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Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding (bosepro.link/s1docs) voor meer informatie over de S1 Pro (inclusief accessoires 
en reserveonderdelen).
1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. Zorg dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten 

(waaronder versterkers) die warmte produceren. 
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee 

poten, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een pin voor de aarding. De 
bredere poot of de derde poot is bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem 
dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij de stekkers en 
stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.

11. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, het statief, de beugel of de tafel 

die door de fabrikant worden vermeld of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau 
gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet kunnen omvallen en letsel 
veroorzaken. 

13. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle reparaties en onderhoud over aan bevoegde personen. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals 

wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of 
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is 
gevallen.

WAARSCHUWINGEN:
Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de 
behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw 
geïmplanteerde medische hulpmiddel.

Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en industrienormen. Het is 
de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de installatie van het product wordt uitgevoerd volgens 
alle van toepassing zijnde voorschriften, inclusief plaatselijke bouwvoorschriften. Neem contact op met de juiste plaatselijke 
overheidsinstanties voordat u dit product installeert.
Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag het product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of 
vocht. 
Stel dit product NIET bloot aan druppelende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals 
vazen, op of bij het product. 
Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het 
product.
Gebruik GEEN omvormer in combinatie met dit product.
Gebruik het NIET in voertuigen of boten.
Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
Producten die accu’s of batterijen bevatten NIET blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
De bij dit product geleverde accu is alleen voor gebruik met het Bose S1 Pro multi-position PA system.
Onjuiste behandeling van de accu in dit product kan leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.
De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een 
verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
Brandgevaar. NIET openen, pletten of verhitten boven de 45 °C of verbranden. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. 
Gebruik alleen originele Bose-accu’s met dit product. Neem contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangende accu.
Wanneer de stekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker 
steeds goed bereikbaar te zijn.
Gebruik het Bose S1 Pro system niet in combinatie met een instabiel statief. De luidspreker is uitsluitend ontworpen voor gebruik 
met een statief van 35 mm. Het statief moet een luidspreker met een minimaal gewicht van 7,1 kg en een afmeting van 241 x 
279 x 330 mm kunnen dragen. Als u een drievoet gebruikt die niet is ontworpen voor een luidspreker met het gewicht en de 
afmetingen van het S1 Pro system, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties met mogelijk letsel tot gevolg.

Wettelijk verplichte informatie
Afmetingen (h x b x d): 330 x 241 x 286 mm / Nettogewicht: 7,1 kg
Oplaadtemperatuur: 0 - 42 °C 
Ontlaadtemperatuur: -20 - 45 °C
Dit product voldoet aan alle immuniteitsvereisten van EN55103-2 voor een E1 elektromagnetische omgeving.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en het lichaam.
Afgeschermde kabels zijn vereist om aan de regelgeving te voldoen.
Zorg voor aarding of controleer of het stopcontact geaard is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Informatie over producten die elektrische ruis genereren (FCC Compliance Notice voor de VS) 
OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens deel 15 van 
de FCC-voorschriften. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie 
in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het 
niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter 
geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie.  Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan 
de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, kunt u proberen de storing te 
verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. 
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. 
Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen 
van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije 
apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing 
veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking 
tot gevolg kan hebben.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente 
apparaten met laag vermogen)
Artikel XII 
Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers 
zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten 
met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.
Artikel XIV 
Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke 
communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het 
gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan 
radiocommunicatie die in overeenstemming is met de telecommunicatiewet.
Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die 
ISM-radiogolven uitstralen.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance.

Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan 
alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt 
u vinden op: www.Bose.com/compliance.
 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio 
Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De 
volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product
Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/
EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de ‘Ecodesign for Energy-Related 
Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020’: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door 
Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname Vermogensmodi
Stand-by Netwerk op stand-by

Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een 
ingangsspanning van 230 V/50 Hz ≤ 0,5 W n.v.t.*

Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt 
overgeschakeld ≤ 20 minuten n.v.t.*

Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle 
bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze 
netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning 
van 230 V/50 Hz

n.v.t. n.v.t.*

Procedures voor het deactiveren/activeren van 
netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken 
wordt de stand-bymodus ingeschakeld.

