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Instrucțiuni de siguranță importante 

______________________________________ 
Vă rugăm să citiţi și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.  

1. Citiţi aceste instrucţiuni. 

2. Păstraţi aceste instrucţiuni. 

3. Acordaţi atenţie tuturor avertizărilor. 

4. Respectaţi toate instrucţiunile. 

5. Nu utilizaţi acest aparat lângă apă. 

6. A se curăţa doar cu un material uscat. 

7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului. 

8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte 

aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. 

9. Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei polarizate sau a celei de împământare. O fişă 

polarizată are două lamele, una mai lată 

decât cealaltă. O fişă de împământare are două lamele şi un dinte de împământare. Lamela 

lată sau dintele de împământare are drept scop siguranţa dumneavoastră. Dacă fişa furnizată 

nu se potriveşte în priză, apelaţi la un electrician pentru a înlocui priza veche.  

10. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, 

elemente de branşare și punctul în care iese din aparat. 

11.Utilizați doar dispozitive de ataşare / accesorii specificate de producător. 

12.    Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa  

 specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se foloseşte 

un cărucior, manevraţi cu grijă combinaţia cărucior/aparat, pentru a evita eventualele 

vătămări cauzate de răsturnare.  

13. Deconectaţi aparatul de la priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizaţi 

perioade mai îndelungate. 

14. Toate intervenţiile de service trebuie efectuate doar de către personal de service 

calificat. Intervenţiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice 

mod, dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau fişa electrică, dacă s-au vărsat lichide 

pe aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la  

umezeală, 

dacă nu funcţionează normal sau dacă a căzut.  

Informații de reglementare  

______________________________________________ 

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC şi cu standardele RSS 

Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: 

(1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie 

să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o 

funcționare nedorită. 

 Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este   în conformitate  

 cu cerinţele esenţiale şi alte  prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE şi  

 toate celelalte cerinţe ale directivei UE aplicabile. Declaraţia de Conformitate 

 completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance. 

Banda de frecvență de funcționare 2402 până la 2480 MHz.  

Bluetooth: Puterea maximă de transmitere mai mică de 20 dBm EIRP.  

Bluetooth Energie redusă: Densitate spectrală de putere maximă mai mică de 10 dBm/MHz 

EIRP. 

Acest produs respectă toate cerințele de Imunitate EN55103-2 pentru 

mediul electromagnetic E2.  

Acest echipament trebuie instalat şi utilizat la odistanţă de cel puţin 20 

cm între radiator şi corpul persoanei.  

Cabluri ecranate sunt necesare pentru menținerea conformității de 

reglementare.  

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de 

Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera 

acest echipament 
Informații despre produsele care generează zgomot electric (Notificare privind 

Conformitatea FCC pentru SUA) 

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv 

digital din Clasa A, în conformitate cu Secţiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite 

sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare 

când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, 

utilizează şi poate emite energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în 

conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. 

Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, 

situație în care utilizatorul trebuie să corecteze aceste interferențe pe propria sa cheltuială.  

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvenţă radio de putere joasă  

Articolul XII 

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvenţă radio de 

putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau 

utilizator nu are voie să modifice frecvenţa, să amplifice puterea de transmisie sau să 

modifice caracteristicile originale şi performanţele unui dispozitiv cu frecvenţă radio de 

mică putere.  

Articolul XIV 

Dispozitivele cu frecvenţă radio de putere joasă nu vor influenţa securitatea avioanelor şi nu 

vor interfera cu comunicaţiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcţionarea până 

la eliminarea interferenţei. Prin comunicaţiile permise de lege menţionate se înţeleg 

comunicaţii radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicaţiilor. 

Dispozitivele cu frecvenţă radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferenţa de 

la comunicaţiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate. 
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AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI: 

Acest simbol avertizează cu privire la prezenţa unei „tensiuni periculoase” 

                 neizolate în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol deelectrocutare.  

 

 Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența  

instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual. 

 

 Conţine piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit  

copiilor sub 3 ani. 

