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Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Se i brukerhåndboken (bosepro.link/s1docs) for mer informasjon om S1 Pro (inkluderer tilbehør og reservedeler).
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser produktet nær varmekilder som radiatorer, ventilasjonsgitter, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) 

som produserer varme. 
9. Ikke ignorer den økte tryggheten som polariserte støpsler og jordingsstøpsler gir. Et polarisert støpsel har to pinner der 

den ene er tykkere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner og en tredje jordingspinne. Den tykkere pinnen eller den 
tredje pinnen følger med for sikkerheten din. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer i stikkontakten, kontakter du en 
elektriker for å erstatte den foreldede stikkontakten.

10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor den går ut fra 
apparatet.

11. Bare bruk fester/tilbehør som er angitt av produsenten.
12. Bruk bare apparatet med vognen, stativet, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som ble 

solgt med apparatet. Når en vogn blir brukt, må du være forsiktig når du flytter vogn-/apparatkombinasjonen for 
å unngå skade på grunn av velting. 

13. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre tid.
14. Henvis alt vedlikehold til kvalifisert personell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet på en eller annen måte har blitt 

skadet, for eksempel at strømledningen eller støpselet er skadet, at væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i 
apparatet, at apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, at apparatet ikke fungerer slik det skal, eller at det har blitt 
mistet i bakken.

ADVARSLER:
Dette symbolet på produktet betyr at det er en uisolert, farlig spenning inne i produktkabinettet som kan gi risiko for 
støt.

Dette symbolet på produktet betyr at det er viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i denne veiledningen.

Inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Skal ikke brukes av barn under tre år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt legen din om hvorvidt dette kan påvirke det elektroniske 
implantatet ditt.

Alle Bose-produkter må brukes i henhold til bransjeforskrifter og lokale og nasjonale forskrifter. Det er montørens ansvar å sørge 
for at monteringen av produktet blir gjort i henhold til alle gjeldende forskrifter, inkludert lokale byggeforskrifter. Kontakt de 
lokale myndighetene som har domsmyndighet før du monterer dette produktet.
IKKE utsett produktet for regn, væsker eller fuktighet for å redusere risikoen for brann eller støt. 
Ikke utsett dette produktet for dråper eller sprut, og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, som vaser, på eller nær 
produktet. 
Hold produktet unna ild og andre varmekilder. IKKE plasser åpen flamme, som tente lys, på eller nær produktet.
IKKE bruk en strømomformer med dette produktet.
IKKE bruk i kjøretøy eller båter.
IKKE foreta uautoriserte endringer på dette produktet.
IKKE utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (dvs. fra oppbevaring i direkte sollys, ild eller lignende).
Batteriet som følger med dette produktet, er kun for bruk med Bose S1 Pro Multi-position PA-systemet.
Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannskader hvis det misbrukes.
Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann, eksplosjon eller etseskader hvis det behandles feil eller 
skiftes ut på feil måte eller med feil type.
Risiko for brann og brannskader. IKKE åpne, ødelegg, varm opp over 45 °C eller brenn. Følg produsentens instruksjoner. 
Bruk kun originale Bose-batterier med dette produktet. Kontakt kundestøtten til Bose hvis du trenger nye batterier.
Der stikkontakten blir brukt som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli klar til bruk.
IKKE bruk Bose S1 Pro-systemet med et stativ som er ustabilt. Høyttaleren er bare utformet til å brukes på en 35 mm stolpe, og 
stativet må være i stand til å støtte en høyttaler med en minstevekt på 7,1  kg og en størrelse på 241 x 279 x 330 mm. Bruker du et 
stativ som ikke er utformet for å støtte størrelsen og vekten til S1 Pro-systemet, kan det føre til en ustabil og farlig situasjon som 
kan forårsake personskade.

Informasjon om forskrifter
Mål (H x B x D): 330 x 241 x 286 mm / Nettovekt: 7,1 kg
Ladetemperatur: 0–42 °C  
Utladingstemperatur: –20–45 °C
Dette produktet oppfyller alle EN55103-2 immunitetskrav for E1 elektromagnetisk miljø.
Dette utstyret bør monteres og driftes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
Skjermede kabler er nødvendige for å bevare samsvar med loven
Bruk en jordet kontakt eller sørg for at stikkontakten har en jordet kontakt før du kobler støpselet til stikkontakten.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy (FCC-samsvarsmerknad for USA) 
Merk: Utstyret har blitt testet og samsvarer med grensene for en klasse B digital enhet i henhold til del 15 av FCC-reglementet. 
Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. 
Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med 
instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti at interferensen ikke 
vil forekomme i en spesiell montering.  Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som det er 
mulig å finne ut av ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen med én eller flere av de 
følgende tiltakene:

Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes. 
Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren. 
Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til. 
Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke 
utstyret.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglementet og med bransjelisensen til Canada – unntatt RSS-standard(er). 
Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke skape forstyrrende interferens, og (2) denne 
enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.

