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Tärkeitä turvaohjeita

Lue turvaohjeet ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Tärkeitä turvaohjeita
Katso käyttöoppaasta (bosepro.link/s1docs) lisätietoja S1 Prosta ja esimerkiksi sen tarvikkeista ja varaosista.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle. Tällaisia lämmönlähteitä ovat esimerkiksi lämpöpatterit, ilmanlämmittimet, uunit ja 

muut lämpöä tuottavat laitteet, mukaan lukien vahvistimet. 
9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen 

on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadoituspiikki. Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa 
turvallisuussyistä. Jos laitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut 
pistorasia.

10. Aseta virtajohto siten, ettei se puristu tai sen päältä kävellä. Pistokkeiden, pistorasioiden ja laitteen liitoskohtien suojaaminen on 
erityisen tärkeää.

11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
12. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämän tai laitteen yhteydessä myytävän kärryn, telineen, jalustan, kiinnikkeen tai 

pöydän kanssa. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista. 
 

13. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
14. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Huoltoa tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, 

esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, 
laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET/VAARAT:
Tämä tuotteen symboli osoittaa, että tuotteen kotelossa kulkee eristämätön ja vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa 
sähköiskun vaaran.

Tämä tuotteen symboli osoittaa, että tässä oppaassa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

Tämä laite sisältää magneetin. Ota yhteyttä lääkäriisi ja selvitä, vaikuttaako laite implantoituun lääketieteelliseen 
laitteeseesi.

Kaikkia Bosen tuotteita tulee käyttää paikallisten sääntöjen, osavaltion ja valtion sääntöjen sekä toimialan sääntöjen mukaisesti. 
Asentajan vastuulla on varmistaa, että tuotteen asennuksessa noudatetaan kaikkia sovellettavia säädöksiä, kuten paikallisia 
rakennussäädöksiä ja -sääntöjä. Ota yhteyttä paikallisia säädöksiä valvovaan viranomaiseen ennen tuotteen asentamista.
Tulipalo- tai sähköiskuriskin ehkäisemiseksi ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle. 
ÄLÄ altista tuotetta roiskeille tai tippuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä tuotteen päälle tai 
sen lähelle. 
Pidä tuote kaukana tulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ tuo laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
ÄLÄ käytä tuotteen yhteydessä invertteriä.
ÄLÄ käytä tuotetta ajoneuvoissa tai veneissä.
ÄLÄ muokkaa tuotetta luvattomalla tavalla.
ÄLÄ altista paristoja ja akkuja sisältäviä tuotteita liialliselle kuumuudelle (esimerkiksi säilytys suorassa auringonvalossa tai tulen 
läheisyydessä).
Tuotteen mukana toimitettu akku/paristo on tarkoitettu käytettäväksi vain Bose S1 Pro Multi-position -PA-järjestelmässä.
Tuotteen mukana toimitettu akku/paristo voi väärin käytettynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen 
palovamman vaaran.
Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä 
käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
Tulipalon tai palovamman vaara. ÄLÄ avaa tai murskaa tuotetta, lämmitä sitä 45°C:een yläpuolelle tai polta sitä. Noudata 
valmistajan ohjeita. 
Käytä tuotteen yhteydessä vain Bosen aitoja akkuja. Tilaa vara-akut Bosen asiakaspalvelusta.
Jos virtapistoke tai laitteen liitin irrotetaan, laite pysyy toimintakuntoisena.
ÄLÄ aseta Bose S1 Pro -järjestelmää epävakaalle jalustalle/telineelle. Kaiutin on suunniteltu käytettäväksi vain 35 mm:n 
kiinnityksellä, ja jalustan/telineen on kyettävä tukemaan kaiutinta, jonka vähimmäispaino on 7,1 kg ja mitat 241 x 279 x 330 mm. 
Jos käytettävä teline/jalusta ei ole suunniteltu tukemaan S1 Pro -järjestelmän kokoa ja painoa, käyttö voi olla epävakaata 
ja vaarallista ja voi aiheuttaa vamman.

