
Move



Ülevaade Move on vastupidav, akutoitega 
nutikas kõlar sise- ja välistingimustes 
kasutamiseks 
kuulamine- 

Laetav aku kestab kuni 10 tundi. Laadige lihtsalt, 
asetades Move laadimisalusele - pole vaja pistikuid ega 
lisajuhtmeid. Kui soovid voolu teel, kasuta ühilduvat 
USB-C-laadijat (müüakse eraldi). 

Ilmastikukindel disain on ideaalne grillimiseks, 
basseinipidudeks ja muuks. 

 

Vooge sisu üle WiFi või Bluetoothi®. 
 

Vaba juhtimine Sonos S2 või Sonos S1 rakenduse, 
kõlari puutetundliku juhtimise või hääle abil. 

 

Ühildub kõigi teie teiste Sonose kõlaritega mitme ruumi 
kuulamiseks. 

 

Vaadake Setup, kui olete valmis oma Sonose süsteemi 
Move lisama. 



Juhtseadmed ja tuled 
 
 

Helitugevus üles 

(paremal) Helitugevus 

alla (vasakul) 

Helitugevuse reguleerimine Puudutage ja hoidke all, et 
kiiresti 

muuta helitugevust. 
Märkus: Helitugevuse 
reguleerimiseks saate 
kasutada ka Sonose 
rakendust ja 
hääljuhtimist. 

 
 
 
 
 
 

Mängi/pause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järgmine/eel
mine 

Muusika esitamiseks 
või peatamiseks 
vajutage üks kord. 

Vajutage ja hoidke all, 
et lisada muusikat, 
mis mängib teises 
ruumis. 

 
 
 

Järgmise loo juurde 
hüppamiseks nipsake 
paremale. 

Nipsake vasakule, et 
minna eelmise loo 
juurde. 

Märkus: Raadiojaama 
kuulates ei saa edasi- ega 
tagasi liikuda. 

 
 



 

 

Mikrofoni sisse- või 
väljalülitamiseks 
koputage: 

Kui mikrofonituli on 
sisse lülitatud, on 
saadaval hääljuhtimine 
ja mikrofonist sõltuvad 
funktsioonid, nagu 
automaatne Trueplay. 

 

 
 
 
 

Mikrofon 

Kui valgus on välja 
lülitatud, ei ole 
hääljuhtimine ja 
mikrofonist sõltuvad 
funktsioonid, nagu 
automaatne Trueplay, 
saadaval. 

 
Märkus: Kui olete 
paigaldanud häälteenuse 
ja mikrofon on välja 
lülitatud, saate siiski 
kasutada häälkäsklusi. 
Lihtsalt vajutage ja hoidke 
all  - pole vaja alustada 
äratussõnaga. Kui 
vabastate mikrofoni 
nuppu, lülitub 
hääljuhtimine uuesti välja. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Staatusvalgus 

Kuvab toote ühenduse 
WiFi või Bluetoothiga, 
näitab, kui helitugevus on 
vaigistatud, ja annab 
märku vigadest. 
Lisateave 

 

https://faq.sonos.com/led


 

 

Näitab aku olekut: 

Oranži vilkuv valgus 
näitab aku tühjenemist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akutuli 

Täiesti oranž, kui see 
alustab laadimist. Tuli 
võib põleda mitu 
minutit, sõltuvalt 
sellest, kui madal on 
aku tühi. Kui tuli 
kustub, jätkab aku 
laadimist. 

 
Aku säästja: Aku 
säästmiseks saate 
seadistada Move'i 
automaatselt välja 
lülituma, selle asemel, et 
minna puhkeolekusse. 
Mine aadressile  > 
System ja valige Move. 
See ei ilmu Sonose 
rakenduses enne, kui see 
on uuesti sisse lülitatud. 

Märkus: Move'i ülejäänud 
aku kestus on Sonose 
rakenduses alati nähtav. 

 
 
 
 
 
Märkus: Kui te ei soovi lubada esitamist või helitugevuse reguleerimist kõlarite puutetundliku 
juhtimise abil, saate need ruumi seadetes välja lülitada. 



