
SONOS HANDLEIDING
Arc
De premium smart soundbar voor tv, film, muziek en meer.

• 3D-geluid met Dolby Atmos. 
• Elf krachtige drivers, waaronder speciale elliptische woofers en onder een hoek geplaatste zij-tweeters, 

voor rijke bassen en kraakheldere dialogen.
• De geavanceerde processor van Arc creëert vijf phased-array-kanalen die het geluid vanuit alle richtingen 

naar je oren brengen. 
• Snel en eenvoudig te installeren, met maar één kabel voor aansluiting op de tv. Elegant design dat 

discreet aan de muur kan worden gehangen of onopvallend op een meubel onder de tv kan worden 
geplaatst. 

• Uitbreidbaar. Voeg een Sub en twee Sonos-speakers toe (Sonos One of Sonos Five) voor 5.1 surround 
sound. Ga voor meer informatie naar .

• Alleen geschikt voor .
• Zie  als je klaar bent om Arc toe te voegen aan je Sonos-systeem.

Toetsen en lampjes
Swipen, aanraken, tikken of vragen: met Sonos Arc kun je kiezen hoe je het geluid wilt bedienen.

• Met de touch-toetsen: aanraken of swipen over de toetsen.
• Stembediening: installeer deze en gebruik je stem om de tv aan of uit te zetten, het volume aan te passen 

of muziek af te spelen.
• Gebruik de Sonos S2-app.
• Gebruik de afstandsbediening van je tv.

 

Volume omlaag

Volume omhoog

Play/Pauze
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Volumeregeling Raak aan voor kleine aanpassingen of houd ingedrukt 
om snel het volume te veranderen:

• Volume omhoog (rechts)
• Volume omlaag (links)

Opmerking: Je kunt ook de app, een spraakassistent of 
de afstandsbediening van je tv gebruiken.

Play/Pauze Raak aan om geluid af te spelen of te pauzeren.

Volgende/Vorige
(alleen muziek)

• Swipe naar rechts over de touch-toetsen voor het 
volgende nummer.

• Swipe naar links om naar het vorige nummer te 
gaan.

Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar 
een vorig nummer gaan als je naar een 
radiostation luistert.

 Microfoonindicator • Tik op het microfoonlampje om de microfoon in of 
uit te schakelen.

• Als het lampje brandt, is de stembediening 
ingeschakeld en kun je spraakopdrachten geven.

• Als het lampje niet brandt, is stembediening 
uitgeschakeld.

Opmerking: Als het lampje niet brandt, kun je de 
Microfoonindicator ingedrukt houden om 
met de Google Assistent te praten. Laat de 
knop los om de stembediening weer uit te 
schakelen.

Statuslampje Geeft de status aan. Ga voor meer informatie naar  
https://faq.sonos.com/led.

https://faq.sonos.com/led


SONOS HANDLEIDING
Connectorpaneel

 

Locatie selecteren
Je kunt Sonos Arc onder je tv aan de muur hangen of op een meubel neerzetten. 

Op een meubel
• Plaats de Arc horizontaal op een oppervlak dat stabiel en waterpas is, op ten minste 50 mm van de tv.
• Laat 140 mm ruimte vrij aan beide zijkanten en de bovenkant van Arc.
• Zet hem niet verticaal of op zijn kant neer.
• Zorg ervoor dat de touch-toetsen omhoog gericht zijn.

Montage aan de muur
Zie Montage aan de muur als je Sonos Arc aan een muur wilt bevestigen.

Netvoedingsingang Gebruik uitsluitend de bijgeleverde stroomkabel (bij 
gebruik van een andere dan de bijgeleverde 
stroomkabel vervalt de garantie). 

Opmerking: Sluit de stroomkabel goed aan op de 
speaker tot de stekker niet meer uitsteekt.

Knop Verbinden Druk op deze knop om tijdens de installatie verbinding 
te maken.

Ethernetpoort Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een 
router, computer of NAS (Network Attached Storage)-
apparaat (optioneel).

HDMI-poort Gebruik deze poort om Sonos Arc op je tv aan te sluiten.

Netvoedingsingang

HDMI-poort

Knop Verbinden

Ethernetpoort
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Kabels aansluiten

Voordat je begint
1. Koppel bestaande home cinema- of surround sound-systemen los van je tv. 
2. Sluit externe apparaten, zoals een digibox of dvd-speler, rechtstreeks aan op je tv.
3. Zet de tv aan.

De stroomkabel aansluiten
1. Steek de stroomkabel stevig in de netvoedingsingang van Arc tot hij goed is aangesloten.

