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PRO.BOSE.COMVigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de 
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle 
andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: 
www.Bose.com/compliance.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens 

anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, 

komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Forkast ikke sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller jordstikket. Et 

polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet 
stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af 
sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte 
en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.

10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, 
og hvor den kommer ud af udstyret.

11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, 

der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der 
anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vognen/
apparatet, så det ikke vælter. 

13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, 

når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er 
beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, 
hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER
 Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding inden 
i produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

 Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift 
og vedligeholdelse i denne vejledning.

 Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn 
under 3 år.

 Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, 
om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

 Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

• Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
• Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
• Du må ikke placere produktet i et snævert område som f.eks. i et hul i væggen eller i et 

lukket skab, mens det er i brug.
• Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder 

som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), 
der producerer varme.

• Hold produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild 
(f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.

• Produktet må IKKE udsættes for regn, væsker eller fugt af hensyn til risikoen for brand 
eller elektrisk stød.

• Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og anbring ikke genstande, der er fyldt 
med væske, som f.eks. vaser, på eller i nærheden af produktet.

• Brug IKKE en strømomformer sammen med dette produkt.
• Etabler en jordforbindelse, eller sørg for, at stikkontakten er forsynet med en 

beskyttende jordforbindelse, før stikket tilsluttes stikkontakten.

• Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at 
komme til.

• Hvis du vikler kablet sammen, skal du sikre, at diameteren på rullen er mindst 20 cm. Det 
kan forhindre unødig belastning og skade på de indre ledninger i løbet af kablets levetid.

• SubMatch Cable er kun tilsigtet anvendelse med følgende Bose-produkter: L1 Pro32, 
Sub1 og Sub2.

• Anvend IKKE SubMatch Cable til at forbinde mere end to Sub1/Sub2 subwoofere.

Oplysninger om regler
Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EC om rammerne for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): 
Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand
Strømtilstande

Standby Netværksstandby

Strømforbrug i den angivne strømtilstand 
ved input på 230 V/50 Hz

≤ 0,5 W Ikke relevant*

Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter 
til tilstanden

4 timer Ikke relevant*

Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle 
kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle 
trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 

230 V/50 Hz

Ikke relevant* 

Procedurer for deaktivering/aktivering af 
netværksport. Deaktivering af alle netværk 

vil aktivere standbytilstand.

*Produktet anvender ikke en 
netværksbaseret standbytilstand til 

en Bluetooth®-forbindelse og kan ikke 
konfigureres til et netværk via Wi-Fi® 

eller Ethernet

L1 Pro32

Mål (H × B × D)
213,5 × 34,5 × 55,0 cm  
(84,1 × 13,6 × 21,7 in)

Nettovægt
13,0 kg  
(28,6 lb)

Inputklassifikation 100–240 VAC, 5 A, 50/60 Hz

Tilført strøm ved start 15,3 A ved 120 V; 29,0 A ved 230 V

Tilført strøm efter strømafbrydelse på 5 s 1,2 A ved 120 V; 26,5 A ved 230 V

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem 
strålingskilden og din krop.

Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

Model: 431389L32. CMIIT ID er placeret i bunden af produktet.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj (meddelelse om FCC-overensstemmelse 
for USA) 
BEMÆRK: Dette udstyr er testet, og det er blevet konstateret, at det overholder 
grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. 
Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat 
installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan – hvis 
det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig 
interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke 
kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig 
interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke 
og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af 
en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
• Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, 
kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). 
Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig 
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan forårsage uønsket drift.
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Europa: 
Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. 
Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP. 
Maksimal sendeeffekt er under de foreskrevne grænser, således at SAR-test ikke er nødvendigt 
og undtaget i henhold til de gældende regler.

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald 
og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på 
genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til beskyttelse af 
naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger 
om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din 
kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Regulering af laveffektradiofrekvensenheder
Artikel XII 
I henhold til reguleringen af laveffektradiofrekvensenheder må ingen virksomhed, organisation 
eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre 
de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV 
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden og forstyrre juridisk 
kommunikation. Hvis det er tilfældet, skal brugeren indstille driften øjeblikkeligt, indtil der 
ikke længere er interferens. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, 
der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation 
eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)
Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens 
navn

Bly 
(Pb)

Kviksølv 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromeret 
biphenyl (PBB)