Administreringsregulering for radiofrekvensenheter med lav effekt
Artikkel XII 
Ifølge «Administreringsregulering for radiofrekvensenheter med lav effekt» kan ingen selskaper, virksomheter eller brukere, uten 
tillatelse fra NCC, endre frekvensen, øke overføringskraften eller endre de opprinnelige egenskapene og ytelsen til en godkjent 
radiofrekvensenhet med lav effekt.
Artikkel XIV 
Radiofrekvensenhetene med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, må 
brukeren stoppe bruken med en gang helt til ingen interferens er oppnådd. Den nevnte lovlige kommunikasjonen handler om 
radiokommunikasjon i henhold til Telecommunications Act.
Radioenhetene med lav effekt må være mottakelige for interferens fra lovlig kommunikasjon eller 
ISM-radiobølgeeffektenheter.

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante 
bestemmelser fra 2014/53/EU-direktivet og alle andre gjeldende EU-direktivkrav. Du finner den fullstendige 
samsvarserklæringen på: www.Bose.com/compliance.

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle 
andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/
compliance.
 Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for 
radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen 
finner du på www.Bose.com/compliance.

Tabell over produktets strømtilstand
I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av 
energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon 
(endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om 
endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Informasjon om påkrevd strømtilstand Strømmodi
Ventemodus Nettverksventemodus

Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz ≤ 0,5W I/T*

Tid før utstyret automatisk skifter modus ≤ 20 minutter I/T*

Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle 
kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse 
nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz

I/T I/T*

Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. 
Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.

Bluetooth®: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten 
ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver 
ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde.
*Produktet bruker ikke en nettverkbasert ventemodus for en 
Bluetooth®-tilkobling og kan ikke konfigureres med et nettverk 
via Wi-Fi® eller Ethernet

 
Frekvensbånd i området fra 2402 til 2480 MHz.
Bluetooth: Maksimum overføringseffekt mindre enn 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraltetthet mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende 
innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig avfallshåndtering og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, 
menneskers helse og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av dette 
produktet, kontakter du de lokale myndighetene, avfallsorganisasjonen eller butikken hvor du kjøpte dette produktet.

Kast brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Produksjonsdato: Det åttende tallet i serienummeret viser produksjonsåret: 7 er 2007 eller 2017.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, 
Shanghai 201100
Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545
Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: 
+886-2-2514 7676
Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia 
Hovedkontoret til Bose Corporation: 1-877-230-5639
Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for 
Apple Inc.
Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk hos Bose Corporation er 
underlagt lisens.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
©2022 Bose Corporation. Ingen del av dette arbeidet kan bli reprodusert, endret, distribuert eller på annen måte brukt uten 
skriftlig tillatelse på forhånd.

Fyll ut og ta vare på til senere.

Serienummer:   ___________________________________________________________________

Modelnummer: ___________________________________________________________________

Garantiinformasjon
Dette produktet er dekket av en begrenset garanti.  
Gå til global.bose.com/warranty for garantidetaljer.

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

Innhold i pakken
S1 Pro-esken inneholder et S1 Pro-system og én strømledning:

Valgfritt tilbehør
S1 Pro-ryggsekk

S1-overtrekk

S1-batteripakke

En komplett liste over valgfritt utstyr og tilbehør finner du på www.Bose.com.

Oversikt
Takk for at du kjøpte Bose® S1 Pro Multi-position PA-systemet. Uansett om du spiller for et lite publikum, 
arrangerer ditt eget arrangement eller underholder noen hjemme, er du nå alltid garantert god lyd.

Denne håndboken gir detaljerte oppsett- og bruksinstruksjoner for S1 Pro-systemet og forklarer hvordan du 
kobler til forskjellige lydkilder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet, inkludert tips, 
teknikker og vanlige spørsmål, kan du gå til www.Bose.com/livesound.