 

 Acest produs conţine material magnetic. Consultaţi-vă cu medicul  

 dumneavoastră dacă aveţi întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să  

 afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.  

• Toate produsele Bose trebuie să fie utilizate în conformitate cu reglementările locale, 

naţionale, federale dindomeniu. Instalatorului îi revine responsabilitatea de a se 

asigura că instalarea produsului este realizată în conformitate cu toate codurile 

aplicabile, inclusiv codurile și reglementările locale de construcție. Consultați 

autoritatea locală cu jurisdicție înainte de instalarea produsului.  

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul la ploaie, 

lichide sau umezeală. Nu se aplică la produsele IPX4-9.  

• NU expuneți produsul la scurgeri sau stropire şi nu așezați obiecte umplute cu 

lichide, cum ar fi vaze, pe aparat sau în apropierea aparatului. Nu se aplică 

produselor evaluate IPX4-9.  

• Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără 

deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.  

• NU utilizați un invertor de putere pentru acest produs.  

• A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.  

• NU aduceţi nicio modificare neautorizată produsului; 

• NU expuneţi produsele care conţin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate 

în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare). 

• Accesoriul de baterie furnizat cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu sau 

arsură chimică dacă este manipulat incorect.  

• În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca 

dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână 

operabil cu uşurinţă.  

• Utilizați doar baterii Bose originale cu acest produs. Contactați serviciul clienți Bose 

pentru baterii de înlocuire.  

• NU utilizați sistemul Bose S1 Pro cu un trepied/stativ care este instabil. Boxa este 

proiectată spre a fi utilizată doar pe un stâlp de 35 mm, iar standul cu trepied trebuie 

să poată suporta boxa cu o greutate minimă de 7 kg (15 lb) şi o dimensiune generală 

de 241 x 279 x 330 mm  (9,5 x 11 x 13 inch). Utilizarea unui stand cu trepied care nu 

este proiectat pentru a suporta dimensiunea şi greutatea sistemului S1 Pro poate crea 

condiţii de instabilitate şi periculoase care pot duce la vătămare. 

Interval temperatura de încărcare: 0°C - 42°C (32°F - 108°F)  

Interval temperatura de descărcare: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)  

_________________________________________________________________ 

Pentru Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia:  

Engleză: Asiguraţi o conexiune cu împământare sau asigurați-vă că priza 

incorporează o conexiune cu împământare de protecție înainte ca ştecherul să fie 

conectat la reţea.  

Daneză: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver 

forbindelse til stikproppens jord. 

Finlandeză: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan. 

Norwegian: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt. 

Suedeză: Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui 

să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea 

corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a 

mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, 

vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau 

magazinul de unde ați cumpărat acest produs.  

 

Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor  

în vigoare locale. A nu se incinera. 

Numele şi conţinutul substanţelor sau elementelor toxice sau periculoase 

 Substanţe sau Elemente toxice sau periculoase 

 

Denumire 

piesă 

Plum

b 

(Pb) 

Mercur 

(Hg) 

Cadmi

u 

(Cd) 

Hexavalent 

(CR(VI)) 

Bifenili 

Polibromuraţi (PBB) 

 

DifeniliPolibromuraţ

i Eter (PBDE) 

PCB-uri X 0 0 0 0 0 

Piese de 

metal  

X 0 0 0 0 0 

Piese din 

plastic 

0 0 0 0 0 0 

Boxe  X 0 0 0 0 0 

Cabluri  X 0 0 0 0 0 

Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.  

0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conţinută de toate 

materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572. 

 

X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin 

unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra 

cerinței limită din GB/T 26572. 

http://www.bose.com/compliance
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Ghid de configurare rapidă  
 

 
 

Notă: Pentru utilizarea sistemului Bose® S1 Pro Multi-Position cu o 

bateriereîncărcabilă opțională (nu este inclusă), a se vedea ghidul de 

utilizare pentru accesoriul de baterie pe site-ul www.Bose.com.  
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Vă rugăm să completați și să păstrați pentru 

arhiva dvs. 