Ühenduspaneel 
 

 
 
 

Toitenupp Vajutage  sisselülitamiseks, lühiajaline vajutus 
puhkeolekusse lülitamiseks, 
pikaajaline vajutus (5 sekundit) 
väljalülitamiseks. 
Kui Move on laadimisalusest välja 
lülitatud, läheb see aku säästmiseks 
puhkeolekusse, kui te seda ei kasuta. 
Ärkamiseks vajutage lihtsalt 
toitenuppu. 

 
 

Liitumisnupp  Vajutage seadistamise ajal Sonose 
süsteemi ühendamiseks. 

 
 

Käepide Võimaldab lihtsat tõstmist ja 
kandmist, nii et saate kõlarit igale 
poole kaasa võtta. 

 
 

Bluetooth/WiFi ümberlülitusnupp Lülitab ümber Bluetooth ja WiFi vahel. 
Kasutage seadistamiseks WiFi-
ühendust, striimige sisu WiFi või 
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USB-C  portKasutage ühilduvat USB-C 
laadijat, et laadida seadet teel olles. 

USB-porti võib kasutada ka 
diagnostika eesmärgil. (See ei 
saa mängida suuri andmefaile, 
nagu mõned muusikafailid). 

 

Märkus: USB-C kaabel ei kuulu 
komplekti. 

 
 
 

Laadimisdokki (kaasas) Seadke Move laadimisalusele 
lihtsaks laadimiseks - lisajuhtmeid 
või -kaableid pole vaja. 

 
 

Valige asukoht 
Saate oma kõlarit panna peaaegu kõikjale. Maksimaalse jõudluse saavutamiseks on siin 
mõned suunised: 

Move kõlab suurepäraselt isegi siis, kui see on paigutatud seina äärde või riiulile. Parima 
jõudluse saavutamiseks jätke vähemalt 2,5 cm (1") ruumi kõlari tagakülje ümber. 

 

See on ülimalt vastupidav. Vastupidava väliskesta ja IP56 klassifikatsiooniga Sonos Move 
on ehitatud nii, et see peab vastu kukkumistele, põrutustele, niiskusele, tolmule, UV-
kiirgusele ja äärmuslikele temperatuuridele. Lihtsalt ärge jätke seda vihma kätte ja pidage 
meeles, et kaasasolev laadimisalus on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. 

 

Kui mikrofon on sisse lülitatud, häälestab kõlar end ise automaatse TrueplayTM abil, et 
tagada hämmastav heli, olenemata sellest, kus sa oled ja mida kuulad. 

 

Ärge kasutage ega hoidke Sonos Move'i tagurpidi. 
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Bluetooth sidumine 
1. Lülitage Bluetooth seadme seadetes sisse. 

 
2. Vajutage režiimi nuppu Move tagaküljel, et lülituda Bluetoothile. 

 
3. Valige Bluetoothi seadetes saadaval olevate seadmete nimekirjast Move. Kui seda seal 

ei ole, vajutage ja hoidke all režiiminuppu ning valige selle ilmumisel nimekirjast Move. 
Kui seade on Move'iga ühendatud, kõlab kinnitustoon. Nad ühenduvad automaatselt, kui 
järgmine kord lülitate Move'i Bluetoothile. 

 

Režiimide vahetamine 
Seadistage Move WiFi-sse, seejärel kasutage Move'i tagaküljel olevat režiimilülitit, et 
vahetada Bluetooth ja WiFi vahel. Kui kasutate Bluetoothi esimest korda, peate Move'i oma 
seadmega siduma. Pange see Bluetooth-režiimile ja teie mobiilne seade ühendub järgmisel 
korral automaatselt. 



Laadimine 
 
 
 
 
 
 

Lihtsalt asetage Move laadimisalusele, et 
seda saaks hõlpsasti laadida - 
lisajuhtmeid või -kaableid pole vaja. 

 
 
 
 
Laadimisalus 

Veenduge, et kõlar on korralikult alusele 
asetatud ja laadimiskontaktid puutuvad 
kokku. 

 
Laadimisalus on mõeldud ainult 
siseruumides kasutamiseks - hoidke see 
kindlasti kuivana. 

 
Vihje: Move'i ülejäänud aku kestus on 
Sonose rakenduses alati nähtav. 