Produktoversikt
Få god lyd med det bærbare Bose S1 Pro Multi-position PA-systemet. S1 Pro, som er utformet for musikere, 
DJ-er og generell PA-bruk, er det optimale alt-i-ett-PA-systemet som fungerer som gulvmonitor, forsterker 
og musikksystem.

Flere posisjoner med Auto EQ gjør at S1 Pro kan plasseres på gulvet eller oppe på et bord eller monteres 
på et høyttalerstativ, slik at du alltid får så god lyd som mulig. Og med en trekanalas mikser, ekkofunksjon, 
Bluetooth®-strømming og ToneMatch®-behandling vil dette alltid være ditt foretrukne musikksystem nesten 
uansett begivenhet.

Funksjoner og fordeler
Lett og bærbart: S1 Pro er solid og veier bare 7,1 kg, så det er utformet for å være enkelt å transportere 
mellom bilen og spillestedet.

Kombinerer allsidighet og enkelhet: S1 Pro leveres med en komplett trekanals mikser med ekkofunksjon og 
Bluetooth®-strømming. Få god lyd med ToneMatch®-behandling for mikrofoner og akustiske gitarer samtidig 
som du kan spille musikk trådløst med den mobile enheten din. Spill så godt som hvor som helst med det 
medfølgende oppladbare litium-ion-batteriet for ultimat bærbarhet.

Tilpassbart: Flere posisjoner gir deg det beste dekningsalternativet for din bruk, mens Auto EQ opprettholder 
optimal lyd i alle retninger. Last ned Bose® Connect-appen for å få tilgang til tilleggsalternativer og funksjoner 
som stereomodus, slik at du trådløst kan strømme Bluetooth®-lyd til et annet system for å få enda bedre lyd.

Imponerende ytelse til å være så lite: S1 Pro gir deg mye effekt fra en liten pakke og fungerer som ditt 
ultimate alt-i-ett PA-system som gulvmonitor, forsterker eller primært musikksystem. 

Strømledning

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

Systemkonfigurasjoner
Det allsidige Bose® S1 Pro-systemet kan brukes i fire unike modi. Med Auto EQ oppdateres systemet 
automatisk for å opprettholde optimal tonebalanse for hver posisjon. Bruk eksemplene nedenfor for å finne 
den beste modusen for ditt bruk raskt.

Forhøyet underlag
Plasser S1 Pro på et underlag. Her leveres lyden klart og jevnt for 
alle i publikum og sørger for at alle hører hele frekvensområdet 
til anlegget.

Høyttalerstativ
Plasser ett eller to S1 Pro-anlegg på høyttalerstativene (selges 
separat) for generell lydforsterkning.

Monitor
Hvis du vil bruke S1 Pro som en personlig gulvmonitor, kan du 
plassere den på gulvet horisontalt, foran og rettet mot artisten. 
Vipp høyttaleren slik at den ligger på sidekanten.

Vipp bakover
For opptredener der publikum sitter tett innpå deg, kan du 
vippe S1 Pro tilbake på den bakre kanten. Du får best mulig 
resultat når du står eller sitter ved siden av høyttaleren, slik at 
du ikke blokkerer lyden for publikum.

Merk: Roter Bose-logoen mot klokken for å finne valgt modus.
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Systemoppsett

Bose® Connect-appen
Last ned Bose® Connect-appen for å få tilgang til tilleggsalternativer og funksjoner som stereomodus, slik at 
du trådløst kan strømme lyd til et andre system for å få enda bedre lyd.

Funksjoner
Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med et enkelt sveip.

Konfigurer høyttalerne dine til å spille i festmodus eller stereomodus.

Kompatibelt med de fleste Apple- og Android-systemer.

Hold høyttaleren din oppdatert med den nyeste programvaren.
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Systemoppsett

Systemoppsett

Tilkoblinger og kontroller
S1 Pro-kontrollpanelet har de nødvendige kontaktene, kontrollene og indikatorene for bruk.

