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PRO.BOSE.COMViktiga säkerhetsanvisningar

Läs och spara alla säkerhets- och användningsanvisningar.

Viktiga säkerhetsanvisningar
 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden 
uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och 
andra tillämpliga EG-direktiv. En fullständig försäkran om överensstämmelse 
finns på: www.Bose.com/compliance.

1. Läs de här anvisningarna.
2. Spara anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) 

eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetssyftet med den polariserade eller jordade kontakten. En 

polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt 
har två stift och ett tredje jordat stift. Både det breda stiftet och jordstiftet är avsedda för 
att ge bättre säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en 
elektriker om hjälp.

10. Nätsladden får inte trampas på eller klämmas, vilket är extra viktigt vid kontakten, 
eluttaget och platsen där nätsladden kommer ut ur produkten.

11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12.  Produkten får enbart användas med vagnen, stället, stativet, fästet eller 

bordet som anges av leverantören eller som säljs med produkten. Om en vagn 
används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den 
inte välter och orsakar skada.

13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under 
en längre period.

14. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs om produkten skadas på något 
sätt, till exempel om en kabel eller kontakt skadats, om vätska har spillts i den, om ett 
främmande föremål har hamnat i den, om den har utsatts för regn eller fukt, om den inte 
fungerar utan problem eller om den har tappats i golvet.

VARNINGAR/TÄNK PÅ
 Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i 
produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.

 Den här symbolen på produkten innebär att det finns viktiga drifts- och 
underhållsanvisningar i den här handboken.

 Innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Inte lämplig för barn under 
3 år.

 Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på 
om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

 Används endast på lägre höjder än 2 000 meter.

• Du får INTE göra otillåtna ändringar av den här produkten.
• Produkten får INTE användas i fordon eller båtar.
• Placera inte produkten i ett slutet utrymme, t.ex. i ett väggutrymme eller ett stängt skåp 

under användning.
• Placera eller installera INTE konsolen eller produkten i närheten av värmekällor som 

eldstäder, element, värmeackumulatorer eller andra apparater (inklusive förstärkare) 
som alstrar värme.

• Produkten ska hållas på avstånd från eld och värmekällor. Tända ljus och andra föremål 
med öppna lågor får INTE ställas på eller i närheten av produkten.

• För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för 
regn, vätskor eller fukt.

• Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda 
med vätska på produkten eller i närheten av den.

• Växelriktare får INTE användas med den här produkten.
• Använd en jordanslutning eller säkerställ att eluttaget har en skyddsjordanslutning innan 

du ansluter kontakten till eluttaget.
• Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens 

kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.

• När du lindar eller rullar ihop kabeln ska du se till att spolens diameter är minst 20 cm 
(8 tum). Om du gör det kan du undvika onödig belastning och skador på de interna 
kablarna under hela kabelns livslängd.

• SubMatch-kabeln är endast avsedd att användas med följande Bose-produkter: L1 Pro32, 
Sub1 och Sub2.

• Använd INTE SubMatch-kabeln för att ansluta mer än två Sub1-/Sub2-subwoofrar 
tillsammans.

Gällande föreskrifter
Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter 
enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 
1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus

Strömlägen

Viloläge
Nätverksanslutet 

standbyläge

Strömförbrukning i angivet strömläge, vid 
230 V/50 Hz-ingång

≤ 0,5 W Ej tillämpligt*

Tid tills utrustningen automatiskt  
växlar till läget

4 timmar Ej tillämpligt*

Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge 
om alla nätverksportar är anslutna och 

alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 
Hz-ingångsström

Ej tillämpligt* 

Procedurer för avaktivering/aktivering 
av nätverksport. Om alla nätverk är 

inaktiverade startas viloläget.

*Produkten kan inte sättas i nätverksanslutet 
standbyläge för en Bluetooth®-anslutning 

och kan inte heller konfigureras för ett 
nätverk via Wi-Fi® eller Ethernet

L1 Pro32

Mått (H × B × D):
213,5 × 34,5 × 55,0 cm  
(84,1 × 13,6 × 21,7 tum)

Vikt 13,0 kg (28,6 tum)

Inspänning: 100–240 V AC, 5 A, 50/60 Hz

Första start vid startström 15,3 A vid 120 V; 29,0 A vid 230 V.

Inkopplingsström efter ett strömavbrott på 5 s. 1,2 A vid 120 V; 26,5 A vid 230 V.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan 
radiatorn och din kropp.

