SONOS PLAY:1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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SONOS PLAY:1
PLAY:1 jest najnowszym, najbardziej kompaktowym głośnikiem bezprzewodowym, który pozwala
zastosować dowolny kontroler Sonos dla odtwarzania ulubionej muzyki we własnym domu (patrz
„Kontrolery Sonos” na stronie 2, gdzie zamieszczono dokładniejsze informacje).
• Dwa własnej konstrukcji głośniki średniotonowe 3.5" / 9 cm oraz głośnik wysokotonowy, każdy z
dedykowanym wzmacniaczem.
• Funkcja Play/Pause pamiętająca ostatnie ustawienia z jakimi wykonywane było odtwarzanie.
Można nawet przeskoczyć do kolejnej ścieżki przy podwójnym naciśnięciu.
• Para PLAY:1 zapewnia wspaniały dźwięk stereo lub też istnieje możliwość użycia PLAY:1 jako
tylnych głośników dźwięku otaczającego w przypadku stosowania kina domowego opartego o
SONOS PLAYBAR.
• Płynnie współpracuje z pełnym zakresem produktów Sonos.

Nowości w Sonos?
Dla uruchomienia i ustawienia systemu Sonos wystarczy wykonać kilka prostych kroków – po prostu
postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do PLAY:1. Po ustawieniu można w dowolnym czasie
uzupełnić system o dodatkowe podzespoły Sonos.

Wprowadzenie do istniejącego systemu Sonos?
Sonos może być łatwo przeniesiony do innego pomieszczenia. W przypadku wprowadzania PLAY:1
do istniejącego systemu Sonos, można przejść bezpośrednio do „Wprowadzanie do istniejącego
systemu Sonos” na stronie 4.
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Sieć Domowa
W celu uzyskania dostępu do serwisów muzycznych, radia internetowego oraz jakiejkolwiek muzyki
cyfrowej przechowywanej na komputerze lub też serwerach sieciowych (NAS), sieć domowa musi
spełniać następujące wymagania:

Wymagania dotyczące sieci domowej
Uwaga: Sieć powinna posiadać szybkie połączenie internetowe, gdyż
system Sonos dostosowany jest do uaktualnień online. Dla uzyskania
uaktualnień, system Sonos musi zostać zarejestrowany, dlatego pamiętaj,
aby podczas procesu ustawiania zarejestrować system. Nie udzielamy
informacji o podanym adresie e-mail żadnym innym firmom.

• W celu prawidłowego odtwarzania treści zamieszczonych na serwerach muzycznych, niezbędny jest szybki modem DSL/kablowy lub połączenie światłowodowe. (Jeżeli dostawca usług
internetowych oferuje tylko dostęp do Internetu satelitarnego, to jakość odtwarzania może być
pogorszona na skutek zmiennej wartości przepływności sygnału.)
• Jeśli posiadany modem nie jest modemem/routerem, to chcąc skorzystać z możliwości automatycznych uaktualnień online, lub strumieniowego odbioru muzyki w oparciu o internetowe
serwisy muzyczne, niezbędne jest zainstalowanie routera w sieci domowej. Jeżeli nie posiadasz
routera ,zakup go i zainstaluj przed wykonaniem czynności.
• Jeśli próbujesz użyć aplikacji Sonos na smartfonie AndroidTM, iPhone®, iPod Touch®, iPad®
lub innym tablecie, może zajść konieczność zainstalowania w sieci domowej routera bezprzewodowego. Dokładniejsze informacje znajdziesz na stronie http://faq.sonos.com/apps.
• Podłącz co najmniej jedno urządzenie Sonos do routera domowego za pomocą kabla Ethernet,
pozwoli to na podłączanie pozostałych urządzeń Sonos bezprzewodowo.
• Dla uzyskania najlepszych efektów, podłącz komputer lub NAS zawierający własną bibliotekę
muzyczną, do routera domowego za pomocą kabla Ethernet.

Wymagania systemu
• Windows® XP SP3 lub późniejszy
• Macintosh® OS X 10.6 lub późniejszy
• Zgodny z iPhone, iPod touch oraz iPad, iPhone i iPod touch z systemem iOS 4.0 lub późniejszym. iPad wymaga iOS 5.0 lub późniejszego.
• Android: 2.1 lub późniejszy, pewne funkcje mogą wymagać późniejszych wersji Android
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Uwaga: W celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących wymagań
systemu, jak również obsługiwanych wersji systemu operacyjnego,
odwiedź stronę http://faq.sonos.com/specs.

•

Kontrolery Sonos
Można posłużyć się kontrolerami Sonos z SONOS PLAY:1, uwzględniając:
• Kontroler Sonos dla Android —Dotknij przycisk Play Store lub Market na telefonie z systemem Android, pobierając bezpłatną aplikację Sonos z Google Play.
• Kontroler Sonos dla iPhone lub Sonos Controller dla iPad—Dotknij przycisk App Store na
iPhone, iPod touch lub iPad dla pobrania bezpłatnej aplikacji Sonos, którą również można pobrać z iTunes ®.
W przypadku pobierania z iTunes ,niezbędne jest zsynchronizowanie zanim na urządzeniu
wyświetlone zostanie logo Sonos.
• Kontroler Sonos dla Mac lub PC—Pobierz z naszej strony internetowej pod adresem:
www.sonos.com/support/downloads
• Sterowanie SONOS
Sonos stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami pomagającymi kontrolować muzykę w sposób, jaki
tego oczekujesz. W celu uzyskania listy kontrolerów Sonos, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową pod adresem www.sonos.com/products.