Lakisääteiset tiedot
Mitat (K x L x S): 330 x 241 x 286 mm / nettopaino: 7,1 kg 
Latauslämpötila-alue: 0 °C – 42 °C  
Purkauslämpötila-alue: –20 °C – 45 °C 
Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettista ympäristöä E1 koskevat EN55103-2-häiriönsietovaatimukset.
Huollon ja käytön aikana radiaattorin ja kehon välille on jätettävä vähintään 20 cm:n etäisyys.
Säädöstenmukaisuuden säilyttäminen edellyttää maadoitettujen kaapeleiden käyttöä.
Maadoita laite tai varmista, että pistorasiassa on maadoitusliitäntä, ennen kuin yhdistät virtajohdon pistorasiaan.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Tietoja sähköhäiriöitä tuottavista laitteista (FCC-vaatimusten mukainen ilmoitus Yhdysvalloissa) 
HUOMAUTUS: Tämä laite on testien perusteella FCC:n sääntöjen osan 15 luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten 
mukainen. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite 
tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa 
vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä.  
Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja 
sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. 
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. 
Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää 
tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntojen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on 
kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Vähän virtaa kuluttavien radiotaajuuslaitteiden hallintasäädökset
Artikla XII 
Vähän virtaa kuluttavien radiotaajuuslaitteiden hallintasäädösten mukaan yksikään yhtiö, organisaatio tai käyttäjä ei saa ilman 
NCC:n lupaa muuttaa hyväksytyn vähän virtaa kuluttavan radiotaajuuslaitteen taajuutta, kasvattaa sen lähetystehoa eikä 
muokata sen alkuperäisiä ominaisuuksia ja alkuperäistä suorituskykyä.
Artikla XIV 
Vähän virtaa kuluttavat radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden tietoturvaan eivätkä häiritä oikeudellista viestintää. 
Jos tällainen vaikutus havaitaan, käyttö on lopetettava välittömästi, kunnes häiriö poistuu. Edellä mainitulla oikeudellisella 
viestinnällä tarkoitetaan Yhdysvaltain Telecommunications Act -säädöksen mukaista radioviestintää.
Vähän virtaa kuluttavat radiotaajuuslaitteet eivät saa vastustaa oikeudelliseen viestintään käytettyjen laitteiden tai ISM-
radiotaajuutta käyttävien laitteiden tuottamia häiriöitä.

Bose Corporation julkistaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU ja muiden sovellettavien 
EU-direktiivien perusvaatimuksia ja muita niihin liittyviä säädöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
osoitteessa  www.Bose.com/compliance.

Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut 
Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa  
www.Bose.com/compliance. 
 Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten 
olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance. 

Tuotteen virtatilataulukko
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 
2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote 
vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto Virtatilat
Valmiustila Valmiustila ja verkkoyhteys

Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V 
/ 50 Hz ≤ 0,5 W Ei käytettävissä*

Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti ≤ 20 minuutin Ei käytettävissä*

Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos 
kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon 
portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz

Ei käytettävissä Ei käytettävissä*

Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. 
Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.

Bluetooth®: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo 
pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. 
Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.
*Tämä laite ei tue Bluetooth®-yhteyden kanssa käytettävää 
yhteyden säilyttävää valmiustilaa. Laitetta ei voi myöskään 
yhdistää verkkoon Wi-Fi®- tai Ethernet-yhteydellä.

 
Käyttötaajuusalue: 2 402 – 2 480 Mhz
Bluetooth: enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: suurin spektrinen tehotiheys alle 10 dBm/Mhz EIRP.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
kierrätykseen. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrättäminen auttaa suojaamaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai 
liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten säädösten osoittamalla tavalla. Älä polta akkuja ja paristoja.

Valmistuspäivä: Valmistusvuosi käy ilmi sarjanumeron kahdeksannesta numerosta. Esimerkiksi numero 7 tarkoittaa 
valmistusvuotta 2007 tai 2017.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, 
Shanghai 201100
EU:n maahantuoja: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Meksikon maahantuoja Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, 
D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545
Taiwanin maahantuoja: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. 
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676
Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 
4QZ, United Kingdom 
Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n 
palvelumerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää 
niitä lisenssillä.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa.

Säilytä tiedot.

Sarjanumero:  ____________________________________________________________________

Mallinumero:   ____________________________________________________________________

Takuutiedot
Tuotteella on rajoitettu takuu.  
Voit lukea tarkat takuutiedot osoitteessa global.bose.com/warranty.

http://bosepro.link/s1docs
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://global.bose.com/warranty
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Yleiskatsaus

Pakkauksen sisältö
S1 Pro -pakkauksessa on S1 Pro -järjestelmä ja yksi vaihtovirtajohto.