Număr de serie:______________________ 

Număr model:__________________________ 
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Introducere 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Bun venit  
 

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat sistemul Bose® S1 Pro Multi-Position. Fie căperformați în fața unei audiențe 

restrânse, sunteți gazda propriului dvs. eveniment special sau aveți invitați acasă, acum veți fi în orice moment pregătiți 

să aveți un spectacol minunat.  

 

Acest ghid vă oferă instrucțiuni detaliate privind configurarea și operarea pentru sistemul dvs. S1 Pro și vă explică modul 

de conectare la o varietate de surse audio. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea acestui sistem, inclusiv 

sfaturi, tehnici și  întrebările cele mai frecvente vă rugăm să vizitați www.Bose.com/Livesound.  

 

Prezentarea generală a produsului  
 

Obțineți un sunet grozav în orice locație cu sistemul ultra-portabil Bose S1 Pro Multi-Position. Proiectat pentru muzicieni, DJ și 

utilizare generală PA, S1 Pro este sistemul de muzică absolut, complet PA, monitor de podea, amplificator și sistem de muzică 

principal.  

 

Multiple poziționări cu Auto EQ (egalizare automată) permit sistemului S1 Pro să fie așezat pe podea, pe o masă sau chiar montat pe 

un stativ cu trepied, asigurându-vă constant un sunet foarte bun. Și cu mixerul cu 3 canale, cu efect de reverberație, streaming 

Bluetooth® și procesare integrată ToneMatch®, este mereu pregătit să devină sistemul dvs. de muzică care vă însoțește pretutindeni 

pentru aproape orice ocazie.  

 

Caracteristici și Beneficii  
 

• Ușor și portabil – Cântărind aproximativ 6,8 kg (15 lbs), sistemul robust S1 Pro este proiectat spre a fi transportat fără efort 

de la mașină la eveniment.  

• Versatilitatea întâlnește simplitatea – Sistemul S1 Pro vine complet echipat cu un mixer cu 3 canale cu efect de reverb și 

streaming Bluetooth. Sunetul se aude grozav imediatîndată cu procesarea ToneMatch® pentru microfoane și chitare 

acustice,în timp ce redați muzica fără fir utilizânddispozitivul dvsmobil. Puteți performa aproape oriunde cu bateria 

opțională reîncărcabilă Li-ion pentru cea mai bună portabilitate.  

• Adaptabil – Pozițiile multiple vă oferă cele mai bune opțiuni de acoperire pentru aplicația dvs., în timp ce Auto EQ 

menține un sunet optim în orice orientare.  

• Raport impresionant dimensiune-performanță – Sistemul S1 Pro conferă un randament ridicat într-un pachet mic, gata 

să vă servească drept sistemul dvs. PA complet, monitor de podea, amplificator sau sistem de muzică principal.  

 

 Accesorii  
 

 Accesorii în cutie       Accesorii opționale  
 

 Cutia S1 Pro conține un sistem S1 Pro și fiecare    · Baterie  

 din următoarele accesorii:       · Rucsac 

         · Husă colorată  

        Pentru o listă completă a echipamentului opțional și  

        accesoriilor, vă rugăm să vizitați www.Bose.com 

 

 

 

 

 

 Cablu alimentare CA   Husă 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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 Configurațiile sistemului  
  
 Sistemul versatil Bose® S1 Pro Multi-Position PA funcționează în patru moduri unice. Cu Auto EQ, sistemul se 

 actualizează automat pentru a menține un echilibru tonal optim pentru fiecare mod de acoperire. Utilizați exemplele 

 de mai jos pentru a identifica rapid cel mai bun mod pentru aplicația dvs.  

 

 

 Suprafață ridicată  
 

 Plasați S1 Pro pe o suprafață. Acest lucru proiectează sunetul în mod clar și  

 uniform către întreaga audiență și asigură ca membrii audienței să se bucure   

 de întreaga gamă de frecvență a sistemului.  