PLAY:1 Góra / Tył
Play/Pauza	
  
Wskaźnik	
  statusu	
  
Pogłośnienie	
  
Ściszenie	
  

Gwintowany	
  otwór	
  montażowy	
  
Port	
  Ethernet	
  
	
  
	
  
Gniazdo	
  zasilania	
  sieciowego	
  AC	
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On/Off*

System Sonos został zaprojektowany tak, aby być zawsze włączonym;
jeśli nie odtwarza muzyki, system ten pobiera niewielką ilość energii. W
celu szybkiego zatrzymania przesyłania strumieniowego we wszystkich
pomieszczeniach, w menu Rooms wybierz Pause All. W celu
zatrzymania przesyłania strumieniowego sygnału audio w jednym
pomieszczeniu, naciśnij przycisk Play/Pause na odtwarzaczu.

Przycisk PLAY/PAUZA

Przełącza pomiędzy odtwarzaniem i pauzą w sygnale audio w tym
pomieszczeniu (standardowo po pauzie odtwarzane będzie to samo
źródło sygnału co przed nią chyba, że zostanie wybrane inne źródło).
• Jednokrotnie naciśnij dla rozpoczęcia lub zatrzymania strumieniowego odtwarzania muzyki.
• Dwukrotnie naciśnij dla przejścia do następnego utworu (jeśli to
możliwe dla aktualnie wybranego źródła sygnału).

Wskaźniki statusu

Wskazuje status PLAY:1. Gdy PLAY:1 jest w stanie normalnego
działania, można włączyć lub wyłączyć biały wskaźnik statusu.
Dla uzyskania kompletnej listy wskazań statusu, zapoznaj się
http://faq.sonos.com/led.

Volume up (+)
Volume down (-)

Przyciski te umożliwiają ustawienie poziomu głośności.

Gwintowany otwór montażowy
¼” (6.75mm) /
20-zwojów

PLAY:1 posiada otwory montażowe z tyłu urządzenia tak, że możliwy
jest montaż na ścianie (wsporniki montażowe nie znajdują się w
zestawie). Dokładniejsze informacje zawiera „Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.”.

Podłączenie switch Ethernet

Do podłączenia PLAY:1 do routera, komputera lub dodatkowego
urządzenia sieciowego ,takiego jak sieciowe urządzenie magazynujące
(NAS) ,można posłużyć się kablem Ethernet.

Zasilanie AC (sieciowe)
(~100-240 V, 50-60 Hz)

Użyj dostarczanego kabla zasilania w celu podłączenia do sieci
elektrycznej.
Wprowadź kabel zasilania prawidłowo do PLAY:1, aż wyrówna się on z
powierzchnią pokrywy dolnej.

Wybór lokalizacji
SONOS PLAY:1 można ustawić praktycznie w dowolnym miejscu. W celu uzyskania maksymalnych
efektów, zastosuj się do następujących wytycznych:
• PLAY:1 został zaprojektowany w taki sposób, że pracuje dobrze nawet, jeżeli jest ustawiony
przy ścianie, czy też innej powierzchni. Dla zachowania optymalnych parametrów, zachowaj
ponad 2.5 cm odległości od powierzchni znajdującej się z tyłu urządzenia.
• Należy zachować ostrożność w przypadku umieszczenia PLAY:1 przy starych, kineskopowych
odbiornikach telewizyjnych. W przypadku zauważenie przebarwień, zniekształceń obrazu, po
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prostu odsuń PLAY:1 od odbiornika TV.
• PLAY:1 jest odporny na wilgoć, dlatego może być stosowany w łazienkach. Jednak nie jest
wodoodporny - stąd nie instaluj go w pobliżu wody, ani nie pozostawiaj na zewnątrz w deszczowe dni.

Montaż do ściany
SONOS PLAY:1 posiada ¼-calowe (6.7 mm) zintegrowane, gwintowane (20 zwojów na cal) otwory
montażowe. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, istnieje łatwa możliwość zainstalowania PLAY:1 z
użyciem odpowiedniego wspornika montażowego (nie występuje w zestawie). Po prostu wybierz
lokalizację w pobliżu gniazda elektrycznego (długość kabla zasilania wynosi 2 m), zwracając uwagę
na to, by omijać przewody ogrzewania, spływającą wodę lub podwieszone przewody i postępuj
zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu montażowego.
Uwaga: Upewnij się, że zakupiony wspornik do montażu będzie w stanie
przenieść obciążenie 3.6 kg i posiada ¼” (6.75 mm) gwintowane (20
zwojów na cal) śruby.
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Wprowadzenie do istniejącego systemu Sonos
Po ustawieniu systemu muzycznego Sonos, można łatwo dodać więcej podzespołów Sonos w
dowolnym momencie (do 32 pomieszczeń).
1. Wybierz lokalizację dla PLAY:1 (patrz „Wybór lokalizacji” powyżej, gdzie zamieszczono wytyczne

dotyczące optymalnego ustawienia.)
2. Podłącz kabel zasilania do PLAY:1, po czym do gniazda sieci elektrycznej. Wprowadź kabel
zasilania prawidłowo do PLAY:,1 aż wyrówna się on z powierzchnią pokrywy dolnej.
Uwaga: Chcąc wykonać połączenia przewodowe ,podłącz standardowy
kabel Ethernet pomiędzy routerem i innym podzespołem Sonos (lub do
ściennego gniazda sieci komputerowej), jeżeli w budynku wykonane są
połączenia kablowego Ethernet switch z tyłu nowego urządzenia Sonos.
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3. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Stosowanie ręcznego kontrolera Sonos: Wybierz Add a Sonos Component w menu Settings i
postępuj zgodnie ze wskazaniami pojawiającymi się na ekranie, wprowadzając urządzenie do
systemu Sonos.
• Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac lub PC: Wybierz Add a Sonos Component w menu
Manage i postępuj zgodnie ze wskazaniami pojawiającymi się na ekranie, wprowadzając
urządzenie do systemu Sonos.