På undersidan finns en etikett med information om produkten.

Modell: 431389L32. CMIIT ID finns på produktens undersida.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Information om produkter som genererar elektriskt brus (FCC-meddelande om 
överensstämmelse för USA) 
Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena 
för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena 
är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här 
utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte 
installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i 
samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma 
skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en 
radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) 
rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren  

är ansluten till.
• Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts 
av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten 
upphävs.
Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna och Industry ISED Canadas licensundantagna 
RSS-standard(er). Följande två villkor måste uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka skadliga 
störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
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För Europa: 
Frekvensband för drift är 2 400–2 483,5 MHz. 
Högsta sändningseffekt är mindre än 20 dBm EIRP. 
Högsta sändningseffekt ligger under det föreskrivna gränsvärdet vilket innebär att  
SAR-testning inte är nödvändigt och undantagen i enlighet med gällande bestämmelser.

 Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna 
utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och 
återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön.  
Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om  
du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller butiken där  
du köpte produkten.

Förordning om hantering av enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser
Artikel XII 
Enligt ”Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” får varken företag 
eller användare utan tillstånd av NCC ändra frekvensen, förstärka sändningseffekten eller ändra 
de ursprungliga egenskaperna eller prestandan för en godkänd enhet med låg effekt som 
nyttjar radiofrekvenser.

Artikel XIV 
Enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser får inte påverka flygsäkerheten eller störa 
laglig kommunikation. I så fall ska användningen upphöra omedelbart och återupptas först 
när störningar inte längre förekommer. Med laglig kommunikation avses radiokommunikation 
enligt telelagen.

Enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser måste vara mottagliga för interferens från 
enheter för laglig kommunikation eller som utstrålar radiovågor på ISM-frekvens.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina
Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar

Giftiga eller farliga ämnen och delar

Namn
Bly  

(Pb)
Kvicksilver  

(Hg)
Kadmium  

(Cd)

Sexvärt 
krom  

(CR(VI))

Polybromerad 
bifenyl (PBB)

Polybromerad 
difenyleter 

(PBDE)
PCB:er X O O O O O
Metall X O O O O O
Plast O O O O O O
Högtalare X O O O O O
Kablar X O O O O O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.
O:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena 

material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 
26572.

X:  Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de 
homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena 
uppställda i GB/T 26572.

Tabell över begränsning av farliga ämnen i Taiwan
Utrustningens namn: L1 Pro32 Typbeteckning: 431389L32

Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar

Enhet
Bly 

(Pb)
Kvicksilver 

(Hg)
Kadmium 

(Cd)

Sexvärdigt 
krom 

(Cr+6)

Polybromerade 
bifenyler (PBB)

Polybromerade 
difenyletrar 

(PBDE)
PCB:er - ○ ○ ○ ○ ○
Metall - ○ ○ ○ ○ ○
Plast ○ ○ ○ ○ ○ ○
Högtalare - ○ ○ ○ ○ ○
Kablar - ○ ○ ○ ○ ○
Anmärkning 1:  ”○” betyder att det begränsade ämnets procentuella innehåll inte överskrider 

referensvärdets procentandel för förekomst.

Anmärkning 2: Tecknet "-" anger att det begränsade ämnet motsvarar dispensen.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret anger tillverkningsår: 0 innebär att 
tillverkningsåret är 2010 eller 2020.

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

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importör i Mexiko: Bose de México, S. de R.L. de C.V. Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de 
Chapultepec, 11000 México, D.F. Ring +5255 (5202) 3545 för service- eller importörinformation.

Importör 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 huvudkontor: 1-877-230-5639

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och 
i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth 
SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®

Bose, L1, SubMatch och ToneMatch är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bose sekretesspolicy finns på Bose webbplats.

©2020 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras 
eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Fyll i uppgifterna och se till att spara dem.
Serie- och modellnummer finns på produktetiketten på produktens undersida.