Lisävarusteet
S1 Pro -kantoreppu

S1-suojapussi

S1-akku

Täydellinen lisävarusteluettelo on osoitteessa www.Bose.com.

Yleiskatsaus
Kiitos, että ostit moniasentoisen Bose® S1 Pro -PA-järjestelmän. Nyt saat taatusti laadukasta ääntä pienille 
keikoille, omiin tapahtumiin tai illanviettoihin.

Tässä oppaassa on S1 Pro -järjestelmän yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet sekä ohjeet järjestelmän 
yhdistämiseen erilaisiin äänilähteisiin. Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä, kuten vinkkejä, tekniikoita ja usein 
kysyttyjä kysymyksiä, on osoitteessa www.Bose.com/livesound.

Yleiskatsaus
Kuulosta hyvältä missä tahansa kannettavan ja moniasentoisen S1 Pro -PA-järjestelmän ansiosta. Muusikoille, 
DJ-esityksiin ja yleiseen PA-käyttöön suunniteltu S1 Pro on täydellinen ja kattava PA-järjestelmä, jossa on 
lattiamonitori, harjoitteluvahvistin ja päämusiikkijärjestelmä.

Useiden käyttöasentojen ja Auto EQ:n ansiosta S1 Pron voi asettaa lattialle tai pöydälle tai kiinnittää 
kaiutintelineeseen, ja ääni kuulostaa aina mahdollisimman hyvältä. Monipuolisessa S1 Prossa on 
kolmikanavainen mikseri, jälkikaiku, Bluetooth®-suoratoisto ja sisäinen ToneMatch®-äänenkäsittely, joten se 
sopii kaikkiin tarpeisiisi.

Ominaisuudet ja edut
Kevyt ja kannettava: S1 Pro painaa 7,1 kg ja kulkee helposti autossa mukana tapahtumiin.

Yksinkertaisen monipuolinen: S1 Pron mukana toimitetaan monipuolinen kolmikanavainen mikseri, joka tukee 
jälkikaikua ja Bluetooth®-suoratoistoa. Tuota laadukasta ääntä nopeasti mikrofonien ja akustisten kitaroiden 
ToneMatch®-äänenkäsittelyllä samalla kun toistat musiikkia langattomasti mobiililaitteestasi. Esiinny miltei 
missä tahansa mukana toimitettavan litiumioniakun avulla.

Joustava: Useiden käyttöasentojen ansiosta voit sijoittaa kaiuttimen käyttötarkoitukseesi sopivasti. Auto EQ 
varmistaa optimaalisen äänen missä tahansa asennossa. Lataamalla Bose® Connect -sovelluksen voit käyttää 
lisäasetuksia ja ominaisuuksia, kuten stereotilaa, jossa voit suoratoistaa Bluetooth®-ääntä langattomasti 
toisessa järjestelmässä.

Laadukas ääni kompaktissa koossa: S1 Pro on pieni mutta tehokas järjestelmä, jota voi käyttää kattavana PA-
järjestelmänä, lattiamonitorina, harjoitteluvahvistimena tai päämusiikkijärjestelmänä. 

Vaihtovirtajohto

http://www.Bose.com
http://www.Bose.com/livesound
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Yleiskatsaus

Järjestelmän kokoonpanot
Monipuolisessa Bose® S1 Pro -järjestelmässä on neljä eri tilaa. Järjestelmän Auto EQ -toiminto säätää 
taajuuskorjausta automaattisesti siten, että äänitasapaino on optimaalinen kaikissa asennoissa. Tarkista sinulle 
sopivin käyttötarkoitus alla olevien esimerkkien avulla.

Korotettu alusta
Kun asetat S1 Pron alustalle, ääni kantaa selkeästi ja tasaisesti 
koko yleisölle ja kuulijat saavat nauttia järjestelmän täydestä 
taajuusalueesta.

Kaiutinteline
Kun haluat vahvistaa ääntä yleisesti, aseta yksi tai kaksi S1 Pro 
-järjestelmää kaiutintelineisiin (myydään erikseen).