 
 

 

 

USB-C port 

Laadimiseks liikvel olles. 
 
Kasutage ühilduvat USB-C-laadijat (C-
tüüpi PD-toite 45W, 20V/2,25A). 



Mikrofon sisse/välja 
Mikrofoni kasutatakse hääljuhtimiseks ja mikrofonist sõltuvate funktsioonide, näiteks Trueplay 
häälestuse jaoks. Mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage  - mikrofoni LED-tuli annab 
teile teada, kui teie häälassistent kuulab. 

Kui mikrofonituli põleb: 

Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine sisse lülitatud ja valmis vastama. 
 

Saadaval on mikrofonist sõltuvad funktsioonid nagu Trueplay. 
 
Kui mikrofonituli on välja lülitatud: 

Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine välja lülitatud. 
 

Mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu Trueplay, ei ole saadaval. 
 

Häälteenused 
Kasutage oma häält, et juhtida oma Sonose süsteemi mis tahes Sonose häälevõimelise 
toote abil - mängige ja kontrollige sisu, suurendage või vähendage helitugevust ja muudki. 

Sonose hääljuhtimine: kontrollige kogu oma Sonose süsteemi käed-vabaduse ja 
võrratu privaatsusega. Sonos Voice Control on kasutusvalmis - selle lisamine kõlarite 
seadistamisel võtab vaid paar sekundit. Lisateave 

 

Amazon Alexa: teil on vaja Sonose rakendust ja Alexa rakendust koos Sonose 
oskusega. Mõlemas rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. Lisateave 

 

Google Assistant: vajate Sonose rakendust ja Google Assistant'i rakendust. Mõlemas 
rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. Lisateave 

 

Siri: selleks on vaja rakendust Apple Home. Lisa oma AirPlay2-ühilduvad Sonose kõlarid 
rakendusse Apple Home ja kasuta seejärel iPhone'i, iPadi või Apple TV-d, et paluda Siril 
muusikat esitada (praegu on see piiratud Apple Musicuga). Lisateave 

 

Märkus: hääljuhtimine ei ole veel igas riigis toetatud - see funktsioon on saadaval niipea, kui 
Sonos ja häälteenus teie piirkonnas koos käivituvad. 

https://faq.sonos.com/settingupalexa
https://faq.sonos.com/thegoogleassistant
https://faq.sonos.com/siri


Trueplay™ 
Iga ruum on erinev. Trueplay häälestus mõõdab, kuidas heli peegeldub seintelt, mööblist ja 
teistelt pindadelt ruumis, ning häälestab seejärel teie Sonose kõlarit, et see kõlaks 
suurepäraselt, olenemata sellest, kuhu te selle paigutasite. 

Trueplay töötab iOS-mobiilsideseadmetel, millel on iOS 8 või uuem. Tuningu ajal liigute 
ruumis ringi, hoides käes oma mobiilseadet. 

1. Valige  > Süsteem ja valige ruum, mida soovite häälestada. 
 

2. Alustamiseks valige Trueplay Tuning. 
 
Märkus: Trueplay häälestus ei ole saadaval, kui teie iOS-seadmes on VoiceOver sisse 
lülitatud. Enne kõlarite häälestamist lülitage VoiceOver oma seadme seadetes välja. 

Auto Trueplay 

Kaasaskantavad Sonose tooted, nagu Sonos Roam ja Move, võivad end automaatselt 
häälestada. Auto Trueplay kasutab teie kõlarite mikrofoni, et tuvastada keskkonda ja teha 
perioodilisi häälestusi, nii et saate suurepärase heli, kus iganes teie kõlar on ja mida iganes te 
kuulate. 

Avage  > Süsteem ja valige oma kaasaskantav kõlar, et lülitada sisse automaatne Trueplay. 
 

Seadistage stereopaar 
Ühendage kaks Sonose kõlarit samas ruumis, et saada laiem stereokogemus. Üks kõlar on 
vasak kanal ja teine parem kanal. 

Märkus: Sonose kõlarid stereopaaris peavad olema sama tüüpi. 
 

1. Paigutage kõlarid üksteisest 8 kuni 10 jala kaugusele. Teie lemmikkuulamiskoht 
peaks olema 8 kuni 12 jala kaugusel paaris kõlaritest - väiksem vahemaa suurendab 
bassi, suurem vahemaa parandab stereokujundust. 