Tworzenie stereo za pomocą pary
Ustawienie pary Stereo pozwoli na zgrupowanie dwóch PLAY:1, PLAY:3 lub PLAY:5 w tym samym
pomieszczeniu, zapewniając szersze odczucie stereo. W tej konfiguracji jedno urządzenie obsługuje
kanał lewy, a drugie kanał prawy. Nie można tworzyć mieszanej pary stereo, urządzenia Sonos
tworzące parę muszą być takie same.

Optymalne umieszczenie informacji
• Tworząc parę stereo najlepiej jest ustawić dwa urządzenia Sonos 2.4 do 3 m od siebie.
• Ulubiona pozycja słuchania powinna być oddalona 2.4 do 3.6 metra od pary urządzeń Sonos.
Mniejsza odległość powoduje podbicie basów , zaś większa poprawia przestrzeń stereo.

Uwaga: Ustawienie pary Stereo stosowane jest jedynie w przypadku
urządzeń PLAY:1, PLAY:3 oraz PLAY:5. Nie można tworzyć mieszanej
pary stereo, oba urządzenia Sonos tworzące parę muszą być takie same.

Stosowanie ręcznego kontrolera Sonos
1. Wybierz Settings -> Room Settings.
2. Wybierz PLAY:1 dla połączenia w parę.
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3. Wybierz Create Stereo Pair, a następnie dotknij Next.
4. Wybierz drugi PLAY:1, który zamierzasz włączyć w parę.

5 Gdy pojawi się monit, naciśnij przycisk Volume Up (+) na PLAY:1, który chcesz użyć jako kanał
lewy. Urządzenia automatycznie połączą się tworząc parę stereo.

W celu rozdzielenia pary stereo:
1. Wybierz Settings -> Room Settings.
2. Wybierz parę stereo, którą zamierzasz rozdzielić (para stereo pojawia się jako L + R przy nazwie

pomieszczenia (Room).
3. Wybierz Separate Stereo Pair i dotknij Separate potwierdzając.

Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac lub PC
1. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Stosowanie kontrolera Sonos dla PC: W menu Manage wybierz Settings.
• Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac: W menu Sonos wybierz Preferences -> Room Settings.
2. Na rozwijanej liście Room Settings for wybierz PLAY:1, który chcesz połączyć w parę.
3. Kliknij Create Stereo Pair, a następnie postępuj zgodnie ze wskazaniami ustawiając parę stereo.

W celu rozdzielenia pary stereo:
1. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Stosowanie kontrolera Sonos dla PC: W menu Manage wybierz Settings.
• Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac: W menu Sonos wybierz Preferences -> Room Settings.
2. Na rozwijanej liście Room Settings wybierz parę Sonos stereo, którą zamierzasz rozdzielić (para
stereo wyświetlana jest z oznaczeniem L + R przy nazwie pomieszczenia).
3. W zakładce Basic, kliknij Separate Stereo Pair.
4. Kliknij Separate.
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Głośniki dźwięku otaczającego
Dodanie głośników dźwięku otaczającego
Można łatwo połączyć w parę dwa głośniki PLAY:1 lub PLAY:3 z PLAYBAR tak, by obsługiwały
prawy i lewy kanał dźwięku otaczającego w systemie dźwięku otaczającego Sonos. Można albo
skonfigurować głośniki dźwięku otaczającego w procesie ustawień, albo też wykonać kroki
poniżej ,by je dołączyć.
• Upewnij się, że produkty Sonos są takie same – nie można łączyć PLAY:1 z PLAY:3 tak, aby
działały jako głośniki dźwięku otaczającego.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami ustawiania głośników dźwięku otaczającego. Nie twórz grupy
pomieszczenia lub pary stereo, gdyż one nie uzyskają funkcjonalności prawego i lewego głośnika dźwięku otaczającego.

Stosowanie ręcznego kontrolera Sonos
1. W menu ustawień, wybierz opcję Room Settings.
2. Wybierz pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest PLAYBAR.
3. Wybierz Add Surround Speakers.
4. Postępuj zgodnie z komunikatami wprowadzając najpierw lewy, później prawy głośnik dźwięku

otaczającego.

Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac lub PC
1. Wybierz Manage -> Settings (PC) lub Sonos -> Preferences (Mac).
2. Wybierz Room Settings, jeśli ustawienie to nie jest już podświetlone.
3. W zakładce Basic wybierz Add Surround Speakers.
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4. Postępuj zgodnie z komunikatami wprowadzając najpierw lewy, później prawy głośnik dźwięku

otaczającego.
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Ustawienia dla dźwięku otaczającego
Ustawienia standardowe audio determinowane są w czasie procesu kalibracji. Chcąc wprowadzić
zmiany, należy wykonać następujące kroki.

Stosowanie ręcznego kontrolera Sonos
1. W menu ustawień, wybierz opcję Room Settings.
2. Wybierz pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest Sonos PLAYBAR oraz głośniki dźwięku

otaczającego. W menu Room Settings pojawi się jako Room (+LS+RS).
3. Wybierz Advanced Audio -> Surround Settings.
4. Wybierz jedną z następujących opcji:
• SURROUNDS: Wybierz On lub Off, włączając lub wyłączając głośniki dźwięku otaczającego.
• Przesuwając suwak zwiększ lub zmniejsz poziom głośności w głośnikach dźwięku otaczającego.

Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac lub PC
1. Wybierz Manage -> Settings (PC) lub Sonos -> Preferences (Mac).
2. Wybierz Room Settings, jeśli ustawienie to nie jest już podświetlone.
3. Na rozwijanej liście Room Settings for wybierz pomieszczenie, w którym SONOS PLAYBAR

oraz głośniki dźwięku otaczającego są umieszczone.
4. Wybierz zakładkę Surrounds.
5. Wybierz jedną z następujących opcji:
• SURROUNDS: Wprowadzenie oznaczenia włącza dźwięk w głośnikach dźwięku otaczającego;
cofnięcie oznaczenia wyłącza go.
• Przesuwając suwak zwiększ lub zmniejsz poziom głośności głośników dźwięku otaczającego.
6. Po zakończeniu zmian zamknij okno Settings.

Usuwanie głośników dźwięku otaczającego
Stosowanie ręcznego kontrolera Sonos
1. W menu ustawień, wybierz opcję Room Settings.
2. Wybierz pomieszczenie, do którego przypisane są głośniki dźwięku otaczającego. W menu Room

Settings nazwa pomieszczenia pojawi się jako Room (+LS+RS).
3. Wybierz Remove Surround Speakers.
4. W celu odłączenia głośników dźwięku otaczającego od systemu dźwięku otaczającego, wybierz
Next. Jeśli mamy nowo nabyte PLAY:1, w menu Rooms pojawią się jako Unused. Jeśli są to
PLAY:1 występujące już wcześniej w domu, przywrócony zostanie ich poprzedni status.
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Można teraz przemieścić je do innego pomieszczenia w celu innego zastosowania. Chcąc ponownie
wprowadzić je jako głośniki dźwięku otaczającego, zapoznaj się z informacją „Głośniki dźwięku
otaczającego” na stronie 7, gdzie zamieszczono dodatkowe informacje.
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Stosowanie kontrolera Sonos dla Mac lub PC
1. Wybierz Manage -> Settings (PC) lub Sonos -> Preferences (Mac).
2. Wybierz Room Settings, jeśli ustawienie to nie jest już podświetlone.
3. Na liście Room Settings wybierz pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest SONOS

PLAYBAR. Jako nazwa pomieszczenia wyświetlone zostanie Room (+LS+RS).
4. W zakładce Basic, kliknij Remove Surround Speakers. Jeśli mamy nowo nabyte PLAY:1, w
menu Rooms pojawią się jako Unused. Jeśli są to PLAY:1 występujące już wcześniej w domu
przywrócony zostanie ich poprzedni status.

Odtwarzanie muzyki
Kontroler Sonos można użyć chcąc wybrać muzykę — po prostu dotknij Music w celu wybrania z
menu na pilocie ręcznym lub kliknij MUSIC w celu wybrania z panelu kontrolera Sonos dla Mac lub
PC.

Radio
Sonos zawiera przewodnik po internetowych stacjach radiowych, który zapewnia niezwłoczny dostęp
do tysięcy bezpłatnych internetowych stacji radiowych i programów. Można łatwo znaleźć stacje
radiowe z całego świata — muzyka, wiadomości, różne programy, uwzględniając archiwalne show
oraz podcast.
W celu wybrania internetowych stacji radiowych, wybierz Radio i wybierz stację.

Serwisy muzyczne
Serwisami muzycznymi są sklepy online lub serwisy online sprzedające audio na zasadach opłaty za
utwór, za audiobook lub też abonamentu. Sonos jest zgodny z różnymi serwisami muzycznymi –
odwiedź naszą stronę internetową http://www.sonos.com/howitworks/music/partners, gdzie
zamieszczono aktualną listę. (Niektóre serwisy muzyczne mogą być w pewnych krajach niedostępne.
Prosimy sprawdzić strony internetowe poszczególnych serwisów muzycznych, na których
zamieszczono dokładniejsze informacje. )
Jeśli aktualnie posiadasz abonament do serwisu muzycznego zgodnego z Sonos, po prostu
wprowadź do Sonos nazwę serwisu muzycznego oraz hasło, zapewni to stały dostęp do tego serwisu
z systemu Sonos.
1. Dla wprowadzenia serwisu muzycznego, w menu Music na pilocie zdalnego sterowania dotknij

More Music.
2. Wybierz zgodny z Sonos serwis muzyczny, który zamierzasz wprowadzić.
3. Wybierz I already have an account. Wprowadź nazwę serwisu muzycznego oraz hasło, a
następnie dotknij OK. Nazwa użytkownika oraz hasła zostaną zweryfikowane przez serwis
muzyczny.
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Jak tylko uprawnienia zostaną zweryfikowane, serwis muzyczny wyświetli menu Music.
W niektórych krajach dostępna jest możliwość bezpłatnego korzystania próbnego. (Prosimy
sprawdzić strony internetowe poszczególnych serwisów muzycznych, gdzie zamieszczono
dokładniejsze informacje.) Jeśli w menu More Music widoczna jest opcja dostępu próbnego, po
prostu dotknij go wybierając. Dotknij opcję I’m new to [nazwa serwisu], a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi informacjami, uaktywniając dostęp próbny. Po bezpłatnym okresie próbnym
niezbędne jest odpowiednie zarejestrowanie w serwisie muzycznym.