Bruk inngangene for kanal 1 og 2 for mikrofoner og musikkinstrumenter. Integrert ToneMatch®-
signalbehandling gir mikrofoner og instrumenter best mulig lyd. Bruk kanal 3 for Bluetooth®-tilkobling og 
linjenivåinnganger.

a Signal-/klippindikator: Viser inngangssignalstatus i farger. 
Grønt: Signal er tilgjengelig 
Rødt: Signalklipping 
Merk: Reduser tilsvarende volumkontroll for å hindre signalklipping.

b Volumkontroll: Juster volumet på mikrofonen, instrumentet eller lydkilden.

c Diskantkontroll: Juster den høyfrekvente balansen til mikrofonen eller instrumentet.

d Basskontroll: Juster lavfrekvensbalansen til mikrofonen eller instrumentet.

e Ekkokontroll: Juster mengden ekko som brukes for mikrofonen eller instrumentet.

f ToneMatch-bryter: Flytt bryteren til posisjon  eller  for å aktivere ToneMatch-forhåndsinnstillingen.

g Kanalinngang: Analog inngang for tilkobling av mikrofon- (XLR) og instrumentkabler (TS ubalansert).

h AUX-inngang: Bruk en 3,5 mm TRS-kabel for å koble til en linjenivålydkilde.

i Linjeutgang: Bruk en ¼" TRS-kabel for å koble linjenivåutgangen til inngangen for kanal 1 eller 2 på et 
andre S1 Pro-system for å opprette et monooppsett med to høyttalere.  
Merk: Linjeutgang brukes etter miksen.

j Serviceport: Mikro-USB-kontakt kun til bruk i forbindelse med service fra Bose.

q Bluetooth-sammenkoblingsknapp: Brukes til å opprette en sammenkobling med Bluetooth-kompatible 
enheter, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

a

h

q

j

i

b

c

d

e

f

g
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Systemoppsett

Tilkobling til strøm
1. Kontroller at strømbryteren er i Standby ( ).

2. Koble strømledningen til kontakten på S1 Pro.

3. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

4. Slå på systemet ved å sette av/på-bryteren til på ().

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

1

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

2
3

Koble til kilder
Før du kobler til en lydkilde, må du skru kanalvolumkontrollen helt over mot klokken.

Kontroller for kanal 1 og 2
Kanal 1 og 2 er for bruk med dynamiske mikrofoner, gitarer, keyboard eller andre instrumenter.

1. Koble lydkilden til kanalinngangen til kanal 1 eller 2.

2. Legg til en ToneMatch-forhåndsinnstilling ved å sette ToneMatch-bryteren til den aktuelle kanalen på  
for mikrofoner eller  for andre instrumenter. 

Merk: ToneMatch®-forhåndsinnstillinger optimaliserer lyden fra mikrofonen eller instrumentet automatisk.

3. Juster volumkontrollen med klokken – mens du snakker i mikrofonen eller spiller på instrumentet – til 
volumet har nådd ønsket nivå.

4. Juster kontrollene for diskant, bass og ekko – mens du snakker i mikrofonen eller spiller på instrumentet –
til ønsket effekt er oppnådd.

Kontroller for kanal 3
Kanal 3 brukes med Bluetooth®-kompatible enheter og linjenivålydinnganger.

Bluetooth-sammenkobling

1. Slå på Bluetooth-funksjonen på den mobile enheten din. 
Merk: Bluetooth-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Trykk på og hold nede knappen for Bluetooth-sammenkobling i to sekunder. 
Merk: Når enheten er klar for sammenkobling, blinker  hvitt.

3. Velg Bose® S1 Pro-systemet fra enhetslisten. 
Merk: Når enheten er sammenkoblet, lyser  kontinuerlig hvitt.

Merk: Hvis den sammekoblede telefonen mottar et anrop, blir musikk som spilles av, satt på pause, og 
ringingen vil komme gjennom telefonen. Ingen anrop eller varslinger kommer gjennom S1 Pro.

AUX-inngang

Koble en linjenivålydkilde til AUX-inngangen via en 3,5 mm (⅛") kabel.

Merk: Alt som kobles til via AUX-inngangen, vil automatisk overstyre eventuelle sammenkoblede Bluetooth-enheter.
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Systemoppsett

Bruke et høyttalerstativ
Undersiden av S1 Pro-systemet har et feste for å montere høyttaleren på et høyttalerstativ. Festet passer til 
en standardstang på 35 mm. Når S1 Pro er plassert på et høyttalerstativ, oppdateres EQ automatisk for å 
opprettholde optimal tonebalanse.

ADVARSEL: IKKE bruk Bose® S1 Pro-systemet med et ustabilt stativ. Høyttaleren er bare utformet til 
å brukes på en 35 mm stolpe, og stativet må være i stand til å støtte en høyttaler med en minstevekt 
på 7,1  kg og en størrelse på 241 x 279 x 330 mm. Bruker du et stativ som ikke er utformet for å 
støtte størrelsen og vekten til S1 Pro-systemet, kan det føre til en ustabil og farlig situasjon som kan 
forårsake personskade.