Monitori
Jos haluat käyttää S1 Prota henkilökohtaisena lattiamonitorina, 
aseta se eteesi lattialle vaakatasoon kohti itseäsi. Kallista 
kaiutin sivureunalleen.

Kallistettu taakse
Kallista S1 Pro takareunalleen esityksissä, joissa yleisö on lähellä 
sinua. Parhaan tuloksen saa seisomalla tai istumalla kaiuttimen 
jommallakummalla sivulla, jolloin esittäjä ei ole äänen tiellä.

Huomautus: Valitse tila kiertämällä Bose-logoa vastapäivään.
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Järjestelmäasetukset

Bose® Connect -sovellus
Lataamalla Bose® Connect -sovelluksen voit käyttää lisäasetuksia ja ominaisuuksia, kuten stereotilaa, jossa voit 
suoratoistaa musiikkia langattomasti toisessa järjestelmässä.

Ominaisuudet
Yhdistä kaiuttimeen useita mobiililaitteita ja vaihda niiden välillä yhdellä pyyhkäisyllä.

Määritä kaiuttimet soittamaan musiikkia juhlatilassa tai stereotilassa.

Yhteensopiva useimpien Apple- ja Android-järjestelmien kanssa.

Ohjelmistopäivitykset pitävät kaiuttimen ajan tasalla.
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Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetukset

Yhteydet ja säädöt
S1 Pron ohjauspaneelissa on kaikki käyttöön tarvittavat liittimet, ohjaimet ja merkkivalot.

Yhdistä mikrofonit ja musiikkisoittimet kanavatuloihin 1 ja 2. Integroidun ToneMatch®-signaalinkäsittelyn 
ansiosta mikrofonien ja soittimien ääni kuulostaa parhaalta mahdolliselta. Käytä kanavaa 3 Bluetooth®-
yhteyksiin ja linjatason tuloon.

a Signaalin ilmaisin: Näyttää tulosignaalin tilan väreinä. 
Vihreä: Signaali havaittu 
Punainen: Katkonainen signaali 
Huomautus: Vähennä signaalin katkonaisuutta äänenvoimakkuuden säätimestä.

b Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä mikrofonin, soittimen tai äänilähteen äänenvoimakkuutta.

c Diskantin säätö: Säädä mikrofonin tai soittimen korkeita taajuuksia.

d Bassoäänen säätö: Säädä mikrofonin tai soittimen matalia taajuuksia.

e Jälkikaiun säätö: Säädä mikrofonin tai soittimen jälkikaikua.

f ToneMatch-kytkin: Ota ToneMatch-esiasetus käyttöön asettamalla kytkin asentoon  tai .

g Kanavatulo: Analoginen tuloliitäntä mikrofonin (XLR-kaapeli) ja soittimien (balansoimattomat TS-kaapelit) 
yhdistämiseen.

h Lisätuloliitäntä: Liitä linjatason äänilähde 3,5 mm:n TRS-kaapelilla.

i Linjalähtö: Toista ääntä yksiäänisesti kahdesta kaiuttimesta liittämällä linjatason lähtöliitin toisen S1 Pro 
-järjestelmän kanavatuloon 1 tai 2 6,35 mm:n TRS-kaapelilla.  
Huomautus: Linjalähtö on post mix -tilassa.

j Huoltoportti: Micro-USB-liitäntä vain Bose-huollon käyttöön.

q Bluetooth-pariliitospainike: Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tabletteihin ja 
kannettaviin tietokoneisiin.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Järjestelmäasetukset

Virran yhdistäminen
1. Varmista, että virtapainike on valmiustilassa ( ).

2. Liitä virtajohto S1 Pron virtaliitäntään.

3. Liitä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.

4. Käynnistä järjestelmä kytkemällä virtakytkin On-asentoon ().

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

1

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

2
3

Äänilähteiden yhdistäminen
Ennen kuin yhdistät äänilähteen, käännä oikean kanavan äänenvoimakkuuden säädin kokonaan vastapäivään.

Kanavan 1 ja 2 säätimet
Kanavia 1 ja 2 käytetään dynaamisten mikrofonien, kitaroiden, kosketinsoitinten tai muiden soitinten kanssa.

1. Yhdistä äänilähde kanavan 1 tai 2 tuloliitäntään.

2. Ota ToneMatch-esiasetus käyttöön asettamalla oikean kanavan ToneMatch-kytkin asentoon , jos 
äänilähde on mikrofoni ja asentoon , jos äänilähde on muu soitin. 