Lokalna biblioteka muzyczna
System Sonos może odtwarzać muzykę zapisaną na dowolnym komputerze lub urządzeniu
magazynującym (NAS) dostępnym przez sieć w domu, w którym udostępnione zostały foldery
muzyczne. W czasie procesu ustawiania pojawią się informacje prowadzące przez proces
udostępniania lokalnej biblioteki muzycznej (takiej jak biblioteki iTunes). W późniejszym okresie
możliwe jest wprowadzenie lub usunięcie folderów z listy.
W celu dokonania zmian w lokalnej bibliotece muzycznej, na ręcznym kontrolerze Sonos wybierz
menu Settings, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
• Dla wprowadzenia nowego folderu muzycznego, wybierz Manage Music Library-> Music Library Setup -> Add New Share.
• W celu usunięcia folderu muzycznego, wybierz Manage Music Library -> Music Library Setup. Dotknięciem wskaż udostępnianą opcję, którą zamierzasz usunąć, a następnie wybierz
Remove.
System Sonos indeksuje lokalną bibliotekę muzyczną, stąd istnieje możliwość przeglądania kolekcji
muzycznej zgodnie z kategoriami (takimi jak artysta, albumy, kompozytorzy, gatunek lub utwory). W
przypadku wprowadzenia nowej muzyki, po prostu uaktualnij indeksowanie muzyczne dodając nową
muzykę do muzycznej biblioteki Sonos.
• W celu uaktualnienia biblioteki muzycznej, wybierz Manage Music Library -> Update Music
Index Now. Jeśli chcesz by biblioteka muzyczna uaktualniała się automatycznie każdego dnia,
wybierz Schedule Music Index Updates, a następnie ustaw czas uaktualniania.

Odtwarzanie bezprzewodowe iTunes z urządzeń iOS
Możliwe jest wybranie i odtwarzanie muzyki oraz podcast zapisanego na iPad, iPhone lub iPod touch,
które są w tej samej sieci jak podzespoły Sonos. Odtwarzanie jest perfekcyjnie zsynchronizowane w
dowolnym lub w każdym pomieszczeniu w domu. Po prostu wybierz This iPad, This iPhone, lub
This iPod touch z Sonos app na urządzeniu iOS, dokonując wyboru audio, a następnie można użyć
dowolnego kontrolera Sonos dla sterowania odtwarzaniem.
Bezprzewodowe odtwarzanie iTunes jest zgodne z:
• iPod touch, 4 generacji lub późniejsze (pracujące pod kontrolą iOS 6 lub późniejszym)
• iPhone 3GS lub późniejszy (pracujące pod kontrolą iOS 6 lub późniejszym)
• iPad 2 (pracujący pod kontrolą iOS 6 lub późniejszym)
• iPad, 3 generacji lub późniejsze (pracujące pod kontrolą iOS 6 lub późniejszym)
• iPad mini
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Odtwarzanie bezprzewodowe z urządzenia Android
Możliwe jest wybranie i odtwarzanie muzyki zapisanej na dowolnych urządzeniach pracujących pod
kontrolą Android, które znajdują się w tej samej sieci jak podzespoły Sonos. Odtwarzanie jest
perfekcyjnie zsynchronizowane w dowolnym lub w każdym pomieszczeniu w domu. Po prostu
wybierz to urządzenie mobilne z Sonos app na urządzeniu - smartfonie lub tablecie - działającym pod
kontrolą Android - dokonując wyboru audio, a następnie można użyć dowolnego kontrolera Sonos dla
sterowania odtwarzaniem.
Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki jest zgodne z oprogramowaniem Sonos w wersji 4.1.1 lub
wyższej oraz z każdym urządzeniem działającym pod kontrolą Android 2.1 i późniejszym.
(Bezprzewodowa obsługa podcast dostępna jest przy Android 2.2 lub późniejszym.)

Ustawienia korektora
SONOS PLAY:1 dostarczany jest z fabrycznymi ustawieniami korektora, zapewniającymi optymalny
odbiór muzyki. Lecz jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić ustawienia dźwięku (basy, tony
wysokie, równoważnik kanałów oraz głośność) w taki sposób, aby odpowiadały one osobistym
preferencjom.
Uwaga: Równoważnik kanałów jest dostępny jedynie, gdy PLAY:1
stosowany jest jako para stereo.

1. Posługując się kontrolerem ręcznym, wybierz Settings -> Room Settings.
2. Dotknij dla wybrania pomieszczenia.
3. Wybierz Music Equalization ,a następnie przesuwając palec po suwaku dokonaj ustawień.
4. W celu zmiany ustawień, Loudness dotknij On lub Off. (Ustawienia podbijają pewne

częstotliwości, uwzględniając w tym basy, poprawiając dźwięk przy niskim poziomie głośności.)

Usuwanie usterek
Uwaga: Nie otwieraj urządzenia, gdyż istnieje ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. W żadnym przypadku produkt nie powinien być naprawiany
przez jakąkolwiek inną osobę niż autoryzowane centrum serwisowe Sonos,
gdyż jakakolwiek ingerencja innych osób spowoduje utratę gwarancji.
Dokładniejsze informacje można uzyskać w centrum serwisowym Sonos.
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Jeśli wystąpi problem, można próbować go usunąć stosując się do poniżej zamieszczonych sugestii.
Jeżeli jednak sugestie te nie pozwolą na rozwiązanie problemu lub też nie wiesz jak postępować dalej,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym Sonos, z przyjemnością pomożemy.