 

 

 

 

 

 Înclinare spre în spate  
 Pentru spectacolele unde publicul este aproape de dumneavoastră, înclinați  

 sistemul S1 Pro spre marginea din spate. Pentru cele mai bune rezultate,  

 performerul ar trebuie să stea în picioare sau să se așeze într-o laterală a  

 boxei pentru a evita blocarea sunetului către public.  

 

 

 

 

 Monitor  
 Pentru a utiliza S1 Pro ca un monitor personal de podea, plasați-l jos în poziție 

 orizontală, în față și îndreptat către muzician. Înclinați boxa spre marginea sa  

 laterală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stativ de boxă  
 Plasați unul sau două sisteme S1 Pro pe stative de boxă (vândute separat)  

 pentru consolidarea sunetului cu scop general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Notă: Rotiți logo-ul Bose în sens invers acelor de ceasornic  

   pentru a se potrivi cu modul ales.  
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Informații de funcționare  
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 Conexiuni și butoane  
 

 Panoul de control al sistemului Bose® S1 Pro asigură conectorii, butoanele și indicatorii necesari pentru 

 funcționare.  
 

 

 
Utilizați intrările de la Canalul 1 și 2 pentru microfoane și instrumente muzicale. Procesarea integrată a semnalului ToneMatch® permite 

cel mai bun sunet emis de microfoane și instrumente. Utilizați Canalul 3 pentru conectivitate Bluetooth® și intrări line-level.  

1.INDICATOR SEMNAL/CLIP – Afișează starea semnalului de intrare  în culori.  

• Verde: semnal prezent  

• Roșu: semnalul se întrerupe  

Notă: Reduceți controlul de volum corespunzător pentru a preveni funcționarea luminii roșii stabile.  

2.BUTON VOLUM - Reglează volumul microfonului, instrumentului sau sursei audio a dumneavoastră.  

3.BUTON TREBLE - Reglează echilibrul de frecvență înaltă a microfonului sau instrumentului dumneavoastră.  

4. BUTON BASS - Reglează echilibrul de frecvență joasă a microfonului sau instrumentului dumneavoastră 

5. BUTON REVERB – Reglează cantitatea de efect reverb aplicat microfonului sau instrumentului dumneavoastră.  

6. COMUTATOR TONEMATCH–Mutați comutatorul la poziția  sau  pentru a activa presetarea ToneMatch.  

7. INTRARE SEMNAL – Intrare analogică pentru conectarea cablurilor microfonului (XLR) și ale instrumentului (TS 

neechilibrat).  

8. INTRARE AUX – Utilizați un cablu de 3,5 mm TRS pentru conectarea unei surse audio line-level: Notă: Această intrare 

este dezactivată atunci când conectivitatea Bluetooth este activă.  

9. IEȘIRE LINIE -  Utilizați un cablu 1/4 ” TRS pentru conectarea unei ieșiri de linie la Intrarea Aux a unui al doilea S1 

Pro, pentru a crea o configurare mono cu două boxe. Notă: Semnalul de ieșire este preluat după procesare.  

10 PORT SERVICE – Conectorul Micro-USB doar pentru service Bose.  

11 BUTON CUPLARE BLUETOOTH – Utilizat pentru a configura cuplarea cu dispozitive ce suportă Bluetooth, cum ar fi 

telefoane mobile, tablete, laptop-uri (a se vedea ”Cuplare Bluetooth” de la pagina 9).  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Configurarea sistemului 
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 Conectarea la electricitate  
 

 1. Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziție Standby  

 2. Cuplați un capăt al cablului de alimentare în conectorul de pe S1 Pro.  

 3. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză electrică activă.  

 4. Conectați sursele de sunet înainte de pornirea sistemului. A se vedea secțiunea ”Conectarea surselor” de mai jos.  

 5. Odată ce sursele de sunet sunt conectate, porniți sistemul prin mutarea comutatorului la poziția On (I). 

 

 Notă: Setarea pentru electricitate Quick Charge  (încărcare rapidă) este utilizată doar cu accesoriul pentru 

 baterie. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare pentru baterie, disponibil la www.Bose.com.  

 

 
 

  

 Sursele de conectare  
 

 Înainte de a conecta o sursă de sunet, reglați toate butoanele de Volum al canalului complet în sens invers acelor de 

 ceasornic.  