Huomautus: ToneMatch®-esiasetukset optimoivat mikrofonin tai soittimen äänet automaattisesti.

3. Puhu mikrofoniin tai soita soitinta ja säädä samalla äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle kääntämällä 
äänenvoimakkuuden säädintä.

4. Säädä diskanttia, bassoa ja jälkikaikua sopivalle tasolle puhuen samalla mikrofoniin tai soittamalla soitinta.

Kanavan 3 säätimet
Kanavaa 3 käytetään Bluetooth®-laitteiden ja linjatason äänilähteiden kanssa.

Bluetooth-yhteys

1. Käynnistä mobiililaitteen Bluetooth-ominaisuus. 
Huomautus: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Pidä Bluetooth-pariliitospainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. 
Huomautus: Kun laite on valmis muodostamaan pariliitoksen,  välkkyy valkoisena.

3. Valitse laiteluettelosta Bose® S1 Pro -järjestelmä. 
Huomautus: Kun pariliitos on muodostettu,  palaa valkoisena.

Huomautus: Jos pariliitettyyn puhelimeen saapuu puhelu, musiikki keskeytetään ja soitto kuuluu puhelimesta. 
Puhelut tai ilmoitukset eivät kuulu S1 Pro -järjestelmästä.

Lisätuloliitäntä

Voit yhdistää linjatason äänilähteen lisätuloliitäntään 3,5 mm:n (kahdeksasosatuuman) kaapelilla.

Huomautus: Lisätuloliitännän kautta tuleva ääni syrjäyttää automaattisesti pariliitetyt Bluetooth-laitteet.
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Järjestelmäasetukset

Kaiutintelineen käyttäminen
S1 Pro -järjestelmän pohjassa on kiinnityskohta, josta kaiutin voidaan kiinnittää kaiutintelineeseen. Kaiuttimen 
voi kiinnittää tavalliseen 35 mm:n putkeen. Kun S1 Pro on kiinnitetty kaiutintelineeseen, taajuuskorjaus 
muuttaa äänitasapainon optimaaliseksi automaattisesti.

VAROITUS: ÄLÄ aseta Bose® S1 Pro -järjestelmää epävakaalle jalustalle/telineelle. Kaiutin on 
suunniteltu käytettäväksi vain 35 mm:n kiinnityksellä, ja jalustan/telineen on kyettävä tukemaan 
kaiutinta, jonka vähimmäispaino on 7,1 kg ja mitat 241 x 279 x 330 mm. Jos käytettävä teline/jalusta ei 
ole suunniteltu tukemaan S1 Pro -järjestelmän kokoa ja painoa, käyttö voi olla epävakaata ja vaarallista 
ja voi aiheuttaa vamman.

Akun lataaminen
Kun S1 Pro -järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan eikä järjestelmä ole käytössä, akku latautuu.

Pikalataus
Akku latautuu aina, kun S1 Pro on liitetty verkkovirtaan, mutta pikalatauksella akku latautuu nopeammin. Voit 
ottaa pikalatauksen käyttöön asettamalla virtakytkimen asentoon , kun järjestelmä ei ole käytössä.

Akun varaustason merkkivalo
Akun varaustaso näkyy virran merkkivalosta, joka vilkkuu, kun järjestelmään on kytketty virta. Akun 
varaustason voi tarkistaa myös kaksoisnapsauttamalla Bluetooth®-pariliitospainiketta, mikä saa merkkivalon 
vilkkumaan. Varaustason merkkivalojen merkitykset ovat seuraavassa taulukossa:

Huomautus: S1 Pro -järjestelmän mukana toimitetaan myös tarra, jossa on yllä oleva taulukko. Suosittelemme 
kiinnittämään tarran S1 Pron pohjalevyyn, josta merkkivalojen merkitykset on helppo tarkistaa.
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Järjestelmäasetukset

Yhdistämistavat
S1 Prota voi käyttää monipuolisesti. Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä tyypillisistä käyttötavoista.

