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Fontos biztonsági tudnivalók
Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.
Fontos biztonsági tudnivalók
Az S1 Pro rendszerrel kapcsolatos további tudnivalókat a használati útmutató (bosepro.link/s1docs) tartalmazza (ideértve a 
kiegészítőkre és a cserealkatrészekre vonatkozó információkat is).
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőt kibocsátó berendezés (ideértve az erősítőket is) 

közelébe. 
9. Ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági elemeinek működését. A polarizált csatlakozó egy 

vastag és egy vékony érintkezővel rendelkezik. A földelő típusú csatlakozó a két érintkező mellett egy földelőérintkezővel 
rendelkezik. A szélesebb, illetve a harmadik érintkezőnek biztonsági funkciója van. Ha a készülék csatlakozódugója nem illik 
az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.

10. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és 
azon a helyen, ahol a kábel kilép a készülékből.

11. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12. A készüléket csak a hozzá mellékelt vagy a gyártó által meghatározott kocsin, állványon, háromlábon, konzolon 

vagy lapon használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy 
megelőzze az esetleges borulást okozta sérülést. 

13. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
14. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, 

például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső 
vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

FIGYELMEZTETÉS/VIGYÁZAT:
Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van 
jelen, amely áramütést okozhat.

A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások 
szerepelnek.

A termék kis részeket tartalmaz, melyeknél fennáll a lenyelés veszélye. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem 
alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt 
beültethető orvostechnikai eszközre.

Minden Bose terméket a helyi, a nemzeti és az iparági előírásoknak megfelelően kell használni. A felszerelést végző személy 
felelőssége biztosítani, hogy a termék felszerelése a vonatkozó építési előírásoknak megfelelően történik, beleértve a helyi 
építési előírásokat és szabályokat is. A termék felszerelése előtt kérje ki a helyileg illetékes hatóságok véleményét.
Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a készüléket eső, folyadék vagy nedvesség hatásának.
Ügyeljen arra, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy 
más, folyadékkal töltött edényt.
Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal 
működő eszközt helyezni.
Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
NE használja járművekben és hajókon.
NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
NE tegye ki az akkumulátort tartalmazó termékeket túlzott hőhatásnak, például a közvetlen napsütésnek, a tűznek és hasonló 
hatásoknak.
A termékhez mellékelt akkumulátor kizárólag a Bose S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerrel használható.
A termékhez mellékelt akkumulátor nem megfelelő használat esetén tűz által okozott vagy vegyi égési sérüléseket okozhat.
A termékhez mellékelt elem/akkumulátor tűz- és robbanásveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, 
illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
Tűz által okozott és vegyi égési sérülés veszélye. NE nyissa fel, ne nyomja össze, ne hevítse 45 °C fölé, és ne próbálja meg 
elégetni. Kövesse a gyártó utasításait. 
Kizárólag eredeti Bose akkumulátorokat használjon ehhez a termékhez. A csereakkumulátorokkal kapcsolatban forduljon a Bose 
ügyfélszolgálathoz.
Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, a leválasztó egységnek mindig 
működőképes állapotban kell lennie.
NE használja a Bose S1 Pro rendszert instabil háromlábbal vagy állvánnyal együtt. A hangfal csak 35 mm átmérőjű oszlopra 
szerelve használható, és a háromlábnak/állványnak egy legalább 7,1 kg súlyú és 241 x 279 x 330 mm teljes méretű hangsugárzó 
alátámasztására alkalmasnak kell lennie. Az S1 Pro rendszer méretének és súlyának alátámasztására alkalmatlan háromláb/
állvány használata instabil és veszélyes állapotot teremthet, ami sérüléshez vezethet.