Bluetooth®: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de 
Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer 
door te koppelen met een Bluetooth-bron.
*product maakt geen gebruik van netwerkstand-bystand voor 
een Bluetooth®-verbinding en kan niet worden geconfigureerd 
voor een netwerk via Wi-Fi® of ethernet

 
Frequentieband: 2402 tot 2480 MHz.
Bluetooth: maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
Bluetooth Low Energy: spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt 
inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke 
hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en 
recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst of de winkel 
waar u dit product hebt gekocht.
Gooi gebruikte accu’s en batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht. 
Niet verbranden.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. ‘7’ is 2007 of 2017.
Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, 
Shanghai 201100
Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland
Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, 
D.F. Telefoonnummer: +52 55 52 02 35 45
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. 
Telefoonnummer: +886 2 25 14 76 76
Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom 
Hoofdkantoor Bose Corporation: 1 877 230 5639
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een 
servicemerk van Apple Inc.
Het woordmerk Bluetooth® en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een 
gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
©2022 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze 
worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.

Serienummer:   ________________________________________________________________________

Modelnummer: ________________________________________________________________________

Garantie-informatie
Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie.  
Ga naar global.bose.com/warranty voor garantie-informatie.

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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Overzicht

Inhoud van de doos
De doos van de S1 Pro bevat een S1 Pro system en één AC-netsnoer:

Optionele accessoires
S1-rugzak

S1-beschermhoes

S1-accu

Een volledige lijst van optionele apparatuur en accessoires vind je op www.Bose.com.

Overzicht
Gefeliciteerd met je aanschaf van het Bose® S1 Pro multi-position PA system. Daarmee klink je fantastisch voor 
een klein publiek, je eigen evenement of gasten thuis.

In deze handleiding vind je instructies voor het installeren en bedienen van je S1 Pro system, en uitleg over het 
aansluiten van allerlei audiobronnen. Meer informatie over het gebruik van het systeem, zoals tips, technieken 
en veelgestelde vragen vind je op www.Bose.com/livesound.

Productoverzicht
Je klinkt overal fantastisch met het uiterst draagbare Bose S1 Pro multi-position PA system. De S1 Pro is 
ontworpen voor musici, dj’s en gebruik als PA. Het is de ultieme alles-in-één: PA, vloermonitor, oefenversterker 
en primair muzieksysteem.

Dankzij meerdere posities en Auto EQ kun je de S1 Pro op de vloer zetten, op een verhoging of zelfs op 
een statief. Zo klink je altijd optimaal. Dankzij een mixer met 3 kanalen, reverb, streamen via Bluetooth® en 
ingebouwde ToneMatch®-verwerking is dit een muzieksysteem voor alle plekken en gelegenheden.

Functies en voordelen
Licht en draagbaar: De robuuste S1 Pro weegt 7,1 kg en is moeiteloos van de auto naar het evenement te 
dragen.

Veelzijdig en eenvoudig: De S1 Pro heeft een volwaardige mixer met 3 kanalen, reverb en Bluetooth®-
streamingfunctionaliteit. Snel klaar voor fantastisch geluid dankzij ToneMatch®-verwerking voor microfoons 
en akoestische gitaren, terwijl je draadloos muziek afspeelt met je mobiele apparaat. Je kunt vrijwel overal 
optreden met de meegeleverde oplaadbare lithium-ionaccu, waardoor het systeem uiterst draagbaar is.

Flexibel: Met de keus uit meerdere posities beschik je over de beste dekking voor jouw toepassing. Dankzij 
Auto EQ heb je optimaal geluid in elke stand. Download de Bose® Connect-app voor extra opties en functies 
zoals de stereomodus, waarmee Bluetooth®-audio draadloos naar een tweede systeem kan worden gestreamd 
voor nog meer output.

Indrukwekkende formaat-prestatieverhouding: De S1 Pro geeft een flink geluid ondanks het kleine formaat. 
Het systeem is geschikt als ultieme alles-in-één: PA, vloermonitor, oefenversterker en primair muzieksysteem. 

