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Ülevaade Kompaktne traadita subwoofer julge 

bass- 

Lisab koheselt sügavale bassimõõtmele teie heli 

kuulamise kogemuse. 

Kahekordsed jõukatkestavad bassikõlarid 

neutraliseerivad suminat ja moonutusi. 

Kompaktne tõlgendus meie esmaklassilisest traadita 

subwooferist, mis sobib ideaalselt väikesesse või 

keskmise suurusega ruumi ja madalale kuni mõõdukale 

helitugevusele. 
 

Saate Sonose tooteid omavahel kombineerida, et luua 

oma juhtmevaba helisüsteem, ning saate seda igal ajal 

täiendada. 
 

Vaadake Setup, kui olete valmis lisama Sub Mini oma 

Sonose süsteemi (veenduge, et Sonose toode, mida 

kavatsete koos Sub Miniga kasutada, on juba 

seadistatud). 



Juhtseadmed ja nupud 
 

 
 
 

Keskne  tunnelTõhusalt liigutab õhku, et 

maksimeerida bassi. 

 
 

Ethernet-portKasutage Ethernet-kaablit, kui soovite ühendada ruuteriga 

(valikuline). 

 
 

Vahelduvvoolu (võrgu)  sisendKasutage pistikupessa 

ühendamiseks ainult kaasasolevat 

toitejuhet. (Kolmanda tootja 

toitejuhtme kasutamine muudab 

garantii kehtetuks.) Kasutage 

kindlasti teie riigile sobivat 

toiteadapterit. 
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Seisundi  märgutuli Näitab  toote ühendust 

WiFi-ühendusega, näitab, kui 

helitugevus on vaigistatud, ja annab 

märku vigadest. Lisateave 

Kui valgus on häiriv, saate selle oma 

ruumi seadetes välja lülitada. 

 
 

 
 

Liitumise nupp Vajutage ühendamiseks seadistamise 
ajal. 

 

 

Valige asukoht 

Parima helikogemuse saamiseks asetage Sub Mini püsti selle kõlari lähedale, millega te seda 

kasutada kavatsete. Keskne tunnel võib olla suunatud mis tahes suunas. 

Kui asetate Sub Mini vastu seina või mööblit, jätke piisavalt ruumi, et õhk saaks vabalt läbi 

keskse tunneli liikuda. 

Märkus: Enne Sub Mini lisamist veenduge, et kõlar, millega Sub Mini ühendate, on juba 

süsteemis seadistatud. 

Lisateave ühilduvate toodete kohta. 

 

Ühendage kaablid 
 
 

Ühendage toitejuhe ja ühendage 

Sub Mini. 

 
 

Laadige Sonose rakendus 

rakendustepoest alla, kui teil seda 

veel ei ole. Kasutate seda Sonose 

süsteemi seadistamiseks ja 

juhtimiseks. Lisateavet leiate jaotisest 

Seadistamine. 
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Trueplay™ 

Trueplay paneb professionaalse häälestuse sinu käeulatuses. Trueplay mõõdab teie iOS-

seadme (iOS 8 või uuem) mikrofoni abil teie ruumi ainulaadset akustikat ja optimeerib seejärel 

EQ-d, nii et bass ei kõlaks kunagi mudaselt, karmilt või lamedalt. 

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

 
2. Valige Trueplay Tuning. Tuunimise ajal liigute ruumis ringi, hoides käes oma 

mobiilseadet. 

 

Märkus: Trueplay häälestus ei ole saadaval, kui teie iOS-seadmes on VoiceOver sisse 

lülitatud. Enne kõlarite häälestamist lülitage VoiceOver oma seadme seadetes välja. 

 

Muutke kõlarite paaritamist 

Saate hõlpsasti muuta Sonose toodet, millega Sub Mini on seadistamise ajal ühendatud. 

Sub Mini ühildub enamiku võimendatud Sonose toodetega, millel on S2 tarkvara. Seda 

soovitatakse kasutada koos Beam, Ray, One, One SL ja Symfonisk toodetega. Lisateave 

1. Kui liigutate Sub Mini uude ruumi, ühendage see uuesti ja oodake, kuni olekutuli 

lõpetab vilkumise. 

