonos zariadenia umiestnite podľa potreby do iných miestností. 
 Nainštalujte si softvér a potom podľa pokynov pridajte Sonos zariadenia a nastavte im prístup k vašim hudobným 

súborom. 
 Pridajte k vášmu systému Sonos ovládač. 

Podľa inštrukcií na strane 1 v časti „Vaša domáca dátová sieť“ sa najprv presvedčte či je vaša domáca sieť vhodná pre Sonos a 
potom postupujte podľa návodu na inštaláciu pribalenému k vášmu CONNECT:AMP. Po nastavení vášho digitálneho hudobného 
systému Sonos môžete kedykoľvek jednoducho pridať ďalšie zariadenia. 
 

Ako pridať zariadenie k existujúcemu systému Sonos? 
 
Sonos možno ľahko rozširovať krok po kroku, izbu po izbe. Ak chcete pridať tento CONNECT:AMP k existujúcemu Sonos 
systému, prejdite rovno k časti „Pridanie k existujúcemu Sonos systému“ na strane 5. 
 
 

Vaša domáca dátová sieť 
Ak chcete prehrávať digitálne hudobné súbory, uložené vo vašom počítači, vaša počítačová sieť musí spĺňať nasledovné kritériá: 
 

Požiadavky na sieť 
 

Dôležité: 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 alebo káblový modem, alebo optické širokopásmové pripojenie pre správne prehrávanie 

internetových hudobných služieb. (Ak váš poskytovateľ internetu ponúka len satelitný prístup na internet, z dôvodu 
kolísajúcej rýchlosti sťahovania údajov môžete mať problémy s prehrávaním.) 

 - Ak váš modem nie je kombináciou modemu a routeru a chcete využívať výhody automatických Sonos aktualizácií, 
alebo prehrávať hudbu z internetových hudobných služieb, do vašej domácej siete si musíte nainštalovať router. Ak 
nemáte smerovač, skôr ako budete pokračovať, by ste si ho mali zakúpiť a nainštalovať. 
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 Ak budete chcieť používať aplikáciu Sonos ovládača pre smartfón Android™, iPhone®, iPod Touch®, iPad® alebo 
iný tablet, budete potrebovať vo vašej sieti bezdrôtový WiFi smerovač. Viac informácií nájdete na našej internetovej 
stránke http://faq.sonos.com/apps. 

 Pripojte aspoň jedno Sonos zariadenie k vašej domácej sieti ethernetovým káblom a ďalšie Sonos zariadenia môžete 
pridať aj bezdrôtovo. 

 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. 

 

Kompatibilné operačné systémy 
 Windows® XP SP3 a vyšší 
 Macintosh® OS X 10.6 a vyšší 

 

Poznámka: Aktuálne systémové požiadavky, vrátane podporovaných operačných 
systémov nájdete na našej internetovej stránke http://faq.sonos.com/specs. 

 
 

Sonos ovládače 
 
Pre ovládanie SONOS CONNECT:AMP môžete použiť ľubovoľný Sonos ovládač: 

 Sonos ovládač pre Android. - Na vašom Android zariadení kliknite na tlačidlo Play Store alebo Market™, kde si môžete 
z Google Play zadarmo stiahnuť aplikáciu Sonos. 

 Sonos ovládač pre iPhone alebo Sonos ovládač pre iPad—Na vašom iPhone, iPod Touch alebo iPad zariadení sa 
dotknite tlačidla App Store, kde si môžete zadarmo stiahnuť aplikáciu Sonos ovládača. Prípadne si túto aplikáciu 
stiahnite cez iTunes®. (Ak ju budete sťahovať cez iTunes, budete musieť vaše prenosné zariadenie najprv 
zosynchronizovať s počítačom. Až potom ju môžete používať.) 

 Sonos ovládač pre Mac alebo PC (nainštalujte si ju z priloženého CD-ROM disku) 
 SONOS CONTROL (CR200) alebo CR100. 