Lade batteriet
Når S1 Pro er koblet til strøm, og systemet ikke er i bruk, må batteriet lades.

Hurtiglading
Selv om batteriet alltid vil lade mens S1 Pro er koblet til strøm, gjør hurtiglading at du kan lade batteriet raskere. 
For å aktivere hurtiglading må du sette strømbryteren til ( ) når den ikke er i bruk.

Indikator for batteriets varighet
Gjeldende status for batteriets levetid vises med strømlampen, som blinker når enheten er slått på. Du kan 
også kontrollere batteriets levetid ved å dobbeltklikke på Bluetooth®-sammenkoblingsknappen, som gjør at 
strømlampen blinker. Se følgende tabell for ladeindikatorer:

Merk: En etikett som viser tabellen ovenfor, følger med S1 Pro. For enkel referanse anbefales det at du fester 
dette klistremerket til bunnplaten på S1 Pro.
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Tilkoblingsscenarier
Det er mange måter å bruke S1 Pro på. De neste sidene viser eksempler på vanlige oppsettsscenarier.

Forhøyet underlag
Sett S1 Pro på en bordplate foran i rommet i forbindelse med forretningspresentasjoner, eller plasser det 
i lemmen på pickupen din når du arrangerer grillfest. Koble til en mikrofon for å snakke til de fremmøtte i 
forbindelse med en multimediapresentasjon, eller gjør vennene dine klare til kamp mens dere lytter til musikk 
trådløst via den Bluetooth®-kompatible mobile enheten din.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Systemoppsett

Vipp bakover
Vipp S1 Pro bakover på bakken bak deg i forbindelse med musikkfremføringer. Ved å vippe høyttaleren 
bakover får du et høyere vertikalt dekningsmønster, noe som er perfekt for små publikumsgrupper og 
forbipasserende. Spill av akkompagnementssporene dine via Bluetooth®-strømming, og spill sammen med en 
mikrofon og gitar.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Monitor
Plasser S1 Pro horisontalt på siden for å bruke en gulvmonitor. Pek den mot fremføreren slik at den brukes 
som en personlig monitor, eller send miksen til et hoved-PA-system. Deretter velger du utjevnings- og 
ekkoinnstillingene dine for fremføringen.
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Systemoppsett

Høyttalerstativ
Med et vanlig høyttalerstativ kan du bruke S1 Pro som et PA-system. Koble til en mikrofon og utbring en skål 
eller syng en sang mens du spiller av musikk trådløst via Bluetooth®-strømming.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Generell PA-bruk
Bruk en mikser med to S1 Pro-systemer som et vanlig PA system. Den brede og jevne dekningen av systemet 
sikrer at alle i publikum kan høre fremføringen i hele rommet.

Stereo

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Kanal 1–4

L ut R ut

Merk: Når det brukes som et vanlig PA-system, bør ekko og ToneMatch® være avslått.
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Systemoppsett

Dual-Mono/kjedekobling 
Koble sammen to S1 Pro-systemer i mono med en ¼" TRS-kabel. Ta ledningen ut av primærenheten og koble 
den til det sekundære S1 Pro-systemet. Skru opp kanalvolumet til begge enhetene har ønsket volum.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Merk: På sekundære enheter skrur du av ToneMatch® og ekko og setter tonekontrollene på midtre stilling.
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Vedlikehold

Skifte ut batteriet
1. Sett strømbryteren til Standby ( ) og koble S1 Pro fra strømkilden.

2. Skru ut de to skruene og ta av bunnplaten.  

3. Ta ut batteriet ved hjelp av trekkflikene. 

4. Sett inn det nye batteriet, og sørg for at pinnene er riktig plassert.  

5. Sett tilbake bunnplaten og fest den med de to skruene som ble fjernet i trinn 2.

6. Koble S1 Pro til en strømkilde.

7. Slå på systemet ved å sette av/på-bryteren til på (). 
Merk: Den nye S1-batteripakke blir værende i dvalemodus til S1 Pro blir slått på.

Merk: Hvis du vil kjøpe en ekstra S1-batteripakke, går du til www.Bose.com.

http://www.Bose.com
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Rengjøre S1 Pro
Rengjør produktkabinettet kun ved hjelp av en myk, tørr klut. Hvis nødvendig kan du støvsuge gitteret på 
høyttaleren nøye.

FORSIKTIG: Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, 
ammoniakk eller slipemidler.