W czasie ustawiania, PLAY:1 nie został wykryty
Ustawienia sieci mogą uniemożliwiać PLAY:1 łączenie się z systemem Sonos. Jeśli jest to
bezprzewodowa PLAY:1, spróbuj przemieścić podzespoły Sonos bliżej siebie lub użyć kabla Ethernet
do kablowego chwilowego połączenia PLAY:1, aby upewnić się, że problem nie jest związany z
zakłóceniami połączenia bezprzewodowego.
W przypadku pojawienia się tego komunikatu, gdy podzespół Sonos jest podłączony do routera,
można próbować wykonać poniżej opisane kroki rozwiązując problem. Jeśli nadal problem występuje,
skontaktuj się ze wsparciem technicznym Sonos.
1. Sprawdź ustawienia zapory systemowej

W przypadku stosowania komputerowego oprogramowania zapory sieciowej, może ona blokować
porty, którymi w swym działaniu posługuje się Sonos. Najpierw wyłącz zaporę sieciową i spróbuj
ponownie dokonać połączenia. Jeśli to rozwiąże problem, spróbuj skonfigurować zaporę sieciową tak,
aby współpracowała ona z kontrolerem Sonos dla Mac lub PC. Prosimy zapoznać się z naszą stroną
http://faq.sonos.com/firewall , gdzie zamieszczono dodatkowe informacje. Jeśli nie rozwiąże to
problemu ,spróbuj przejść do kroku 2 poniżej.
2. Sprawdź router
Można obejść switch routera, aby stwierdzić, czy są jakieś problemy z ustawieniami routera poprzez
podłączenie BRIDG (lub innego podzespołu Sonos), jak to pokazano na poniższej ilustracji (zwróć
uwagę na to, czy BRIDGE oraz komputer w tej konfiguracji nadal posiadają dostęp do internetu):

Kabel/modem	
  DSL	
  

Komputer	
  

• Upewnij się, że kabel/modem DSL podłączony jest do portu WAN (Internet) routera.
• Na chwilę odłącz inne podzespoły, które podłączone są przewodowo do sieci.
• Podłącz kabel Ethernet między komputerem a gniazdem znajdującym się z tyłu urządzenia
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Sonos, a następnie podłącz inny kabel Ethernet między urządzeniami Sonos bezpośrednio to
jednego z portów LAN routera.
• W przypadku zmiany konfiguracji sieciowej, może zajść potrzeba wyłączenia i po chwili ponownego włączenia zasilania urządzenia Sonos, odłączenia kabla zasilania i podłączenia go
ponownie.
• Jeżeli nie posługujemy się routerem, można odwiedzić stronę http://faq.sonos.com/norouter,
gdzie zamieszczono dodatkowe informacje.
3. Sprawdź podłączenia
Sprawdź wskaźniki link/activity ,zarówno na routerze, jak i urządzeniu Sonos. Wskaźnik link powinien
świecić się światłem ciągłym, zaś activity migać.
• Jeśli wskaźnik link nie świeci się, spróbuj podłączyć do innego portu routera.
• Jeśli wskaźnik link nadal nie świeci się, spróbuj użyć innego kabla Ethernet.

Nie wszystkie pomieszczenia są widoczne
Prawdopodobnie występują zakłócenia połączeń bezprzewodowych. Zmień kanał połączenia
bezprzewodowego, na którym działa system Sonos, wykonując poniżej opisane kroki.
• Posługując się kontrolerem Sonos :W menu Settings dotknij Advanced Settings, a następnie
Wireless Channel. Na liście wybierz inny kanał bezprzewodowy.
• Posługując się kontrolerem Sonos dla PC: W menu Manage wybierz Settings -> Advanced. W
zakładce General na liście, wybierz inny kanał transmisji bezprzewodowej.
• Posługując się kontrolerem Sonos dla Mac: W menu Sonos wybierz Preferences -> Advanced. W zakładce General na liście, wybierz inny kanał transmisji bezprzewodowej.
Przełączenie może potrwać kilka sekund. W przypadku, gdy odtwarzana była muzyka, w trakcie
zmiany kanału bezprzewodowego może nastąpić krótka przerwa.
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Wyjaśnienia wskazań wskaźnika
Wskaźnik statusu PLAY:1

Stan

Informacje dodatkowe

Ciągłe światło białe

Zasilanie włączone,
aktywne powiązanie
z innymi elementami
systemu Sonos

Ciągłe światło zielone

Poziom głośności
został ustawiony na
zero lub wyciszony

Miga światłem białym

Włączenie zasilania

Miga kolorem zielonym i
białym

Brak powiązania z
innymi podzespołami
Sonos

Wolno migające kolorem
zielonym

Wyłączenie audio
Surround

Występuje jeśli PLAY:1 jest skonfigurowane jako głośniki
dźwięku otaczającego dla PLAYBAR

Szybko miga kolorem
pomarańczowym

Odtwarzanie /
Następna ścieżka nie powiodło się

Wskazuje, że albo odtwarzanie, albo przejście do następnej
ścieżki nie jest możliwe

Migające najpierw
pomarańczowy później biały

Usterka

W PLAY:1 wystąpił stan usterki Gdy odtwarzacz jest w stanie
usterki głośność jest wyciszona.
• Sprawdź temperaturę w pokoju, czy nie przekracza
ona
40° C.
• Jeżeli PLAY:1 jest bezpośrednio naświetlane światłem
słonecznym, zasłoń go.
• Naciśnij przycisk Pause zatrzymując odtwarzania, a
następnie naciśnij Play przywracając je.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1. Zapoznaj się z tymi instrukcjami.
2. Przechowuj te instrukcje.
3. Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie stosuj urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia stosuj wyłącznie miękką ściereczkę. Środki do utrzymania czystości w domu, a
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

także rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię urządzeń Sonos.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy grzewcze, piecyki i
inne urządzenia wytwarzające ciepło.
Chroń kabel zasilania przed następowaniem na niego przez osoby przechodzące, przed
możliwością zahaczenia, a także naprężeniami, szczególnie przy wtyku oraz miejscu, w którym
wychodzi on z urządzenia.
Stosuj jedynie akcesoria określone przez producenta.
W przypadku wyładowań atmosferycznych, a także przewidywanej dłuższej przerwie w
użytkowaniu, odłącz to urządzenie od sieci elektrycznej.
Wszelkie sprawy wymagające naprawy zleć wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa wymagana
jest jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone np. uszkodzony został kabel
zasilania lub wtyk tego kabla, na urządzenie rozlała się woda lub też przedostał się do niego
jakikolwiek przedmiot, urządzenie zostało narażone na działanie wody lub wilgoci, nie działa
normalnie lub też zostało upuszczone.
Wtyk kabla zasilania powinien być łatwo dostępny tak, aby możliwe było jego szybkie odłączenie.
Ostrzeżenie: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj
tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Urządzenie nie może być narażone na działanie wody, zarówno rozlanej, jak i kapiącej, dlatego
też nie stawiaj na lub ponad nim jakichkolwiek pojemników z płynami, np. wodą.
W przypadku mocowania urządzeń Sonos do ściany, upewnij się, że zostały zastosowane
prawidłowe wsporniki montażowe innych producentów i postępuj zgodnie z ich instrukcjami.
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Parametry
Funkcje:

Opis

Audio
Wzmacniacz

Dwa wzmacniacze cyfrowe klasy D

Głośnik wysokotonowy

Jeden głośnik wysokotonowy produkujący czystą i precyzyjną odpowiedź
częstotoliwościwą

Głośnik średniotonowy

Jeden głośnik średniotonowy zapewniający czyste odtwarzanie średnich
częstotliwości krytycznych dla precyzyjnego oddania wokalu oraz
instrumentów, jak również zapewniający głębokie i bogate basy.

Ustawienie pary stereo

Łączy dwa PLAY:1 w niezależne głośniki kanału lewego i prawego

5.1 Kino Domowe

Uzupełnia system PLAYBAR oraz SUB o dwa głośniki PLAY:1 tworząc
wierny dźwięk otaczający

Muzyka
Obsługiwane formaty audio

Obsługuje skompresowane formaty MP3, iTunes Plus, WMA (uwzględniając
zakupione i pobierane pliki Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg
Vorbis, Audible (format 4), Apple Lossless, Flac (bezstratne) pliki muzyczne,
jak również nieskompresowane pliki WAV i AIFF.
Naturalna częstotliwość próbkowania 44.1kHz. Dodatkowo obsługuje
częstotliwości próbkowania 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz, i
8kHz.
Uwaga: Formaty Apple "Fairplay", AAC Enhanced i WMA Lossless nie są
aktualnie obsługiwane. Uprzednio nabyte zabezpieczone utwory Apple
"Fairplay" DRM- mogą być uaktualnione. Dokładniejsze informacje podaje
Apple.

Obsługiwane serwisy muzyczne

Sonos współpracuje bezproblemowo 7Digital, 8Tracks, Amazon Cloud
Player, AUPEO!, Dar.fm, Deezer, Hearts of Space, iHeartRadio, JB Hi-Fi
NOW, JUKE, Last.fm, MOG, Murfie, Napster®, Pandora®, Qobuz, Rdio®,
Rhapsody®, SiriusXM™ Internet Radio, Simfy, Slacker® Radio, Songl,
Songza, Spotify®, Stitcher SmartRadio™, TuneIn, Wolfgang’s Vault®,
WiMP, a także pliki pobrane z dowolnego serwisu oferującego
niezabezpieczone pliki DRM (dostępność serwisów zależy od regionu)

Systemy operacyjne (dla
przechowywanych plików)

Windows® XP SP3 lub późniejsze; Macintosh OS X 10.6 lub późniejsze;
NAS (sieciowe urządzenia magazynujące) urządzenia obsługujące CIFS
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Obsługa radia internetowego

Strumieniowe MP3, WMA

Obsługiwane albumy z obrazami

JPEG, PNG, BMP, GIF

Obsługiwane listy odtwarzania

iTunes, WinAmp, Windows Media Player, i MusicMatch (.m3u, .pls, .wpl)

Sieć*
Połączenia bezprzewodowe

SonosNet 2.0, zabezpieczona, kodowana AES, sieć bezprzewodowa
peer-to-peer mesh

Port Ethernet

Jeden port 10/100Mbps Ethernet

SonosNet Extender

Funkcje rozszerzające i wzmacniające moc SONOSNet 2.0

Ogólne
Zasilanie

AC 120/240V, 50-60 Hz, automatycznie przełączane

Przyciski na panelu górnym

Volume i Play/Pause.
Jednokrotne naciśnięcie Play/Pause rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie
muzyki, dwukrotne umożliwia przejście do następnego utworu

Wskaźnik LED na panelu przednim

Wskazuje status PLAY:1

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)

161.45 x 119.7 X 119.7 (mm) / 6.36 x 4.69 x 4.69 (cale)

Gwintowane punkty zawieszenia

1/4" (6.75mm) / 20-zwojów

Waga

1.85 kg (4.08 lb.)