Sonos trvalo pracuje na nových možnostiach ovládania, aby ste si mohli svoju hudbu púšťať takým spôsobom, ktorý sa vám hodí 
najviac. Aktuálny zoznam Sonos ovládačov nájdete na našej stránke www.sonos.com/products. 
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Predná strana SONOS CONNECT:AMP 
 
 
 

Stavový indikátor 

 

 

Tlačidlo umlčania zvuku 
 
Zvýšenie hlasitosti (+) 
Zníženie hlasitosti (-) 

 
Zapnutie/Vypnutie  
 Na Sonos ovládači zvoľte v ponuke 

miestností Pause All (na ovládači 
CONTROL ponuka Rooms). 

Váš Sonos systém je navrhnutý pre trvalú prevádzku. Keď systém práve 
neprehráva hudbu, spotrebuje zanedbateľné množstvo elektrickej energie. Keď 
chcete zastaviť prehrávanie hudby vo všetkých zónach, môžete použiť funkciu 
Pause All (zastav všetko). 

  
Stavový indikátor  
 Pri zapnutí alebo pripájaní vášho 

hudobného systému Sonos bliká bielou 
farbou. 

 Po zapnutí alebo pripojení vášho 
hudobného systému Sonos svieti bielou 
farbou (normálna prevádzka). 

 Pri zistení chybového stavu bliká 
oranžovou farbou. 

Zobrazuje súčasný stav Sonos zariadenia. V normálnej prevádzke môžete biely 
indikátor stavu Sonos zariadenia aj vypnúť. 
 
Celkový zoznam stavových indikátorov nájdete na http://faq.sonos.com/led. 
 

  
Tlačidlo umlčania zvuku  
 Po umlčaní zvuku svieti zelenou farbou. 
 Keď sa zapína alebo vypína umlčanie 

všetkých zón, rýchlo bliká zelenou 
farbou. 

 Pri pripájaní Sonos zariadenia k vášmu 
systému pomaly bliká zelenou farbou. 

Ako vypnúť/zapnúť zvuk tohto Sonos zariadenia: Keď chcete dočasne vypnúť alebo 
zapnúť zvuk, stlačte tlačidlo Mute. 
 
Ako vypnúť/zapnúť zvuk všetkých Sonos zariadení: Všetky Sonos zariadenia vo 
vašej domácnosti môžete umlčať podržaním tlačidla Mute na 3 sekundy. Zvuk vo 
všetkých miestnostiach zapnete jeho opätovným podržaním na 3 sekundy. 

  
Zvýšenie hlasitosti (+) 
Zníženie hlasitosti (-) 

Týmito tlačidlami možno pridávať a uberať hlasitosť. 
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Zadná strana SONOS CONNECT 
 
  Analógový zvukový vstup  Výstup pre subwoofer 
 
 

 
Konektory ethernetového prepínača 

 
 
 
 

Vstup striedavého sieťového 
napájania 
 

Voľba napájacieho napätia 

  Konektory pre pravú reprosústavu  Konektory pre ľavú reprosústavu 
 
Konektory ethernetového prepínača (2) Ethernetovým káblom kategórie 5 pripojte k sieťovému smerovaču (routeru), 

počítaču alebo inému sieťovému zariadeniu, napríklad k NAS sieťovému pevnému 
disku. LED indikátory: 

 Žltý (pripojenie linky) 
 Blikajúci zelený (aktivita siete) 

  
Konektory pre pravú reprosústavu Na pripojenie pravej reprosústavy ku CONNECT:AMP použite kvalitný 

reproduktorový kábel. 
  
Konektory pre ľavú reprosústavu Na pripojenie ľavej reprosústavy ku CONNECT:AMP použite kvalitný 

reproduktorový kábel. 
  
Vstup napájacieho napätia 115V/230V. 

Zvoľte napätie, zodpovedajúce napätiu elektrickej siete vo vašej krajine. 
  