Jogszabályi megfelelőség
Méretek (ma. x sz. x mé.): 330 x 241 x 286 mm (13 x 9,5 x 11,2 hüvelyk) / Nettó súly: 7,1 kg (15,7 lb)
Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 °C–42 °C (32 °F–108 °F) 
Töltésleadási hőmérséklet-tartomány: –20 °C–45 °C (–4 °F–113 °F)
A termék az E1 osztályú elektromágneses környezetre vonatkozó összes EN55103-2 zavartűrési követelménynek megfelel.
A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell 
tartani
Az előírásoknak való megfelelés érdekében árnyékolt kábelek használata kötelező
Létesítsen földelő csatlakozást, vagy győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat rendelkezik védőföldelő csatlakozással, 
mielőtt a dugaszt a csatlakozóaljzatba dugja.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Elektromos zajt előállító termékekre vonatkozó tájékoztatás (FCC-megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Államokban) 
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést az FCC-szabályozás 15. része szerint tesztelték. Ennek alapján a berendezés megfelel a 
„B” osztályú digitális eszközökhöz meghatározott határértékeknek. A határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros 
sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben 
nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. 
Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia.  Ha a berendezés nem kívánt 
interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az 
interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát. 
Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot. 
A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja. 
Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a 
berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.
Az eszköz megfelel az FCC szabályzata 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés 
során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a 
készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások
XII. cikk 
A „kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások” előírásainak megfelelően a vállalatok, a 
szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású 
rádiófrekvenciás eszköz frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti 
jellemzőit és teljesítményét.
XIV. cikk 
A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak 
interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell 
hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogszerűen engedélyezett kommunikáció a 
távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.
A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogszerűen engedélyezett kommunikációból származó vagy az 
ISM-sávban sugárzó készülékekről érkező interferenciát.

 A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési 
végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:  
www.Bose.com/compliance.
A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó 
egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:  
www.Bose.com/compliance.
 A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. 
évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes 
megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A termék energiaállapotainak táblázata
A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket 
meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és 
energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz 
a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező 
állapotinformációk

Energiafelhasználási módok
Készenlét Hálózati készenléti

Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 
230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett ≤ 0,5 W NA*

A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az 
adott módba ≤ 20 percnyi NA*

Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden 
vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték 
nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi 
teljesítmény mellett

NA NA*

Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes 
hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.

Bluetooth®: Inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. 
Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a 
Bluetooth gombot. Aktiválásához párosítsa egy Bluetooth-
forrással.
*ez a termék nem rendelkezik hálózati készenléti üzemmóddal 
Bluetooth® kapcsolat esetén, és nem lehet Wi-Fi® vagy 
Ethernet útján hálózatra kapcsolni.

 
Működési frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz.
Bluetooth: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy 
megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő 
hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet 
védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért 
forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a 
terméket vásárolta.
Az elhasznált akkumulátorok hulladékkezelésében járjon el megfelelően, a helyi előírások betartásával. Tilos elégetni.

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „7” 2007-et vagy 2017-et jelöl.
Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 
201100
EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia
Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F. 
Telefonszám: +5255 (5202) 3545
Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.  
Telefonszám: +886-2-2514 7676
UK-importőr: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom 
Bose Corporation központja: 1-877-230-5639
Az Apple és az Apple embléma az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. Az 
App Store az Apple Inc. szolgáltatásának jele.
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose 
Corporation minden esetben engedéllyel használ.
Az Android a Google Inc. védjegye.
A Google Play és a Google Play embléma a Google LLC védjegyei.
©2022 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, 
módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.

Gyári szám:  __________________________________________________________________________

Típusszám:   __________________________________________________________________________

Garanciainformációk
A termékre korlátozott garancia vonatkozik.  
A garanciával kapcsolatos részletekért látogasson el a global.bose.com/warranty oldalra.