Polybromeret 
diphenylether 

(PBDE)
PCB'er X O O O O O
Metaldele X O O O O O
Plastikdele O O O O O O
Højttalere X O O O O O
Kabler X O O O O O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.
O:  Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de 

homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.
X:  Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de 

homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet 
i GB/T 26572.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)
Navn på udstyr: L1 Pro32 Typeangivelse: 431389L32

Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler

Enhed
Bly 

(Pb)
Kviksølv 

(Hg)
Cadmium 

(Cd)

Hexavalent 
chrom 
(Cr+6)

Polybromeret 
biphenyler (PBB)

Polybromerede 
diphenylethere 

(PBDE)
PCB'er − ○ ○ ○ ○ ○
Metaldele − ○ ○ ○ ○ ○
Plastikdele ○ ○ ○ ○ ○ ○
Højttalere − ○ ○ ○ ○ ○
Kabler − ○ ○ ○ ○ ○
Bemærk 1: �"○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger 

procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærk 2: "−" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: ''0'' er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 
North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204,  
Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Ring til +5255 (5202) 3545 for oplysninger 
om service eller importør

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, 
Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre 
lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., 
og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®

Bose, L1, SubMatch og ToneMatch er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses hjemmeside.

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne 
dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.
Serie- og modelnumre er placeret på produktmærkaten i bunden af produktet.

Serienummer:  __________________________________________________
Modelnummer: __________________________________________________

Garantioplysninger
Dit produkt er omfattet af en begrænset garanti.  
Gå til global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om garantien.
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Oversigt

Pakkens indhold

L1 Pro32

Valgfrit tilbehør
• Taske til L1 Pro32 array og powerstand

• SubMatch-kabel

Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør til L1 Pro på PRO.BOSE.COM.
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Opsætning

q  Parameterstyring af kanal: Juster lydstyrken, 
diskanten, bassen eller rumklang for den ønskede 
kanal. Tryk på knappen for at skifte mellem 
parametre. Drej på knappen for at justere 
niveauet for den valgte parameter.

w  Signal/clip-indikator: Lysdioden lyser grønt, når 
et signal er til stede, og lyser rødt, når signalet 
overstyrer, eller L1 Pro begrænser. Reducer kanal- 
eller signallydstyrken for at forhindre, at signalet 
overstyrer eller begrænser.

e  Kanaldæmpning: Slå lyden fra for en enkelt kanal. 
Tryk på knappen for at slå lyden fra for kanalen. 
Når mikrofonen er slået fra, lyser knappen hvidt.

r  Channel ToneMatch-knappen: Vælg ToneMatch-
forudindstillingen for en enkelt kanal. Brug MIC til 
mikrofoner, og brug INST til akustisk guitar. Den 
tilhørende lysdiode lyser hvidt, når den er valgt.

t  Kanalindgang: Analog indgang til tilslutning 
af kabler til mikrofon (XLR), instrument (TS 
ubalanceret) eller linjeniveau (TRS balanceret).

y  Fantomspænding: Tryk på knappen for at tilføre 
48 volt strøm til kanal 1 og 2. Lysdioden lyser 
hvidt, mens der tilføres fantomspænding.

u USB-port: USB-C-stik til Bose-servicebrug. 
Bemærk: Denne port er ikke kompatibel med 
Thunderbolt 3-kabler.

i  XLR-linjeudgang: Brug et XLR-kabel til at tilslutte 
line-level-udgangen til et Sub1/Sub2- eller et 
andet basmodul.

o  ToneMatch-port: Tilslut L1 Pro til en T4S eller 
T8S ToneMatch-mixer via et ToneMatch-kabel.

FORSIGTIG: Tilslut ikke til en computer eller 
et telefonnetværk. 

a  Standbyknap: Tryk på knappen for at tænde for  
L1 Pro. Lysdioden lyser hvidt, mens L1 Pro er tændt.

s  System-EQ: Tryk på knappen for at rulle gennem og 
vælge en master-EQ, der passer til brugsscenariet. 
Den tilhørende lysdiode lyser hvidt, når den er valgt.

d  TRS linjeindgang: Brug et 6,4-millimeter 
(1/4-tommer) TRS-kabel til at tilslutte lydkilder 
på linjeniveau.

f  AUX-linjeindgang: Brug et 3,5-millimeter 
(1/8-tommer) TRS-kabel til at tilslutte lydkilder 
på linjeniveau.

g  Bluetooth®-parknappen: Konfigurer parring med 
Bluetooth-kompatible enheder. Lysdioden blinker 
blåt, mens L1 Pro er synlig, og lyser konstant 
hvidt, når en enhed er parret til streaming.

h  SubMatch-output: Tilslut et Sub1-/Sub2-basmodul 
med et SubMatch-kabel.

j  Strømindgang: IEC-netledningsforbindelse.