Netsnoer

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

Systeemconfiguraties
Het veelzijdige Bose® S1 Pro system werkt in vier unieke opstellingen. Met Auto EQ wordt het systeem 
automatisch aangepast om voor elke positie tot de optimale toonbalans te komen. Onderstaande 
voorbeelden helpen om snel de beste opstelling te bepalen voor je toepassing.

Op verhoogd oppervlak
Plaats de S1 Pro op een verhoging. Zo wordt het geluid helder 
en gelijkmatig verdeeld over het publiek, dat verzekerd is van 
het volledige frequentiebereik van het systeem.

Op luidsprekerstatief
Plaats één of twee S1 Pro system(s) op luidsprekerstatieven 
(afzonderlijk verkrijgbaar) voor algemene geluidsversterking.

Als monitor
Wanneer je de S1 Pro wilt gebruiken als persoonlijke 
vloermonitor, plaats je hem horizontaal op de vloer, vóór 
de artiest en gericht op de artiest. Kantel de luidspreker op 
de zijrand.

Achterover gekanteld
Wanneer het publiek dichtbij is, kantel je de S1 Pro op de 
achterrand. Het beste resultaat wordt verkregen als de artiest 
niet pal voor de luidspreker staat of zit, maar iets aan de zijkant. 
Anders wordt het geluid geblokkeerd voor het publiek.

Opmerking: Draai het Bose-logo linksom voor de juiste stand in de opstelling.
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Installeren van het systeem

Bose® Connect-app
Download de Bose® Connect-app voor extra opties en functies zoals de stereomodus, waarmee audio 
draadloos naar een tweede systeem kan worden gestreamd voor nog meer output.

Kenmerken
Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.

Je luidsprekers configureren voor gebruik in de party- of stereomodus.

Compatibel met de meeste Apple- en Android-systemen.

Je luidspreker up-to-date houden met de nieuwste software.
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Installeren van het systeem

Installeren van het systeem

Aansluitingen en knoppen
Op het bedieningspaneel van de S1 Pro vind je de nodige aansluitingen, knoppen en lampjes voor het gebruik.

Gebruik de kanaal 1- en 2-ingangen voor microfoons en muziekinstrumenten. Dankzij geïntegreerde 
ToneMatch®-signaalverwerking klinken microfoons en instrumenten optimaal. Gebruik kanaal 3 voor 
Bluetooth®-connectiviteit en lijningangen.

a Signal/Clip-lampje: toont de status van het ingangssignaal in kleur. 
Groen: signaal aanwezig 
Rood: signaalclipping 
Opmerking: Draai de betreffende volumeregelaar lager om signaalclipping te voorkomen.

b Volumeregeling: het volume van je microfoon, instrument of audiobron aanpassen.

c Regelaar voor hoog: de hoogfrequentiebalans van je microfoon of instrument aanpassen.

d Regelaar voor laag: de laagfrequentiebalans van je microfoon of instrument aanpassen.

e Regelaar voor reverb: de mate van reverb voor je microfoon of instrument regelen.

f ToneMatch-schakelaar: zet de schakelaar op  of op  om de ToneMatch-preset in te schakelen.

g Kanaalingang: analoge ingang om microfoon- (XLR) en instrumentkabels (TS ongebalanceerd) aan te 
sluiten.

h Aux-ingang: gebruik een 3,5 mm TRS-kabel voor de aansluiting op een lijnaudiobron.

i Lijnuitgang: gebruik een TRS-kabel van ¼ inch om de lijnuitgang te verbinden met de kanaal 1- of 2-ingang 
van een tweede S1 Pro, om een monoconfiguratie van twee luidsprekers te creëren.  
Opmerking: Lijnuitgang is post-mix.

j Servicepoort: micro-USB-aansluiting uitsluitend voor Bose-service.

q Bluetooth-koppelingsknop: hiermee koppel je apparaten met Bluetooth-functionaliteit, zoals mobiele 
telefoons, tablets en laptops.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

a

h

q

j

i

b

c

d

e

f

g
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Installeren van het systeem

Aansluiten op het stroomnet
1. Zorg dat de aan/uitknop op Stand-by ( ) staat.

2. Sluit het netsnoer aan op de S1 Pro.

3. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.

