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Informații de securitate  
______________________________________________________________________________________ 

Vă rugăm să lecturați acest manual de utilizare  
Vă rugăm să acordați timp pentru a urma cu grijă instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare. Vă va ajuta să 

configurați și să utilizați sistemul dvs. în mod corespunzător și să vă bucurați de caracteristicile sale avansate. Vă rugăm 

să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.  

 AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți sistemul în condiții  

 de ploaie sau umezeală.  

 AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu dezasamblați sistemul dacă nu aveți  

 calificarea necesară. Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal calificat.  

AVERTIZARE 

RISC DE 

ELECTROCUTARE 

A NU SE 

DESCHIDE 
 

AVERTIZARE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE 

ELECTROCUTARE NU ÎNDEPĂRTAȚI CARCASA (SAU 

PARTEA DIN SPATE). 

NU EXISTĂ ÎN INTERIOR NICIO PIESĂ CARE POATE FI 

REPARATĂ DE UTILIZATOR. 

PENTRU OPERAȚIUNILE DE SERVICE APELAȚI LA 

PERSONAL CALIFICAT. 
   Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta                          

  utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care poate  

  avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.  

 

 Semnul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral, aşa cum este marcat pe sistem, are rolul  de a 

 avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea  in prezentul  

 manual.  

 

 AVERTIZARE: Acest produs trebuie conectat la o priză cu curent de la reţea cu conexiune de împământare  

 de protecţie.  

 

 AVERTIZARE: Nu aduceţi nicio modificare sistemului sau accesoriilor. Modificările neautorizate pot 

 compromite siguranţa, conformitatea de reglementare și performanţa sistemului. 

 AVERTIZARE: Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în 

 apropierea acestuia.  

 AVERTIZARE: Când cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de 

 deconectare trebuie să rămână operabil cu uşurinţă.  

 

 Notă: Produsul trebuie utilizat la interior. Nu este proiectat sau testat spre a fi utilizat la exterior, în vehicule 

 recreaţionale sau pe bărci.  

 Acest produs este în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/CE și Directiva privind Tensiunea Joasă 

 2006/95/CE. Declaraţia de Conformitate completă poate fi găsită la 

 www.Bose.com/static/compliance/index.html.  

 

 AVERTIZARE: Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi 

 vaze, pe aparat sau în apropierea aparatului. Ca și în cazul oricăror produse electronice, aveţi grijă să nu 

 vărsați  lichide în nicio parte a sistemului. Lichidele pot cauza o defecțiune și / sau un pericol de incendiu.  

Doar pentru Japonia:  

Notă: Asiguraţi o conexiune cu împământare înainte ca ştecherul să fie conectat la reţea.  

 

© 2009 Bose Corporation. Nicio parte a acestui material nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în 

alt mod fără permisiunea scrisă prealabilă.  

 

http://www.bose.com/static/compliance/index.html


 

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ  

_________________________________________________________________________________________ 

 

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 eliminaţi rolul de siguranţă al ştecherului 

polarizat sau cu împământare. Un ştecher polarizat are 

două lame, una fiind mai lată. Un ştecher cu 

împământare are două lame şi o a treia lamelă de 

împământare. Lama lată sau a treia lamelă este 

prevăzută pentru siguranţa dvs. Dacă ştecherul 

furnizat nu se potriveşte în priză, apelaţi la un 

electrician pentru a înlocui priza necorespunzătoare. 

10. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau 

prins, 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 doar împreună cu căruciorul, standul, 

trepiedul, suportul sau masa specificate  

de către producător sau vândute împreună  

cu aparatul. Dacă utilizaţi un cărucior, aveţi 

grijă la mutarea ansamblului cărucior/aparat,  

pentru a evita răsturnarea şi eventuale vătămări 

corporale 

13.  Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu 

fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi 

de timp.  

14. Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal 

calificat. Operaţiunile de service sunt necesare atunci 

când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum 

ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a 

ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în 

aparat, aparatul a fost expus la condiţii de ploaie sau 

umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe 

jos. 

15. Pentru a preveni riscul de incendiu sau 

electrocutare, evitați supraîncărcarea prizelor de perete 

și a cablurilor de extensie, sau a prizelor de curent 

integrate.  

16. Nu  permiteți ca obiecte sau lichide să pătrundă în 

produs – deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune 

periculoase sau pot scurtcircuita anumite componente care 

ar avea ca rezultat incendiu sau electrocutare.  

17. Consultați carcasa produsului pentru marcaje 

privind siguranța.  

18. Utilizați surse de alimentare corespunzătoare – 

Introduceți produsul într-o sursă de alimentare 

corespunzătoare, așa cum se descrie în instrucțiunile de 

funcționare sau așa cum este marcat pe produs.  

19. Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu 

așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi  vaze, pe 

aparat sau în apropierea aparatului.  

20. Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu 

lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia. 

21. LED Power (alimentare) – indică starea de 

alimentare.  

Albastru: Pornit.  

 

Informații despre produse care generează 

zgomot electric  
 

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 atunci 

când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. 

Acest echipament generează, folosește și poate radia 

energie de frecvență radio şi, în cazul în care nu este 

instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate 

cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. 

Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială 

poate cauza interferenţe dăunătoare, situaţie în care 

utilizatorul va trebui să remedieze interferenţa pe propria 

sa cheltuială. 

Acest produs este în conformitate cu specificațiile 

Canadiene ICES-003 Clasa A.  
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INTRODUCERE 

__________________________________________________________________________________________ 

Bun venit  
   

 Vă mulțumim pentru că ați achiziționat Sistemul Bose® L1® Compact Portabil Line Array.  

Dacă sunteți un muzician care are nevoie de amplificare a instrumentelor, un DJ care are nevoie de 

portabilitate și care performează în fața unui public, sau gazda unui eveniment special, acest sistem vă 

va oferi un sunet de calitate pentru un public de aproximativ 100 persoane.  

 

Acest manual de utilizare prezintă instrucțiuni detaliate de configurare și operare pentru sistemul L1® 

Compact și 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/musicians pe Internet.  

 

Caracteristici și beneficii  
 

 • Se transportă într-o singură călătorie – Întregul sistem este destul de ușor pentru a fi transportat 

într-o singură călătorie.  

• Configurare într-un minut – Componentele interconectabile ale sistemului L1® Compact permit 

configurarea sistemului în mai puțin de un minut. Nu sunt necesare alte cabluri externe pentru boxă. O 

incintă pentru bas integrată cu o interfață utilizator intuitivă elimină nevoia de componente separate.  

• Umpleți încăperea cu o singură boxă – Dacă sunteți protagonistul unei performanțe live sau dacă 

faceți playback cu muzică înregistrată, fie că realizați spectacolul într-o cafenea sau într-o încăpere cu 

100 de locuri, tehnologia boxei de Dispersie SpațialăTM Bose® asigură o acoperire a sunetului 

echilibrat tonal de aproape 180 de grade astfel încât nu există puncte moarte.  

• PA și monitorul combinate – Membrii publicului se bucură de o experiență de ascultare mai 

consistentă și intimă deoarece sistemul este configurat în spatele interpretului și servește atât ca 

monitor pentru scenă cât și ca sistem de amplificare pentru public. Interpretul controlează sunetul de 

unul singur.  

• Versatilitate – În plus față de performanțele muzicale, sistemul L1® Compact asigură sunet de 

calitate pentru o varietate largă de utilizări în scop general inclusiv prezentări, aniversări, discursuri și 

playback muzical pentru aproximativ 100 de persoane.  

• Procesare de semnal integrată ToneMatch® - Conferă un nivel înalt de personalizare a tonului la 

microfonul sau instrumentul dvs. pentru a asigura o experiență de ascultare pe care majoritatea 

muzicienilor o obțin doar când folosesc un studio de înregistrare.  