Tilslutninger og betjeningsfunktioner

MUTE MUTE MUTE

PUSH

VOLUME
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
TREBLE

BASS
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
TREBLE

BASS

INST INST

PHANTOM

LINE OUT

OFF
LIVE

MUSIC
SPEECH

SYSTEM EQ
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Samling af powerstand og array

Øverste mellemhøje 
array

Nederste mellemhøje 
array

Før du tilslutter powerstand til 
en strømkilde, skal du samle 
L1 Pro32 ved hjælp af det 
øverste mellemhøje og nederste 
mellemhøje array.

1. Indsæt den nederste array-
enhed i powerstand.

2. Indsæt den øverste array-
enhed i den nederste array-
enhed.

L1 Pro32 kan bruges uden den 
øverste array-enhed. Denne 
konfiguration er nyttig på 
steder, hvor der ikke er højt 
nok til loftet til L1 Pro32.

Powerstand
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Tilslutning af strøm og en Sub1/Sub2

q w e trL1 Pro32Sub1/Sub2

1. Sæt SubMatch-kablet i SubMatch-indgangen på en Sub1/Sub2.

2. Sæt den anden ende af SubMatch-kablet i SubMatch-udgangen på L1 Pro32.

3. Sæt den ene ende af netledningen ind i Strømindgangen på L1 Pro32.

4. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Bemærk: Tænd ikke for L1 Pro, før du har tilsluttet kilderne. Se Tilslutning af kilder på side 9.

5. Tryk på Standby-knappen. Lysdioden lyser hvidt, mens L1 Pro er tændt.

Bemærk: Tryk på Standby-knappen i 10 sekunder for at nulstille L1 Pro til fabriksindstillingerne.

Tryk på Standby-knappen på et tilsluttet Sub1/Sub2. Se brugervejledningen til Sub1/Sub2 på PRO.BOSE.COM 
for at få oplysninger om de korrekte Sub1/Sub2-indstillinger.

Bemærk: Når to Subs er forbundet til L1 Pro32, skal du først tænde for den Sub, der er forbundet direkte til 
L1 Pro32, og derefter tænde for den anden Sub.

AutoOff/Low-power-standby
Efter fire timer uden brug går L1 Pro i AutoOff/Low-power-standby for at spare strøm. Hvis du vil vække 
L1 Pro fra AutoOff/Low-power-standby, skal du trykke på Standby-knappen. Når L1 Pro32 går i AutoOff/ 
Low-power Standby med lavt strømforbrug, vil dette afbryde strømmen til ethvert Sub1/Sub2 forbundet 
med et SubMatch-kabel. Tryk på Standby-knappen på en tilsluttet Sub1/Sub2 for at vække den fra AutoOff/
Low-power Standby.

Bemærk: Deaktiver AutoOff/Low-power Standby ved at trykke på og holde alle tre knapper for 
parameterstyring af kanal nede i 10 sekunder eller via siden Indstillinger i L1 Mix-appen. Aktiver AutoOff/ 
Low-power Standby ved at gentage dette trin. Deaktivering af AutoOff/Low-power Standby vil resultere 
i højere energiforbrug, når L1 Pro ikke er i brug.
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Tilslutning af kilder

Knapper til kanal 1 og 2
Kanal 1 og 2 er beregnet til brug sammen med mikrofoner, 
guitarer, keyboards eller andre instrumenter. Kanalindgangene er 
velegnede til en lang række indgangstyper og vil have den korrekte 
forstærkning for at minimere støj, når kanallydstyrken er indstillet til 
det ønskede outputniveau.

1. Slut lydkilden til kanalindgangen med det relevante kabel.

2. Anvend en ToneMatch-forudindstilling – for at optimere 
lyden af din mikrofon eller dit instrument – ved at trykke på 
knappen Channel ToneMatch, indtil lysdioden for den valgte 
forudindstilling lyser. Brug MIC til mikrofoner, og brug INST til 
akustiske guitarer og andre instrumenter. Brug FRA, hvis du ikke 
vil anvende en forudindstilling. 
Bemærk: Brug L1 Mix-appen til at vælge brugerdefinerede 
forudindstillinger fra ToneMatch-biblioteket. Den tilhørende 
lysdiode lyser grønt, når der vælges en brugerdefineret 
forudindstilling.