 

 Setarea comenzilor pentru Canalul 1 și 2  
 Canalele 1 și 2 sunt utilizate cu microfoane dinamice, chitare, claviaturi sau alte instrumente.  

            1. Înainte de a conecta microfonul sau instrumentul, reglați butonul de Volum pentru canalul corespunzător complet              

                în sens invers acelor de ceasornic. 

 2. Canalele 1 și 2 sunt echipate cu o presetare integrată ToneMatch® pentru a optimiza în mod automat  sunetul de 

 la microfonul sau instrumentul dumneavoastră. Dacă se dorește, aplicați presetarea ToneMatchprin mutarea 

 comutatorului ToneMatch pentru canalul corespunzător la  pentru microfoane sau pentru alte instrumente.  

 3. În timp ce vorbiți la microfon sau cântați la instrument, reglați volumul la nivelul dorit rotind încet butonul de 

 Volum în sensul acelor de ceasornic.  

 4. Reglați butoanele de Treble, Bass și Reverb pentru îmbunătățiri ulterioare în baza preferințelor dvs. În timp ce 

 vorbiți la telefon sau cântați la instrument, reglați ușor butonul până când obțineți efectul dorit.  
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 Configurarea sistemului 
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 Setarea comenzilor pentru Canalul 3  
 Canalul 3 este utilizat cu dispozitive ce suportă opțiunea Bluetooth® și intrări audio de linie.  

 

 CuplareaBluetooth  
 1. Pe dispozitivul dvs. activați opțiunea Bluetooth. Notă: Opțiunea Bluetooth se regăsește de obicei în meniul Setări.  

 2. Apăsați și mențineți apăsați butonul timp de două secunde. Selectați sistemul dvs. Bose® S1 Pro din lista 

 dispozitivului. În timp ce dispozitivul se cuplează,  are lumină albă intermitentă. Când dispozitivul se cuplează cu 

 succes, devine alb constant.  

 Notă: În cazul în care cuplarea nu reușește, repetați pașii 1 și 2 până când dispozitivele sunt sincronizate.  

 3. Apăsați butonul de pornire și măriți Volumul pe sistemul S1 Pro până când indicatorul are lumină verde, sau până 

 când se  atinge nivelul de volum dorit. În cazul în care indicatorul de volum capătă încet culoare roșie intermitentă, 

 reducețivolumul.  

 

 Comportamente Bluetooth 

• Dispozitivul Bluetoothcuplat cel mai recent se va sincroniza automat atunci când sistemul S1 Pro este pornit.  

• S1 Pro poate fi cuplat doar cu un singur dispozitiv o dată; pentru cuplarea unui alt dispozitiv, repetați 

”Cuplare Bluetooth”.  

• În cazul în care telefonul dvs. cuplat primește un apel, muzica se va opri și telefonul va suna; nici un apel 

telefonic sau notificare nu se preiaprin sistemul S1 Pro.  

 Intrare AUX  

 1. Conectați un cablu de 3,5 mm (1/8 ”) la o sursă de sunet line-level. Asigurați-vă că volumul este pornit 

 la sursa de sunet.  

 Notă: Orice element conectat prin intermediul intrării AUX va înlocui în mod automat orice dispozitiv 

 cuplat prin conectivitatea Bluetooth.  

 2. Măriți Volumul la S1 Pro până când lumina indicatorului este verde sau nivelul de volum dorit este 

 atins. În cazul în care indicatorul de volum capătă treptat lumină roșie intermitentă, reduceți volumul.  

 

 Utilizarea unui stativ de boxă  
 Partea de jos a sistemului S1 Pro include un stâlp cu cupă pentru montarea boxei pe un stativ.  Cupa se 

potrivește unui stâlp standard de 35 mm. Atunci când S1 Pro este plasat pe un stativ de boxă, EQ (egalizarea) se 

actualizează automat pentru a menține un echilibru tonal optim.  