• Două opțiuni de configurare – Sistemul L1® Compact poate fi utilizat fie în poziție restrânsă 

pentru public mai puțin numeros ori în poziție extinsă pentru public mai mare.  
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INTRODUCERE 
__________________________________________________________________________________________ 

Prezentarea generală a produsului 
 

 

 Sistemul portabil L1® Compact Line Array este livrat în două cutii. Despachetați cu grijă cutiile și verificați 

 existența tuturor elementelor enumerate pe această pagină.  

 

 AVERTIZARE: Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați pungile din plastic la îndemâna copiilor.  

 

 Ansamblul L1® Compact este compus din:  

 • Power stand L1® Compact 

 • Boxa Array L1® Compact  

 • Extensii L1® Compact  

 

 Ansamblul L1® Compact este livrat cu o husă pentru Power Stand și o geantă de transport pentru Extensiile L1® 

 Compact.  

 

Cutie power stand  Cutie extensii  

Power Stand L1® Compact cu Boxă Array 

 

 

 

                                BBoxă Array 

 

 

 

 

 

 

Cablu alimentare CA  

 
 

Husă Power Stand  

 

Extensii L1® Compact  

 
 

 

Geantă transport extensii  

 

 
 

 

 

Pentru o listă completă a echipamentelor și accesoriilor opționale vă rugăm să vizitați 

www.Bose.com/musicians  
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CONFIGURARE SISTEM 
______________________________________________________________________________________________ 

Configurațiile sistemului  
 

 Puteți configura ansamblul versatil L1® Compact în două poziții.  

Exemplele de mai jos vă vor ajuta să identificați rapid poziția care funcționează cel mai bine 

în cazul dvs.  

 

  Poziție restrânsă      Poziție extinsă  

 

            Boxă Array 

 

 

 

 

 

 

            Extensie  

 Suprafața mesei           

     Power Stand  

 

 

     Boxă Array      Extensie  

 

 

 

 

 

 

 

 Public mai restrâns       Public mai larg  

• Performanțe acustice intime  

• Playback muzică  

• Prezentări  

• Discursuri  

• Performanțe muzicale –  

sală de spectacole / cafenea 

• Evenimente DJ  

• Anunțuri – spații mai largi  

 

Extensiile L1® Compact nu sunt necesare atunci când se utilizează Ansamblul L1® Compact portabil Line Array în 

poziție restrânsă. Acestea sunt incluse pentru situații când este necesar să ridicați Boxa Array în vederea proiectării 

sunetului către un public mai larg.  
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CONFIGURARE SISTEM 

___________________________________________________________________________________ 

 

Configurarea sistemului  
 

 Înainte de a  realiza conexiunile, trebuie să configurați Ansamblul L1® Compact Portabil Line 

Array fie în poziție restrânsă (sistemul este livrat în poziție restrânsă) sau în poziție extinsă.  

 
 

Configurarea în poziție restrânsă  
Pentru a obține cea mai bună calitate a sunetului și pentru a vă asigura că membrii publicului se bucură de întreaga gamă 

de frecvență a sistemului, poziționați-l pe o masă (așa cum se arată mai sus) la nivelul urechii sau pe marginea din față a 

unei scene (nu este prezentat). Acest lucru va permite ca sunetul să fie proiectat în mod clar și uniform în rândul 

publicului.  

 

Configurare în poziție extinsă  

În săli mai mari, sau în prezența unui public mai mare unde sunetul poate fi blocat de anumite obstacole, cea mai bună 

este configurarea Ansamblului L1® Compact portabil Line Array în poziție extinsă.  
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CONFIGURAREA SISTEMULUI 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Extinderea Boxei Array   
Odată ce ați amplasat sistemul:  

 

1. Glisați Boxa Array în sus și în afara Power Stand-ului și așezați-o deoparte temporar.  

Notă: Cele două Extensii L1® Compact sunt identice între ele. Oricare poate fi utilizată pe partea de 

sus sau de jos, dar în cazul în care este folosită o extensie, trebuie utilizate ambele.  