Temperatura pracy

0º do 45º C (32º do 113º F)

Temperatura przechowywania

-20º do 70º C (4º do 158º F)

Odporność na wilgoć

Zaprojektowany dla pracy w środowisku wilgotnym, takim jak łazienki z
działającymi prysznicami. (PLAY:1 nie jest wodoodporny ani odporny na
działanie wody)

Wykończenie produktu

Biały z lekką metaliczną maskownicą; czarny z grafitową maskownicą

* Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Niesą
sąobjęte
objęte gwarancją
gwarancją uszkodzenia
uszkodzenia spowodowane
spowodowane normalnym
normalnym
8.8. Nie
zużyciemeksploatacyjnym
eksploatacyjnym(paski
(paskinapędowe,
napędowe,żarówki,
żarówki, lasery
lasery
zużyciem
odczytujące
itp.).
odczytujące
itp.).
Nie sąsą objęte
objęte gwarancją
gwarancją uszkodzenia
uszkodzenia powstałe
powstałe z z przyczyn
przyczyn
9.9. Nie
zewnętrznychtakich
takichjak:
jak:urazy
urazymechaniczne,
mechaniczne,zanieczyszczenia,
zanieczyszczenia,
zewnętrznych
zalania, wyładowania
przepięcia
sieci energezalania,
wyładowania atmosferyczne,
atmosferyczne,
przepięcia
sieci
tycznej, niewłaściwa
instalacja
sprzętu
oraz oraz
aktualizacji
oproenergetycznej,
niewłaściwa
instalacja
sprzętu
aktualizacji
gramowania,
obsługa
niezgodna
z
przeznaczeniem,
uszkodzenia
oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem,
głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniuszkodzenia
głośników na skutek przeciążenia sygnałem,
acza lub źródła sygnału, pojawieniem się napięcia stałego na
oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawieniem się
wyjściu wzmacniacza.
napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
10. Gwarancją nie są objęte również czynności wymienione w in10. Gwarancją nie są objęte również czynności wymienione w
strukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatainstrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi
cyjnej.
eksploatacyjnej.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek wyj11. Gwarancja
nie obejmuje
uszkodzeń
powstałych wskutek
mowania, wkładania
i przenoszenia
urządzenia.
wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
12. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek
12. Gwarancja
nie obejmuje
także uszkodzeń
powstałych urządzenia.
na skutek
użytkowania
niezgodnego
z przeznaczeniem
użytkowania
z przeznaczeniem
urządzenia.
Zastrzeżenie niezgodnego
to obejmuje również
wykorzystywanie
sprzętu
Zastrzeżenie
również wykorzystywanie
sprzętu
amatorskiegotodoobejmuje
celów profesjonalnych.
Uszkodzenia tego
typu
amatorskiego
do celów
profesjonalnych.
Uszkodzenia tego typu
mogą być usunięte
na koszt
klienta.
być usunięte
na kosztroszczeń
klienta. z tytułu parametrów technic13.mogą
Gwarancja
nie obejmuje
13. Gwarancja
nie o obejmuje
roszczeńz podawanymi
z tytułu parametrów
znych wyrobu,
ile są one zgodne
przez produtechnicznych
wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez
centa.
producenta.

Podpis klienta ....................................

Podpis klienta .............................................................

Powyższe
z umową.warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru

przypadku
nieuzasadnionego
roszczenia
zakresie
naprawy
14.14.
WW
przypadku
nieuzasadnionego
roszczenia
ww
zakresie
naprawy
gwarancyjnej,
koszty
przesłania
sprzętu
z serwisu
ponosi
gwarancyjnej,
koszty
przesłania
sprzętu
do do
i zi serwisu
ponosi
Klient.
Klient.
Jeśli
ramach
promocji,
gwarant
oferuje
możliwość
wydłużenia
15.15.
Jeśli
ww
ramach
promocji,
gwarant
oferuje
możliwość
wydłużenia
gwarancji
sprzęt,
odpowiedni
formularz
zgłoszeniowy,
musi
gwarancji
na na
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Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone: oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.

Serwis Centralny Horn Distribution
ul. Kurantów 26
02-873 Warszawa

1. Prawidłowe zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie Horn Distribution powinno rozpocząć się od wypełnienia Formularza Zgłoszenia Naprawy zgodnie z Procedurą
Zgłoszenia Napraw (dokumenty dostępne są na stronie www.horn.pl w części „Wsparcie Klienta” lub w Serwisie Centralnym Horn Distribution).
2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym zakupili Państwo sprzęt.
3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić bezpośrednio, korzystając z Procedury Zgłoszenia Naprawy lub kontaktując
się z Serwisem Horn Distribution.
4. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu
ponosi reklamujący
5. Produkty do naprawy gwarancyjnej można bezpłatnie wysłać firmą kurierską DHL. W razie pytań związanych z wysyłką prosimy o kontakt z Infolinią: 0 801 88 88 90 (pon.- pt.
w godz.: 9.00-17.00).
6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
7. Przesyłki należy wysłać lub dostarczyć na adres:

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
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1. Gwarancji
Gwarancji udziela
okres
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WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

KARTA GWARANCYJNA nr . . . . . . . . . .

Nazwa urządzenia:

Model:

...............................................................................

............................................................................................
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00

Numer fabryczny: .................................................................................

Numer rachunku:

.................................................................................

www.horn.pl
Dystrybutor

Data sprzedaży:....................................................................................

Pieczątka sklepu

...............................................................
Podpis sprzedawcy
Uwaga:

Karta gwarancyjna bez pieczątki dystrybutora, pieczątki sklepu, numeru fabrycznego sprzętu, numeru rachunku i daty sprzedaży jest NIEWAŻNA!

ADNOTACJE SERWISU O NAPRAWACH
Data zgłoszenia
Data wykonania

Numer karty naprawy

Opis naprawy

W celu dokonania napraw urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu.

Pieczątka serwisu
podpis technika