Analógový zvukový vstup Štandardným RCA audio káblom pripojte CD prehrávač alebo podobné zariadenie k 

analógovému zvukovému vstupu CONNECTu. 
  
Vstup striedavého sieťového napájania Pribalenou sieťovou šnúrou pripojte prehrávač do zásuvky elektrického rozvodu. 
  
Analógový zvukový výstup 
(s variabilnou/pevnou úrovňou) 

Štandardným RCA audio káblom prepojte analógový audio vstup zónového 
prehrávača s audio výstupom samostatného audio zariadenia, napríklad 
prehrávača CD alebo prenosného prehrávača hudby. 

  
Výstup pre subwoofer  
Poznámka: Ak odpojíte váš subwoofer, 
určite z výstupu CONNECT:AMP odpojte aj 
príslušný kábel. 

K tomuto výstupu môžete štandardným RCA káblom pripojiť aktívny subwoofer. 
Systém zistí, že ste k výstupu pre subwoofer pripojili kábel a automaticky zaradí 
frekvenčnú výhybku. 
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Pridanie k existujúcemu systému Sonos 
 
Po nastavení vášho hudobného systému Sonos môžete kedykoľvek jednoducho pridať ďalšie zariadenia (až do 32 zón). 
Ak máte v objekte nainštalovanú štruktúrovanú kabeláž, môžete ďalšie Sonos zariadenia pripojiť káblom.. Ak nemáte 
nainštalovanú štruktúrovanú kabeláž, bude sa vám hodiť naša zabudovaná bezdrôtová technológia. 
 

Dôležité: Keď vymieňate Sonos zariadenie ktoré je momentálne pripojené k vášmu 
smerovaču (routeru), najprv do vášho hudobného systému pridajte CONNECT:AMP 
(podľa nižšie uvedeného postupu) Až potom odpojte káblom pripojené Sonos 
zariadenie, nahraďte ho zariadením CONNECT:AMP a presuňte pôvodné Sonos 
zariadenie na nové miesto. 

 
1. Pripojte vaše reproduktory ku CONNECT:AMP (reproduktory by mali mať pri 8 ohmoch zaťažiteľnosť najmenej 75W a pri 4 

ohmoch najmenej 150W). 
 

 

 
 
 
Ak používate kábel pre reprosústavy s holým vodičom na konci, prstom stlačte 
pružinový reproduktorový konektor dovnútra, až kým neuvidíte pripájací otvor. 
 
 
 
 
 
 
Ak používate kábel s banánovými konektormi, môžete konektory priamo 
zasunúť do príslušných svoriek na zadnej strane Sonos zariadenia (dostupné 
len v Severnej Amerike). 
 

 
2. Ak ho pripájate bezdrôtovo, tento krok preskočte a prejdite na bod 3. Ak chcete zónový prehrávač pripojiť káblom, prepojte 

jednu zo štyroch ethernetových svoriek na jeho zadnej časti štandardným ethernetovým káblom so svojím sieťovým 
smerovačom, druhým Sonos zariadením alebo aktívnou nástennou zásuvkou počítačového rozvodu. 

3. Skontrolujte, či je prepínač napätia na zadnej strane zariadenia nastavený v polohe vhodnej pre vašu krajinu a potom pripojte 
sieťovú šnúru do CONNECT:AMP. 

4. Zvoľte si jednu z nasledovných možností: 
 Pomocou diaľkového ovládača Sonos.Zvoľte v ponuke Settings položku Add a Sonos Component a riaďte sa pri 

vložení vášho nového Sonos zariadenia do systému Sonos pokynmi na obrazovke. 
 Pomocou Sonos ovládača pre Mac alebo PC: Zvoľte v ponuke Manage položku Add a Sonos Component a riaďte sa pri 

vložení vášho nového Sonos zariadenia do systému Sonos pokynmi na obrazovke. 
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Prehrávanie hudby 
 
Pre výber hudby môžete použiť ľubovoľný Sonos ovládač. Jednoducho si hudbu vyberte na diaľkovom ovládači v ponuke Music 
Menu alebo kliknite na záložku Music Library v Sonos ovládači pre Mac alebo PC. 
 

