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SONOS PLAYBAR
Anna huoneesi täyttyä eeppisellä, elokuvateattereihin verrattavalla hifiäänellä ja striimaa musiikkia 
langattomasti kaikkialta maailmasta vain yhdellä helppokäyttäisellä soittimella.

• SONOS-HIFIÄÄNI TELEVISIOOSI. SONOS PLAYBAR:in yhdeksän kaiutinta antavat todenmukaisen äänen televisiolle, 
peleille ja elokuville.

• HELPPO ASENNUS. PLAYBAR yhdistetään televisioon yhdellä optisella kaapelilla ja sen kautta toistetaan kaikkia 
laitteita, jotka ovat kiinnitettyinä televisoon (digiboxit, pelikonsolit jne.).

• MUKAUTUVA SUUNNITTELU. PLAYBAR:in voi sijoittaa tv-tason tai konsolin kanssa samaan tasoon. Jos sinulla on 
seinälle asennettu TV, PLAYBAR:in voi sijoittaa myös seinälle vaakatasoon joko ylä- tai alapuolelle.

• UNIVERSAALI ÄÄNI. PLAYBAR on yhteensopiva Dolby® Digital- ja stereoäänelle, joten et koskaan menetä mitään.

PLAYBAR:in asentaminen vie vain hetken – seuraa vain yksinkertaisia ohjeita sivulla 2.
Kun olet asentanut ohjelmiston kerran, voit lisätä muita Sonos-laitteita milloin vain.

Pakkaus sisältää
• SONOS PLAYBAR
• Virtajohto

• 1.5 m TOSLINK:in optinen äänikaapeli
• Ethernet-kaapeli
• Pikaopas (englanniksi)

• Tärkeää tuotetietoa -kirjanen (englanniksi)

Huom! Yhden Sonos-laitteen täytyy olla yhdistettynä laajakaistareitittimeen. 
Jos PLAYBAR:ia ei voi sijoittaa reitittimen läheisyyteen, voit yhdistää SONOS BRIDGE™:n tai 
jonkin muun Sonos-laitteen (ostettava erikseen) reitittimeen sen sijaan.

TM
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Mitä tarvitaan?
Televisiovaatimukset
PLAYBAR on yhteensopiva kaikkiin televisioihin, joissa on liitäntä optiselle digitaaliselle äänelle. 

Kotiverkon vaatimukset
Kotiverkkosi täytyy täyttää seuraavat edellytykset:

• Jos modeemisi ei ole modeemi/reititin-yhdistelmä ja haluat kuitenkin saada Sonoksen automaattiset päivitykset 
tai striimata musiikkia Internetin musiikkipalveluista, sinun täytyy asentaa reititin kotiverkkoosi. Jos sinulla ei 
ole reititintä, osta ja asenna se ennen kuin etenet asennuksessa.

• Jos aiot käyttää Sonos-sovellusta Android™-älypuhelimessa, iPhone®:ssa, iPod Touch®:ssa, iPad®:ssa tai muussa
tabletissa, voit tarvita langattoman reitittimen kotiverkkoosi. Lisätietoja: http://faq.sonos.com/apps

• Nopea DSL/kaapelimodeemi tai kuitulaajakaista laaudukkaaseen toistoon internetpohjaisista musiikkipalveluista.
(Jos Internet-yhteyden tarjoajalla on vain satelliittiyhteys, voi toiston taso ja nopeus olla vaihdella.)

• Yhdistä vähintään yksi Sonos-laite kotiverkkosi reitittimeen Ethernet-kaapelilla ja sen jälkeen muut Sonos-laitteet
langattomasti.

• Parhaan tuloksen saat, jos tietokoneesi tai NAS-laite, jossa henkilökohtainen musiikkikirjastosi on, on yhdistetty
kotiverkon reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

Huom!  Verkkoyhteytesi on oltava nopea Internet-yhteys, koska Sonos-järjestelmä 
perustuu online-päivityksiin. Sonos-järjestelmä on rekisteröitävä päivitysten saamiseksi. 
Muistathan siis rekisteröityä asennuksen aikana ohjeiden mukaan. Sonos ei jaa eikä 
välitäsähköpostiosoitteita muille yrityksille.

Huom!  Uusimmat järjestelmävaatimukset ja tuetut järjestelmäversiot löydät osoitteesta 
http://faq.sonos.com/specs.

http://faq.sonos.com/apps
http://faq.sonos.com/specs
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Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat SONOS PLAYBAR:in asennuksen, varmista, että kaikki ulkoiset laitteet kuten digiboxi ja DVD-soitin 
ovat kytketty suoraan televisioon. 
Jos sinulla on kotiteatteri- tai surround-laitteita, irroita ne televisiosta.
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PLAYBAR Etupaneeli

Huom! PLAYBAR:in etusäleikön kangas ei ole irrotettavissa. Sen irrottaminen pakolla voi vahingoittaa laitetta.

Mute Mute-näppäimellä mykistät Sonos-laitteen ja jatkat kuuntelua.

Status Indicator Light Ilmaisevat PLAYBAR:in tilan.  
Kun PLAYBAR on normaalitoiminnassa, LED-valo on valkoinen. Halutessasi voit 
muuttaa asetuksia siten, että valo ei näy. Katso sivulta 15  "Valkoinen statusvalo". 
Täydellinen listaus tilaindikaattoreista sivulla 28 "LED-indikaattorivalon selitykset".

Volume Up (+)
Volume Down (-)

Valitse tällä näppäimellä sopiva äänenvoimakkakuuden taso.

IR (InfraRed) Sensors / Signal Lights IR-sensori vastaanottaa kaukosäätimen lähettämät signaalit.
Kun PLAYBAR vastaanottaa äänenvoimakkuuden säädön tai mykistyksen käskyt, 
IR-signaalivalo näkyy tilapäisesti. Halutessasi voit muuttaa asetuksia siten, 
että valo ei näy. Katso sivulta 14 "IR-signaalivalo".
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PLAYBAR Takapaneeli

Ethernet Ports (2) Käytä Ethernet-kaapelia yhdistäessäsi PLAYBAR:in kotiverkkoon. 

Digital Audio In (Optical) Käytä mukana tulevaa optista kaapelia yhdistäessäsi SONOS PLAYBAR:in digitaalisen 
äänen sisäänmenon television optiseen digitaaliseen ulostuloon. Älä taivuta kaapelia!
PLAYBAR:n digitaalinen äänikaapeli ja digitaalinen optinen kaapeli ovat D-muotoisia – 
huolehdi, että käytettävät laitteet kohdistuvat siten, että kaapelit eivät taivu.

AC Power (Mains) Input Käytä vain mukana olevaa virtakaapelia, kun yhdistät laitteen sähköverkkoon. 
Tarkista, että jännite on maassa käytettävän mukainen. Tarkista, että virtajohto on 
kiinni tukevasti ja samalla tasolla pinnan kanssa.