4. Schakel het systeem in door de aan/uit-knop op On () te zetten.

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

1

SIGNAL
SIGNAL

1

2

3

SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL

2
3

Bronnen aansluiten
Alvorens een geluidsbron aan te sluiten, draai je de volumeregeling voor het bijbehorende kanaal zo ver 
mogelijk naar links.

Kanaal 1- en 2-knoppen
Kanaal 1 en 2 zijn bestemd voor dynamische microfoons, gitaren, keyboards of andere instrumenten.

1. Sluit je geluidsbron aan op de kanaalingang van kanaal 1 of 2.

2. Pas de ToneMatch-preset toe door de ToneMatch-schakelaar voor het betreffende kanaal op  te zetten 
voor microfoons, of op  voor andere instrumenten. 

Opmerking: ToneMatch®-presets optimaliseren automatisch het geluid van je microfoon of instrument.

3. Draai de volumeregeling naar rechts terwijl je in de microfoon spreekt of op je instrument speelt tot het 
volume het gewenste niveau heeft.

4. Draai aan de knoppen Treble, Bass en Reverb terwijl je in de microfoon spreekt of op je instrument speelt 
tot het gewenste effect is bereikt.

Kanaal 3-knoppen
Kanaal 3 is bestemd voor apparaten met Bluetooth®-functionaliteit en lijnaudio-ingangen.

Koppelen via Bluetooth
1. Schakel de Bluetooth-functie op je mobiele apparaat in. 

Opmerking: De Bluetooth-functie bevindt zich meestal in het instellingenmenu.

2. Houd de Bluetooth-koppelingsknop twee seconden ingedrukt. 
Opmerking: Wanneer koppeling mogelijk is, knippert  wit.

3. Selecteer je Bose® S1 Pro system in de lijst met apparaten. 
Opmerking: Wanneer de koppeling tot stand is gekomen, blijft  wit.

Opmerking: Als je wordt gebeld op je gekoppelde telefoon, wordt muziek die wordt afgespeeld onderbroken 
en komt de oproep binnen op de telefoon. Er komen geen gesprekken of meldingen binnen via de S1 Pro.

Aux-ingang
Sluit een lijnaudiobron op de aux-ingang aan via een 3,5mm-kabel (⅛ inch).

Opmerking: Alles wat is aangesloten via de aux-ingang, krijgt automatisch prioriteit boven gekoppelde 
Bluetooth-apparaten.
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Werken met een luidsprekerstatief
De onderzijde van de S1 Pro is voorzien van een uitsparing om de luidspreker op een luidsprekerstatief 
te monteren. In de uitsparing past een standaardbevestiging van 35 mm. Wanneer je de S1 Pro op het 
luidsprekerstatief plaatst, wordt de EQ automatisch aangepast voor een optimale toonbalans.

WAARSCHUWING: Gebruik het Bose® S1 Pro system NIET in combinatie met een instabiel statief. De 
luidspreker is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een statief van 35 mm. Het statief moet een 
luidspreker met een minimaal gewicht van 7,1 kg en een afmeting van 241 x 279 x 330 mm kunnen 
dragen. Als je een drievoet gebruikt die niet is ontworpen voor een luidspreker met het gewicht en de 
afmetingen van het S1 Pro system, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties met mogelijk letsel tot gevolg.

De accu opladen
Telkens wanneer het S1 Pro is aangesloten op een stopcontact en het systeem niet wordt gebruikt, wordt de 
accu opgeladen.

Snelladen
Hoewel de accu altijd wordt opgeladen wanneer de S1 Pro is aangesloten op een stopcontact, kun je via de 
snellaadfunctie de accu nog sneller opladen. Om snelladen te activeren, zet je de aan/uit-schakelaar op ( ) 
wanneer het systeem niet wordt gebruikt.

Accustatusindicator
Het aan/uit-lampje geeft de huidige laadstatus van de accu aan en knippert wanneer de unit is ingeschakeld. 
Je kunt de laadstatus van de accu ook controleren door op de Bluetooth®-koppelingsknop te dubbelklikken, 
waarna de led gaat knipperen. Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillende statusindicaties:

Opmerking: Bij je S1 Pro vind je een sticker met de bovenstaande tabel. We raden je aan deze sticker op de 
bodemplaat van je S1 Pro te plakken.
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Aansluitscenario’s
Er zijn vele manieren om de S1 Pro te gebruiken. Hieronder vind je voorbeelden van veelgebruikte opstellingen.