3. Tryk på Parameterstyring af kanal for at vælge en parameter, 
der skal ændres. Parameternavnet lyser hvidt, mens det er valgt.

4. Drej Parameterstyring af kanal for at justere niveauet for den 
valgte parameter. Parameterlysdioden angiver niveauet for den 
valgte parameter. 
Bemærk: Mens Reverb er valgt, skal du trykke på og holde 
knappen nede i to sekunder for at slå lyden til rumklang fra. 
Når rumklang er sat på lydløs, lyser Rumklang hvidt. Hvis du 
vil slå lyden til, skal du holde knappen nede i to sekunder, mens 
Rumklang er valgt. Aktivér rumklang nulstilles, når L1 Pro slukkes.

q w

e

r

INST
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Knapper til kanal 3
Kanal 3 er beregnet til brug sammen med Bluetooth® line-lydindgange.

Bluetooth-parring
Følgende trin beskriver, hvordan du manuelt tilslutter en Bluetooth-aktiveret enhed for at streame lyd. 

Du kan bruge L1 Mix-appen til at få adgang til yderligere enhedsstyring. Du kan finde flere oplysninger  
om L1 Mix-appen under L1 Mix-appstyring nedenfor.

1. Tænd for Bluetooth-funktionen på din mobilenhed. 

2. Tryk på og hold Bluetooth-parringsknappen nede i to sekunder. Når den er klar til parring, blinker  
LED-indikatoren blåt.

3. L1 Pro vil være synlig på din enhedsliste på din mobile enhed. Vælg din L1 Pro fra enhedslisten.  
Når enheden er parret, lyser lysdioden konstant hvidt.

Bemærk: Nogle meddelelser kan høres via L1 Pro, mens den er i brug. Du kan forhindre dette ved at deaktivere 
meddelelser på din tilsluttede enhed. Aktivér flytilstand for at forhindre meddelelser om opkald/besked om 
meddelelser i at afbryde lyden.

TRS linjeindgang
En monoindgang. Brug et 6,4-millimeter (1/4-tommer) TRS-kabeltil at tilslutte lydkilder på linjeniveau, f.eks. 
mixere eller instrumenteffekter.

AUX-linjeindgang
En stereoindgang. Brug et 3,5-millimeter(1/8-tommer) TRS-kabel til at tilslutte en lydkilde på linjeniveau, f.eks. 
mobile enheder eller bærbare computere.

L1 Mix-appstyring
Download Bose L1 Mix-appen for at få ekstra systemstyring og lydstreaming. Når den er downloadet, skal 
du følge instruktionerne i appen for at tilslutte din L1 Pro. Du kan finde specifikke oplysninger om, hvordan 
du bruger L1 Mix-appen i hjælpen i appen.

Funktioner

• Justerer lydstyrken for kanalen

• Juster kanalmixerens parametre

• Juster system-EQ

• Aktivér kanaldæmpning

• Aktivér rumklang

• Aktivér fantomspænding

• Adgang til forudindstillingsbiblioteket ToneMatch

• Gem scener
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Yderligere justeringer

Kanallyd fra
Tryk på Kanallyd fra for at slå lyden fra for en enkelt kanal. Når en kanal er slået fra, 
lyser knappen hvidt. Tryk på knappen igen for at slå lyden til igen.

Fantomspænding
Tryk på fantomstrømknappen for at tilføre 48 volt strøm til kanal 1 og 2. Lysdioden lyser 
hvidt, mens der tilføres fantomspænding. Anvend fantomspænding, når der anvendes 
en kondensatormikrofon. Tryk på knappen igen for at slå fantomspænding fra.

Bemærk: Fantomspænding påvirker kun kilder, der er tilsluttet en kanalindgang 
ved hjælp af et XLR-kabel. 

System-EQ
Vælg din system-EQ ved at trykke på knappen System EQ, indtil den 
tilsvarende lysdiode for den ønskede EQ lyser hvidt. Vælg mellem 
FRA , LIVE, MUSIK og TALE. Den valgte EQ forbliver valgt, når du 
slukker for strømmen og tænder for L1 Pro.

Bemærk: System-EQ påvirker kun lyd fra powerstand/array. System-EQ 
påvirker ikke lyden for XLR-linjeudgangs.

SYSTEM EQ

OFF

SPEECH

SYSTEM EQ

OFF

SPEECH
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Opsætningsscenarier
L1 Pro32 kan placeres på gulvet eller på en hævet scene (se Samling af powerstand og array 
på side 7).