IR Repeater Mahdollistaa kaukosäätimen käskyt TV:lle, jos PLAYBAR on sijoitettu TV:n eteen. 
Asetus on vakiona, mutta se voidaan ottaa pois käytöstä. Katso sivu 15 "IR-
toistin" .
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Sijainnin valinta
PLAYBAR:in mukautuva suunnittelu mahdollistaa monia sijoituksia. Voit asentaa sen seinälle television ylä- tai alapuolelle 
tai sijoittaa sen pöytätasolle. Katso ohjeet alla. 

Sijoitus pöytätasolle

• Aseta PLAYBAR vaakatasoon ja litteäksi jaloilleen.

• Älä aseta sitä pystyasentoon tai kyljelleen.

• Jotta äänenlaatu säilyy parhaana mahdollisena, huolehdi, että liitäntäpaneeli on kohti TV:tä (SONOS-logo lähinnä TV:tä).

• TV:n ja PLAYBAR:in keskinäisellä sijoituksella ei ole rajoituksia, kunhan IR-sensoria ei ole peitetty.  PLAYBAR:in 
IR-toistin on suunniteltu toimimaan vähintään 50 mm etäisyydeltä, mutta se voi toimia myös lähempääkin.

• Älä sijoita PLAYBAR:ia kaappiin/laatikkoon tai seinälliseen hyllyyn. PLAYBAR:in molempiin päihin pitää jättää
vähintään 30 cm tyhjää tilaa.

Seinäasennus
PLAYBAR voidaan asentaa seinälle television ylä- tai alapuolelle käyttäen PLAYBAR-seinäasennussarjaa (ostettava 

erikseen). Katso sivulta 21 yksityiskohtaiset asennusohjeet. 
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PLAYBAR:in asennus
PLAYBAR on yhteensopiva  Sonos-ohjelmistoversion 4.0 ja uudemman kanssa. Jos asennat PLAYBAR:in jo olemassa 
olevaan Sonos-järjestelmään, tarkista ohjelmapäivitykset ennen kuin asennat PLAYBAR:in.

1. Pura pakkauksen sisältö huolellisesti.

2. Valitse PLAYBAR:in sijainti. Katso "Sijainnin valinta" sivulla 6.

3. Poista suojat optisen kaapelin molemmista päistä.

4. Yhdistä mukana tuleva optinen kaapeli TV:n digitaalisen äänen ulostulon (out optical) PLAYBAR:in digitaaliseen
äänen sisäänmenoon (in optical). Varo taivuttamasta kaapelia! PLAYBAR:n digitaalinen äänikaapeli ja digitaalinen 
optinen kaapeli on D-muotoinen – huolehdi, että käytettävät laitteet kohdistuvat siten, että kaapelit eivät taivu.

5. Yhdistä virtakaapeli PLAYBAR:iin ja yhdistä sähköverkkoon. Tarkista, että virtajohto on kiinni tukevasti PLAYBAR:issa ja 
samalla tasolla pinnan kanssa.

TÄRKEÄÄ!  Varmista, että olet poistanut suojat 
optisen kaapelin molemmista päistä.
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Tilaindikaattorivalo oikeassa sivussa vilkkuu valkoisena. 

6. Valitse yksi seuraavista:

• Jos asennat uutta Sonos-järjestelmää, yhdistä yksi Sonos-laite reitittimeen. Jos PLAYBAR:ia ei ole mahdollista sijoittaa
reitittimen läheisyyteen, yhdistä SONOS BRIDGE tai muu Sonos-laite (ostettava erikseen) reitittimeen sen sijaan.

• Jos sinulla on Sonos-laite liitettynä reitittimeen, etene vaiheeseen 7.

7. PLAYBAR ja SUB voidaan yhdistää pariksi ja kaksi PLAY:3:ta (valinnaiset, ostettava erikseen) voivat toimia surround-
kaiuttimina kotiteatterijärjestelmässä. Jos olet ostanut jotain näistä laitteista, sijoita ne huoneeseen (ks. piirros
seuraavalla sivulla) ja kytke sähköverkkoon.

• Sinua ohjataan näiden asennuksessa sen jälkeen, kun PLAYBAR asennettu (katso vaihe 8).
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os-
8. Kädessä pidettävä Sonos-ohjain (ml. SONOS CONTROL, iPad®, iPhone®, iPod touch®, Android®-älypuhelin tai tabletti, 
Kindle Fire™): seuraa eteneviä online-ohjeita järjestelmän asennuksessa.
Jos et ole asentanut Sonos-ohjainsovellusta, lataa se käyttämäsi laitteen sovelluskaupasta.

Asentaessasi uutta Sonos-järjestelmää, lisää Sonos-laitteet seuraavassa järjestyksessä niin ohjeistettaessa: 

a. Lisää Sono-laite, joka on yhdistetty reitittimeen.
b. Lisää PLAYBAR (jo se ei ole reitittimeen liitetty laite).
c. Lisää muut ostamasi Sonos-laitteet.

Jos lisäät olemassa olevaan Sonos-järjestelmään:

a. Tarkista ohjelmistopäivitykset – PLAYBAR vaatii Sonos-ohjelmistoversion 4.0 tai uudemman.
b. Lisää PLAYBAR Sonos-järjestelmään valitsemalla Add a Sonos Component Settings-menusta kädessä pidettävässä Son

ohjaimessa.
c. Lisää muut ostamasi Sonos-laitteet.
Voit joutua päivittämään lisätyt Sonos-laitteet lisättyäsi ne Sonos-järjestelmään. 

Tarvitessasi apua:

• Tarvitessasi apua TV-kaiuttimien poiskytkemiseen, katso sivu 27.

• Tarvitessasi apua kaukosäätimen toimintaan PLAYBAR:in kanssa, katso sivu 10.

• Jos TV:ssä näkyy viesti äänenvoimakkuudensäädön yhteydessä, voit mahdollisesti poistaa sen. 
Jos käytät kaapeliverkon säädintä, katso sivu 24. Jos käytät universaalia kaukosäädintä, katso sivu 26.

• Jos haluat soittaa musiikkia PLAYBAR:in kautta, katso sivu 20.

Note: Sonos ei suosittele Sonos-ohjain Macille tai PC:lle käyttöä PLAYBAR:in 
asennuksessa.

Jos olet ostanut SONOS PLAY:3-surround-kaiuttimet, sijoita ne 
katselupisteen oikealle ja vasemalle puolelle. Sijoita ne joko samaan tasoon 
katselupisteen kanssa tai sen taakse. Ne voidaan asentaa joko pystyyn tai 
vaakaan, mutta huolehdi, että molemmat ovat samalla tavalla. 

Jos olet ostanut SONOS SUB:in, sijoita se haluamallasi 
tavalla huoneeseesi – pystyyn tai litteäksi vaakaan. 
Voit sijoittaa sen nurkkaan, seinää vasten, huonekalun 
viereen, taakse tai alle kaikenlasiella lattiapinnalla. 
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PLAYBAR-asetukset
Seuraa seuraavia ohjeita, jos haluat muuttaa PLAYBAR:in asetuksia tai miten PLAYBAR toimii televisiosi kanssa. 