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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Áttekintés

A csomag tartalma
Az S1 Pro csomagja az S1 Pro rendszert és egy hálózati tápkábelt tartalmaz:

Külön megvásárolható tartozékok
S1 Pro hátizsák

S1 védőtok

S1 akkumulátorcsomag

A választható eszközök teljes listájáért látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

Áttekintés
Köszönjük, hogy a Bose® S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszert választotta. Akár egy kisebb hallgatóság 
előtt lép fel, akár különleges eseményen lát vendégül másokat vagy csak szórakozni szeretne otthonában, ezentúl mindig 
készen áll majd a kiváló hangzásra.

Ez a használati útmutató részletes utasításokat tartalmaz az S1 Pro rendszer beállításával és működtetésével kapcsolatban, 
és elmagyarázza, hogyan lehet azt különféle hangforrásokhoz csatlakoztatni. A rendszer használatával kapcsolatos 
további információkért, például különféle tippekért, hasznos módszerekért és gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a 
www.Bose.com/livesound weboldalra.

A termék áttekintése
A rendkívül könnyedén hordozható Bose S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerrel bárhol nagyszerű 
hangzást érhet el. A zenészek, DJ-k és általános célú felhasználók számára egyaránt megfelelő S1 Pro az univerzális 
hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és elsődleges zenei rendszerként egyaránt használható 
megoldások tökéletes képviselője.

Az automatikus hangszínszabályozásnak és a többféle elhelyezésnek köszönhetően az S1 Pro a padlón, az asztalon 
vagy hangszóróállványon egyaránt elhelyezhető, így bármilyen körülmények között a legjobb hangzást biztosítja. 
Háromcsatornás keverőjével, zengetési funkciójával, beépített Bluetooth® streamelési, valamint ToneMatch® feldolgozási 
funkciójával készen áll arra, hogy Ön bármilyen alkalomra magával vigye.

Funkciók és előnyök
Könnyű és hordozható: A 7,1 kg tömegű, strapabíró S1 Pro kialakításánál fogva könnyedén szállítható az autóból 
egyenesen az esemény helyszínére.

Az egyszerűség és a sokoldalúság találkozása: Az S1 Pro zengetési funkcióval ellátott, Bluetooth® streamelésre 
alkalmas, teljes értékű, 3 csatornás keverővel rendelkezik. A ToneMatch® feldolgozási funkcióval gyorsan kitűnő hangzást 
érhet el a mikrofonoknál és akusztikus gitároknál, míg a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül zenét játszhat le az Ön 
mobileszközéről. A tölthető lítium-ionos akkumulátornak és az általa nyújtott hordozhatóságnak köszönhetően szinte 
bárhol előadhatja kedvenceit.

Adaptív: A többféle pozíció gyakorlatilag bármilyen alkalmazási célhoz a lehető legjobb lefedettséget kínálja, míg 
az automatikus hangerőszabályozás minden tájolásban optimális hangzást tesz lehetővé. Töltse le a Bose® Connect 
alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó üzemmódhoz, amellyel vezeték 
nélküli Bluetooth® audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Lenyűgöző méret-teljesítmény arány: Az S1 Pro kis mérete ellenére komoly teljesítményre képes: alkalmas arra, hogy 
univerzális, minden funkciót magában foglaló hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és 
elsődleges zenei rendszerként funkcionáljon. 

Hálózati tápkábel

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

Rendszerkonfiguráció
A sokoldalú Bose® S1 Pro rendszer négy egyedi üzemmódban működik. Az automatikus hangszínszabályozással a 
rendszer automatikusan frissíti magát, hogy mindig, minden pozícióban optimális hangszínegyensúlyt biztosítson. 
Használja az alábbi példákat, és azonosítsa az alkalmazási célnak megfelelő legjobb üzemmódot.

Kiemelkedő felület
Helyezze az S1 Pro rendszert a kívánt felületre. Ezáltal a közönség 
minden tagjához tisztán és egyenletesen eljut a hang, és a rendszer 
teljes frekvenciatartománya élvezhető a nézőtéren.