 
  AVERTISMENT: NU utilizați sistemul Bose S1 Pro cu un trepied/stativ care este instabil. Boxa este  

  proiectată spre a fi utilizată doar pe un stâlp de 35 mm, iar stativul/ trepiedul trebuie să poată suporta boxa 

  cu o greutate minimă de 7 kg (15 lb) şi o dimensiune generală de 241 x 279 x 330 mm  (9,5 x 11 x 13 inch). 

  Utilizarea unui stativ/ trepied care nu este proiectat pentru a suporta dimensiunea şi greutatea sistemului 

  S1 Pro poate crea condiţii de instabilitate şi periculoase care pot duce la vătămare. 
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 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 Scenarii de conectare  
 

 Există patru moduri principale de utilizare a S1 Pro. Următoarele pagini prezintă exemple de scenarii de configurare  

 obișnuite.  

 

 Suprafața ridicată 
 Plasați S1 Pro pe o masă în partea din față a unei încăperi pentru o prezentare de afaceri sau pe patul din camioneta 

 dumneavoastră pentru o petrecere în aer liber. Conectați un microfon și începeți discursul peste o prezentare 

 multimedia sau energizați-vă prietenii înaintea unui meci în timp ce ascultați muzică wireless prin intermediul 

 dispozitivului mobil care acceptă Bluetooth®.  
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 Înclinare spre în spate  
 Plasați S1 pro în poziție Înclinată spre spate la nivelul solului, în spatele dumneavoastră pentru spectacole muzicale 

live.  Înclinarea boxei spre marginea sa posterioară creează un model de acoperire vertical mai înalt, perfect pentru 

 audiențe mici și trecători.  Porniți fundalul muzical făcând streaming prin Bluetooth® și cântați cu ajutorul unui 

 microfon sau a unei chitare.  
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 Monitor  
 Plasați S1 Pro pe marginea sa orizontală laterală pentru a fi utilizat ca un monitor de podea. Așezați-l cu fața spre 

 performer pentru a fi utilizat ca un monitor personal sau trimiteți mixajul dvs. la un sistem PA (Public Address)  

principal, apoi formați preferințele dvs. de egalizare și reverberație pentru spectacolul dvs.  
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 Stativ pentru boxă 
 

 Utilizând un stativ de boxă convențional, puteți utiliza S1 Pro ca un sistem PA (Public Address). Conectați un 

microfon și faceți un toast sau cântați un cântec în timp ce dați drumul la muzică wireless făcând streaming prin Bluetooth®. 

Utilizați linia  de ieșire pentru a realiza o conexiune de tip „daisy chain”a S1 Pro la mai multe unități pentru o ieșire și 

acoperire mai mari.  
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 Scop general PA  
 Utilizați un mixer cu două sisteme S1 Pro ca un sistem PA convențional. Acoperirea largă și consistentă a sistemului 

 asigură ca întreaga audiență să audă cu ușurință spectacolul în întreaga încăpere.  

 Stereo  

 

   

 

Canal 1 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Notă: Atunci când este utilizat ca un PA convențional, opțiunile reverb și ToneMatch® trebuie oprite.  
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 Mono/conectare  de tip „daisy-chain” 

 

 Conectați două sisteme S1 Pro în mod mono utilizând un cablu TRS 1/4 ”. Luați linia de ieșire a unității principale 

 și conectați-o la cel de-al doilea sistem S1 Pro. Creșteți volumul canalului până când ambele unități se află la un 

 volum dorit.  

 

 

   
 

  

 

 Notă: Pe unitățile secundare, dezactivați ToneMatch® și reverb și lăsați butoanele de ton în poziție centrală.  
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            Îngrijire și întreținere  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 Remedierea problemelor  
 

 Dacă aveți probleme în timp ce utilizați acest produs, încercați următoarele soluții. Dacă nu puteți rezolva problema, 

 solicitați asistență online la www.Bose.com/Livesound. Dacă nu puteți găsi răspunsurile la întrebările dvs., vă rugăm 

 să apelați serviciul pentru Produse Bose sau Echipa de Asistență Tehnic direct la numărul (877) 335-2673.  