2. Mine aadressile  > Süsteem. 
 

3. Valige üks kõlaritest, mida soovite stereopaaris kasutada, ja valige seejärel Stereopaari 
seadistamine, et alustada. Lisateave 

https://faq.sonos.com/stereopairs


Toote seaded 
Saate Sonose tooteid kohandada vastavalt oma ümbrusele. Mine aadressile  > Süsteem ja 
vali toode. 

 

 
 
Ruumi nimi 

Kui liigutate kõlarit uude ruumi, saate 
selle nime seadetes muuta. 

 
 

 

 
 
 
 

Lülita WiFi välja 
 
(ei ole saadaval kaasaskantavate 
toodete puhul) 

Saate kõlari WiFi välja lülitada, kui see on 
Ethernet-kaabli abil võrku ühendatud. See 
vähendab energiatarbimist ja võib 
parandada mõnede juhtmega kõlarite 
ühenduvust. 
Selliste toodete nagu Amp ja Port puhul 
võib WiFi väljalülitamine vähendada 
sisetemperatuuri, kui need on paigutatud 
riiulisse või virnastatud. Lisateave 

 
 

 

Sonose tooted on varustatud 
eelseadistatud ekvalisatsiooni 
seadistustega. Saate muuta 

EQ heliseadistused (bass, kõrged helid, 
tasakaal või 

helitugevus) vastavalt teie isiklikele 
eelistustele. Lisateave 

 
 
 
 
Trueplay 

Trueplay kohandab heli vastavalt 
ümbrusele ja sisule. Kaasaskantavad 
tooted võivad end automaatselt 
häälestada. Lisateave 

 
 

 
 
Mahtude 
piiramine 

Iga ruumi jaoks saab määrata 
maksimaalse helitugevuse. Lisateave 

 
 

 
 
 
 

https://faq.sonos.com/togglewifi
https://faq.sonos.com/eqsettings
https://faq.sonos.com/tunetrueplay
https://faq.sonos.com/maxvol


 

 
 
 
 
Staatusvalg
us 

Näitab kõlari ühendust WiFi-ühendusega, 
näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja 
annab märku vigadest. Lisateave 

Märkus: Kui valgus on häiriv, saate selle 
seadetes välja lülitada. 

 
 

 

 
 
 
Puutejuhtimine 

Saate keelata oma kõlari puutetundliku 
juhtimise. Seda võib soovida teha, et laps 
või uudishimulik lemmikloom ei saaks 
kogemata reguleerida taasesitust või 
helitugevust. Lisateave 

 
 

 
 
 
Aku säästja 

 
(ainult kaasaskantavate 
toodete puhul) 

Aku säästmiseks saate seadistada oma 
kaasaskantava kõlari automaatselt välja 
lülituma, selle asemel, et minna 
puhkeolekusse. See ei ilmu Sonose 
rakenduses enne, kui see uuesti sisse 
lülitatakse. 

 
 

https://faq.sonos.com/led
https://faq.sonos.com/touchcontrols


 

 

Kui Sonose tootega on ühendatud 
projektor, plaadimängija, stereoseade või 
muu heliseade, saate neid line-in seadeid 
kohandada: 

Allikanimi: Valige line-in seadme 
nimi. 

 

 
 
 

Line-In 
 
(Sonose toodete puhul, millel on line-in 
võimalus) 

Allikate tase: Reguleerige line-in allika 
taset, kui leiate, et vaikimisi seadistatud 
helitugevus on liiga vaikne või 
moonutatud. 

 
Audio viivitus: Lisage viivitus line-in-
allika ja Sonose vahel, et vähendada 
heliprobleemide tekkimise võimalust, 
kui mängite line-in-heli grupi kõlaritel. 

 

Automaatne mängimine: Valige 
ruum, kui soovite, et line-in heli 
hakkaks automaatselt mängima, kui 
Sonos tuvastab signaali line-in 
pordist. (Autoplay on vaikimisi välja 
lülitatud). 