• Kaukosäätimen asetukset

• Equalization
• Äänen uudelleenkalibrointi

• TV-dialogiasetukset
• Puheenparannus

• Yöaikaääni

• TV Autoplay
• IR-signaalivalo
• IR-toistin
• Valkoinen indikaattorivalo

• Huoneen nimi

• Lisää SUB/Poista SUB (jos SUB mukana)
• Lisää/Poista surround-kaiuttimet (jos surround-kaiuttimet mukana)

Kaukosäätimen asetukset

PLAYBAR:in asennuksen aikana sinua ohjattiin myös kaukosäätimen asetuksissa. Jos et tehnyt niitä silloin tai käytät 
toista kaukosäädintä PLAYBAR:in kanssa, seuraa alla olevia ohjeita.
Jos otit käyttöön uuden kaukosäätimen johtuen häiritsevistä viesteistä TV-ruudulla volyyminsäädön yhteydessä, mene 
sivulle 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta kaapeli-, sateliitti- tai digiboxin kaukosäätimen kanssa" tai sivulle 26  
"Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta universaalin kaukosäätimen kanssa".

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse Room Settings Settings-menusta.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse TV Setup and Control -> Remote Control Setup.

Jos kaukosäätimesi on jo asetettu toimimaan PLAYBAR:in kanssa, sinua pyydetään korvaamaan se.
4. Ota käteesi se kaukosäädin, jota haluat käyttää PLAYBAR:in kanssa.

5. Osoita säätimellä PLAYBAR:ia ja paina äänenvoimakkuuden +-nappia (Volume Up).

• Jos kaukosäädin tunnistetaan, valitse Done. Voit tämän jälkeen käyttää kaukosäädintä PLAYBAR:in
äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätöön.

• Jos kaukosäädintä ei tunnisteta, seuraa ohjeita toisten näppäimien painamisesta ja asennuksen loppuunviemisestä.
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Sonos-ohjain Macille tai PC:lle

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).
2. Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.
4. Valitse TV Setup -välilehti.
5. Klikkaa Remote Control Setup.
6. Ota käteesi se kaukosäädin, jota haluat käyttää PLAYBAR:in kanssa ja klikkaa Next.
7. Osoita säätimellä PLAYBAR:ia ja paina äänenvoimakkuuden +-nappia (Volume Up).

• Jos kaukosäädin tunnistetaan, valitse Done. Voit tämän jälkeen käyttää kaukosäädintä PLAYBAR:in
äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätöön.

• Jos kaukosäädintä ei tunnisteta, seuraa ohjeita toisten näppäimien painamisesta ja asennuksen loppuunviemisestä.

Jos TV-ruudulla esiintyy viesti volyyminsäädön yhteydessä, mene sivulle 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta 
kaapeli-, sateliitti- tai digiboxin kaukosäätimen kanssa" tai sivulle 26  "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta 
universaalin kaukosäätimen kanssa".

Equalization (EQ)
PLAYBAR:in asennuksen aikana sinua ohjattiin äänen kalibroinnissa. Jos haluat, voit muuttaa PLAYBAR:in ääniasetuksia 
(basso, värinä, loudness). Basso tehostaa matalia taajuuksia, värinä korkeita, kun taas loudness tehostaa tiettyjä 
taajuuksia mukaan lukien basso, jotta ääni paranee etenkin hiljaisella äänenvoimakkuudella.

Kaikki manuaaliset EQ-muutokset nollataan äänen uudelleenkalibroinnin yhteydessä (katso sivu12).

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse Settings-menusta Room Settings.
2. Valitse huone, johon säädöt tehdään.

3. Valitse Equalization.
4. Valitse yksi seuraavista:

• Valitse liukusäätimillä basso ja värinä toiveidesi mukaan.

• Valitse On tai Off säätääksesi Loudness-asetuksia.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).
2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -listalta ja sen jälkeen EQ-välilehti.
4. Valitse yksi seuraavista:

• Valitse liukusäätimillä basso ja värinä toiveidesi mukaan.

• Rastita Loudness-laatikosta joko loudness-asetus pois tai päälle.
5. Sulje Settings-ikkuna, kun olet tehnyt muutokset.



Käyttöohje12
Äänen uudelleenkalibrointi
Jos sinulla on SUB ja/tai Sonos-surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, voit halutessasi tehdä muutoksia asetuksiin 
alkuperäisen asennuksen jälkeen. Todennäköisesti haluat kalibroida äänen uudelleen, jos olet vaihtanut Sonos-laitteita 
toiseen huoneeseen. Kaikki aikaisemmat manuaaliset EQ-muutokset nollataan äänen uudelleenkalibroinnin yhteydessä.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, johon SUB/surround-kaiuttimet on liitetty. Se näkyy merkinnällä Room (+SUB) tai Room (+LS+RS) tai
Room (+SUB+LS+RS) Room Settings -menussa.

3. Valitse Advanced Audio -> Recalibrate Audio.

4. Seuraa ohjeita äänen optimointiin.

• Jos SUB on liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään valitsemaan 2 testiäänen välillä:
• vertaillakseni kahta testiääntä A ja B. Valitse No Difference, A on kovempi tai B on kovempi.

Jos välillä ei ole huomattavaa eroa, valitse No Difference.
• kuunnellaksesi testiääntä ja valitse sen jälkeen haluamasi taso.

• Jos sinulla on surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään vastaamaan muutamiin asetus- ja
kokoonpanokysymyksiin.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings.

3. Valitse huone, johon SUB/surround-kaiuttimet on liitetty. Se näkyy merkinnällä Room (+SUB) tai Room (+LS+RS)
tai Room (+SUB+LS+RS) Room Settings -menussa.

4. Valitse Basic-välilehdeltä Recalibrate Audio.

5. Seuraa ohjeita äänen optimointiin.

•
•

•
•

TV-dialogiasetukset
Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse Advanced Audio -> TV Dialog Settings.

4. Audio Delay (Lip Sync). Lisää tai vähennä liukusäätimellä äänen viivettä, jos kuva ja ääni eivät ole sykronoituja.

Paina Play

Paina Play

vertaillakseni kahta testiääntä A ja B. Valitse No Difference, A on kovempi tai B on kovempi.
Jos välillä ei ole huomattavaa eroa, valitse No Difference.

kuunnellaksesi testiääntä ja valitse sen jälkeen haluamasi taso.
Jos sinulla on surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään vastaamaan muutamiin asetus- ja 
kokoonpanokysymyksiin.

Paina Play

Paina Play

Jos SUB on liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään valitsemaan 2 testiäänen välillä: 
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Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse TV Dialog -välilehti.

5.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun olet tehnyt muutokset.

