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B2-BASMODULE
Inleiding
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Bose®-B2-basmodule voor het L1®-model 1S- of 
model II-systeem. De L1 power stand met basmodule-uitgang kan één B2-basmodule 
aansturen. Er kan een tweede B2-basmodule worden toegevoegd (alleen aan het L1 model 
II-systeem) door middel van een Model A1 PackLite-vermogensversterker aangesloten op de 
baslijnuitgang van de power stand.

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of alle in Figuur 1 afgebeelde onderdelen aanwezig 
zijn. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om het systeem te 
vervoeren. Als een onderdeel beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. 
Neem onmiddellijk contact op met Bose of uw erkende Bose-dealer.

Figuur 1

Inhoud van de doos

B2-basmodule 4-draadskabel voor B2-basmodule Hoes

Zelfklevende 
rubbervoetjes (4)

Voor belangrijke veiligheidsinformatie en meer informatie over het gebruik van de B2-module 
raadpleegt u de gebruikershandleiding die u bij het L1-systeem hebt ontvangen of gaat u 
naar www.Bose.com/livesound.

De B2-basmodule plaatsen
De B2-basmodule kan verticaal of horizontaal op de vloer worden geplaatst naast de power 
stand. Bij horizontale plaatsing kunt u maximaal twee modules op elkaar stapelen (Figuur 1).

Figuur 2

Plaatsingsmogelijkheden 
voor B2

GestapeldVerticale plaatsing Horizontale plaatsing

Stapel niet meer dan twee B2-basmodules op elkaar.
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Eén B2-basmodule aansluiten
1. Sluit een uiteinde van de kabel van de B2-basmodule aan op de B2-connector (Figuur 3). 

Draai de stekker naar rechts om deze vast te zetten. Wacht tot u een zachte klik hoort om 
er zeker van te zijn dat de connector vastzit.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Bass Module Out-connector van de 
power stand. Draai de stekker naar rechts om deze vast te zetten.

Opmerking: Om een B2-kabel los te maken, schuift u het metalen lipje op de stekker naar 
achteren, draait u de stekker naar links en trekt u deze uit de connector.

Figuur 3

Aansluitingen van de 
basmodule

Naar Bass Module Out van de power stand 
of OUTPUT van de PackLite-versterker

WAARSCHUWINGEN:
• Sluit GEEN andere basmodule dan de B2 of de B1 op de power stand aan.

• Gebruik uitsluitend de bijgeleverde 4-draadskabel voor de B2-basmodule om de 
B2-basmodule op de power stand aan te sluiten. De power stand gebruikt de signalen op 
twee van de vier draden om automatisch de status van de B2-basmodule te detecteren. 
Vervang de bijgeleverde kabel NIET door een 2-draadsluidsprekerkabel.

Een tweede B2-basmodule aansluiten (alleen L1® model II-systeem)
Met behulp van een PackLite-vermogensversterker model A1 kunt u een extra B2-module 
aan het L1 model II-systeem toevoegen. Zie de gebruikershandleiding van de A1 voor een 
gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

1. Zorg dat de A1-versterker op OFF (uit) staat.

2. Sluit een uiteinde van de bijgeleverde ¼-inch-TRS-kabel aan op de Bass-Line 
Out-connector op de power stand. Sluit het andere uiteinde aan op de INPUT-connector 
op de A1-versterker.

3. Sluit een B2-basmodulekabel van de OUTPUT-connector op de A1 aan op een 
B2-basmodule. 

4. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de A1-versterker en sluit het andere uiteinde 
aan op een stopcontact. 

5. Zet de aan-uitschakelaar van de A1 op ON (I).

Figuur 4

Aansluitingen voor twee 
basmodules

Naar OUTPUT van PackLite-versterker

Naar Bass Module Out van power stand
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Achterpaneel B2
De B2-basmodule is voorzien van een schakelaar waarmee u het juiste niveau van de 
basuitgang van uw toepassing kunt selecteren. 

Er zijn drie instellingen:

+ = Basweergave ontwikkeld voor dj-toepassingen en toepassingen voor het 
afspelen van muziek.

Normal = Basweergave ideaal voor basgitaar of live geluidstoepassing bij gebruik 
van een microfoon met een kickdrum

- = Basweergave die perfect is voor akoestische gitaar en zang

Figuur 5

Basniveauschakelaar

Opgelet L1 Model II-gebruikers: Om gebruik te kunnen maken van de functies voor het 
basniveau op het achterpaneel van de B2 moet u de firmware van de power stand upgraden 
naar versie 1.4 of hoger. Als de firmware van uw power stand niet geüpgraded is, moet de 
schakelaar op het achterpaneel op Normal staan. De standen + of - zullen niet werken. 
Voor de nieuwste firmware gaat u naar www.Bose.com/livesound.

Opgelet L1 model I- en Classic-gebruikers: Als u de B2 gebruikt met het L1 model I- of 
Classic-systeem moet de schakelaar op het achterpaneel op Normal staan. De standen + 
of - zullen niet werken.

De rubbervoetjes bevestigen
Op gladde oppervlakken zoals houten vloeren kunnen bepaalde frequenties ertoe leiden dat 
de luidspreker verschuift. Voor betere stabiliteit en bescherming maakt u de bijgeleverde 
zelfklevende rubbervoetjes los en bevestigt u deze aan de luidspreker in de vier uitsparingen 
(als afgebeeld in Figuur 6). Wanneer u de luidspreker gebruikt, zorgt u dat de rubbervoetjes in 
contact zijn met de vloer.

Figuur 6

De rubbervoetjes 
bevestigen

Kleine voetjes (2)

Grote voetjes (2)
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Technische informatie
Afmetingen: 59,4 cm H x 33,8 cm B x 33,8 cm D

Gewicht: 20,41 kg

Impedantie: 4 ohm

Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. 
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

PackLite is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation in de VS en/of andere landen.
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