Rádio 
 
Sonos má zabudovaného sprievodcu internetového rádia, ktorý vám poskytuje okamžitý prístup k tisícom voľných internetových 
rádiostaníc a programov. Poľahky nájdete rádio stanice z celého sveta – hudbu, správy a množstvo iných žánrov, vrátane 
archivovaných rozhlasových seriálov a podcastov. 
Ak si chcete vybrať internetovú rádiovú stanicu, jednoducho zvoľte Radio a potom stanicu. 
 

Hudobné služby 
 
Hudobná služba je online hudobná knižnica alebo online služba, ktorá predáva hudbu na základe platby za skladbu, album, 
audio knihu alebo abonentných poplatkov. Sonos je kompatibilný s niekoľkými hudobnými službami – najnovší zoznam nájdete 
na stránke http://www.sonos.com/howitworks/music/partners. (Niektoré hudobné služby nemusia byť vo vašej krajine 
dostupné. Viac informácií nájdete na internetových stránkach jednotlivých hudobných služieb.) 
Ak ste už predplatiteľom niektorej hudobnej služby podporovanej Sonosom, jednoducho do Sonosu vložte vaše prístupové údaje 
k vašej službe a budete môcť na vašom Sonos systéme okamžite využívať hudobné služby vášho poskytovateľa. 
1. Ak chcete pridať hudobnú službu, na diaľkovom ovládači v ponuke Music Menu stlačte More Music. 
2. Vyberte si ktorú z kompatibilných služieb chcete pridať. 
3. Vyberte voľbu existujúceho účtu (I already have an account). Napíšte vaše prihlasovacie meno a heslo a potom kliknite na 

Done. Vaše prihlasovacie meno a heslo bude overené poskytovateľom. 
Po overení vašich prístupových údajov sa táto hudobná služba zobrazí v ponuke Music Menu, takže kedykoľvek v budúcnosti ju 
chcete využívať stačí stlačiť voľbu Music Menu  vybrať hudobnú službu a vybrať si hudbu. 
V niektorých krajinách sú dostupné hudobné služby na skúšku zadarmo. (Viac informácií nájdete na internetových stránkach 
jednotlivých hudobných služieb.) Ak vidíte v ponuke More Music... možnosť hudobných služieb na skúšku, jednoducho na 
kliknite. 
Vyberte možnosť I’m new to [music service] a potom sa riaďte pokynmi na displeji pre spustenie skúšobnej prevádzky 
hudobných služieb. Ak chcete hudobnú službu používať aj po uplynutí doby skúšobnej prevádzky, buďte si ju musieť predplatiť. 
 

Hudobné zložky 
 
Hudobný systém Sonos dokáže prehrávať hudbu z akéhokoľvek sieťového úložného zariadenia (NAS)  so zdieľanými sieťovými 
adresármi. Pri nastavení systému vás nápoveda prevedie procesom sprístupnenia týchto zdieľaných hudobných adresárov 
(napríklad vaša knižnica iTunes). Keď sa neskôr rozhodnete pridať alebo odstrániť adresáre zo zoznamu, postupujte nasledovne. 
Ak chcete robiť v zozname zdieľaných knižníc zmeny, vyberte si na diaľkovom Sonos ovládači v ponuke Settings jednu 
z nasledovných možností: 

 Keď chcete pridať do Sonosu nový hudobný adresár, zvoľte Music Library Management -> Music Library Setup -> Add 
New Share. 

