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B1-BASMODUL
Inledning
Tack för att du har köpt en Bose® B1-basmodul till ditt L1 typ I- eller L1TM typ II-system.
Basmoduluttaget på strömstativet är tillräckligt för att strömsätta en eller två B1-basmoduler.
Du kan ansluta upp till två B1-basmoduler till systemet med hjälp av en A1 PackLiteTMförstärkare som kopplats till stativets baslinjeutgång.
Packa försiktigt upp innehållet i kartongen och kontrollera att föremålen som visas i Figur 1
finns med. Spara allt förpackningsmaterial. Originalförpackningen ger bäst skydd om du
behöver transportera systemet. Försök inte använda ett föremål som verkar vara skadat.
Kontakta i stället genast Bose eller en auktoriserad Bose-återförsäljare.
Figur 1
Kartongens innehåll

B1-basmodul
Kabel med 4 ledare (blå)
1,5 m
B1-basmodul

Bärväska

Mer information om hur du använder B1-modulen hittar du i användarhandboken som
medföljde systemet, eller på webbplatsen www.Bose.com/musicians.

Placera B1-basmodulen
B1-basmodulen kan placeras stående eller liggande på golvet bredvid stativet. När den
placeras liggande går det att stapla upp till fyra moduler ovanpå varandra (Figur 1).
Figur 2
Placeringsalternativ för B1

Normal stående eller
liggande placering

Stapling

VARNING: Anslut inte mer än två B1-basmoduler till Bass Module Out-uttaget på stativet.
Om du försöker strömsätta mer än två B1-basmoduler från det här uttaget kommer stativets
förstärkare att laddas på ett felaktigt sätt, vilket leder till att systemet inte används med hela sin
prestanda.
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Ansluta en B1-basmodul
1.

Anslut ena änden på B1-basmodulens kabel till ett av uttagen på B1-modulen (Figur 3).
Vrid kontakten medurs tills den låses på plats. När du hör ett svagt klick är anslutningen låst.

2.

Anslut kabelns andra ände till Bass Module Out-uttaget på stativet. Vrid kontakten
medurs tills den låses på plats.

Obs! När du vill koppla bort B1-kabeln skjuter du metallfliken på kontakten bakåt, vrider
kontakten moturs och drar ut den ur uttaget.
Figur 3
Basmodulens anslutningar

Till Bass Module Out på stativet
eller OUTPUT på PackLiteTM-förstärkaren
FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:
• Anslut INTE en B1-basmodul till två stativ samtidigt.
• Anslut INTE någon annan basmodul än B1 till stativet.
• Använd bara den medföljande blå B1-basmodulkabeln med 4 ledare när du ansluter B1basmodulen till stativet. Stativet använder signalerna från två av ledarna för att automatiskt
känna av hur många B1-basmoduler som är anslutna. Ersätt INTE den medföljande kabeln
med en högtalarkabel med 2 ledare.

Ansluta en andra B1-basmodul
1.

Anslut ena änden på den andra B1-basmodulens kabel till det lediga uttaget på den
första B1-basmodulen.

2.

Anslut kabelns andra ände till ett av uttagen på den andra B1-modulen.

Figur 4
Anslutningar för två
basmoduler

Till Bass Module Out på stativet
eller OUTPUT på PackLiteTM-förstärkaren

Teknisk information
Mått: 38 cm H x 26 cm B x 45 cm D
Vikt: 11,4 kg
Impedans: 8 ohm
Den här produkten följer riktlinjerna i EMC-direktivet 89/336/EEG och
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på
www.Bose.com/static/compliance/index.html.
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