ADVARSEL: Anbring aldrig udstyret på et ustabilt underlag. Udstyret kan blive ustabilt 
og medføre en farlig situation, som kan medføre personskade.

 
 FORSIGTIG: Powerstand må ikke placeres nogen steder, der kan blokere ventilationshullerne 
bag på/i bunden af L1 Pro32. Hvis der arbejdes direkte på sand eller græs, kan der trænge 
snavs ind i produktet gennem ventilationsåbninger, hvilket kan medføre, at L1 Pro32 ikke 
fungerer korrekt.

L1 Pro32

Alle de følgende opsætningsscenarier kræver mindst ét Sub1- eller Sub2-basmodul. Se brugervejledningen til 
Sub1/Sub2 på PRO.BOSE.COM for at få oplysninger om de korrekte Sub1/Sub2-indstillinger.

Musiker (med Sub)

MUTE MUTE

INST INST
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MUTE MUTE MUTE

INST INST

MUTE MUTE MUTE

INST INST

Band (med Sub)

Musiker med mobil enhed (med Sub)
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Musiker med T8S-mixer (med Sub)

PUSH

ToneMatch-
kabel

7 8
R

POWER

LMAIN OUTPUSH

Bemærk: Kun T8S-lyd i venstre kanal leveres. 

Musiker (med analog Sub-forbindelse)

MUTE MUTE

INST INST

LINE IN 1

LINE IN EQ

LPF
L1
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Musiker stereo med T4S-mixer (med to Subs)

PUSH PUSH

ToneMatch-kabel ToneMatch-kabel

PUSH PUSH

R
POWER

LMAIN OUT

4 3



16 • Dansk L1 Pro32 bærbar line array-system • Brugervejledning

PRO.BOSE.COMOpsætning

DJ stereo (med to Subs)

V H

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kan kræve 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et TRS-
kabel til TRS-linjeindgangen for 
at give mulighed for et bredere 
område for volumenkontrol.

MUTE MUTE MUTE

INST INST* *

MUTE

INST

MUTE

INST
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DJ mono (med to stablede Subs)

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kan kræve 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et TRS-
kabel til TRS-linjeindgangen for 
at give mulighed for et bredere 
område for volumenkontrol.

MUTE MUTE MUTE

INST INST

**Alternativ forbindelse
L1 Pro32 kan tilsluttes til en Sub1/
Sub2 via analog forbindelse. To Subs 
kan også forbindes med en analog 
forbindelse. Når du forbinder to Subs 
med en analog forbindelse, skal du 
tilslutte linjeudgangen for den første 
Sub til linjeindgangen for den anden 
Sub med et XLR-kabel. Subs, der er 
konfigureret uden et SubMatch-kabel, 
skal være tilsluttet en strømkilde.

LINE IN 1

*

**

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

(Imod publikum)

(Imod publikum)
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DJ mono (med to stablede kardioide Subs)

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kan kræve 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et TRS-
kabel til TRS-linjeindgangen for 
at give mulighed for et bredere 
område for volumenkontrol.

MUTE MUTE MUTE

INST INST *

**

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

**Alternativ forbindelse
L1 Pro32 kan tilsluttes til en Sub1/
Sub2 via analog forbindelse. To Subs 
kan også forbindes med en analog 
forbindelse. Når du forbinder to Subs 
med en analog forbindelse, skal du 
tilslutte linjeudgangen for den første 
Sub til linjeindgangen for den anden 
Sub med et XLR-kabel. Subs, der er 
konfigureret uden et SubMatch-kabel, 
skal være tilsluttet en strømkilde.

LINE IN 1

(Vender mod performer)

(Imod publikum)
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DJ stereo (med fire stablede Subs)

V H

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kan kræve 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et TRS-
kabel til TRS-linjeindgangen for 
at give mulighed for et bredere 
område for volumenkontrol.

MUTE MUTE MUTE

INST INST* *

MUTE

INST

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

(Imod publikum)

(Imod publikum)

(Imod publikum)

(Imod publikum)
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Musiker dobbelt mono (med to Subs)

MUTE MUTE

INST INST

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kræver 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et TRS-
kabel til TRS-linjeindgangen for 
at give mulighed for et bredere 
område for volumenkontrol.

MUTE MUTE MUTE

INST INST*

MUTE

INST
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Musiker med S1 Pro Monitor (med Sub)

MUTE MUTE

INST INST

*Alternativ forbindelse
Dette scenarie kræver 
et specialkabel eller en 
specialadapter. Tilslut et  
TRS-kabel for at få et større 
udvalg af lydstyrkeregulering.