Serienummer:  ___________________________________________________
Modellnummer:  __________________________________________________

Garantiinformation
Produkten omfattas av en begränsad garanti.  
Mer garantiinformation finns på global.bose.com/warranty.
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Översikt

Förpackningsinnehåll

L1 Pro32

Separata tillbehör
• Väska till L1 Pro32 strömstativ

• SubMatch-kabel

Mer information om L1 Pro-tillbehör finns på PRO.BOSE.COM.
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Konfiguration

q  Reglage för kanalparametrar: Justera nivån 
på volym, diskant, bas eller reverb för önskad 
kanal. Tryck på reglaget för att växla mellan 
parameterar; vrid reglaget för att justera den 
valda parameterns nivå .

w  Signal/clip-indikator: Lysdioden lyser med grönt 
sken när en signal förekommer och lyser med 
rött sken när signalen är avklippt eller L1 Pro 
ställs i begränsningsläge. Minska kanal- eller 
signalvolymen för att förhindra avklippta signaler 
eller begränsning.

e  Channel Mute: Stäng av ljudet för en enskild 
kanal. Tryck på knappen för att stänga av ljudet 
för kanalen. När ljudet är avstängt lyser knappen 
med vitt sken.

r  Knappen Channel ToneMatch: Välj 
förinställningen ToneMatch för en enskild kanal. 
Använd MIC för mikrofoner och INST för akustisk 
gitarr. Motsvarande lysdiod lyser med vitt sken 
när den är vald.

t  Kanalingång: Analog ingång för anslutning  
av kablar för mikrofon (XLR), instrument  
(TS-obalanserad) eller linjenivå (TRS-balanserad).

y  Phantom Power: Tryck på knappen för att slå på 
48 V-strömmen till kanal 1 och 2. Lysdioden lyser 
med vitt sken när fantommatning används.

u USB-port: USB-C-kontakt för Bose-serviceändamål. 
Obs! Den här porten är inte kompatibel med 
Thunderbolt 3-kablar.

i  XLR-linjeutgång: Använd en XLR-kabel för att 
ansluta linjeutgången till en Sub1/Sub2 eller en 
annan basmodul.

o  ToneMatch-port: Anslut L1 Pro till en T4S eller 
T8S ToneMatch-mixer via en ToneMatch-kabel.

OBS! Anslut inte till ett dator- eller 
telefonnätverk. 

a  Standbyknapp: Tryck på knappen för att slå på  
L1 Pro. Lysdioden lyser med vitt sken när L1 Pro  
är på.

s  System-EQ: Tryck på knappen för att bläddra 
igenom och välja en huvud-EQ som lämpar sig 
för användningsområdet. Motsvarande lysdiod 
lyser med vitt sken när den är vald.

d  TRS-linjeingång: Använd en 6,4 mm (1/4 tum) 
TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå.

f  Aux-linjeingång: Använd en 3,5 mm (1/8 tum)  
TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå.

g  Bluetooth®-parkopplingsknapp: Konfigurera 
parkoppling med Bluetooth-kompatibla enheter. 
Lysdioden blinkar med blått sken när L1 Pro är 
identifierbar och lyser med fast vitt sken när en 
enhet är parkopplad för strömning.

h  SubMatch-utgång: Anslut en Sub1/Sub2-
basmodul med en SubMatch-kabel.

j  Strömingång: IEC-nätsladdsanslutning.

Anslutningar och kontroller

MUTE MUTE MUTE

PUSH

VOLUME
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
TREBLE

BASS
REVERB

VOLUME
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REVERB

VOLUME
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Montera strömstativet och högtalaren

Övre mellanelement

Nedre mellanelement

Innan du ansluter strömstativet 
till en strömkälla monterar du 
L1 Pro32 med hjälp av de övre 
mellanelementen och de nedre 
mellanelementen.

1. Sätt i det nedre elementet  
i strömstativet.

2. Sätt in det övre elementet  
i det nedre elementet.

L1 Pro32 kan användas utan 
det övre elementet. Den här 
konfigurationen är praktisk när 
L1 Pro32 inte får plats på höjden.

Strömstativ
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Ansluta ström till en Sub1/Sub2

q w e trL1 Pro32Sub1/Sub2

1. Anslut SubMatch-kabeln till SubMatch-ingången på en Sub1/Sub2.

2. Anslut den andra änden av SubMatch-kabeln till SubMatch-utgången på L1 Pro32.

3. Anslut nätsladden till strömingången på L1 Pro32.

4. Anslut den andra änden av nätsladden till ett eluttag.

Obs! Slå inte på L1 Pro förrän du har anslutit dina källenheter. Se Ansluta källenheter på sidan 9.

5. Tryck på Standby-knappen. Lysdioden lyser med vitt sken när L1 Pro är på.

Obs! Håll Standby-knappen intryckt i 10 sekunder för att återställa L1 Pro till fabriksinställningarna.