Lisää TV-äänisäätöjä

 Puheenparannus 
Puheenparannus-asetus (Speech Enhancement) parantaa puheen kuuluvuutta. Sonos-ohjaimessa kosketa ikonia Now Playin
-ruudussa ja laita päälle/pois päältä. (Jos asetus ei ole näkyvissä, varmista, että valittuna huone, jossa PLAYBAR.)

 Yöajan ääni 

Yöajan ääni -asetuksella (Night Sound) voit katsella televisiota yöaikaan pienemmällä äänenvoimakkuudella ja siitä 
huolimatta nauttia kokemuksesta oikealla äänen tasapainolla äänialalla. Pienellä volyymillä hiljaisia ääniä tehostetaan ja 
voimakkaiden äänten intensiteettiä vähennetään. Sonos-ohjaimessa kosketa ikonia Now Playing -ruudussa ja laita 
päälle/pois päältä. (Jos asetus ei ole näkyvissä, varmista, että valittuna huone, jossa PLAYBAR.)

TV autoplay
Kun TV Autoplay on päällä  (On), TV:n ääni tulee automaattisesti PLAYBAR:in kautta avatessasi television. Jos musiikki on 
päällä avatessasi television, musiikki pysähtyy samantien ja television ääni siirtyy PLAYBAR:iin. Jos PLAYBAR on yhdistettynä 
huoneryhmään kytekettäessä TV päälle, PLAYBar putoaa automaattisesti ryhmästä. Tämä asetus on päällä oletusarvona.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse TV Setup and Control -> TV Autoplay.

4. Kytke päälle tai pois päältä (On/Off).

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse TV Setup -välilehti.

5. Rastita TV Autoplay -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun muutokset on tehty.

Audio Delay (Lip Sync). Lisää tai vähennä liukusäätimellä äänen viivettä, jos kuva ja ääni eivät ole synkronoituja.
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Pura ryhmitys autoplay:llä
PLAYBAR:n voi ryhmittää muihin huoneisiin ja purkaa ryhmityksen kuten kaikilla Sonos-laitteilla. Jos ungroup on autoplay-
asetus on päällä, huone, johon PLAYBAR on yhdistetty, putoaa pois muusta ryhmityksestä, kun TV kytketään päälle. Tämä 
asetus on päällä (Yes) oletusarvona.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse TV Setup and Control -> Ungroup on Autoplay.

4. Valitse Yes tai No.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse TV Setup -välilehti.

5. Rastita Ungroup on Autoplay -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun muutokset on tehty.

IR-signaalivalo
PLAYBAR:in signaalivalo osoittaa, milloin IR-signaali on lähetetty. Halutessasi pois säätää asetuksia siten, että valo ei 

näy. Asetus on päällä (On) oletusarvona.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse TV Setup and Control -> IR Signal Light.

4. Valitse On tai Off.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse TV Setup -välilehti.

5. Rastita IR Signal Light -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun muutokset on tehty.
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IR-toistin
Kun PLAYBAR on sijoitettuna pöytätasolle TV:n eteen, se voi estää IR-signaalien kulun televisioon. PLAYBAR:in 

IR-toistinasetus toistaa signaalin televisiolle. Asetus on päällä (On) oletusarvona.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse TV Setup and Control -> IR Repeater.

4. Valitse On tai Off.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse TV Setup -välilehti.

5. Rastita IR Repeater -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun muutokset on tehty.

Valkoinen tilavalo
Valkoinen tilavalo PLAYBAR:in kyljessä osoittaa, että laite toimii normaalisti. Halutessasi voit muuttaa asetusta siten, 

että kun PLAYBAR toimii normaalisti, tilavalo ei siitä huolimatta pala. Asetus on päällä (On) oletusarvona.

Jos tilan indikaattorivalo välkkyy keltaisena, katso sivu 28 "Indikaattorivalon selityksiä".

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, johon haluat muutoksia.

3. Valitse White Status Light.

4. Valitse On tai Off.
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Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, johon haluat tehdä muutoksia Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Klikkaa Basic-välilehdellä White Status Light On -ruutua laittaaksi asetuksen päälle tai pois päältä.

Huoneiden nimen vaihtaminen 
Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jonka nimen haluat vaihtaa.

3. Valitse Room Name.

4. Valitse listalta uusi huone ja klikkaa OK tai Enter New ja kirjoita uusi nimi.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, johon haluat tehdä muutoksia Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse uusi huone Room Name -listalta.

SONOS SUB
SONOS SUB:in lisääminen
Voit yhdistää SUB:in PLAYBAR:in pariksi ja tehostaa elokuvateatterikokemusta. 

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse Add SUB.

4. Seuraa ohjeita SUB:in lisäämiseksi Sonos-järjestelmään.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse Basic-välilehdeltä Add SUB.

4. Seuraa ohjeita SUB:in lisäämiseksi Sonos-järjestelmään.
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SUB-asetukset
Seuraa alla olevia ohjeita, jos haluat tehdä muutoksia SUB:in asetuksiin: 

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja SUB ovat. Se näkyy merkintänä Room (+SUB) Room Settings -menussa.

3. Valitse Advanced Audio -> SUB Settings.

4. Valitse yksi seuraavista:

• SUB: Valitse On tai Off kytkeäksesi SUB:in äänen päälle tai pois.

• SUB Level Adjustment: Lisää tai vähennä SUB:in äänenvoimakkuutta liukusäätimellä. (Voit tällä asetuksella myös 
asettaa subwooferin ja pääkaiuttimien tasot samalle tasolle.)

• Placement Adjustment (näkymä): Valitse On tai Off.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja SUB ovat Room Settings for -alasvetovalikosta.
Se näkyy merkintänä  Room (+SUB).

4. Valitse SUB-välilehti.

5. Valitse yksi seuraavista:

• SUB: Rastita SUB:in ääni päälle, poista rasti halutessasi äänen pois päältä.

• SUB Level Adjustment: Lisää tai vähennä SUB:in äänenvoimakkuutta liukusäätimellä. (Voit tällä asetuksella myös 
asettaa subwooferin ja pääkaiuttimien tasot samalle tasolle.)

• Placement Adjustment (näkymä): Rastita päälle, poistamalla rastin ääni pois päältä.

SUB:in poisto

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, johon SUB on liitetty. Se näkyy merkintänä Room (+SUB) Room Settings -menussa.

3. Valitse Remove SUB.

4. Valitse yksi seuraavista:

• Jos haluat liittää SUB:in johonkin toiseen Sonos-laitteeseen, valitse Choose Room for SUB ja sen jälkeen toinen
huone.

• Jos et aio käyttää SUB:ia toistaiseksi, valitse Don’t use SUB. Se näkyy sen jälkeen merkinnällä Rooms-menussa
SUB (unused) kunnes valitset sen uudelleen ja liität johonkin Sonos-laitteeseen.
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Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse Basic-välilehdellä Remove SUB.