IN
P

U
T

*

IN
P

U
T
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Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af din L1 Pro
• Før du rengør L1 Pro32, skal du koble L1 Pro32 fra strøm. 

• Produktets kabinetter må kun rengøres med en blød, tør klud. Du kan, om nødvendigt, forsigtigt støvsuge 
gitteret på din L1 Pro.

• Tør forsigtigt den udvendige overflade af ventilationsområdet (bag på/nederst på L1 Pro32) af med en klud 
for at fjerne snavs, der kan sidde fast i ventilationsåbningerne. Pas på ikke at skubbe snavs ind i L1 Pro32.

• Når array-enheden er fjernet fra powerstand, fjernes snavs forsigtigt fra ventilationsåbningerne i nærheden 
af array-udgangsstikket (i bunden af powerstand). Pas på ikke at skubbe snavs ind i L1 Pro32.

 FORSIGTIG: Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak 
eller slibemiddel.

FORSIGTIG: Brug ikke nogen form for spray i nærheden af systemet, og undgå at spilde væske i åbningerne.

Fejlfinding

Problem Gør følgende
Ingen strøm • Kontrollér, at der er strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte en lampe eller 

andet udstyr til samme stikkontakt, eller test stikket med en spændingsmåler.

Ingen lyd • Sørg for, at din L1 Pro er tændt.

• Sørg for, at dit instrument er tilsluttet Kanalindgangen.

• Sørg for, at der er skruet op for lyden på din kilde.

• Sørg for, at der er skruet op for lyden på din L1 Pro.

• Sørg for, at L1 Pro ikke er i AutoOff/Low-power-standby.

• Slut instrumentet til en anden forstærker for at sikre dig, at kilden fungerer.

• Sørg for, at knappen til Kanaldæmpning ikke er aktiveret. 

Standby-lysdioden 
blinker rødt (termisk fejl)

• Sluk for L1 Pro, og vent 30 minutter, før du tænder for den igen.

• Flyt L1 Pro til et køligere sted.

• Flyt L1 Pro til et sted, hvor der er mere ventilation. 

Standby-lysdioden lyser 
konstant rødt (systemfejl)

• Kontakt Boses kundeservice. Besøg worldwide.Bose.com/contact. 

Når der ikke er tilsluttet 
noget til din L1 Pro, 
høres en svag brummen 
eller snurren

• Hvis du bruger en spændingsmåler, kontrolleres den stikkontakt, som din 
L1 Pro er tilsluttet, for modsatrettede eller åbne kontakter (spændingsførende, 
neutral og/eller jord).

• Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sætte L1 Pro direkte ind 
i stikkontakten. 

Instrument eller lydkilde 
lyder forvrænget

• Skru ned for lydstyrken på kilden.

• Skru ned for lydstyrken på kanalen.

• Prøv at tilslutte en anden kilde eller et andet instrument. 
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Problem Gør følgende
Der opstår feedback 
i mikrofonen

• Skru ned for lydstyrken på kanalen.

• Drej mikrofonen, så den ikke vender direkte mod din L1 Pro.

• Prøv en anden mikrofon.

• Prøv en anden placering af din L1 Pro og/eller vokalisten på scenen.

• Øg afstanden fra L1-systemet til mikrofonen.

• Hvis du anvender en vokaleffektprocessor, skal du sikre dig, at denne ikke 
bidrager til feedbackproblemet. 

En parret Bluetooth®-
enhed kan ikke oprette 
forbindelse til højttaleren

• Hvis din parrede enhed kræver et kodeord, skal du kontrollere, at du har 
indtastet det rigtige kodeord.

• Kontrollér, at Bluetooth®-funktionaliteten er slået til eller aktiveret på 
kildeenheden.

• Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde. Prøv at flytte den 
tættere på din L1 Pro.

• Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden 
eller deaktivere deres Bluetooth-funktionalitet.

• Ryd højttalerens hukommelse, eller par den med en ny enhed ved at trykke 
på og holde Bluetooth-parringsknappen nede i ti sekunder. Slet L1 Pro fra 
Bluetooth-enhedens hukommelse. Par Bluetooth-enheden og din L1 Pro igen.

• Sluk og tænd for den, og prøv derefter at parre din enhed igen. 

Kraftig brummen, når 
du serieforbinder flere 
enheder

• Kontrollér, at lydstyrken på de(n) serieforbundne enhed(er) ikke er indstillet 
for højt.
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