 

2. Avage  > System (Süsteem) ja valige Sonose toode, millega Sub Mini on ühendatud. 

 
3. Puudutage valikut Remove Sub, seejärel ühendage Sub Mini mõne teise Sonose tootega. 

 
Märkus: Kui Sub Mini on ühendatud Sonose kõlariga, ei kuvata seda süsteemis eraldi. Kõik 

muudatused, mida te selles kõlaris teete, näiteks helitugevus, vaigistamine või muusikavalik, 

mõjutavad ka Sub Mini. 

https://faq.sonos.com/guide/sub-mini-supported


 

Spetsifikatsioonid 
 
 

Funktsioon Kirjeldus 

 

 

AUDIO 
 

 

Võimendi Kaks D-klassi digitaalvõimendit. 
 
 

 

 

Woofers 

Kaks 6-tollist jõukõrvaldajat, mis on 

paigutatud näost-näkku, et vähendada 

suminat, kolinat ja moonutusi. 

 
 

 

 

Arhitektuur 
Hermeetiline kapp neutraliseerib 

moonutused ja parandab bassivastust. 

 
 

 

Sagedusreaktsioon Mängib kuni 25 Hz. 
 
 

 

 

 
Digitaalne 
töötlemine 

Ekvaliseerimise ja täiustatud 

piiramisalgoritmide segu võimaldab Sub 

Minil toota sügavat ja rikkalikku bassi, mida 

tavaliselt seostatakse palju suuremate 

subwooferitega. 

 
 

 

 

 
Reguleeritav 
EQ 

Heliseadistus tasakaalustab automaatselt 

Sub Mini ja Sonose toote(te) tasakaalu. 

Kasutage Sonose rakendust, et 

reguleerida bassi ja helitugevust käsitsi. 

 
 

 

Toide ja ühenduvus 
 

 



Funktsi
oon 

Kirjeldus 

 

 

 

 

Juhtmevaba ühendus 

Ühendub WiFi võrku mis tahes 

802.11a/b/g/n 2,4 või 5 GHz 

ülekandevõimelise ruuteriga. 

 
 

 

Ethernet port 10/100 port ruuteriga ühendamiseks. 
 
 

 

 

Toiteallikas 
Automaatne ümberlülitus, 100-240 V, 

50/60 Hz sisemine toiteallikas 

 
 

 

 
Mälu 

4 GB SDRAM 
 

4 GB NV 
 
 

 

 

 

CPU 

Kahe tuumaga arhitektuur 

ARM Cortex-A9 protsessor, ARM Cortex-

M4 protsessor 

 
 

 

 

Toetatavad tooted 

Vähemalt üks võimendatud, mittekandev 

toode, näiteks Sonos Beam, Ray, One, 

One SL või Symfonisk. Lisateave 

 
 

 

ÜLDINE 
 

 

Mõõtmed (kõrgus x sügavus) 9,1 tolli x 12 tolli (305 mm x 230 mm) 
 
 

 
Kaal 14 naela (6,35 kg) 

 
 

 
Töötemperatuur 32° kuni 104° F (0 kuni 40° C) 

 
 

https://faq.sonos.com/guide/sub-mini-supported


Funktsi
oon 

Kirjeldus 

 

 

 

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

 

 

Pakendi sisu 
Sub Mini, toitejuhe (6 jalga/2 m) ja 

kiirkäivitusjuhend. 

 
 

 

Värvid Must, valge 
 
 

 
Lõpeta Matt 

 

* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata. 



 

 

Oluline ohutusalane teave 

1. Lugege neid juhiseid. 

 
2. Hoidke neid juhiseid. 

 
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi. 

 
4. Järgige kõiki juhiseid. 

 
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. 

 
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad 

puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. 

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

8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude 

või muude soojust tootvate seadmete lähedusse. 

 

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. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage ega võtke seda lahti ega 

üritage seda parandada ega mingeid komponente asendada. Edastage kõik hooldustööd 

Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes 

viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud 

vedelikku või esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta 

normaalselt või on maha kukkunud. 

 

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

 
14. Hoiatus: Ärge pange seda seadet vihma või niiskuse kätte, et vähendada tulekahju või 

elektrilöögi ohtu. 

15. Ärge asetage seadet tilkumise või pritsmete kätte ja ärge asetage seadmele 

vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase. 
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