Surround-kaiuttimet
Lisää surround-kaiuttimet
Voit helposti lisätä kaksi SONOS PLAY:3 -kaiutinta toimimaan vasempana ja oikeana surround-kaiuttimena Sonos-
äänijärjestelmässä. Seuraa alla olevia ohjeita ja lisää surround-kaiuttimet. ÄLÄ luo huoneryhmiä tai stereoparia, koska 
silloin kaiuttimet eivät toimi vasempana ja oikeana kanavana. 

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.

3. Valitse Add Surround Speakers.

4. Seuraa ohjeita ensin vasemman ja sitten oikean kaiuttimen asentamiseksi.

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse Basic-välilehdellä Add Surround Speakers.

4. Seuraa ohjeita ensin vasemman ja sitten oikean kaiuttimen asentamiseksi.

Surround-asetukset
Oletusasetukset määräytyvät kalibroinnin aikana. Jos haluat muutta niitä, seuraa olla olevia ohjeita.

Kädessä pidettävä Sonos-ohjain
1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja surround-kaiuttimet ovat. Se näkyy merkintänä Room (+LS+RS)  Room Settings -
menussa.

3. Valitse Advanced Audio -> Surround Settings.

4. Valitse yksi seuraavista:

• SURROUNDS: Valitse On tai Off kytkeäksesi surround-kaiuttimien äänen päälle tai pois.
• Lisää tai vähennä surround-kaiuttimien äänen voimakkuutta liukusäätimellä.
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Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja surround-kaiuttimet ovat  Room Settings for -alasvetovalikosta.

4. Valitse Surrounds-välilehti.

5. Valitse yksi seuraavista:

• SURROUNDS: Rastita surround-kaiuttimien ääni päälle, poista rasti äänen pois kytkemiseksi.
• Lisää tai vähennä surround-kaiuttimien äänen voimakkuutta liukusäätimellä.

6. Sulje Settings-ikkuna, kun muutokset on tehty.

Surround-kaiuttimien poisto 
Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse Settings-menusta Room Settings.

2. Valitse huone, johon surround-kaiuttimet on liitetty. Huone näkyy merkinnällä Room (+LS+RS) Room Settings -
menussa.

3. Valitse Remove Surround Speakers.

4. Valitse Next pudottaaksesi surround-kaiuttimet surround-järjestelmästä. Jos nämä olivat juuri ostetut PLAY:3:t, ne
näkyvät nyt merkinnällä Unused Rooms-menussa. Jos nämä PLAY:3:t olivat käytössä jo aiemmin, ne palautuvat
aikaisempaan tilaan.

Voit nyt siirtää ne ja ottaa yksittäiskäyttöön. Jos haluat liittää ne takaisin surround-kaiuttimiksi, katso sivu 18  "Surround-

kaiuttimien lisääminen".

Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse Manage -> Settings (PC) tai Sonos -> Preferences (Mac).

2. Valitse Room Settings, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.

3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on Room Settings for -alasvetovalikosta. Huone näkyy merkinnällä  Room (+LS+RS).

4. Klikkaa Basic-välilehdellä  Remove Surround Speakers. Jos nämä olivat juuri ostetut PLAY:3:t, ne näkyvät nyt
merkinnällä Unused Rooms-ikkunassa. Jos nämä PLAY:3:t olivat käytössä jo aiemmin, ne palautuvat aikaisempaan
tilaan.
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Musiikin soitto
PLAYBAR toimii yhden laitteen Sonos-soittimena, jonka avulla voit striimata musiikkia kaikkialta maailmasta. Valitse vain 
huone, jossa PLAYBAR on ja sen jälkeen musiikkilähde  Music-menusta.

Radio. Voit valita yli 100 000 ilmaisesta Internet-radioasemasta, showsta tai podcastista. 

Halutessasi kuunnella Internet-radiokanavaa, valitse Radio ja haluamasi kanava.

More Music. Valitse musiikkipalvelu.

Sonos on yhteensopiva monen musiikkipalvelun kanssa. Tarkista uusin listaus osoitteessa www.sonos.com/music. 
(Kaikki musiikkipalvelut eivät ole saatavilla joka maassa. Tarkista saatavuus musiikkipalvelun Internet-sivuilta.) 

•Lisätäksesi musiikkipalvelun valitse More Music Music-menusta kädessä pidettävästä ohjaimesta.

•Lisätäksesi musiikkipalvelun Macissä tai  PC:ssä valitse Service Settings -> Add Manage-menussa ja valitse
musiikkipalvelu.

Heti kun valtuutus on todennettu, musiikkipalvelu tulee näkyviin Music-menussa. Sen jälkeen voit kuunnella 
haluamaasi palvelua.

Jos musiikkipalvelulla on kokeilujakaso näkyvissä, seuraa ohjeita sen aktivoimiseksi. Kun kokeilujakso on ohi, 
sinun on tilattava palvelu, jotta voit kuunnella musiikkia lisää tästä palvelusta.

Musiikikirjasto (Music Library). Soita musiikkia tietokoneesta tai NAS-laitteesta (networkattached storage).

Jos sinulla on musiikkia arkistoituna tietokoneellasi, suosittelemme, että käytät Sonos-ohjainta Macille tai PC:lle 
lisätessäsi musiikkia. Valitse Music Library Settings Manage-menusta.

Lisätietoja www.sonos.com/support.

Lisätietoja kaikista musiikkivalinnoista osoitteessa www.sonos.com/music.

Note: Jos TV Autoplay on päällä (On), PLAYBAR lopettaa musiikin soiton automaattisesti 
heti, kun TV kytketään päälle. TV:n ääni tulee PLAYBAR:ista niin kauan kuin TV on päällä.
Lisätietoja sivulla 13  "TV autoplay". 

http://www.sonos.com/support
http://www.sonos.com/music
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Seinäasennus
PLAYBAR voidaan asentaa seinälle TV:n ylä- tai alapuolelle käyttämällä PLAYBAR:in seinäasennussarjaa (Wall Mount Kit). 
Jotta paras äänenlaatu säilytetään, huolehdi, että liitinpaneeli on poispäin televisiosta asennuksen aikana. SONOS-logon 
kuuluu olla kauimpana televisiosta.

Tarvitset nämä

• PLAYBAR-seinäasennussarja (Wall Mount Kit), joka myydään erikseen
• Maalarinteippiä

• Naskali tai muu teräväpäinen väline

• Ristipäämeisseli

• Sähköporakone

1. Pidä PLAYBAR:in asennussabluunaa (mukana asennussarjassa) haluamassasi asennossa seinällä. PLAYBAR voidaan
asentaa joko television ylä- tai alapuolelle.

2. Käytä vesivaakaa (sisältyy asennussarjaan), jotta saat sabluunan varmasti suoraan. Kiinnitä sabluuna sen jälkeen
seinään maalarinteipillä.