Korotettu alusta
Aseta S1 Pro pöydälle huoneen etuosaan, kun pidät yritysesitystä tai aseta se auton avonaiseen takaluukkuun 
ja vietä iltaa ulkona. Kiinnitä mikrofoni kaiuttimeen ja pidä multimediaesitys tai nostata tunnelmaa ystävien 
kesken soittamalla musiikkia langattomasti Bluetooth®-laitteesta.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Järjestelmäasetukset

Kallistettu taakse
Aseta S1 Pro taakse kallistettuna lavalle musiikkiesityksiä varten. Kun kaiutin kallistetaan takareunalleen, 
äänen pystysuuntainen peittoalue on suurempi, mikä sopii erinomaisesti esiintymiseen pienille yleisöille tai 
ohikulkijoille. Toista taustamusiikkia Bluetooth®-yhteydellä ja soita mukana mikrofonin ja kitaran avulla.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Järjestelmäasetukset

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Monitori
Käytä S1 Prota lattiamonitorina asettamalla se vaakatasoon. Suuntaa S1 Pro esiintyjää kohti, niin se toimii 
henkilökohtaisena monitorina, tai lähetä miksaus PA-pääjärjestelmään ja säädä taajuuskorjausta ja jälkikaikua.
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Järjestelmäasetukset

Kaiutinteline
S1 Pro -järjestelmää voi käyttää tavallisessa kaiutintelineessä PA-järjestelmänä. Liitä mikrofoni ja pidä puhe tai 
laula laulu. Samalla voit toistaa musiikkia Bluetooth®-laitteesta.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3



14 • Suomi S1 Pro -järjestelmä • Käyttöopas

Järjestelmäasetukset

Yleiskäyttöinen PA-järjestelmä
Kahta S1 Pro -järjestelmää voi käyttää tavallisena PA-järjestelmänä mikserin kanssa. Järjestelmän laajan ja 
tasaisen kantaman ansiosta koko yleisö kuulee esityksen helposti kaikkialla tilassa.

Stereo

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Kanavat 1–4

Vasen lähtö Oikea lähtö

Huomautus: Kun järjestelmää käytetään perinteisenä PA-järjestelmänä, jälkikaiku ja ToneMatch® on kytkettävä 
pois käytöstä.
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Järjestelmäasetukset

Kaksi monoääntä/ketjuttaminen 
Yhdistä kaksi S1 Pro -järjestelmää yksiäänisesti 6,35 mm:n TRS-kaapelilla. Yhdistä linja pääyksiköstä 
toissijaiseen S1 Pro -järjestelmään. Säädä kanavan äänenvoimakkuutta, kunnes molempien yksikköjen 
äänenvoimakkuus on sopiva.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Huomautus: Aseta toissijaisissa yksiköissä ToneMatch® ja jälkikaiku pois käytöstä ja jätä äänensävyn säätimet 
keskiasentoon.
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Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito

Akun vaihtaminen
1. Kytke virta valmiustilaan ( ) ja irrota S1 Pro virtalähteestä.

2. Irrota järjestelmän kaksi ruuvia ja poista pohjalevy. 

3. Poista akku vetämällä kielekkeistä. 

4. Aseta uusi akku paikalleen ja varmista, että liitinnastat ovat oikeassa kohdassa. 

5. Aseta pohjalevy takaisin paikalleen ja kiinnitä se vaiheessa 2 irrotetuilla kahdella ruuvilla.

6. Liitä S1 Pro -järjestelmä virtalähteeseen.

7. Käynnistä järjestelmä kytkemällä virtakytkin On-asentoon (). 
Huomautus: S1-vara-akku on horrostilassa, kunnes S1 Pro käynnistetään.

Huomautus: Voit ostaa S1-järjestelmän lisäakkuja osoitteesta www.Bose.com.

http://www.Bose.com
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Huolto ja ylläpito

S1 Pro -järjestelmän puhdistaminen
Puhdista tuotteen kotelo vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Kaiuttimen säleikön voi tarvittaessa imuroida 
varovasti.

VAROITUS: Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia 
tai hankausaineita.

VAROITUS: Älä käytä tuotteen lähellä suihkeita ja varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Vianmääritys
Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea, katso lisätietoja 
verkosta osoitteesta www.Bose.com/livesound. Mikäli et saa vastauksia kysymyksiisi verkosta, voit soittaa 
suoraan Bosen tuotetukeen ja tekniseen tukeen, jonka puhelinnumero on (877) 335 2673.

Ongelma Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule 
virtaa.