 Ak chcete odstrániť hudobný adresár, zvoľte Music Library Management -> Music Library Setup. Dotknite sa 
zdieľaného adresára a potom zvoľte Remove Share. 
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Sonos systém indexuje vaše hudobné adresáre, takže si môžete prezerať vašu hudobnú zbierku podľa kategórií (napríklad podľa 
umelcov, albumov, skladateľov, žánrov alebo skladieb). Ak pridáte do adresára, ktorý už bol indexovaný novú hudbu, môžete 
jednoducho aktualizovať hudobný index a tak pridať túto novú hudbu do vašej Sonos hudobnej knižnice. 

 Ak chcete aktualizovať váš hudobný index, stlačte Settings -> Manage Music Library -> Update Music Index Now. Ak 
chcete aby sa hudobný index aktualizoval každý deň, zvoľte možnosť Schedule Music Index Updates a potom si 
vyberte čas aktualizácie indexov. 

 
 

Linkový vstup 
 
K vášmu Sonos zariadeniu môžete jednoducho pripojiť do svoriek Audio-In externý zdroj zvuku, napríklad prehrávač CD alebo 
prenosný prehrávač hudby a prehrávať z neho hudbu v Sonos systéme. Ihneď po pripojení zariadenia ho systém Sonos 
zaregistruje. 
 Pripojte do analógového vstupu Audio In na zadnej strane vášho SONOS CONNECT:AMP štandardným RCA káblom 

externý zdroj, napríklad prehrávač CD. 
 Ak k SONOS CONNECT:AMP chcete pripojiť prenosný prehrávač, budete potrebovať namiesto toho RCA kábel s 3,5 mm 

stereo Jack konektorm na druhej strane. Mini stereo jack konektor zapojte do prenosného zariadenia a RCA konektory 
zapojte do Audio In vstupu na SONOS CONNECT:AMP. 

Používanie diaľkového ovládača Sonos 
 Ak chcete prehrávať hudbu z tohto linkového zdroja, v ponuke Music menu zvoľte položku Line in, vyberte príslušný zdroj 

a zvoľte Play now. 
 Ak chcete zmeniť názov tohto zariadenia v ponuke Settings zvoľte položku Room Settings. Vyberte Sonos zariadenie ku 

ktorému je pripojený tento zdroj a dotknite sa voľby Line-In Source Name. Zo zoznamu vyberte nový názov, alebo napíšte 
svoj názov. 

 Ak chcete zmeniť citlivosť linkového vstupu, v ponuke Settings zvoľte položku Room Settings. Vyberte Sonos zariadenie ku 
ktorému je pripojený tento zdroj a dotknite sa voľby Line-In Source Level. Nastavte novú vstupnú citlivosť. 

Pomocou Sonos ovládača pre Mac alebo PC 

 Ak chcete prehrávať hudbu z tohto zdroja, zvoľte v ponuke MUSIC položku Line-In,kliknite na  vedla zdoja hudby a 
zvoľte Play Now. 

 Zmena nastavení pre toto zariadenie: 
 Zvoľte Manage -> Settings (PC) alebo Sonos -> Preferences (Mac). 
 V ponuke Room Settings vyberte v roletovom menu miestnosť v ktorej je umiestnené Sonos zariadenie ku ktorému je 

pripojený váš Airport Express.. 
 Kliknite na záložku Line-In a upravte nastavenia.  

Po výbere názvu zdroja sa mu priradí základná (typická) vstupná citlivosť, ale ak je hlasitosť zdroja príliš nízka, môžete nastaviť 
pre toto zariadenie vyššiu vstupnú citlivosť. (Ak pri vyššej hlasitosti reprodukovaná hudba skresľuje, nastavili ste príliš vysokú 
vstupnú citlivosť.) 
 