Note: Suosittelemme, että kiinnität virta-ja äänikaapelit PLAYBAR:iin ennen 
kuin asennat laitteen seinälle.

IMPORTANT: Sonos suosittelee parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi: 
Kun asennat television alapuolelle, jätä 25 mm tyhjää tilaa PLAYBAR:in ja TV:n välille. 
Kun asennat television yläpuolelle, jätä 50 mm tyhjää tilaa PLAYBAR:in ja TV:n välille. 

Jotta saavutetaan paras 
äänenlaatu, pidä huoli, että 
liitinpaneeli on POISPÄIN 
televisiosta asennuksen aikana. 

25 mm

50 mm
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3. Käytä naskalia tai muuta terävää esinettä ja puhkaise 4 pientä reikää sabluunan osoittamiin kohtiin. (Jos haluat lisätä 
kantavuutta, voit käyttää asennussarjassa mukana olevia kahta ylimääräistä ruuvia ja seinäankkuria.) Sijoitus voi 
vaihdella, mutta paikkojen tulisi olla lähempänä kulmia kuin keskiosaa.

4. Poista sabluuna seinältä.

5. Poraa aloitusaukot.
Koska ankkurit ja ruuvit ovat itseohjautuvia, aloitusaukkojen poraaminen ei ole välttämätöntä. Niiden tekeminen
kuitenkin auttaa asennuksessa. Katso alla olevaa taulukkoa.

6. Kiinnitä ja varmista seinäankkurit (mukana asennussarjassa).

• Jos poraat seinään, jossa on pystytolpat, älä käytä ankkureita.
• Jos poraat kipsilevyyn, poraa seinäankkurit kipsilevyyn, kunnes kanta on tasalla tai hieman syvemmällä

kuin levyn pinta. Varo kiristämästä liikaa!

Esiporaus Käytä ruuveja

Kyllä

Seinämateriaali 

Pystytolpat 

Kipsilevy (ei pystytolppia)

1/8” (3 mm) terä 

3/16” (4.5 mm) terä

Käytä seinäankkureita

Ei

Kyllä Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kova kipsilevy tai tuplalevy 3/16” (4.5 mm) bit 

Rappaus  1/4” (6.5 mm) terä 

Betoni tai tiili 1/8” (3 mm) terä

Kyllä

Kyllä

Kyllä Kyllä
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7. Kiinnitä PLAYBAR:in kannatin seinään käyttäen asennuspakkauksen ruuveja. Varmista vesivaa'alla vielä kertaalleen, että
kannatin on suorassa ja kiinnitä se tukevasti ruuveilla.

8. Ripusta PLAYBAR tukevasti kahteen (2) kannatintappiin.

Note: Seinäankkurit voidaan asentaa myös käyttämällä ruuvinaulainta tai tavallista 
sähköporakonetta, jossa on ristipääruuvain. Jos poraat kipsilevyyn, levyn pinta voi yleensä 
vääntyä hieman tai mennä kuopalle, kun ankkuri asennetaan. 

Note: Jos käytät seinäankkureita, jatka porausta vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun se 
näyttää olevan kiinni. Ankkuri pyörähtää yleensä muutaman kerran ennen kuin se laajenee.
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Ongelmanratkaisuja

Vian tai ongelman ilmaantuessa voit kokeilla allaolevia ongelmanratkaisuja. Jos niistä ei ole apua tai et tiedä, kuinka
edetä, ole yhteydessä Sonos Customer Support -palveluun ja autamme sinua mielellämme.

• Asiakaspalvelu / Customer Support
• Web-sivusto: Käy osoitteessa  www.sonos.com/support. Siellä voit käydä Forums-sivulla, selailla Frequently

Asked Questions (FAQ) tai pyytää apua.
• Sähköposti: support@sonos.com
• Käy myös tukisivustolla (Customer Support PLAYBAR Reference Center) osoitteessa

http://moreinfo.sonos.com/PLAYBAR.

PLAYBAR:ia ei tunnisteta asennuksen aikana

• Annoitko Sonoksen tarkistaa päivitykset? SONOS BPLAYBAR vaatii ohjelmistoversion 4.0 tai uudemman.

• Onko virtajohto kiinni kunnolla? Tarkista, että virtajohto on kiinni tukevasti ja samalla tasolla PLAYBAR:in pinnan 
kanssa.

• Jos kyse ei ole ylläolevista, myös verkko tai palomuuri voi estää SUB:in yhdistymisen Sonos-järjestelmään.
Siirrä Sonos-laitteet lähemmäs toisiaan.

Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta käytettäessä kaapeli-, sateliitti- tai digiboxi- 
kaukosäädintä
Kun kytket pois TV:n kaiuttimet, voi ruudussa näkyä häiritseviä ja sekoittavia viestejä, kun säädät PLAYBAR:in 
äänenvoimakkuutta. Tämä voi olla muistutus siitä, että TV:n kaiuttimet ovat pois päältä tai ääni-indikaattori ei toimi 
PLAYBAR:issa. Jos sinulla on ohjelmoitava kaukosäädin, yritä alla olevia ohjeita. Niiden avulla muutat kaukosäätimen 
asetuksia siten, että säädin lähettää käskyn siten, että vain PLAYBAR tunnistaa sen ja viesti ei enää tule näkyviin ruudulle. 

Tarkista ohjeet kaukosäätimen manuaalista tai seuraa on-line-ohjeita ruudulla. Tarkat ohjeet vaihtelevat merkkien välillä. 
Jos et löydä ohjeita, katso sivulta 30 mahdollisesti löytyviä linkkejä "Lähdelinkkejä". Jos käyttämäsi laitteen tai palvelun 
linkki ei ole listalla, ole yhteydessä kaapeliverkkosi palvelutuottajaan. 

Tunnista käyttämätön laite
Käyttämäsi kaukosäädin voi hallinnoida useita eri laitteita. Laitteet ovat yleensä merkittynä kaukosäätimen yläosassa ja 
merkittynä TV/Cable/CBL/STB/DVD/AUX. Tunnista laite, joka ei ole käytössä (esim. AUX). 

Varoitus! Älä missään olosuhteissa avaa laitteita – sähköiskunvaara! 
Vain valtuutettu Sonos-korjaaja voi korjata rikkoutuneen tai viallisen tuotteen. 
Muun korjaajan käyttö laukkauttaa takuun. Ota yhteys Sonos Customer Support-
palveluun lisätietoja saadaksesi. 
Etusäleikön kangas ei ole irroitettavissa. Yritys poistaa se voi vahingoittaa PLAYBAR:ia.

mailto:support@sonos.com
http://www.sonos.com/support
http://moreinfo.sonos.com/PLAYBAR
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Jos kaukosäätimesi ei anna ohjelmoida uusia laitteita, sinun kannattaa ehkä ostaa universaalikaukosäädin, jonka avulla 

hallinnoit laitteita helpommin. Sonos suosittelee Logitech® Harmony® -universaalisäädintä. Katso sivu 26.