 

  

Problemă  Ce trebuie să faceți  
Ansamblul este cuplat, butonul 

de pornire este pornit, dar LED-

ul de alimentare este oprit. 

• Asigurați-vă că aveți electricitate la priza CA. Încercați să utilizați o 

lampă sau alt echipament de la aceeași priză CA sau testați priza 

utilizând un dispozitiv de testare a prizei CA.  

LED-ul de alimentare este 

pornit, dar nu se aude niciun 

sunet 

• Asigurați-vă că instrumentul dvs. este conectat la intrarea de semnal.  
• Asigurați-vă că butonul de volum este pornit la sursa dvs. 
• Asigurați-vă că butonul de volum este pornit la S1 Pro.  
• Asigurați-vă că indicatorul de Semnal/Clip este aprins.  
• Conectați instrumentul dvs. la un amplificator diferit pentru a vă asigura 

că sursa funcționează.  
LED-ul de alimentare este roșu  • Vă rugăm să apelați echipa pentru Asistență Tehnică și Produse la (877) 

335-2673. Pentru România,  http://www.all-audio.ro/suport 
Fără nimic conectat la S1 Pro, se 

aude un zumzet sau bâzâit 
• Utilizând un dispozitiv de testare a prizei CA, testați priza CA la care 

este conectat sistemul S1 Pro pentru contacte inversate sau deschise 

(cald, neutru și/sau împământare).  

• Dacă utilizați un cablu de extensie, conectațiS1 Pro direct în priză.  

Sunetele care provin de la 

instrument sau sursa audio sunt 

distorsionate 

• Reduceți volumul sursei audio; în cazul în care volumul sursei dvs. 

audio nu poate fi reglat, ”plăcuțe de intrare” sunt disponibile de la 

distribuitorul dvs. preferat de instrumente.  

• Încercați o sursă sau instrument diferit.  

Microfonul primește feedback. • Reduceți volumul.  

• Orientați microfonul astfel încât acesta să nu fie îndreptat direct la boxă.  

• Încercați un microfon diferit.  

• Încercați o poziție diferită pentru boxă și/sau muzicianul de pe scenă.  

• Măriți distanța de la boxă la microfon.  

• Dacă utilizați un procesor de efecte vocale, asigurați-vă că acesta nu 

contribuie la problema de feedback.  

Dispozitivul cuplat prin 

Bluetooth® nu se conectează cu 

boxa  

• În cazul în care dispozitivul dvs. necesită un cod de acces, asigurați-vă 

că cel pe care l-ați introdus este corect.  

• Asigurași-vă că funcționalitatea Bluetooth este pornită sau activată pe 

dispozitivul dvs. sursă. 

• Dispozitivul dvs. Bluetooth se poate afla în afara razei de acțiune; 

încercați să îl mutați mai aproape de boxă.  

• Dacă este posibil, opriți toate celelalte dispozitive Bluetooth sau 

dezactivați funcționalitatea Bluetooth.  

• Goliți memoria boxei sau cuplați cu un dispozitiv nou apăsând și 

menținând apăsat butonul Bluetooth timp de zece secunde. Cuplați din 

nou dispozitivul Bluetooth și boxa.  

• Opriți alimentarea și apoi porniți-o din nou; apoi încercați să cuplați din 

nou dispozitivul dvs.  

Se aude un zumzăit excesiv când 

cuplați în cascadă mai multe 

unități  

• Asigurați-vă că folosiți un cablu TRS ¼ ”; nu utilizați un cablu TS ¼” 

(chitară).  
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 Îngrijirea produsului dumneavoastră  
 

 Curățare  
 

• Curățați carcasa produsului utilizând doar un material moale, uscat.  

• Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.  

• Nu utilizați spray-uri în apropierea produsului și nu permiteți ca lichidele să pătrundă în orificii.  

• Dacă este necesar, puteți aspira cu grijă grilajul boxei.  