2. Steek het andere eind in een stopcontact. 
Let op: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde stroomkabel (bij gebruik van een andere dan de bijgeleverde 

stroomkabel vervalt de garantie).

Sonos Arc aansluiten op je tv
Gebruik de HDMI-kabel om de soundbar op je tv aan te sluiten. Heeft je tv geen ARC- of eARC-poort, dan 
moet je ook de optische adapter gebruiken (de app leidt je door dit proces tijdens de installatie).

1. Sluit de HDMI-kabel goed aan op de HDMI-poort van Arc.

Netvoedingsingang

HDMI-kabel

HDMI ARC- of eARC-poort
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2. De HDMI-kabel aansluiten op de tv: 
• Heeft je tv een HDMI ARC of eARC-poort, steek de HDMI-kabel dan rechtstreeks in de tv-poort waar 

ARC, eARC of ARC/eARC bij staat.
• Als je tv geen HDMI ARC-poort heeft, moet je in plaats daarvan de optische audioadapter (inbegrepen) 

op de Digitale audio-uitgang van je tv aansluiten.

HDMI ARC of eARC
HDMI ARC is een speciale poort die eruitziet als een standaard HDMI-poort. Deze bevindt zich waarschijnlijk 
aan de achter- of zijkant van je tv. De poorten lijken op elkaar, maar de ARC-poort wordt aangegeven met 
ARC, eARC of ARC/eARC. Als je Sonos Arc in plaats daarvan aansluit op een HDMI-poort, hoor je geen 
geluid. 

Opmerking: Voor tv's zonder ARC-poort moet je de optische audioadapter (inbegrepen) gebruiken om Sonos 
Arc op de Digitale audio-uitgang van je tv aan te sluiten. 

Digitale audio-uitgang
Als je tv geen HDMI ARC- of eARC-poort heeft, moet je de optische audioadapter (inbegrepen) gebruiken om 
verbinding te maken met de digitale audio-uitgang van je tv.

1. Verwijder het beschermdopje van de adapter.

ARC HDMI
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2. Sluit de optische adapter aan op de HDMI-kabel.

3. Sluit de optische adapter aan op de optische, digitale OUT-poort van de tv.

Opmerking:De optische adapter heeft de vorm van een 'D'. Sluit de connector goed aan op de poort.  
Als de adapter niet correct is aangesloten kan dit de kabel beschadigen.

Als je de gratis Sonos-app niet hebt, download hem dan uit de app store. Je hebt de app nodig voor het 
installeren en bedienen van je Sonos-systeem. Zie .

Microfoon aan/uit
Raak  aan op je Sonos Arc om de microfoon aan en uit te zetten. (Als je geen spraakservice hebt 
geïnstalleerd, is de microfoon niet actief.)

Als het lampje van de microfoon brandt, is stembediening ingeschakeld en is je spraakassistent klaar voor 
spraakopdrachten. Als het lampje van de microfoon niet brandt, is stembediening uitgeschakeld. 

Opmerking: Als je de Google Assistent hebt geïnstalleerd en de microfoon is uitgeschakeld, kun je nog 
steeds spraakopdrachten geven. Houd de knop  ingedrukt om met de Google Assistent te 
praten. Het activeringswoord is niet nodig. Zodra je de microfoonknop loslaat, wordt de 
stembediening weer uitgeschakeld.

Montage aan de muur

Richtlijnen
• Gebruik de muurbeugelkit voor Sonos Arc. Deze is verkrijgbaar op www.sonos.com. Volg de instructies 

van de kit.
• Houd 140 mm ruimte (minimaal) tussen Sonos Arc en je tv. 
• Zorg ervoor dat de touch-toetsen omhoog gericht zijn.
• Houd voor het beste geluid ten minste 30 cm ruimte tussen een muur of andere obstructie en beide 

zijkanten van Arc.

Inhoud montagekit
• Muurbeugel
• Plaatsingssjabloon (niet weggooien - dit kan voor verpakkingsmateriaal worden aangezien)
• 2 knoppen
• 6 muurpluggen
• 6 schroeven 

Optische adapter

HDMI-kabel

Verwijder het beschermdopje 

https://www.sonos.com
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Opmerking: Gooi het plaatsingssjabloon niet weg. Het sjabloon kan voor verpakkingsmateriaal worden 
aangezien.

1. Als je tv aan de muur is bevestigd, moet je het plaatsingssjabloon tegen de muur houden en de bovenrand 
uitlijnen met de onderkant van de tv. Er moet 140 mm ruimte zitten tussen de bovenkant van het sjabloon 
en de tv.
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2. Markeer waar de schroeven moeten komen en verwijder het sjabloon. Raadpleeg Informatie over 
montage aan de muur voor hulp bij het plaatsen. 