Nastavenie kódovania linkového vstupu 
 
Po pripojení linkových hudobných zdrojov k Sonos zariadeniu možno nastaviť, ako sa budú údaje z týchto zdrojov spracovávať. 
Váš Sonos systém má základné nastavenie automatického spracovania, aby poskytol optimálny posluchový zážitok. Sonos 
odporúča nemeniť toto základné nastavenie. Ak sa však predsa rozhodnete nastavenia meniť, odporúčame vám držať sa 
nasledovných zásad: 
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Možnosť Uncompressed  (nekomprimované) použite ak: 
 Chcete dosiahnuť optimálnu reprodukciu s domácim kinom. 
 Ak chcete dosiahnuť vo vašom Sonos systéme najvyššiu kvalitu zvuku (táto voľba potrebuje väčšiu šírku pásma ako 

komprimovaný zvuk). 
Možnosť Compressed  (komprimované) použite ak: 

 Ak bezdrôtovo pripájate viac ako 4 izby. 
 Ste v prostredí so silným bezdrôtovým rušením a hudba vypadáva. Keď chcete zmeniť nastavenie kódovania linkového 

vstupu, zvoľte si jednu z nasledovných možností: 
 Na ručnom Sonos ovládači: V ponuke Settings vyberte položku Advanced Settings -> Audio Compression. 
 Pomocou Sonos ovládača pre PC: Zvoľte si položku Manage -> Settings -> Advanced Settings. 
 Pomocou Sonos ovládača pre Mac: Zvoľte si položku Sonos -> Preferences -> Advanced Settings. 

Ďalšie informácie o pripájaní zvukových zariadení nájdete na našej internetovej stránke  http://faq.sonos.com/cables. 
 
 

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. 

 
Ak sa vyskytne nejaký problém, môžu vám pri jeho riešení pomôcť nasledovné tipy. Ak napriek tomu nenájdete riešenie 
problému alebo si nie ste istí postupom, kontaktujte tím zákazníckej podpory Sonos a radi vám pomôžeme. 
 

 Internetová stránka 
 Zvoľte Help -> Technical Support Website čím sa dostanete priamo na našu stránku podpory. 
 Navštívte našu stránku www.sonos.com/support. Tam môžete navštíviť tiež naše fórum, prezerať si naše Časté 

otázky (FAQ) alebo požiadať o pomoc. 
 Email: support@sonos.com 
 Textový rozhovor a telefón: www.sonos.com/support/contact 

 Slovensko +421-2-44458849 
 Spojené anglické kráľovstvo 0808 2346596 
Ak sa nachádzate v inej krajine, navštívte odkaz Text-Chat and Phone na našej internetovej stránke , kde nájdete 
správne telefónne číslo. 

 

Počas nastavenia nebol SONOS CONNECT nájdený 
 
Nastavenia siete alebo ochranného systému (firewall) môžu brániť Sonos zariadeniu v spojení s vaším hudobným systémom 
Sonos. Ak je Sonos zariadenie pripojené bezdrôtovo, pokúste sa umiestniť Sonos zariadenia bližšie k sebe alebo ich dočasne 
spojte káblom, aby ste sa presvedčili, či problém nesúvisí s bezdrôtovým rušením. 
Ak sa stretnete s týmto problémom pri inštalácii prvého Sonos zariadenia pripojeného káblom, môžete skúsiť niektorý z ďalej 
uvedených krokov: Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na vášho predajcu alebo centrum zákazníckej podpory Sonos. 
 
1. Skontrolujte firewall 
Firewall softvér nainštalovaný v 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 
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Sonos Controller pre Mac alebo PC. Podrobné inštrukcie nájdete na našej internetovej stránke http://faq.sonos.com/firewall. 
Ak sa tým problém nevyriešil, skúste krok 2. 
2. Skontrolujte smerovač 
Môžete smerovač obísť spôsobom ktorý je zobrazený na nasledujúcom obrázku, aby ste zistili, či máte problém s jeho 
konfiguráciou (zabezpečte, aby aj v tomto zapojení mali počítač a extendér BRIDGE prístup 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 Sonos zariadenia, potom pripojte ďalší 

Ethernetový kábel zo Sonos zariadenia priamo do jednej z LAN portov na vašom smerovači. 
 Po zmene konfigurácie zapojenia možno bude potrebné odpojiť sieťovú šnúru Sonos zariadenia a opäť ju pripojiť. 
 Ak nemáte smerovač, viac informácií nájdete na http://faq.sonos.com/norouter . 