 

2. Aliniați ștecherul de pe partea de jos a Extensiei cu priza de pe Power Stand, apoi glisați extensia în 

power stand.  

Asigurați-vă că introduceți complet extensia în priza de la Power Stand pentru a asigura stabilitatea și o 

bună conexiune.  

 
3. Aliniați Extensia rămasă și împingeți-o cu fermitate în locaș.  

4. Aliniați Boxa Array și împingeți-o cu fermitate în locaș.  

 
Conectarea electricității la sistem  

1. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit (poziție spre în jos).  

2. Conectați un capăt al cablului de alimentare în conectorul de pe power stand.  

3. Conectați celălalt capăt într-o priză electrică activă.  

 
 

 

4. Înainte de a porni sistemul, conectați sursele de sunet. A se consulta secțiunea ”Informații de funcționare” de la 

pagina 6 și secțiunea ”Conectarea surselor dvs.” de la pagina 7.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Conexiuni și comenzi  
 

Panoul de control de la Power stand asigură toate conectoarele, comenzile și indicatoarele necesare pentru funcționare.  

 

 

 
  

Canal 1 (Intrare microfon) Canal 2 (Canal de utilitate – intrare multiplă) 

Intrarea pentru Canalul 1 este de utilizat doar cu un 

microfon. Procesarea integrată a semnalului ToneMatch® 

asigură un nivel înalt pentru personalizarea tonului pentru a 

asigura o experiență de audiție pe care majoritatea 

muzicienilor o obțin doar atunci când folosesc un studio de 

înregistrări.  

6.  Indicator semnal/clip - Afișează starea 

semnalului de intrare  în culori  

• Verde: semnal intrare prezent  

• Roșu: întrerupere semnal intrare 

1. Indicator Semnal/Clip – Afișează starea 

semnalului de intrare  în culori  

• Verde: semnal intrare prezent  

• Roșu: întrerupere semnal intrare  

7. Buton volum – Reglează volumul  general al tuturor 

surselor de intrare conectate la Canalul 2.  

2. Buton volum – reglează volumul microfonului 

dumneavoastră  

8. Intrare stereo 1/8 inch – intrare analogă echilibrată 

pentru conectarea surselor audio precum mp3 playere 

portabile, radio prin satelit, laptop-uri, proiectoare video și 

table interactive.  

3. Buton treble – Reglează cantitatea de înalte la 

microfonul dvs.  

9. Intrare stereo RCA – Intrare analogă pentru conectarea 

surselor audio precum DVD playere, VCR playere, console 

de jocuri video, mixere ale DJ-ului, tastaturi și alte 

instrumente. Pentru cele mai bune rezultate, conectați 

ambele semnale de stânga și dreapta.  

4. Buton bass – Reglează cantitatea de bass la 

microfonul dumneavoastră.   

10. Intrare ¼ inch – Intrare analogă echilibrată pentru 

conectarea chitarelor și a altor instrumente. Acceptă fie 

cabluri cu TRS echilibrat de ¼ inch fie cu TS neechilibrat.  

5. Intrare microfon – Intrare analogă pentru 

conectarea unui cablu microfon XLR echilibrat. O 

presetare ToneMatch® pentru microfon este 

încorporată.  

11. Comutator ToneMatch® - atunci când se conectează o 

chitară acustică la o intrare de ¼ inch, mutați comutatorul 

în poziția pentru a permite presetarea ToneMatch®. 

Atunci când se conectează orice alt element în afara 

chitarei acustice la intrare de ¼ inch, mutați comutatorul 

spre în jos în poziția Line Level (nivel de linie).  