Tryck på standbyknappen på valfri ansluten Sub1/Sub2. Mer information om hur du konfigurerar  
en Sub1/Sub2 finns i användarhandboken för Sub1/Sub2 på PRO.BOSE.COM.

Obs! När två subwoofers är anslutna till L1 Pro32, ska du först slå på subwoofern som är ansluten direkt  
till L1 Pro32 och slå sedan på den andra subwoofern.

Automatisk avstängning/standby-läge med låg strömförbrukning
Efter fyra timmars användning sätts L1 Pro in i automatisk avstängning /standby-läge med låg 
strömförbrukning för att spara ström. Om du vill aktivera L1 Pro från läget automatisk avstängning/standby-
läge med låg strömförbrukning trycker du på Standby-knappen. När L1 Pro32 går in i läget för automatisk 
avstängning/läget med låg strömförbrukning stängs strömmen av till alla Sub1/Sub2 som är anslutna med 
en SubMatch-kabel. Tryck på standbyknappen på en ansluten Sub1/Sub2 för att aktivera den från läget för 
automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning.

Obs! Avaktivera läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning genom att hålla alla tre 
kanalparameterkontrollerna intryckta i 10 sekunder eller via inställningssidan i appen L1 Mix. Aktivera läget för 
automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning genom att upprepa det här steget. Avaktivering av 
läget automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning resulterar i högre energiförbrukning när L1 Pro 
inte används.
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Ansluta källor

Kanal 1- och 2-kontroller
Kanal 1 och 2 är avsedda att användas med mikrofoner, gitarrer, 
keyboardar och andra instrument. Kanalingångarna är lämpliga 
för en mängd olika ingångstyper och har rätt ingångsnivåer för att 
minimera brus när kanalvolymen är inställd på önskad utgångsnivå.

1. Anslut ljudenheten till kanalingången med en lämplig kabel.

2. Använd en förinställning för ToneMatch—för att optimera ljudet 
för mikrofonen eller instrumentet—genom att trycka på knappen 
Channel ToneMatch tills lysdioden för den valda förinställningen 
lyser. Använd MIC för mikrofoner och INST för akustiska gitarrer 
och andra instrument. Använd OFF om du inte vill använda en 
förinställning. 
Obs! Använd L1 Mix-appen för att välja anpassade 
förinställningar från ToneMatch-biblioteket. Motsvarande lysdiod 
lyser med grönt sken när en anpassad förinställning har valts.

3. Tryck på reglaget för kanalparametrar för att välja en parameter 
som ska ändras. Parameternamnet lyser med vitt sken när det är 
valt.

4. Vrid reglaget för kanalparametrar för att justera nivån för den 
valda parametern. Lysdioden för parametrar visar nivån för den 
valda parametern. 
Obs! När Reverb är valt trycker du på och håller ned reglaget 
i två sekunder för att stänga av reverb. När reverb har stängts 
av blinkar Reverb blinkar med vitt sken. Om du vill slå på ljudet 
igen håller du reglaget intryckt i två sekunder när Reverb är valt. 
Avstängning av reverb återställs när L1 Pro stängs av.

q w

e

r

INST
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Kanal 3-kontroller
Kanal 3 är avsedd för Bluetooth®-aktiverade enheter och linjeingångar för ljud.

Bluetooth-parkoppling

Följande steg beskriver hur du manuellt ansluter en Bluetooth-aktiverad enhet för att strömma ljud. 

Du kan använda L1 Mix-appen för att få åtkomst till ytterligare enhetsstyrning. Mer information om appen L1 
Mix finns i L1 Mix-appstyrning nedan.

1. Aktivera Bluetooth-funktionen på mobilenheten. 

2. Håll in Bluetooth-parkopplingsknappen i två sekunder. När du är redo att parkoppla blinkar lysdioden med 
blått sken.

3. L1 Pro visas på enhetslistan på din mobilenhet. Välj L1 Pro på listan över enheter. När enheten har 
parkopplats lyser lysdioden med ett fast vitt sken.

Obs! Vissa aviseringar kan höras via L1 Pro när det används. Förhindra det genom att avaktivera aviseringar  
på den anslutna enheten. Aktivera flygplansläge för att förhindra att samtal/aviseringar stör ljudet.