 

 Specificații Bose® S1 Pro  
  

Carcasă   

Material carcasă  Plastic polipropilenă  

Finisare  Plastic texturat  

Grilaj  Oțel cu strat de pulbere neagră  

  

Dimensiuni (Î x L x A) - mm 330 x 241 x 286  

Dimensiuni (Î x L x A) / inch  13 x 9.5 x 11.2  

Greutate netă  6,8 kg (15 lb)  
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 Informații  de contact  
 Vizitați-ne pe site-ul web Bose.com  

America 

(SUA, Canada, Mexic, America 

Centrală, America de Sud) 
Bose Corporation 

Framingham, MA 01701 USA 
Corporate Center: 508-879-7330 
Americas Professional Systems, 
Asistență tehnică: 800-994-2673 
 
Australia 

Bose Pty Limited  

Unit 3/2 Holker Street  
Newington NSW Australia  

61 2 8737 9999 
 
Belgia 

Bose N.V.  S.A  

Limesweg 2, 03700  

Tongeren, Belgia  

012-390800 
 
China 

Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd  

25F, L’Avenue 

99 Xianxia Road  
Shanghai, P.R.C. 200051 China  

86 21 6010 3800 
 
Franța 
Bose S.A.S 

26-28 avenue de Winchester 
78100 St. Germain en Laye, Franța  
01-30-61-63-63 
 
Germania 

Bose GmbH  
Max-Planck Strasse 36D 61381 

Friedrichsdorf, Germania  

06172-7104-0 

 

Hong Kong 
Bose Limited  
Suites 2101-2105, Tower One,  
Times Square  
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  
852 2123 9000 
 
India 
Bose Corporation India Private 
Limited  
Salcon Aurum, 3rd Floor  
Plot No. 4, Jasola District Centre  

New Delhi – 110025, India  
91 11 43080200 
 
Italia 
Bose SpA  
Centro Leoni A – Via G. Spadolini  

5 20122 Milano, Italia 

39-02-36704500 
 
Japonia 
Bose Kabushiki Kaisha  
Sumitomo Fudosan Shibuya Garden 

Tower 5F  

16-17, Nanpeidai-cho  
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, 

Japan 

TEL 81-3-5489-0955 

www.bose.co.jp 

Olanda 
Bose BV  
Gorslaan 60 

1441 RG Purmerend  

Olanda  

0299-390139 
 
Regatul Unit 
Bose Ltd  
1 Ambley Green, Gillingham Business 

Park KENT ME8 0NJ  
Gillingham, Anglia0870-741-4500 

Informații importator  

Uniunea Europeană 

Bose Products B.V., Gorslaan 

60, 1441 RG 

Purmerend, Olanda  

 

China 

Bose Electronics (Shanghai) 

Company 

Limited, Part C, Plan 9, No. 353 

NorthRiying Road, China 

(Shanghai) Pilot Free 

Trade Zone 

 

Taiwan 

Bose Taiwan Branch, 9F-A1, 

No. 10, Section 

3, Minsheng East Road, Taipei 

City 104, 

Taiwan 

Tel: +886-2-2514 7676 

 

Mexico 

Bose de México, S. de R.L. de 

C.V., Paseo 

de las Palmas 405-204, Lomas 

de Chapultepec, 

11000 México, D.F. 

Tel: +5255 (5202) 3545 

Garanție limitată și înregistrare  
 Boxa dvs. este acoperită de o garanție limitată. Vizitați pro.Bose.compentru detalii privind garanția. 

 Informațiile privind garanția furnizate cu acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul 

 nostru web la www.Bose.com./au/warrantysau www.bose.com/nz/warranty pentru detalii privind garanția în 

 Australia și Noua Zeelandă. 

 Bose® S1 Pro este acoperit de brevete emise sau în curs de emitere în Statele Unite și alte țări.  

Pentru România, http://www.all-audio.ro/suport 

  

 Informații suplimentare  
 Pentru a solicita o copie tipărită a acestui manual de utilizare, utilizați numerele de telefon furnizate.  

Marca şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a  

unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licenţe.   

 Data de fabricație  
 A opta cifră din numărul de serie indică anul de fabricație; ”6” înseamnă 2006 sau 2016.    
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