3. Als je de meegeleverde pluggen gebruikt, boor dan de gaten voor met een boor van 8 mm en duw de 
pluggen in de gaten. Gebruik de pluggen niet als je in hout of kunststof boort.

4. Plaats de muurbeugel over de gemarkeerde schroefgaten en gebruik een waterpas om te kijken of hij 
recht is. Gebruik een kruiskopschroevendraaier of een boormachine om de beugel aan de muur te 
schroeven. Zorg ervoor dat de pijlen in het midden omhoog wijzen. 
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5. Schroef de 2 knoppen in de achterkant van de soundbar totdat ze volledig zijn aangedraaid. 

6. Sluit de stroom- en HDMI-kabel aan op de achterkant van de soundbar.

Opmerking: Als je op dit moment de kabels op de tv aansluit, zorg er dan voor dat je de HDMI-kabel aansluit 
op de HDMI ARC- of eARc-poort van de tv.
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ebruiken
7. Schuif de soundbar naar beneden zodat de knoppen in de gleuven van de muurbeugel passen. Zorg 
ervoor dat de touch-toetsen omhoog gericht zijn en dat de soundbar volledig geplaatst is. 

Informatie over montage aan de muur

Specificaties

Soort muur Voorboren Pluggen gebruiken Schroeven g

Houten muur (skeletbouw) Boor van 3 mm Nee 2

Stenen muur (kalkzandsteen, geen 
skeletbouw)

Boor van 8 mm Ja 6

Pleisterwerk Boor van 8 mm Nee, hiervoor is een 
tuimelplug nodig 
(niet inbegrepen)

2-6

Betonnen of bakstenen muur Boor van 8 mm Ja 2-6

Kenmerk Beschrijving

Geluid

Versterker Elf D-klasse digitale versterkers

Elliptische woofer Acht woofers met volledig bereik zorgen voor een getrouwe reproductie van 
stemmen in de middenfrequenties, en een diepe, rijke bass.
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* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Tweeter Drie tweeters met een zijden conus zorgen voor een heldere en duidelijke 
weergave van hoge frequenties.

Microfoons • Array met vier microfoons. 
• Led met kabel aangesloten op stemmicrofoons voor extra 

privacycontrole zodat je kunt zien of de microfoon is geactiveerd.

Spraakbesturing Geïntegreerde spraakbesturing 

Systeemvereisten Tv met HDMI ARC- of optische audio-uitgang, breedbandinternet en de 
Sonos S2-app.

Netwerktechnologie*

Draadloze verbindingen Zie .

Ethernetpoort Eén 10-/100Mbps-ethernetpoort. Je kunt deze rechtstreeks aansluiten op je 
router als je wifi hapert.

Algemeen

Netvoeding Schakelende voeding van 100-240 V, 50-60 Hz 3,5 A AC, universele ingang. 

Afmetingen (h x b x d) 87 x 1141,7 x 115,7 mm 

Gewicht 6,25 kg

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur -20°C tot 50°C

Bedienen Gebruik je afstandsbediening, je stem, touch-toetsen of de Sonos S2-app.

Ondersteunde apparaten Sluit aan op de tv met een HDMI-kabel (bevestigd met of zonder optische 
adapter). Speelt af van bronnen die op de tv zijn aangesloten, waaronder 
digiboxen en gameconsoles. 

Inhoud verpakking Sonos Arc, AC stroomkabel, HDMI-kabel, optische audioadapter en 
snelstartgids.

Kenmerk Beschrijving
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Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.

2. Bewaar deze aanwijzingen.

3. Let op alle waarschuwingen.

4. Volg alle aanwijzingen. 
Als je product aan de muur is bevestigd:
• Incorrecte of gebrekkige installatie kan ertoe leiden dat het apparaat valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
• Ga nooit aan je Sonos-product of de muurbeugel hangen.
• Is het product eenmaal aan de muur bevestigd, controleer dan regelmatig of de schroeven nog goed vastzitten.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 

6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de 
afwerking van je Sonos-componenten beschadigen. 

7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Laat 10 cm ruimte vrij rondom het apparaat. Installeer volgens de aanwijzingen 
van de fabrikant.

8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten 
die warmte produceren.

9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de 
stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt. 

10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.

11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.

12. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het 
apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof 
of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet 
normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen. 

13. De stekker van de stroomkabel moet gemakkelijk bereikbaar zijn om het apparaat los te kunnen koppelen.

14. Waarschuwing: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische 
schokken te beperken.  

15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, 
op het apparaat.
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