Hangsugárzóállvány
Általános célú hangosításhoz erősítsen egy vagy két S1 Pro rendszert 
(külön kapható) hangsugárzóállványokra.

Monitor
Az S1 Pro rendszer személyi padlómonitorként történő használatához 
helyezze a hangfalat vízszintesen a talajra úgy, hogy az előadóval 
szemben legyen, és felé mutasson. Döntse a hangsugárzót az 
oldalsó szegélyére.

Hátradöntött
Az olyan előadások során, amikor a közönsége közel van Önhöz, 
döntse az S1 Pro rendszert a hátsó szegélyére. A legjobb hangzás 
érdekében az előadó álljon vagy üljön a hangsugárzó mellé, mivel így 
nem képez akadályt a közönséghez eljutó hang útjában.

Megjegyzés: A választott módnak megfelelően forgassa el a Bose logót az óramutató járásával 
ellentétes irányban.
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Bose® Connect alkalmazás
Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó 
üzemmódhoz, amellyel vezeték nélküli audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Jellemzők
Csatlakozzon könnyedén egyszerre több mobileszközhöz, és váltson ezek között egyetlen húzással.

Konfigurálja hangsugárzóit Parti vagy Sztereó üzemmódra.

Kompatibilis a legtöbb Apple és Android rendszerű eszközzel.

A legújabb szoftverfrissítésekkel naprakészen tarthatja hangsugárzóját.
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A rendszer üzembe helyezése

Kapcsolódás és vezérlés
Az S1 Pro irányítópultja biztosítja a működéshez szükséges csatlakozókat, vezérlőket és kijelzőket.

Használja az 1-es és 2-es csatornát a mikrofon és a zenei eszköz csatlakoztatására. Az integrált ToneMatch® hangjel-
feldolgozási funkció lehetővé teszi, hogy a mikrofonok és a hangszerek a lehető legjobban szóljanak. Használja a 3-as 
csatornát a Bluetooth® kapcsolathoz és a vonalszintű bemenetekhez.

a Jelszint/túlvezérlés jelzése: Színekkel jelzi a bemeneti jel állapotát. 
Zöld: Érzékelhető jel 
Piros: Jel túlvezérlése 
Megjegyzés: Állítsa alacsonyabbra a megfelelő hangerőszabályzót, hogy megelőzze a túlvezérlést.

b Hangerőszabályzó: Ezzel állíthatja be a mikrofon, a hangszere vagy az egyéb hangforrás hangerejét.

c Magas hangok vezérlése: Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer magas frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.

d Basszusvezérlés: Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer alacsony frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.

e Zengetésvezérlés: Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer zengetésének mértékét.

f ToneMatch kapcsoló: Állítsa a kapcsolót  vagy  pozícióba a ToneMatch előbeállítás engedélyezéséhez.

g Csatornabemenet: Analóg bemenet a mikrofonhoz (XLR) és a hangszerekhez (aszimmetrikus TS) tartozó 
kábelek csatlakoztatására.

h Aux bemenet: Használjon 3,5 mm-es TRS-kábelt a vonalszintű audioforrások csatlakoztatására.

i Vonalkimenet: Egy 1/4"-es TRS-kábel segítségével csatlakoztasson vonalszintű kimenetet egy második S1 Pro 1-es vagy 
2-es csatornabemenetéhez. Így két hangsugárzóból álló mono konfigurációt hozhat létre.  
Megjegyzés: A vonalkimenet keverés utáni.

j Szervizcsatlakozó: Micro-USB csatlakozó, amelyet kizárólag a Bose szerviz használ.

q Bluetooth párosítás gomb: Bluetooth-kompatibilis eszközök, például mobiltelefonok, táblagépek és laptopok 
párosításának beállítására használható.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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Csatlakoztatás elektromos tápellátáshoz
1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló Standby (Készenlét) ( ) módban van-e.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt az S1 Pro egységen található csatlakozóhoz.

3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy működő elektromos hálózati aljzatba.

4. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló On (Be) () állásba fordításával.

SIGNAL
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Források csatlakoztatása
Mielőtt hangforrást csatlakoztatna, állítsa a vonatkozó csatorna Volume (Hangerő) szabályzóját teljesen az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

1-es és 2-es csatorna vezérlése
Az 1-es és 2-es csatorna dinamikus mikrofonokkal, gitárokkal, billentyűs hangszerekkel és más hangszerekkel használható.

1. Csatlakoztassa hangforrását az 1-es vagy a 2-es csatorna Channel (Csatorna) bemeneteinek bármelyikéhez.

2. A ToneMatch előbeállítás alkalmazásához állítsa a ToneMatch kapcsolót a megfelelő csatornára:  mikrofonokhoz 
vagy  egyéb hangszerekhez. 

Megjegyzés: A ToneMatch® előbeállítással automatikusan optimalizálja a mikrofon vagy a hangszer hangzását.

3. Állítsa be a Volume (Hangerő) szabályzót az óramutató járásával ellentétesen, miközben beszél a mikrofonba vagy 
játszik a hangszeren, egészen addig, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

4. Állítsa be a Treble (Magas), a Bass (Basszus) és a Reverb (Zengetés) vezérlőket, miközben beszél a mikrofonba vagy 
játszik a hangszeren, amíg el nem éri a kívánt effektet.

3-as csatorna vezérlése
A 3-as csatorna Bluetooth® kompatibilis eszközökkel és vonalszintű audiobemenetekkel használható.

A Bluetooth párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobileszközén. 
Megjegyzés: A Bluetooth funkció általában a Beállítások menüben található.

2. Nyomja meg, és két másodpercig tartsa lenyomva a Bluetooth Pair (Párosítás) gombot. 
Megjegyzés: Amikor az eszköz készen áll a párosításra, a  fehéren kezd villogni.

3. Válassza ki a Bose® S1 Pro rendszert a listából. 
Megjegyzés: Ha az eszköz párosítása sikeresen megtörtént, a  folyamatosan fehéren világít.

Megjegyzés: Ha a párosított telefonra hívás érkezik, a rendszer szünetelteti a zenelejátszást, és a telefonon keresztül 
játssza le a csengőhangot. Az S1 Pro rendszer nem játszik le hívásokat, sem értesítéseket.

Aux bemenet

Csatlakoztassa vonalszintű hangforrását az Aux bemenethez a 3,5 mm-es (⅛") kábel segítségével.

Megjegyzés: Az Aux bemenethez csatlakoztatott eszközök automatikusan felülírják a párosított Bluetooth-eszközöket.



Kezelési útmutató • S1 Pro rendszer  Magyar • 9

A rendszer üzembe helyezése

Hangsugárzóállvány használata
Az S1 Pro rendszer alján található egy állványrés, amelynek segítségével a hangsugárzók állványra helyezhetők. Az 
állványrésbe egy standard 35 mm-es rúd illeszkedik. Ha az S1 Pro hangszóróállványra kerül, a hangszínszabályozás 
automatikusan frissül az optimális hangszínegyensúly biztosítása érdekében.

FIGYELEM! NE HASZNÁLJA A BOSE® S1 PRO RENDSZERT INSTABIL HÁROMLÁBON/ÁLLVÁNYON. A 
HANGSUGÁRZÓ CSAK 35 MM-ES ÁTMÉRŐJŰ OSZLOPRA SZERELVE HASZNÁLHATÓ, ÉS AZ ÁLLVÁNYNAK 
EGY LEGALÁBB 7,1 KG SÚLYÚ ÉS 241 X 279 X 330 MM TELJES MÉRETŰ HANGSUGÁRZÓ ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
ALKALMASNAK KELL LENNIE. AZ S1 PRO RENDSZER MÉRETÉNEK ÉS SÚLYÁNAK ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
ALKALMATLAN HÁROMLÁB/ÁLLVÁNY HASZNÁLATA INSTABIL ÉS VESZÉLYES ÁLLAPOTOT TEREMTHET, AMI 
SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.

Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor elkezd tölteni, amikor az S1 Pro rendszer rá van dugva a hálózati tápkábelre, és a rendszer nincs használatban.

Gyorstöltés
Bár az akkumulátor mindig tölt, ha az S1 Pro rendszerbe be van dugva a tápkábel, a Gyorstöltés funkció lehetővé teszi az 
akkumulátor még gyorsabb feltöltését. A Quick Charge (Gyorstöltés) engedélyezéséhez fordítsa el a tápkapcsolót ( ), 
amikor nincs használatban a rendszer.

Az akkumulátor töltöttségjelzője
Az akkumulátor töltöttségének aktuális állapotát a bekapcsolásjelző LED mutatja, amely villog, ha az egység be van 
kapcsolva. Az akkumulátor töltöttségét úgy is ellenőrizheti, hogy duplán kattint a Bluetooth® Pair (Párosítás) gombra. 
Ekkor a bekapcsolásjelző LED villogni kezd. A töltöttségjelzésekkel kapcsolatban lásd az alábbi táblázatot:

Megjegyzés: Az alábbi táblázatot bemutató matrica megtalálható az S1 Pro rendszerhez mellékelve. Javasoljuk, hogy az 
egyszerű elérés érdekében ragassza fel a matricát az S1 Pro alsó lemezére.
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Csatlakoztatási lehetőségek
Az S1 Pro több különböző módon használható. A következő oldalakon példákat hozunk néhány jellemző csatlakoztatási 
lehetőségre.

Kiemelkedő felület
Helyezze az S1 Pro rendszert egy asztallapra a helyiség elülső részében, ha üzleti prezentációt szeretne tartani, vagy 
helyezze el a platós kocsi hátsó részében, ha kerti partit kíván rendezni. Csatlakoztasson mikrofont, és biztosítson 
narrációt a multimédiás prezentációhoz, vagy hozza hangulatba barátait, és játssza le kedvenc zenéiket a meccs előtt 
vezeték nélküli Bluetooth® kompatibilis mobileszköze segítségével.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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Hátradöntött
Helyezze maga mögé a földre az S1 Pro rendszert hátradöntött üzemmódban, amikor élőben zenél. Döntse a 
hangsugárzót a hátsó szegélyére, mivel így nagyobb függőleges lefedettséget hoz létre, amely tökéletes megoldás 
a kisebb közönségek vagy a közelben sétáló emberek figyelmének felkeltésére. Játssza le a háttérzenét a Bluetooth® 
streamen keresztül, és énekeljen/játsszon élőben az alapra mikrofon és gitár segítségével.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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Monitor
Helyezze el az S1 Pro rendszert a vízszintes oldalszegélye mentén, és használja padlómonitorként. Fordítsa szembe 
az előadóval, aki így személyes monitorként használhatja azt, vagy küldje el a kevert hangfájlt egy elsődleges 
hangosítórendszerre, majd állítsa be saját hangszínszabályozási és zengetési preferenciáit az előadáshoz.
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Hangsugárzóállvány
Válasszon egy hagyományos hangsugárzóállványt, amellyel az S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerként 
használható. Csatlakoztasson mikrofont, és mondjon tósztot vagy énekeljen. A zenei kíséretet a Bluetooth® stream biztosítja.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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Általános célú hangosítórendszer
Használjon egy keverőt és két S1 Pro rendszert, ha hagyományos hangosítórendszert szeretne kialakítani. A rendszer 
széles és egységes lefedettséget biztosít, így a teljes közönség, a helyiség bármely pontján álló összes érdeklődő jól fogja 
hallani az előadást.