FORSIKTIG: Ikke bruk spray i nærheten av produktet eller tillat væske å renne inn i åpninger.

Feilsøking
Hvis du får problemer når du bruker dette produktet, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du fortsatt ikke 
kan løse problemet, kan du se etter hjelp på Internett på www.Bose.com/livesound. Hvis du ikke finner svar på 
spørsmålene dine der, kan du ringe Boses team for produktstøtte og teknisk støtte direkte på (877) 335-2673.

Problem Gjør dette
Ingen strøm Kontroller at du har strøm i stikkontakten. Prøv å koble til en lampe eller annet utstyr 

fra samme stikkontakt, eller test stikkontakten med en strømtester.
Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble den til 
en strømtilførsel.

Ingen lyd Kontroller at instrumentet er koblet til signalinngangen.
Kontroller at volumkontrollen er skrudd opp på kilden.
Kontroller at volumkontrollen er skrudd opp på S1 Pro.
Sørg for at signal-/klippeindikatoren lyser.
Koble instrumentet til en annen forsterker for å sjekke at kilden fungerer.

Strømlampen lyser 
rødt

Hvis den blinker rødt, har batteriet mindre enn 10 % batterilevetid.
Hvis den lyser kontinuerlig rødt, kan du ringe Boses team for produktstøtte og 
teknisk støtte på (877) 335-2673.

Når ingenting er 
koblet inn i S1 Pro, 
hører du en svak 
during eller summing

Ved hjelp av en stikkontakttester tester du stikkontakten når S1 Pro er koblet til for 
reverserte eller åpne (varm, nøytral, og/eller jord) kontakter.
Hvis du bruker en skjøteledning, må du koble S1 Pro direkte til stikkontakten.

Instrumentet eller 
lydkilden høres 
forvrengt ut

Skru ned volumet på kilden. Hvis lydkildevolumet ikke kan justeres, er inngangspads 
tilgjengelige hos instrumentforhandleren din. 
Prøv en annen kilde eller et annet instrument.

Mikrofonen har 
feedback

Skru ned volumet.
Orienter mikrofonen slik at den ikke peker direkte mot høyttaleren.
Forsøk med en annen mikrofon.
Prøv en annen posisjon for høyttaleren og/eller vokalisten på scenen.
Øk avstanden fra høyttaleren til mikrofonen.
Hvis du bruker en vokaleffektbehandler, må du sørge for at den er ikke bidrar 
til feedbackproblemet.

Sammenkoblet 
Bluetooth®-enhet 
kobler seg ikke til 
høyttaleren

Hvis enheten krever et passord, må du kontrollere at du har angitt riktig passord.
Kontroller at Bluetooth er slått på eller aktivert på kildeenheten.
Bluetooth-enheten kan være utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere 
høyttaleren.
Hvis mulig bør du slå av andre Bluetooth-enheter i nærheten eller deaktivere 
Bluetooth-funksjonen.
Slett høyttalerminnet eller sammenkoble med en ny enhet ved å trykke på og 
holde nede Bluetooth-knappen i ti sekunder. Sammenkoble Bluetooth-enheten og 
høyttaleren igjen.
Slå strømmen av og på igjen, og prøv å sammenkoble enheten på nytt.

http://www.Bose.com/livesound
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Problem Gjør dette
Overdreven during 
under kjedekobling 
av flere enheter

Sørg for at du bruker en ¼" TRS-kabel. Ikke bruk en ¼" TS-kabel (gitar).

Høyttaleren 
lader ikke

Sett strømbryteren til På eller Hurtiglading, og ikke bruk høyttaleren mens den lader.
Prøv å lade batteriet med strømbryteren satt til På i stedet for Hurtiglading.
Flytt høyttaleren til et kjøligere sted.
Sett høyttaleren i Standby i flere timer før du prøver å lade opp batteriet på nytt.
Koble fra høyttaleren, ta ut batteriet, og vent til batteriet er avkjølt før du berører og 
skifter ut batteriet.

Spesifikasjoner for S1 Pro

Kabinett
Kabinettmateriale Polypropylenplast

Fullfør Strukturert plast

Gitter Stål med svart pulverbelegg

Størrelse
Mål (H x B x D) –mm 330 x 241 x 286

Mål (H x B x D) – tommer 13 x 9,5 x 11,2

Nettovekt 7,1 kg

Batteri
Type Oppladbart litium-ion-batteri

Ladetid 5 timer (3 timer ved hurtiglading)

Spilletid Opptil 11 timer
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