 12. LED alimentare – Indică starea de alimentare.  

Albastru: Pornit  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

___________________________________________________________________________________________ 

 
 Ieșire ¼ inch  ieșire RCA  

 Ieșiri panou din spate  
 Ieșire ¼ inch – ieșire analogă mono care acceptă cabluri de ¼ inch cu TRS echilibrat sau TS neechilibrat. Poate 

 fi utilizată pentru a lega împreună sistemele L1® Compact multiple prin conectarea ieșirii de ¼ inch din 

 ansamblul L1® Compact la intrarea de ¼ inch (Canal 2) pe un al doilea ansamblu L1® Compact. Acest lucru va 

 asigura o acoperire suplimentară în spații mai mari. Puteți de asemenea să utilizați o ieșire de ¼ inch pentru a vă 

 conecta la un sistem PA din casă și să utilizați un ansamblu L1® Compact ca monitorul dvs. personal.  

 

 Notă: Utilizarea unui cablu cu TS neechilibrat va avea ca rezultat o scădere a nivelului audio de -6dBu.  

 

 
 

 Ieșire RCA – Ieșire analogă nivel de linie mono pentru conectarea dispozitivelor audio precum recordere CD și 

 recordere flash. Pentru rezultate mai bune, conectați ambele semnale de stânga și dreapta.  

 

 

Stânga     Dreapta  

 

Conectarea surselor dumneavoastră  
Înainte de a conecta o sursă de sunet, reglați butonul de Volum al canalului complet în sens invers acelor de ceasornic.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Setarea comenzilor pentru Canalul 1 (microfon)  
 

Canalul 1 este destinat exclusiv pentru utilizare cu un microfon dinamic de mână. Nu conectați alte surse la această 

intrare.  

 

1. Înainte de a utiliza microfonul, reglați butonul de Volum al Canalului 1 complet în sens invers acelor de 

ceasornic.  

2. În timp ce vorbiți la microfon, reglați butonul de Volum la nivelul dorit.  

Pentru rezultate mai bune, mențineți microfonul aproape de buzele dvs. în timp ce vorbiți.  

Menținerea microfonului la mai mult de 7,6 cm (3 inch) depărtare de buzele dvs. atunci când vorbiți va avea ca 

rezultat o scădere a volumului general și poate influența claritatea generală.  

 
 

Intrarea de Microfon de la Canalul 1 este echipată cu o presetare integrată ToneMatch® pentru a optimiza în mod 

automat sunetul microfonului dumneavoastră.  

 

3. Reglați butoanele de Treble (Înalte) și Bass pentru ajustări ulterioare în funcție de preferința dumneavoastră.  

 

Setarea comenzilor pentru Canalul 2  
 Când conectați o sursă audio la oricare dintre intrările Canalului 2, urmați aceste etape pentru reglarea 

 volumului.  

1. Pe power stand, reglați butonul de Volum pentru Canalul 2 complet în sens invers acelor de ceasornic.  

2. Conectați sursa audio la intrarea corespunzătoare a Canalului 2.  

 

 
3. Rotiți butonul de Volum pentru Canalul 2 în sens invers acelor de ceasornic până când indicatorul de volum are 

lumină verde sau galbenă.  

Dacă indicatorul de volum are lumină roșie constantă, reduceți volumul.  

 

Notă: Puteți conecta mai multe surse audio, una la fiecare dintre Intrările pentru Canalul 2, în același timp. Cu 

toate acestea, trebuie apoi să reglați volumul pe fiecare dispozitiv de sursă pentru a obține combinația pe care o 

doriți.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aplicarea presetării ToneMatch® chitară acustică  
  

Puteți accesa presetarea ToneMatch® prin conectarea într-o intrare de ¼ inch pe Canalul 2 și mutarea 

comutatorului ToneMatch® în poziția . Presetarea ToneMatch® este proiectată în mod specific pentru 

utilizare cu o chitară acustică.  