TRS-linjeingång
En monoingång. Använd en 6,4 mm (1/4 tum) TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå, t.ex. mixrar 
eller instrumenteffekter.

Aux-linjeingång

En stereoingång. Använd en 3,5 mm (1/8 tum) TRS-kabel för att ansluta en ljudenhet på linjenivå, t.ex. 
mobilenheter eller bärbara datorer.

L1 Mix-appstyrning
Hämta appen Bose L1 Mix för ytterligare enhetskontroll och ljudströmning. När du har hämtat den följer  
du instruktionerna i appen för att ansluta L1 Pro. Specifik information om hur du använder L1 Mix-appen  
finns i hjälpen i appen.

Funktioner

• Justera kanalvolymen

• Justera parametrarna för kanalmixern

• Justera system-EQ

• Aktivera ljudavstängning för kanal

• Aktivera avstängning av reverb

• Aktivera fantommatning

• Åtkomst till biblioteket med  
förinställningar för ToneMatch

• Spara scener
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Ytterligare justeringar

Ljudavstängning för kanal
Tryck på Channel Mute om du vill stänga av ljudet för en enskild kanal. När en kanal är 
avstängd lyser knappen med vitt sken. Tryck på knappen igen för att slå på ljudet till 
kanalen.

Fantommatning
Tryck på knappen Phantom Power för att slå på 48 V-strömmen till kanal 1 och 2. 
Lysdioden lyser med vitt sken när fantommatning används. Använd fantommatning 
när du använder en kondensatormikrofon. Tryck på knappen igen för att stänga av 
fantommatningen.

Obs! Fantommatning påverkar endast källenheter som är anslutna till en kanalingång 
med en XLR-kabel.

System EQ
Välj system-EQ genom att trycka på knappen System EQ tills 
motsvarande lysdiod för önskad EQ lyser med vitt sken. Välj mellan 
OFF, LIVE, MUSIC och SPEECH. Vald EQ förblir vald när du stänger av 
och slår på L1 Pro.

Obs! Systemets EQ påverkar endast strömstativet/högtalarens ljud. 
System-EQ påverkar inte XLR-linjeutgångens ljud.

SYSTEM EQ

OFF

SPEECH

SYSTEM EQ

OFF

SPEECH
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Inställningsscenarier
L1 Pro32 kan placeras på golvet eller på en upphöjd plats (se Montera stativet och högtalaren  
på sidan 7).

VARNING! Placera inte utrustningen på en instabil plats. Utrustningen kan bli instabil 
vilket kan leda till ett farligt tillstånd som kan resultera i personskador.

 
 TÄNK PÅ: Strömstativet ska inte placeras där ventilationshålen på baksidan/undersidan 
av L1 Pro32 kan blockeras. Använding direkt på sand eller gräs kan leda till att skräp 
tränger in i produkten genom ventilationsöppningarna och leda till att L1 Pro32 inte 
fungerar som den ska.

L1 Pro32

Alla följande inställningsscenarier kräver minst en Sub1- eller Sub2-basmodul. I Sub1/Sub2-
användarhandboken på PRO.BOSE.COM finns uppgifter om korrekta Sub1/Sub2-inställningar.

Musiker (med subwoofer)

MUTE MUTE

INST INST
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MUTE MUTE MUTE

INST INST

MUTE MUTE MUTE

INST INST

Band (med subwoofer)

Musiker med mobil enhet (med subwoofer)



14 • Svenska L1 Pro32 Bärbart högtalarsystem • Användarhandbok

PRO.BOSE.COMInstallation

Musiker med T8S mixer (med subwoofer)

PUSH

ToneMatch-
kabel

7 8
R

POWER

LMAIN OUTPUSH

Obs! Det finns bara T8S-ljud från vänster kanal. 

Musiker (med analog underanslutning)

MUTE MUTE

INST INST

LINE IN 1

LINE IN EQ

LPF
L1
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Musikerstereo med T4S-mixer (med två subwoofers)

PUSH PUSH

ToneMatch-kabel ToneMatch-kabel

PUSH PUSH

R
POWER

LMAIN OUT

4 3
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DJ Stereo (med två subwoofers)

L R

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kan kräva 
en särskild kabel eller adapter. 
Anslut en TRS-kabel till TRS-
linjeingången så att du får ett 
större volymkontrollområde.