Varmista, että pistorasian virta on kytketty. Kokeile, toimiiko esimerkiksi lamppu 
samasta virtalähteestä tai tarkista virtalähteen toimivuus mittarilla.

Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Liitä se verkkovirtaan.

Ääntä ei kuulu. Varmista, että soitin on liitetty signaalin tuloliitäntään.

Varmista, että lähteen äänenvoimakkuus on tarpeeksi suuri.

Varmista, että S1 Pro -järjestelmän äänenvoimakkuus on tarpeeksi suuri.

Varmista, että signaalin merkkivalo palaa.

Varmista, että lähde toimii, kytkemällä soitin toiseen vahvistimeen.

Virran merkkivalo on 
punainen.

Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, akussa on virtaa alle 10 prosenttia.

Jos merkkivalo palaa punaisena, soita tuotetuen ja teknisen tuen numeroon 
(877) 335 2673.

S1 Pro -järjestelmästä 
kuuluu hurinaa, 
vaikka siihen ei ole 
kytketty mitään.

Tarkista mittarilla sen pistorasian toimivuus, johon S1 Pro -järjestelmä on kytketty.

Jos käytät jatkojohtoa, kokeile liittää S1 Pro -järjestelmä suoraan virtalähteeseen.

Soittimen tai 
äänilähteen ääni on 
vääristynyttä.

Vähennä lähteen äänenvoimakkuutta. Jos äänilähteen äänenvoimakkuutta ei voi 
säätää, voit hankkia vaimentimia haluamaltasi soitinmyyjältä. 

Kokeile toista äänilähdettä tai soitinta.

Mikrofonin ääni 
kiertää.

Vähennä äänenvoimakkuutta.

Suuntaa mikrofoni siten, että se ei osoita suoraan kaiuttimeen päin.

Kokeile toista mikrofonia.

Vaihda kaiuttimen ja/tai laulajan paikkaa esiintymislavalla.

Aseta kaiutin kauemmas mikrofonista.

Jos käytät vokaaliprosessoria, varmista ettei se vaikuta mikrofonin äänen kiertämiseen.

Laitepariksi 
määritetyn 
Bluetooth®-laitteen ja 
kaiuttimen välille ei 
muodostu yhteyttä.

Jos laite vaatii tunnuslukua, varmista, että olet antanut oikean tunnusluvun.

Varmista, että lähdelaitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Bluetooth-laite voi olla liian kaukana. Siirrä se lähemmäksi kaiutinta.

Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä olevista Bluetooth-laitteista tai poista 
niiden Bluetooth-toiminto käytöstä.

Tyhjennä kaiuttimen laiteparimuisti tai muodosta pariliitos toiseen laitteeseen 
pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna kymmenen sekunnin ajan. Muodosta 
Bluetooth-laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen.

Katkaise virta ja käynnistä se uudelleen ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen.

http://www.Bose.com/livesound
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Huolto ja ylläpito

Ongelma Toimintaohjeet
Kaiutin hurisee 
äänekkäästi, kun 
useita yksiköitä on 
ketjutettuina.

Varmista, että käytät 6,35 mm:n TRS-kaapelia. Älä käytä 6,35 mm:n 
TS-kaapelia (kitara).

Kaiuttimen akku ei 
lataudu.

Kytke kaiuttimeen virta tai aseta se pikalataustilaan. Älä käytä kaiutinta 
latauksen aikana.

Lataa akkua, kun kaiuttimen virta on käynnissä, mutta se ei ole pikalatauksessa.

Siirrä kaiutin viileämpään tilaan.

Jätä kaiutin valmiustilaan useiksi tunneiksi, ennen kuin yrität ladata akkua uudelleen.

Irrota kaiutin virtalähteestä ja poista akku. Odota, että akku on viilentynyt siten, että 
siihen voi koskea ja vaihda akku.

S1 Pro – tekniset tiedot

Kotelo
Kotelon materiaali Polypropeenimuovi

Pinta Karkeapintainen muovi

Säleikkö Metalli, musta pinnoite

Koko
Mitat (K x L x S) mm 330 x 241 x 286

Nettopaino 7,1 kg 

Akku
Tyyppi Ladattava litiumioniakku

Latausaika 5 tuntia (3 tuntia pikalatauksessa)

Käyttöaika Jopa 11 tuntia
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