3. Skontrolujte káble 
Skontrolujte indikátory linky a aktivity siete na smerovači a Sonos zariadení. Indikátor spojenia musí trvalo svietiť a indikátor 
aktivity musí blikať. 

 Ak nesvieti zelený indikátor linky, skúste kábel pripojiť k inému portu. 
 Ak naďalej nesvietia indikátory linky, skúste použiť iný ethernetový kábel. 
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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. 

 Na ručnom Sonos ovládači: V ponuke Settings sa dotknite položky Advanced Settings, a potom Wireless Channel. 
Zo zoznamu si vyberte iný bezdrôtový kanál. 

 Pomocou Sonos ovládača pre PC: V ponuke Manage zvoľte položku Settings -> Advanced Settings. Na záložke 
General si zo zoznamu vyberte iný kanál. 

 Pomocou Sonos ovládača pre Mac: V ponuke Sonos zvoľte položku Preferences -> Advanced Settings. Na záložke 
General si zo zoznamu vyberte iný bezdrôtový kanál. 

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

Dôležité bezpečnostné upozornenia 
Prečítajte si tieto inštrukcie a riaďte sa všetkými výstrahami. Uschovajte ich na dostupnom mieste a uistite sa, že o nich každý v 
domácnosti vie. 
 

Umiestnenie 
 

 Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Vyhýbajte sa umiestnenia do blízkosti vane, kuchynského drezu, 
umývadla práčovne, vlhkých suterénov, bazénu a podobne. 

 Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov nadmerného tepla (napríklad k radiátorom, ohrievacím telesám a peciam), 
do priameho slnečného svetla, alebo prašného prostredia (napríklad stolárskych dielní). 

 Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých tekutín a plynov. 
 Neumiestňujte zariadenie do malých a stiesnených priestorov (napríklad skríň alebo nábytku, pod posteľ alebo sedačku) 

kde je obmedzené prúdenie vzduchu. 
 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. Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná, aby bolo zariadenie možné odpojiť. 

 

Správne vetranie 
 

 Na bočných stranách zariadenia a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 25cm aby bolo zaistené náležité 
vetranie. 

 Nezakrývajte žiadne vetracie otvory obrusmi, záclonami alebo papiermi, aby nebolo zabránené náležitému vetraniu.. 
 Dajte pozor, aby sa do zariadenia nedostali cudzie predmety. Ak sa do zariadenia dostal cudzí predmet, odpojte 

zariadenie a kontaktujte Sonos servis. 
 

Používanie 
 

 Neobsluhujte ani nezapínajte výrobok vlhkými rukami. 
 Neklaďte na toto zariadenie žiadne objekty (napríklad vázy, poháre s kávou, kvetiny v kvetináčoch, knihy, časopisy a 

podobne). 
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 Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom. 
 Odpojte napájaciu šnúru počas búrky alebo ak zariadenie nebudete dlhší čas používať. 
 Nikdy žiadnym spôsobom nerozoberajte ani neupravujte výrobok. 

 

Čistenie a údržba 
 

 Udržujte zariadenie bez prachu, chlpov domácich zvierat a iných drobných častíc. 
 Čistite len suchou textilnou látkou. 
 Nepoužívajte na čistenie výrobku chemické rozpúšťadlá (napríklad alkohol, benzín, riedidlo), alebo iné horľavé čistiace 

tekutiny. 
 Zariadenie môže opravovať len kvalifikovaný servisný pracovník. Servis je nevyhnutný v prípade, keď bolo zariadenie 

alebo sieťová šnúra akýmkoľvek spôsobom poškodená, ak do vetracích otvorov vnikla tekutina alebo cudzí predmet, 
alebo bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti. 

 

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

 


