Sonos Move
Move je odolný chytrý reproduktor napájený baterií, ideální pro poslech doma i na cestách.
•

•
•
•
•

Dobíjecí baterie vydrží až 10 hodin. Move nabijete snadno: stačí ho postavit do
nabíjecí základny. Nemusíte ho nikam zapojovat ani nepotřebujete žádné kabely.
Mimo domov postačí kompatibilní nabíječka s USB-C konektorem.
Jeho design odolává rozmarům počasí, bez obav ho tak můžete vzít ven ke grilování,
na party u bazénu apod.
Doma přehrává hudbu prostřednictvím WiFi, kdekoliv jinde stačí přepnout na
Bluetooth.
Má vestavěné jednoduché hlasové ovládání Amazon Alexa a Google Assistant.
Je kompatibilní se všemi reproduktory hudebního systému Sonos a podporuje multiroom technologii.
Indikátor stavu
Kontrolka mikrofonu

Indikátor baterie

Nabíjecí základna

Vypínač
(zapnuto/vypnuto)

Přepínač
(WiFi/Bluetooth)

Tlačítko Párování

Ovládání
Ovládání hlasitosti
Přehrát/Pauza

Dotykem ovládáte hlasitost.
Zesílení (vpravo) a Ztlumení (vlevo).
Jedním dotykem přehrajete nebo pozastavíte
skladbu. Když se tlačítka dotknete a dlouze ho podržíte,
spustíte hudbu, která právě hraje v reproduktoru Sonos
v jiné místnosti.

Další/Předchozí Přejeďte prstem přes dotyková tlačítka doprava, tím

přepnete na následující skladbu. Předchozí
skladbu naopak spustíte přejetím zprava doleva.
Poznámka: Funkci nelze použít při poslechu rádia.

Kontrolka mikrofonu

Klepnutím na kontrolku mikrofonu ho vypnete
nebo zapnete.
• Pokud kontrolka svítí, je zapnuté automatické
ladění akustiky Trueplay a zároveň je aktivní
ovládání hlasem (pokud jsou nastaveny hlasové
služby).
• Pokud kontrolka nesvítí, jsou funkce
automatického ladění Trueplay a ovládání hlasem
vypnuté.

Indikátor stavu

Ukazuje stav reproduktoru. Více informací získáte na
https://faq.sonos.com/led.

Indikátor baterie

Pokud je reproduktor zapnutý, kontrolka viditelně a
pomalu bliká. Při prvním nabíjení po rozbalení se indikátory
baterie a stavu po třech vteřinách rychle rozblikají.

Zadní panel
Tlačítko Párování

Stisknutím tlačítka během nastavování připojíte
reproduktor k domácímu hudebnímu systému Sonos.

USB-C port

Na cestách nabíjejte pomocí kompatibilní
nabíječky USB-C.
• USB port slouží také k diagnostice.
(Nejsou možné přenosy velkých
datových, např. hudebních souborů.)
Poznámka: USB-C kabel není součástí balení.

Vypínač

Stisknutím zapněte. Když tlačítko stisknete a podržíte,
Move se vypne. Pokud Move nepoužíváte a nestojí
v nabíjecí základně, automaticky přejde do režimu spánku,
aby šetřil energii. Reproduktor znovu aktivujete stisknutím
tlačítka.
Přepínač mezi Bluetooth a WiFi. WiFi používejte při
nastavování a poslechu doma, na Bluetooth přepněte,
pokud není WiFi k dispozici.

Tlačítko Bluetooth/WiFi

Madlo

Umožňuje snadné zvedání a přenášení, díky němu si
můžete vzít Move kamkoliv s sebou.

Nabíjení Move
Nabíjecí základna

Move snadno nabijete tak, že ho postavíte do nabíjecí
základny – nepotřebujete žádné kabely.
Nabíjecí základna je určena výhradně pro nabíjení
v interiéru. Udržujte ji v suchu.
Stav baterie si můžete vždy zkontrolovat v Sonos
mobilní aplikaci.

Napájení

100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Výstup: 18 VDC, 2,5 A

Napájecí kontakty

Vždy zkontrolujte, že je reproduktor správně usazený
v nabíjecí základně a napájecí kontakty se dotýkají.

Vyberte si místo
Reproduktor můžete umístit prakticky kamkoliv. Tady je pár rad:
• Move jsme vyvinuli tak, aby vám všude zajistil ohromující zvuk – automatické ladění
Trueplay průběžně vyvažuje zvuk, ať už jste kdekoliv a posloucháte cokoliv. Aby se
mohl reproduktor automaticky ladit, je potřeba mít zapnutý mikrofon. Pokud ho
nemáte stále aktivní, pak jej zapínejte alespoň na pár minut pokaždé, když Sonos
Move přesunete, aby mohl reproduktor sám automaticky uzpůsobit zvuk novému
okolí.
• Move zní skvěle, i když ho položíte na poličku nebo ke zdi. Abyste dosáhli nejlepšího
výkonu, nechávejte za reproduktorem prostor alespoň 2,5 cm.
• Move je ultra odolný. Díky pevnému plášti a stupni odolnosti IP56 si poradí s pády,
nárazy, vlhkostí, prachem, UV zářením i extrémními teplotami. Jen ho nenechávejte
venku v prudkém lijáku a nezapomínejte, že dobíjecí základna je určena pouze pro
použití v interiéru.
• Move nepoužívejte ani nepokládejte vzhůru nohama.