Op verhoogd oppervlak
Plaats de S1 Pro op een tafel voor in een ruimte om een presentatie te houden, of in de achterbak van je 
jeep voor een feestje buiten. Sluit een microfoon aan en houd een multimediapresentatie of breng je 
vrienden in de stemming door hen draadloos naar muziek te laten luisteren via een mobiel apparaat met 
Bluetooth®-functionaliteit.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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Achterover gekanteld
Voor livemuziekuitvoeringen plaats je de S1 Pro achterover gekanteld op de vloer achter je. Door de 
luidspreker op de achterrand te kantelen ontstaat een hoger verticaal dekkingspatroon – ideaal voor een klein 
publiek en passanten. Bedien je achtergrondtracks via Bluetooth®-streaming en speel mee met een microfoon 
en gitaar.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Als monitor
Plaats de S1 Pro op de horizontale zijrand om hem te gebruiken als vloermonitor. Zorg dat de voorkant naar 
de artiest is gericht om het systeem te gebruiken als persoonlijke monitor. Je kunt ook je mix naar een primair 
PA system verzenden. Stel vervolgens je equalisatie- en echovoorkeuren in.
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Op luidsprekerstatief
Met een conventioneel luidsprekerstatief kun je de S1 Pro als PA-systeem gebruiken. Sluit een microfoon aan 
en breng een dronk uit of zing een lied, terwijl je muziek draadloos afspeelt via een Bluetooth®-stream.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3
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PA voor algemeen gebruik
Gebruik een mixer met twee S1 Pro systems als conventioneel PA-systeem. Door de brede, consistente 
dekking kan het hele publiek de uitvoering in de hele zaal horen.

Stereo

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Kanaal 1-4

L uit R uit

Opmerking: Wanneer je het systeem gebruikt als conventionele PA, schakel je echo en ToneMatch® uit.
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Dubbele mono/serieschakeling 
Sluit twee S1 Pro systems in mono op elkaar aan met een TRS-kabel van ¼ inch. Sluit de lijnuitgang van de 
primaire unit aan op het secundaire S1 Pro system. Draai het volume van het kanaal omhoog totdat beide 
units het gewenste volume hebben.

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

SIGNAL SIGNAL SIGNAL

1 2 3

Opmerking: Op de secundaire units schakel je ToneMatch® en echo uit, en laat je de toonknoppen in de 
middelste stand (neutraal).
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Reiniging en onderhoud

De accu vervangen
1. Zet het systeem op stand-by ( ) en haal het netsnoer van de S1 Pro uit de voedingsbron.

2. Draai de twee schroeven los en verwijder de bodemplaat. 

3. Verwijder de accu met behulp van de lipjes. 

4. Plaats de nieuwe accu en zorg er daarbij voor dat de connectorpinnen zich op de juiste plaats bevinden. 

5. Plaats de bodemplaat terug en draai die vast met de schroeven die je bij stap 2 hebt verwijderd.

6. Sluit de S1 Pro aan op een voedingsbron.

7. Schakel het systeem in door de aan/uit-knop op On () te zetten. 
Opmerking: De nieuwe S1-accu blijft in de slaapmodus tot je de S1 Pro inschakelt.

Opmerking: Ga naar www.Bose.com als je een reserveaccu voor je S1 wilt aanschaffen.

http://www.Bose.com
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Je S1 Pro schoonmaken
Maak de productbehuizing uitsluitend schoon met een zachte, droge doek. Zo nodig kun je de grille van de 
luidspreker voorzichtig stofzuigen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, 
ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

WAARSCHUWING: Gebruik geen sprays in de buurt van het product en mors geen vloeistoffen in 
de openingen.

Problemen oplossen
Als je problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, probeer dan de volgende oplossingen. Kun je het 
probleem niet oplossen? Raadpleeg dan www.Bose.com/livesound. Vind je hier geen antwoord op je vragen? 
Bel dan het team voor product- en technische ondersteuning van Bose op (877) 335-2673.