 

 
 

Notă: Comutatorul presetării ToneMatch® afectează doar intrarea de ¼ inch. Sunetul din dispozitivele 

conectate la intrarea stereo de 1/8 inch și intrarea stereo RCA nu sunt afectate.  

 

Modele de conectare  
 Există multe modalități de a vă conecta și utiliza ansamblul L1® Compact. Următoarele pagini prezintă 

 câteva exemple de scenarii tipice.  

 

 Sala de clasă  
 Un scenariu tipic de configurare pentru o sală de clasă ar include un player DVD conectat la ansamblul 

 L1® Compact. 
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 Prezentări  
 Conectați ieșirea audio de la laptop-ul dvs. și livrați prezentări multimedia.  

 

 
 

În sălile de spectacol, configurarea ar include două ansambluri L1® Compact, câteva microfoane și un mixer 

mic.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 Performanțe muzicale solo  
 Intrările multiple pe ansamblul L1® Compact permit unui solist să conecteze un microfon vocal, un 

 instrument muzical și fond sonor.  

 

  
  

Evenimente DJ  
 DJ-i folosesc surse multiple de intrare (CD playere, MP3 playere, etc.) conectate la un mixer. În acest 

 scenariu, două ieșiri ale mixer-ului sunt alimentate la două ansambluri L1® Compact pentru sunet 

 stereo.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Configurare avansată utilizând mixerul audio ToneMatch®  
Pentru performanțe mai exigente, un muzician poate adăuga mixerul opțional T1 ToneMatch® la configurarea 

sa. T1 oferă intrări și ieșiri extinse, acces la efecte de calitate, procesare dinamică și cea mai avansată 

bibliotecă a noastră de modelare a tonului. În plus, mixerul audio T1 ToneMatch® conferă capabilități 

suplimentare de intrare/ieșire.  

 

Mixerul opțional T1 ToneMatch® audio necesită sursă de alimentare opțională.  

Pentru a afla mai multe despre mixerul audio T1 ToneMatch®, vă rugăm să vizitați www.Bose.com/musicians.  

 

 
Muzician solo  
Un muzician solo poate adăuga un microfon și mixerul audio T1 ToneMatch® la configurare.  
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INFORMAȚII DE FUNCȚIONARE  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Mai mulți muzicieni  
În acest scenariu, un duo tastatură-chitară cântă prin intermediul unui singur mixer T1 ToneMatch® și un 

ansamblu L1® Compact.  

 

 
 

Configurare mixtă  
O configurare mai elaborată în cazul mai multor muzicieni poate fi așa cum se prezintă mai jos. Acest scenariu 

utilizează două ansambluri L1® Compact și un mixer audio T1 ToneMatch®.  
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ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Îngrijirea produsului dumneavoastră 
 

Curățare  
•  Curăţaţi incintele produsului utilizând doar un material moale, uscat.                                                           

• Nu utilizaţi solvenţi, substanţe chimice sau soluţii de curăţare care conţin alcool, amoniac sau substanţe abrazive. 

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

• Dacă este necesar, puteți aspira cu grijă grila de la Power Stand-ul ansamblului L1® Compact.  

 

 

Remedierea problemelor  
Dacă aveți probleme în timp ce utilizați acest produs, încercați următoarele soluții.  

Instrumentele recomandate pentru remedierea problemelor  

• Cablu de alimentare CA de rezervă  

• cabluri XLR și de cuplare telefon de ¼ inch   

 

Problema  Ce trebuie să faceți  

 

Ansamblul este cuplat, 

butonul de pornire este 

pornit, dar LED-ul de 

alimentare este oprit.  

• Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare inclus pentru Power Stand L1® Compact  

• Asigurați-vă că acest cablu de alimentare este complet introdus atât în Power Stand cât 

și în priza cu CA.  

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

echipament de la aceeași priză CA.                                

• Încercați un alt cablu de alimentare.  

• Dacă este disponibil, încercați un alt Power Stand.  