Funkce Trueplay
Nezáleží na tom, kde Sonos Move právě používáte. Automatické ladění akustiky Trueplay
optimalizuje zvuk, ať jste kdekoliv a posloucháte cokoliv. Mikrofon na reproduktoru
zaznamenává okolní prostředí tak, aby mohla automatická funkce Trueplay pravidelně
upravovat nastavení a zajistit vám ten nejlepší zvuk.
Pokud nechcete mít mikrofon neustále zapnutý, aktivujte ho alespoň pokaždé, když
reproduktor přemístíte. Sonos Move se začíná ladit ihned poté, co ho zvednete, a pokračuje
ještě několik minut poté, co ho postavíte na nové místo.
Poznámka: Automatické ladění Trueplay je nefunkční, pokud zrovna používáte Bluetooth.

Mikrofon zapnutý/vypnutý
Mikrofon se používá pro ovládání hlasem a pro automatické ladění Trueplay. Mikrofon
zapnete nebo vypnete klepnutím na
.
Pokud kontrolka mikrofonu svítí:
• a máte nastaveny hlasové služby, je ovládání hlasem zapnuté a hlasový asistent je
připravený;
• je zapnuté automatické ladění Trueplay a Move se může automaticky přizpůsobit
okolí.

Pokud kontrolka mikrofonu nesvítí:
•
•

a máte nastaveny hlasové služby, je ovládání hlasem vypnuté;
je automatické ladění Trueplay vypnuté.

Přepínání režimů
Připojte Move k vaší síti WiFi, pak můžete libovolně volit mezi Bluetooth a WiFi pomocí
přepínače na zadní straně reproduktoru. V případě, že používáte Bluetooth poprvé, spárujte
Move se svým mobilním zařízením. Jakmile je Move jednou spárovaný, připojí se příště
automaticky.

Párování Bluetooth
1. Zapněte Bluetooth v nastavení svého mobilního zařízení.
2. Přepněte reproduktor Move na zadní straně na Bluetooth.
3. Na vašem mobilu nebo tabletu vyberte Move ze seznamu zařízení, která jsou
k dispozici. Pokud Move v seznamu není, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth/WiFi.
Vyberte Move ze seznamu, jakmile se v něm načte.
Vaše mobilní zařízení se příště připojí k Move automaticky.

Napájení
•
•

Nabíjecí základna, součást balení
USB (USB typ C s 45 W, 20 V / 2,25 A)

Příslušenství
Originální doplňky k reproduktoru Move najdete v sekci Příslušenství na našich webových
stránkách www.sonos.co.cz.

Parametry
Prvek

Popis

Audio
Zesilovač

Dva digitální zesilovače třídy D

Tweeter

Jeden výškový měnič zaručuje jasné a nezkreslené vysoké
frekvence.

Mid-Woofer

Jeden středobasový měnič zajišťuje věrný zvuk středních
frekvencí a hluboké a bohaté basy.

Mikrofony

Skupina mikrofonů snímající vzdálený zdroj signálu.
Chráníme vaše soukromí. S LED kontrolkou, která je přímo
napojená na mikrofon, vždy jednoznačně vidíte, kdy je mikrofon
aktivní.

Ovládání hlasem

Vestavěné ovládání hlasem

Připojení*
Bezdrátové připojení

Připojí se k vaší domácí WiFi síti s jakýmkoliv routerem, který
podporuje 802.11b/g/n ve 2,4 GHz nebo 802.11a/n v 5 GHz.

Obecné
Napájení

Nabíjecí základna: 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Výstup: 18 VDC, 2,5 A
USB port: USB typu C, 45 W, 20 V / 2,25 A

Baterie

Kapacita: 2 420–2 500 mAh
Výměna: Pro více informací navštivte naše stránky www.sonos.com.
Likvidace: Nepotřebnou baterii odevzdejte k ekologické recyklaci.

Rozměry (V x Š x H)

240 x 160 x 126 mm

Váha

3 kg včetně baterie

Provozní teplota

0 až 45 °C

Skladovací teplota

-25 až 70 °C

Odolnost proti vlhkosti
Reproduktor Move je odolný vůči vodě a prachu na úrovni IP56. V prudkém
dešti ho ale venku nenechávejte. Poznámka: Nabíjecí základna, která je
součástí balení, je určena pouze pro vnitřní použití.

Provedení produktu

Černý s černou mřížkou

Balení obsahuje:

Sonos Move, nabíjecí základnu a manuál pro rychlý start

*Parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Důležité bezpečnostní informace
Přečtěte si tyto pokyny a dbejte prosím všech varování. Mějte je stále po ruce a seznamte s
nimi všechny členy domácnosti.
Pozor! Baterie může v důsledku nesprávné výměny explodovat. Nahraďte ji stejnou
nebo jinou vhodnou baterií.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Čistěte pouze suchou a jemnou textilií. Čističe a rozpouštědla mohou poškodit povrch
výrobků Sonos.
6. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, kamna
a další přístroje, které vydávají teplo.
8. Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo instalovanou baterii) zdrojům nadměrného
tepla, jako je sluneční záření nebo oheň.
9. Chraňte napájecí kabel před poškozením či skřípnutím, zejména v oblasti
elektrických zásuvek a v místě připojení k přístroji.
10. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
11. Odpojte přístroj ze zásuvky v případě bouřky, nebo pokud jej nebudete delší dobu
používat.
12. Veškeré závady by měly být odstraněny odborným servisem Sonos. Oprava je nutná,
pokud je přístroj jakkoliv poškozený, např. došlo k poškození napájecího kabelu,
zástrčky, do přístroje vnikla tekutina nebo se do něj dostaly cizí předměty, přístroj byl
vystavený dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně nebo spadl.
13. Přístroj instalujte tak, aby bylo možné jej kdykoli okamžitě vypojit ze zásuvky.

Varování: Move je odolný vůči vodě na stupni IP56. Abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem či požáru, nevystavujte přístroj prudké bouřce.