MUTE MUTE MUTE

INST INST

* *

MUTE

INST

MUTE

INST
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DJ Mono (med två staplade subwoofers)

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kan kräva 
en särskild kabel eller adapter. 
Anslut en TRS-kabel till TRS-
linjeingången så att du får ett 
större volymkontrollområde.

MUTE MUTE MUTE

INST INST

**Alternativ anslutning
L1 Pro32 kan anslutas till en Sub1/
Sub2 via en analog anslutning. Två 
subwoofers kan också kopplas ihop 
med en analog anslutning. När 
du kopplar ihop två subwoofers 
med en analog anslutning ansluter 
du linjeutgången på den första 
subwoofern till linjeingången på 
den andra subwoofern med en XLR-
kabel. Subwoofers som installeras 
utan SubMatch-kabel måste 
anslutas till en strömkälla.

LINE IN 1

*

**

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

(Riktad mot publiken)

(Riktad mot publiken)



18 • Svenska L1 Pro32 Bärbart högtalarsystem • Användarhandbok

PRO.BOSE.COMInstallation

DJ Mono (med två staplade kardioidhögtalare)

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kan kräva 
en särskild kabel eller adapter. 
Anslut en TRS-kabel till TRS-
linjeingången så att du får ett 
större volymkontrollområde.

MUTE MUTE MUTE

INST INST *

**

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

**Alternativ anslutning
L1 Pro32 kan anslutas till en Sub1/
Sub2 via en analog anslutning. 
Två Subs kan också kopplas ihop 
med en analog anslutning. När 
du kopplar ihop två subwoofers 
med en analog anslutning ansluter 
du linjeutgången på den första 
subwoofern till linjeingången på 
den andra subwoofern med en XLR-
kabel. Subwoofers som installeras 
utan SubMatch-kabel måste anslutas 
till en strömkälla.

LINE IN 1

(Riktad mot artisten)

(Riktad mot publiken)
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DJ Stereo (med fyra staplade subwoofers)

L R

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kan kräva 
en särskild kabel eller adapter. 
Anslut en TRS-kabel till TRS-
linjeingången så att du får ett 
större volymkontrollområde.

MUTE MUTE MUTE

INST INST

* *

MUTE

INST

MUTE

INST

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

PHASE/PATTERN

CARDIOID

(Riktad mot publiken)

(Riktad mot publiken)

(Riktad mot publiken)

(Riktad mot publiken)
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Musiker, dubbel mono (med två subwoofers)

MUTE MUTE

INST INST

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kräver en 
särskild kabel eller adapter. 
Anslut en TRS-kabel till TRS-
linjeingången så att du får ett 
större volymkontrollområde.

MUTE MUTE MUTE

INST INST

*

MUTE

INST
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Musiker med S1 Pro Monitor (med subwoofer)

MUTE MUTE

INST INST

*Alternativ anslutning
Det här scenariot kräver 
en särskild kabel eller 
adapter. Anslut en TRS-
kabel för att få ett större 
volymkontrollområde.

IN
P

U
T

*

IN
P

U
T
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Skötsel och underhåll

Rengöra L1 Pro
• Innan du rengör L1 Pro32 ska du koppla bort L1 Pro32 från nätströmmen. 

• Använd enbart en mjuk, torr trasa när du rengör produkthöljet. Vid behov dammsuger du försiktigt  
L1 Pro-gallret.

• Torka försiktigt av utsidan av ventilationsområdet (på baksidan/undersidan av L1 Pro32) med en trasa  
för att avlägsna skräp som kan ha fastnat i ventilationsöppningarna. Var försiktig så att du inte trycker  
in skräp i L1 Pro32.

• Ta försiktigt bort elementet från strömstativet och avlägsna skräp från ventilationsöppningarna nära 
elementets utgångskontakt (längst ned på strömstativet). Var försiktig så att du inte trycker in skräp  
i L1 Pro32.

 TÄNK PÅ: Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, 
ammoniak eller slipmedel.

TÄNK PÅ: Använd inga sprejer i närheten av produkten och låt inte vätska rinna ned i eventuella 
öppningar.

Felsöka

Problem Åtgärd
Ingen ström • Kontrollera att du har ström i vägguttaget. Kontrollera om vägguttaget 

fungerar med hjälp av en vägguttagsprovare eller genom att ansluta en 
annan apparat. 

Inget ljud • Kontrollera att L1 Pro är påslagen.

• Kontrollera att instrumentet är anslutet till kanalingången.