Probleem Wat te doen
Geen stroom Controleer of het stopcontact werkt. Probeer een lamp of andere apparatuur op 

hetzelfde stopcontact of test het stopcontact met een stopcontacttester.
De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit aan op een stopcontact.

Geen geluid Controleer of je instrument is aangesloten op de signaalingang.
Controleer of de volumeregelaar van je bron niet op minimum staat.
Controleer of de volumeregelaar van de S1 Pro niet op minimum staat.
Controleer of je Signal/Clip-lampje brandt.
Sluit je instrument aan op een andere versterker om te controleren of de bron werkt.

Aan/uit-lampje 
is rood

Als het lampje rood knippert, heeft de accu nog maar een capaciteit van minder 
dan 10%.
Als het lampje rood blijft branden, bel dan de product- en technische ondersteuning 
op (877) 335-2673.

Wanneer niets is 
aangesloten op de 
S1 Pro, hoor je een 
licht gezoem

Controleer met een stopcontacttester of de contacten (fase, nul en/of aarde) in orde 
zijn van het stopcontact waarop de S1 Pro is aangesloten.
Wanneer je een verlengsnoer gebruikt, probeer dan de S1 Pro rechtstreeks op het 
wandstopcontact aan te sluiten.

Geluid uit het 
instrument of 
de audiobron 
klinkt vervormd

Draai het volume van de bron laag; als je het volume van de audiobron niet kunt 
regelen, zijn ‘inputregelaars’ verkrijgbaar bij je instrumentenleverancier. 
Probeer een andere bron of een ander instrument.

Microfoon heeft last 
van feedback

Draai het volume omlaag.
Richt de microfoon niet rechtstreeks naar de luidspreker.
Probeer een andere microfoon.
Test de microfoon met de luidspreker en/of artiest op een andere plek op het podium.
Vergroot de afstand van de luidspreker tot de microfoon.
Als je een vocal effects processor gebruikt, controleer dan of deze bijdraagt aan 
de feedback.

Gekoppeld 
Bluetooth®-apparaat 
maakt geen 
verbinding met de 
luidspreker

Als voor je apparaat een wachtwoord vereist is, controleer dan of je dit juist 
hebt ingevoerd.
Controleer of Bluetooth-functionaliteit is ingeschakeld of geactiveerd op 
je bronapparaat.
Mogelijk is je Bluetooth-apparaat buiten bereik. Plaats het dichter bij de luidspreker.
Schakel zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit, of in elk geval 
de Bluetooth-functionaliteit ervan.
Maak het luidsprekergeheugen leeg of breng een koppeling tot stand met een nieuw 
apparaat door de Bluetooth-knop tien seconden ingedrukt te houden. Koppel het 
Bluetooth-apparaat en de luidspreker opnieuw.
Schakel het apparaat uit en weer in, en probeer de apparaten opnieuw te koppelen.

http://www.Bose.com/livesound
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Probleem Wat te doen
Sterke zoemtoon 
wanneer je 
meerdere units in 
serie schakelt

Gebruik een TRS-kabel van ¼ inch, geen TS-kabel (gitaar) van ¼ inch.

De luidspreker wordt 
niet opgeladen

Zet de aan/uit-schakelaar op de aan- of snellaadstand en gebruik de luidspreker niet 
tijdens het laden.
Probeer je accu op te laden met de aan/uit-schakelaar op de aan- in plaats 
van snellaadstand.
Zet je luidspreker op een koelere plaats.
Laat je luidspreker enkele uren op stand-by staan voordat je opnieuw probeert om 
de accu op te laden.
Haal de stekker van de luidspreker uit de voedingsbron, verwijder de accu, wacht tot 
de accu is afgekoeld en vervang de accu.

Specificaties S1 Pro

Behuizing
Materiaal behuizing Polypropyleen

Afwerking Plastic met oppervlaktetextuur

Grille Staal met zwarte poedercoating

Afmetingen
Afmetingen (h x b x d) in mm 330 x 241 x 286

Afmetingen (h x b x d) in inch 13 x 9,5 x 11,2

Nettogewicht 7,1 kg

Accu
Type Oplaadbare lithium-ionaccu

Oplaadtijd 5 uur (3 uur bij snelladen)

Speelduur Tot 11 uur
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