Spetsifikatsioonid 
 
 

Funktsioon Kirjeldus 
 
 
Audio 

 
 

Võimendi Kaks D-klassi digitaalvõimendit. 
 
 
 
 
Tweeter 

Üks tweeter loob terava ja täpse 
kõrgsagedusreaktsiooni. 

 
 

 

 

Keskmine 
kõlar 

Üks midwoofer tagab keskmiste 
vokaalsageduste ja sügava, rikkaliku bassi 
usaldusväärse taasesituse. 

 
 

 

Kaugvälja mikrofonide massiivi. 
 

 
Mikrofonid 

Mikrofoni LED, mis on kõvasti 
ühendatud häälmikrofonide juurde, et 
oleksite alati teadlik, kui mikrofon on 
aktiivne. 

 
 

 

 

Hääl Integreeritud hääljuhtimine. 
 
 

 
VÕRGUSTIK* 

 
 
 

 

Juhtmevaba ühendus 
Ühendub WiFi võrku mis tahes 
802.11a/b/g/n 2,4 või 5GHz ringhäälingu 
võimelise ruuteriga. 

 
 

 
 
 



 

 

Funktsioon Kirjeldus 
 
 
ÜLDINE 

 
 
 

 
 
Toiteallikas 

Laadimisalus: 100-240VAC, ~50/60Hz, 
1.2A. Väljund: 2,5A, 45,0W. 
USB-port: 20V/2,25A. 

 
 

 

 
 
 
 
Akupakett 

Mahtuvus: 2420-2500maH 
 
Asendamine: Lisateabe saamiseks 
külastage meie veebisaiti. 

Kõrvaldamine: Kontrollige oma piirkonna 
nõuetekohase kõrvaldamismeetodi 
kindlaksmääramiseks oma kohaliku 
jäätme- või ringlussevõtuettevõtte juures. 

 
 

 

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) 9.44 x 6.29 x 4.96in (240 x 160 x 126mm) 
 
 

 
Kaal 6.61lb (3.0kg) (koos akuga) 

 
 

 
Töötemperatuur 32° kuni 113° F (0° kuni 45° C) 

 
 

 
Säilitustemperatuur -13° kuni 158° F (-25° kuni 70° C) 

 
 
 

 
 
 
Niiskuskindel 

Move vastab IP56 vee- ja 
tolmukindlusele. Lihtsalt ärge jätke seda 
märja vihma kätte. 

Märkus: Move'ile lisatud laadimisalus on 
mõeldud ainult siseruumides 
kasutamiseks. 

 
 

 
 



 

 

Funktsioon Kirjeldus 
 
 
 
Toote 
viimistlus 

Must musta võrega, valge valge võrega 

 
 

 
 
Pakendi sisu 

Sonos Move, laadimisalus ja 
kiirkäsiraamat. 

 
* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata. 



Oluline ohutusalane teave 
Ettevaatust: Plahvatusoht, kui aku on valesti vahetatud. Asendage ainult sama või 
samaväärset tüüpi. 

1. Lugege neid juhiseid. 
 

2. Hoidke neid juhiseid. 
 

3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi. 
 

4. Järgige kõiki juhiseid. 
 

5. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad 
puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. 
Sonose tooted, mille põhjas on kummist rõngad, näiteks Move, One ja One SL, võivad 
mõnel polüuretaaniga töödeldud pinnal jätta nõrga rõnga. Seda rõngast saab hõlpsasti 
eemaldada, pühkides seda niiske lapiga. 

 
6. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele. 

 
7. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, küttekollete, ahjude või 

muude soojust tootvate seadmete lähedusse. 
 

8. Ärge pange patareisid (akupaketti või paigaldatud patareisid) liigse kuumuse, näiteks 
päikese või tule kätte. 

 
9. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, 

mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub. 

10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid. 
 

11. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, 
vooluvõrgust välja. 

 
12. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on 

vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on 
kahjustatud, seadmesse on voolanud vedelikku või kukkunud esemeid, seade on 
sattunud tugeva vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha 
kukkunud. 

13. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada. 



Hoiatus: Sonos Move vastab IP56 veekindluse tasemele. Tulekahju- või elektrilöögiohu 
vähendamiseks ärge pange seda seadet märja vihma kätte. 
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