Ohjelmoi käyttämätön laite
Ohjelmoidessasi käyttämättömän laitteen lisäät uuden volyymikäskyn kaukosäätimeen. 
Tarkista ohjeet kaukosäätimen manuaalista tai seuraa on-line-ohjeita ruudulla. Tarkat ohjeet vaihtelevat merkkien välillä. 
Jos et löydä ohjeita, katso sivulta 30 mahdollisesti löytyviä lisätietoja "Lähdelinkkejä". Jos käyttämäsi laitteen tai palvelun 
linkki ei ole listalla, ole yhteydessä kaapeliverkkosi palvelutuottajaan. 

• Valitse ohjelmointikoodien listalta SONOS-koodi, jos se on listalla.

• Jos SONOS ei ole listattuna, valitse joku muu laitemerkki paitsi EI käyttämäsi television merkki tai televisoon
liitettyjen laitteiden merkki. Jos sinulla on esimerkiksi Vizio TV ja Samsung Blu-ray -soitin, valitse Panasonicin koodi
listalta.

• ÄLÄ aloita koodien automaattista hakua.

Lukitse kaukosäädin uuteen volyymikäskyyn 
Lukitsemalla volyymisäädön uuteen laitteeseen takaat, että kaukosäädin lähettää aina oikean käskyn. 
Tämä toiminto on todennäköisesti nimellä volume lock tai volume punch through kaukosäätimesi ohjeissa. 

Aseta PLAYBAR toimimaan näillä uusilla käskyillä 
Katso sivu 10 "Kaukosäätimen asetukset".

Tarkista,   että  ongelma   on   ratkaistu 
Jos sama ongelma jatkuu, kokeile ongelmanratkaisua yllä olevien ohjeiden avulla valitsemalla toinen valmistajamerkki 
kuin ohjelmoitaessa käyttämätön laite. 
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Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta käytettäessä universaalia kaukosäädintä

Kun kytket pois TV:n kaiuttimet, voi ruudussa näkyä häiritseviä ja sekoittavia viestejä, kun säädät PLAYBAR:in 
äänenvoimakkuutta. Tämä voi olla muistutus siitä, että TV:n kaiuttimet ovat pois päältä tai ääni-indikaattori ei toimi 
PLAYBAR:issa. Muuta alla olevien ohjeiden avulla universaalin kaukosäätimen avulla asetuksia siten, että viesti ei enää tule 
näkyviin säätäessäsi PLAYBAR:in äänenvoimakkuutta. 

Jo sinulla ei ole universaalia kaukosäädintä, Sonos suosittelee Logitech® Harmony® -säädintä. 

Jos käytät Logitechin universaalia kaukosäädintä
Jos tämä kaukosäädin on uusi ostos, sinun täytyy ensin perustaa Logitech-käyttäjätili ja asentaa Harmony Remote-
ohjelmisto. Seuraa sen jälkeen alla olevia ohjeita ja lisää PLAYBAR uudeksi laitteeksi.

1. Liitä Harmony-kaukosäädin ja tietokone USB-kaapelilla, joka on mukana Logitechin pakkauksessa.

2. Aloita Logitech Harmony Remote -ohjelmisto tai mene sivustolle  www.logitech.com/myharmony ja kirjaudu 
tilillesi. (Se, minne sinut ohjataan, riippuu ostamasi Logitechin universaalin kaukosäätimen malllista.)

3. Valitse Add Device -asetus.

4. Valitse yksi seuraavista:

• Jos käytät Logitech Harmony Remote -ohjelmistoa:
• Valitse SONOS valmistajaksi ja syötä PLAYBAR mallinimeksi/-numeroksi. Jos SONOS PLAYBAR ei ole heidän 

tietokannassaan, sinua pyydetään lisäämään se.
• Vahvista, että olet lisännyt tiedot oikein ja tallenna.

• Jos käytät My Harmony -websivustoa:
• Kirjoita SONOS valmistajaksi PLAYBAR mallinimeksi. Jos SONOS PLAYBAR ei ole heidän tietokannassaan, sinua 

pyydetään vahvistamaan valintasi tai tekemään uusi valinta.
• Vahvista, että olet lisännyt tiedot oikein ja tallenna.

Jos käytät jotain muuta kaukosäädintä 
Seuraa ohjeita sivulla 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta käytettäessä kaapeli-, sateliitti- 
tai digiboxikaukosäädintä".

Huom! Jos tämä kaukosäädin on uusi ostos, sinun täytyy ensin perustaa Logitech-
käyttäjätili ja asentaa Harmony Remote-ohjelmisto.

http:\\www.logitech.com—yharmony
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TV-kaiuttimien poiskytkentä

Asennuksen aikana sinua pyydetään kytkemään pois television kaiuttimet, jotta ääni tulee vain PLAYBAR:ista. 

Emme valitettavasti voi tarjota kaikkien mallien käyttöohjeita, kokeile siis alla olevia ohjeita.  

Jos et saa kytkettyä TV:n kaiuttimia pois, katso ohjeet TV:n mukana tulleesta käyttöohjeesta. 

1. Valitse Menu- tai Setup-näppäin television kaukosäätimestä (ei kaapelikaukosäätimestä). 

Näkyviin tulee on-screen-menu.
2. Valitse toiminto, joka hallinnoi television äänitoimintoja (audio).

3. Valitse sopiva toiminto samuttaaksesi (turn off)  television kaiuttimet. Riippuen TV:n merkistä ja mallista se voi olla:

• Off / On
• External Speaker / Television Speaker
• Audio System / Television Speaker

Lihavoidulla merkitty sammuttaa TV:n kaiuttimet.

• Jos mikään näistä ei sovellu televisioosi, etsi asetusta, joka vaihtaa TV:stä ulostulevan dataa (Variable ja Fixed) ja 
muuta asetuksia.

TV-kaiuttimet eivät kytkeydy pois
Sinun kannattaa yrittää saada TV:n sisäiset kaiuttimet pois käytöstä.  Kuitenkin joissain TV-merkeissä (esim. Toshiba ja  
Dynex) ei ko. asetusta ole. Jos et saa kytkettyä TV:n kaiuttimia pois, seuraa alla olevia ohjeita. 

1. Säädä television kaukosäätimellä TV:stä ääni pois - älä käytä mykistysnäppäintä (Mute).

2. Käytä tästä eteenpäin vain ja ainoastaan PLAYBAR:in äänenvoimakkuuden säätöä.

Huom! Tämä menuvalinta on yleensä nimellä Audio, Sound, Tools tai Options. Se voi 
olla esitetty myös musiikkinuottimerkillä.
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LED-indikaattorivalon selityksiä

Tila LisätietojaPLAYBAR-tilaindikaattori 

Jatkuva valkoinen Kytketty verkkovirtaan 
ja Sonos-järjestelmään

Jatkuva vihreä

Vilkkuva valkoinen 

Vilkkuva valkoinen ja vihreä

Mykistetty

Käynnistyy

Ei yhteydessä Sonos-

soittimeen

Vilkkuva keltainen Varoitustila PLAYBAR:issa on havaittu häiriötila ja äänen voimakkuus 
lasketaan 75%:iin.