Sztereó

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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1–4. csatorna

Bal ki Jobb ki

Megjegyzés: Amikor hagyományos hangosítórendszerként használja az eszközt, kapcsolja ki a zengetés és a 
ToneMatch® funkciót.
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Kettős mono/láncba kapcsolás 
Kössön össze két S1 Pro rendszert mono üzemmódban egy TRS ¼" kábel használatával. Fogja meg az elsődleges 
egységből érkező kábelt, és csatlakoztassa a másodlagos S1 Pro rendszerhez. Tekerje fel a csatorna hangerőszabályzóját 
addig, amíg mind a két egységen el nem éri a kívánt hangerőt.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL
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Megjegyzés: A másodlagos rendszereken kapcsolja ki a ToneMatch® és a zengetés funkciót, és hagyja a hangszínszabályzót 
a középső pozícióban.
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Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor cseréje
1. Kapcsolja a tápkapcsolót a Standby (Készenlét) ( ) állásba, és válassza le az S1 Pro rendszert az energiaforrásról.

2. Csavarozza ki a két csavart, és távolítsa el az alsó lemezt. 

3. Vegye ki az akkumulátort a kihúzófül segítségével. 

4. Helyezze be az új elemet, és közben ügyeljen rá, hogy a csatlakozó tüskéi megfelelő állásban legyenek. 

5. Helyezze vissza az alsó lemezt, és rögzítse a két csavar segítségével, amelyeket a 2. lépésben távolított el.

6. Csatlakoztassa az S1 Pro rendszer a tápellátáshoz.

7. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló On (Be) ( ) állásba fordításával. 
Megjegyzés: A csereként kapott S1 akkumulátorcsomag alvó üzemmódban marad, amíg az S1 Pro rendszert be 
nem kapcsolják.

Megjegyzés: Tartalék S1 akkumulátorcsomag beszerzéséhez látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

http://www.Bose.com
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Az S1 Pro tisztítása
A termék házának tisztításához kizárólag lágy, száraz rongyot használjon. Ha szükséges, óvatosan porszívózza végig a 
hangsugárzó rácsát.

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert 
tartalmazó tisztítószert.

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen spray-t a termék közelében, és ügyeljen rá, hogy az eszköz nyílásaiba ne 
jusson folyadék.

Hibaelhárítás
Ha a termék használata során problémát tapasztal, próbálkozzon meg az alábbi megoldásokkal. Ha még így sem sikerült 
megoldani a problémát, kérjen segítséget online a www.Bose.com/livesound weboldalon. Ha itt sem talál választ a 
kérdésére, hívja a Bose termék- és műszaki támogatási csapatát közvetlenül a (877) 335-2673 telefonszámon.

Probléma Teendő

Nincs tápellátás Ellenőrizze, hogy a fali aljzatban van áram. Próbáljon meg egy lámpát vagy valamilyen más 
elektromos eszközt bedugni ugyanabba a fali aljzatba, vagy tesztelje az aljzatot egy erre 
szolgáló szerszámmal.
Lehetséges, hogy az akkumulátor akkumulátorkímélő módban van vagy lemerült. 
Csatlakoztassa elektromos hálózathoz.

Nincs hang Ellenőrizze, hogy a hangszer be van-e dugva a jelbemenetbe.
Ellenőrizze, hogy a forráseszköz hangerőszabályzója fel van-e tekerve.
Ellenőrizze, hogy az S1 Pro rendszer hangerőszabályzója fel van-e tekerve.
Ellenőrizze, hogy a jelszint/túlvezérlés jelzőfénye világit-e.
Csatlakoztassa a hangszert egy másik erősítőhöz, és ellenőrizze, hogy a forráseszköz 
működik-e.

Az áramellátást jelző 
LED pirosan világít

Ha a LED pirosan villog, az akkumulátor töltöttsége 10% alá esett.
Ha folyamatosan pirosan világít, hívja a termék- és műszaki támogatást a (877) 335-2673 
számon.