• Kontrollera att du har vridit upp volymkontrollen på källenheten.

• Kontrollera att du har vridit upp volymen på L1 Pro.

• Kontrollera att L1 Pro inte är i läget för automatisk avstängning/läget med låg 
strömförbrukning.

• Anslut instrumentet till en annan förstärkare och kontrollera att källan 
fungerar.

• Kontrollera att knappen för Channel Mute inte är aktiverad.

Lysdioden för 
standbyläge blinkar 
med rött sken 
(temperaturfel)

• Stäng av L1 Pro och vänta 30 minuter innan du slår på den igen.

• Flytta L1 Pro till en svalare plats.

• Flytta L1 Pro till en plats med mer ventilation.

Lysdioden för 
standbyläge lyser 
med fast rött sken 
(systemfel)

• Kontakta Bose kundtjänst. Besök worldwide.Bose.com/contact. 

Inget är anslutet till 
L1 Pro men ett lätt 
brummande eller 
surrande ljud hörs

• Med en vägguttagsprovare testar du förekomsten av backkontakt eller  
öppen kontakt (spänningssatt, nolla eller jord) i vägguttaget som L1 Pro  
är anslutet till.

• Om en förlängningssladd används ansluter du L1 Pro direkt i vägguttaget.

Ljudet från instrumentet 
eller ljudkällorna är 
förvrängt

• Sänk källenhetens volym.

• Sänk kanalvolymen.

• Prova en annan källa eller ett annat instrument.
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Problem Åtgärd
Rundgång i mikrofonen • Sänk kanalvolymen.

• Ändra mikrofonens läge så att den inte är riktad direkt mot L1 Pro.

• Prova med en annan mikrofon.

• Prova en annan placering av L1 Pro och/eller en annan sångare på scenen.

• Öka avståndet mellan L1 Pro och mikrofonen.

• Om du använder en rösteffektsprocessor kontrollerar du om det är den som 
orsakar rundgången.

En parkopplad 
Bluetooth®-enhet ansluts 
inte till högtalaren

• Om den parkopplade enheten kräver ett lösenord ska du kontrollera att du 
har angett rätt lösenord.

• Kontrollera att Bluetooth®-funktionen har aktiverats på källenheten.

• Bluetooth-enheten kan vara placerad utanför täckningsområdet. Försök flytta 
den närmare L1 Pro.

• Stäng om möjligt av alla andra Bluetooth-enheter i närheten eller avaktivera 
deras Bluetooth-funktion.

• Rensa högtalarens minne eller parkoppla den med en ny enhet genom att 
hålla ned Bluetooth-parkopplingsknappen i tio sekunder. Ta bort L1 Pro från 
Bluetooth-enhetens minne. Parkoppla Bluetooth-enheten och L1 Pro igen.

• Stäng av strömmen och slå på den igen. Försök sedan att para ihop enheten 
igen.

Ett kraftigt brummande 
ljud hörs när flera 
enheter kedjekopplas

• Se till att volymen på kedjekopplade enheter inte är för hög.



©2020 Bose Corporation. Med ensamrätt. 
Framingham, MA 01701-9168 USA

PRO.BOSE.COM
AM857142 Rev. 00

September 2020


	Översikt
	Förpackningsinnehåll
	Separata tillbehör

	Konfiguration
	Anslutningar och kontroller
	Montera strömstativet och högtalaren
	Ansluta ström till en Sub1/Sub2
	Automatisk avstängning/standby-läge med låg strömförbrukning

	Ansluta källor
	Kanal 1- och 2-kontroller
	Kanal 3-kontroller
	L1 Mix-appstyrning

	Ytterligare justeringar
	Ljudavstängning för kanal
	Fantommatning
	System EQ

	Inställningsscenarier
	Musiker (med subwoofer)
	Musiker med mobil enhet (med subwoofer)
	Band (med subwoofer)
	Musiker med T8S mixer (med subwoofer)
	Musiker (med analog underanslutning)
	Musikerstereo med T4S-mixer (med två subwoofers)
	DJ Stereo (med två subwoofers)
	DJ Mono (med två staplade subwoofers)
	DJ Mono (med två staplade kardioidhögtalare)
	DJ Stereo (med fyra staplade subwoofers)
	Musiker, dubbel mono (med två subwoofers)
	Musiker med S1 Pro Monitor (med subwoofer)


	Skötsel och underhåll
	Rengöra L1 Pro
	Felsöka