• Tarkista, että tuuletusaukko on vapaa
• Tarkista kaiuttimien kytkennät
• Tarkista, että huoneen lämpötila on alle +40° C
• Tarkista, ettei PLAYBAR ole suorassa auringonvalossa

Mykistä ja vapauta Sonos-laite vuorotellen 
Irrota PLAYBAR ja anna sen jäähtyä usean minuutin ajan

Vilkkuva keltainen ja sitten valkoinen Häiriötila Jos ylläoleva häiriötila ei korjaudu, Sonos-laite mykistää itsensä 
automaattisesti lisävahinkojen estämiseksi. 
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Tärkeää turvallisuustietoa
Lue nämä ohjeet ja kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin. Säilytä ohjeet helposti löydettävässä paikassa. 
Varmista, että kaikki huoneistossa asuvat ovat tietoisia ohjeista ja varoituksista.

Sijoitus

• Älä sijoita laitetta lämmönlähteen (patterin, lämmittimen, lieden tai muun lämpöä tuottavan laitteen) viereen,
suoraan auringonpaisteeseen tai pölyiseen ympäristöön (puuverstaaseen tms.)

• Älä sijoiteta laitetta alttiiksi syttyville nesteille ja kaasuille.

• Älä sijoita laitetta pieneen suljettuun tilaan (laatikkoon, kaappiin tai sängyn/sohvan alle), jossa ilmanvaihto 
on rajallinen. PLAYBAR:in molemmissa päissä pitää olla tyhjää tilaa vähintään 30 cm.

• Huolehdi, että virtakaapelin yli ei kuljeta tai se ei joudu muuten puristuksiin. Huomioi tämä etenkin pistokkeessa 
ja laitteen liittimessä. Pidä virtajohto helposti poiskytkettävissä ja näkyvillä.

• Laitetta ei saa käyttää veden läheisyydessä. Vältä laitteen sijoitusta lähelle kylpyammetta, keittiöallasta,
pesuallasta, uima-allasta tai muuta vastaavaa paikkaa.

• Jos kiinnität PLAYBAR:in seinälle, käytä PLAYBAR-seinäasennussarjaa (Wall Mount Kit), joka on ostettavissa erikseen.
Seuraa asennusohjeita tarkasti. Huono tai riittämätön kiinnitys voi pudottaa laitteen ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kunnollinen ilmanvaihto

• Jätä noin 2,5 cm vapaata tilaa laitteen sivuille ja yläpuolelle, jotta kunnon ilmanvaihto on mahdollinen.

• Ilmanvaihtoa ja ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää pöytäliinoilla, verhoilla tai sanomalehdillä.

• Älä kaada tai päästä vieraita aineksia laitteen sisään. Jos niin kuitenkin pääsee käymään, irrota laite sähköverkosta 
ja ole yhteydessä Sonokseen lisätietoja saadaksesi.

Käyttö

• Älä käsittele tuotetta märin käsin.

• Älä sijoita laitteen päälle mitään (esim. vaasia, kahvikuppia, ruukkukasveja, kirjoja, lehtiä tms.).

• Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia liittimiä ja varusteita.

• Kytke laite pois verkkovirrasta ukonilman aikana tai jos se on poissa käytöstä pitkiä aikoja.

• Älä koskaan pura tai tee muutoksia laitteeseen.

• Jos PLAYBAR on asennettu seinälle, älä koskaan riipu PLAYBAR:istä tai sen kiinnikkeistä.
• Jos PLAYBAR on asennettu seinälle, tarkista säännöllisesti ruuvien ja kiinnikkeiden kireys.

Puhdistus ja ylläpito

• Älä päästä laitetta pölyyntymään (esim. pöly, lemmikkien karvat tms.).

• Puhista etusäleikön kangas imuroimalla käyttäen letkun päätä tai liikkumatonta harjaspäätä.
Älä käytä liikkuvia harjaksia.
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• Voit käyttää nukkaharjaa kankaan puhdistukseen. Älä käytä kangasliinaa tai tarrarullaa.
• Puhdista PLAYBAR:in muut osat pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdistusaineet voivat vahingoittaa Sonos-laitteen 

pintaa.

• Älä käytä puhdistukseen kemiallisia puhdisteita (esim. alkoholi, bentseeni, tinneri) tai helposti syttyviä pesuaineita.

• Kaikki huoltotoimenpiteet ovat luvallisia vain valtuutetulla Sonos-huoltohenkilöstöllä. Huolto tarvitaan, jos laite on
vaurioitunut, esim. jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai se on jäänyt
sateeseen tai kosteuteen.

Lähdelinkkejä
Jos tarvitset apua televisioosi tai siihen liitettyjen laitteiden kanssa, löydät useita käyttöoppaita osoitteesta

http://tv.manualsonline.com/.
Jos et löydä etsimääsi, katso apua alla olevista linkeistä. 

AT&T
www.att.com/esupport/
BRIGHT HOUSE NETWORKS
http://support.brighthouse.com
BT VISION
http://www.bt.com/help/home
CABLEVISION (OPTIMUM)
www.optimum.net/Support/Guides
CABLENET
http://cablenet.com.cy/faqs/
CHARTER
www.myaccount.charter.com/customers/support.aspx
COMCAST
http://customer.comcast.com/help-and-support/cable-tv

COX
www.cox.com/support/digitalcable/hdtv/
CYFROWY POLSAT
www.cyfrowypolsat.pl/
DIRECT TV
http://support.directv.com/
DISH NETWORK
www.mydish.com/support/manuals

Varoitus!  Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteuteen – tulipalon tai sähköiskun vaara!

http://customer.comcast.com/help-and-support/cable-tv
http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://support.directv.com/
http://www.mydish.com/support/manuals
http://www.cox.com/support/digitalcable/hdtv/
http://www.att.com/esupport/
http://support.brighthouse.com
http://www.bt.com/help/home
http://cablenet.com.cy/faqs/
http://www.myaccount.charter.com/customers/support.aspx
http://www.optimum.net/Support/Guides
http://tv.manualsonline.com/
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KABEL DEUTSCHLAND
www.kabeldeutschland.de/info-service/
RCN
www.rcn.com/help
SKY DIGITAL
www.sky.com/helpcentre/
TIME WARNER CABLE
www.timewarnercable.com/support/

VERIZON
www22.verizon.com/Support/Residential/tv.htm
VIRGIN MEDIA
http://help.virginmedia.com/system

http://www.timewarnercable.com/support/
http://www22.verizon.com/Support/Residential/tv.htm
http://www.sky.com/helpcentre
http://help.virginmedia.com/system
http://www.kabeldeutschland.de/info-service/
http://www.rcn.com/help
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