Semmi nincs 
csatlakoztatva az 
S1 Pro rendszerhez, 
mégis halk zúgás vagy 
zümmögés hallatszik

Egy erre szolgáló szerszám segítségével tesztelje az aljzatot, amelybe az S1 Pro be van dugva, 
és ellenőrizze, hogy nem lépett-e fel fordított polaritás vagy szakadás az érintkezőknél (fázis, 
nulla és/vagy föld).
Ha hosszabbítót használ, dugja be az S1 Pro rendszert közvetlenül a kimenetbe.

A hangszer vagy a 
hangforrás torzan szól

Vegye lentebb a hangerőt a forráson. Ha a hangforrás hangerejét nem lehet beállítani, 
vásároljon egy erre szolgáló, „input pad” típusú eszközt a hangszerboltban. 
Próbálkozzon egy másik forrás vagy hangszer használatával.

A mikrofon gerjed Vegye lentebb a hangerőt.
Irányítsa úgy a mikrofont, hogy az ne mutasson közvetlenül a hangsugárzóra.
Próbáljon ki egy másik mikrofont.
Próbálja ki másik pozícióban állítani a hangsugárzót és/vagy a vokalistát a színpadon.
Növelje a távolságot a hangsugárzó és a mikrofon között.
Ha hangeffektprocesszort használ, ellenőrizze, hogy nem az okozza-e a gerjedést.

A párosított Bluetooth® 
eszköz nem csatlakozik 
a hangsugárzóhoz

Ha az eszköz belépési kódot kér, ügyeljen arra, hogy azt helyesen adja meg.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva vagy engedélyezve van-e a 
forráskészüléken.
Elképzelhető, hogy a Bluetooth eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el; próbálja meg 
közelebb vinni a hangsugárzóhoz.
Ha lehetséges, kapcsoljon ki minden közeli Bluetooth eszközt, vagy tiltsa le azok Bluetooth 
funkcióját.
Ürítse ki a hangsugárzó memóriáját vagy párosítson egy új eszközt a Bluetooth gomb 
megnyomásával, majd legalább 10 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával. 
Párosítsa újra a Bluetooth eszközt és a hangsugárzót.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket; majd próbálja meg ismét párosítani az eszközzel.

http://www.Bose.com/livesound
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Ápolás és karbantartás

Probléma Teendő

Túlzott zümmögés 
hallható több, láncba 
kapcsolt egység esetén

Ellenőrizze, hogy ¼"-es TRS kábelt használ-e; és nem ¼"-es TS (gitárhoz való) kábelt.

A hangsugárzó nem 
töltődik

Állítsa a tápkapcsolót On (Be) állásba vagy válassza a Quick Charge (Gyorstöltés) funkciót, és 
ne használja a hangsugárzót, amíg az töltődik.

Próbálja meg az akkumulátort a tápkapcsoló On (Be) állásba állításával tölteni, és nem a 
Quick Charge (Gyorstöltés) funkcióval.

Helyezze a hangsugárzót egy hidegebb helyre.

Hagyja a hangsugárzót Standby (Készenlét) állapotban néhány órára, és csak ezt követően 
próbálja meg feltölteni az akkumulátort.

Húzza ki a hangsugárzót, távolítsa el az akkumulátort, várj meg, amíg az akkumulátor lehűl, 
majd csak ezt követően helyezze vissza azt.

Az S1 Pro rendszer műszaki adatai

Készülékház

A készülékház anyaga Polipropilén műanyag

Bevonat Texturált műanyag

Rács Acél fekete porbevonattal

Méret

Méretek (ma. x sz. x mé., mm-ben): 330 x 241 x 286

Méretek (ma. x sz. x mé., hüvelykben): 13 x 9,5 x 11,2

Nettó súly 7,1 kg (15,7 font)

Akkumulátor

Típus Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Töltési idő 5 óra (3 óra Quick Charge (Gyorstöltés) üzemmódban)

Játékidő Max. 11 óra
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