LED-ul de pornire este activ, 

dar nu se aude niciun sunet. 

• Asigurați-vă că butonul de VOLUME este pornit pe Power Stand.  

• Asigurați-vă că butonul de volum este pornit la instrumentul dvs.  

• Asigurați-vă că instrumentul dvs. sau sursa audio este conectată la conectorul de intrare 

corespunzător.  

• Conectați instrumentul dvs. sau sursa audio la Power Stand utilizând un cablu diferit.   

Frecvențele medii spre înalte 

sunt absente din Boxa Array 

L1® Compact  

• Când este în poziție restrânsă, plasați întotdeauna ansamblul pe partea superioară a 

mesei astfel încât să fie la același nivel cu urechile ascultătorilor.  

• Asigurați-vă că Extensiile L1® Compact și Boxa Array L1 ® Compact sunt ferm 

introduse în conectorii lor.  

• Asigurați-vă că niciuna dintre conexiuni nu sunt îndoite sau deteriorate.  

• Încercați să curățați punctele de contact de pe partea de sus și de jos a boxei cu un spray 

de curățare cu contact electronic.  

Sunetele care provin de la 

instrument sau sursa audio 

sunt distorsionate  

• Reduceți volumul sursei audio conectate.  

• În cazul în care conectați un mixer extern, asigurați-vă că butoanele de egalizare pentru 

nivel redus, mediu și ridicat de pe mixer sunt setate la poziția mediană.  

• Reduceți ieșirea de la mixer.  

Microfonul primește 

feedback.  

• Poziționați microfonul astfel încât acesta să nu fie îndreptat direct la boxa array a L1® 

Compact.  

• Încercați să poziționați microfonul astfel încât aproape să vă atingă buzele.  

• Încercați să utilizați un microfon diferit.  

• Încercați o poziție diferită pentru Ansamblul Portabil L1® Compact Line Array și/sau a 

solistului pe scenă.  

• Măriți distanța de la boxă la microfon.                                                   

• Dacă utilizați un procesor pentru efecte vocale, asigurați-vă că acesta nu contribuie la 

feedback.  
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ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Forum comunitatea Bose®  
Pentru a interacționa cu alți proprietari ai produsului L1® Compact și pentru sfaturi pentru a obține cea mai 

bună performanță de la Ansamblul Portabil Line Array L1® Compact, vă rugăm să vizitați Forumul 

Comunității Muzicienilor Bose® la: http:/Bose.infopo.cc/eve.  

 

Service  
Pentru asistență suplimentară în rezolvarea problemelor, contactați  departamentul Bose® Service Clienți Produs Muzică 

Live și Echipa de Asistență Tehnică la (877) 335-2673 sau vizitați departamentul nostru de sprijin on line la 

www.Bose.com/musicians.  

 

Accesorii  
Vizitați www.Bose.com/musicians sau telefonați la (800) 905-0886 pentru informații privind accesoriile.  
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ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE  

_________________________________________________________________________________________ 

Garanția limitată și înregistrarea  
 

Ansamblul dvs. L1® Compact Portabil Line Array este acoperit de o garanție transferabilă limitată. Detalii 

privind garanția limitată sunt furnizate pe card-ul de înregistrare a produsului care se află în cutie. Vă rugăm să 

consultați cardul pentru instrucțiuni cu privire la modul de înregistrare. Lipsa înregistrării nu va afecta 

drepturile dvs. privind garanția limitată.  

 

Ce trebuie să faceți pentru a obține Serviciul de Garanție Limitată:  
Returnați produsul, cu dovada achiziției de la un distribuitor autorizat Bose®, utilizând următoarele proceduri:  

1. Contactați organizația Bose din țara/regiunea dumneavoastră (vizitați Global.Bose.com pentru 

informații de contact Bose în țara/regiunea dumneavoastră) pentru o returnare specifică și instrucțiuni 

de expediere;  

2. Etichetați și expediați produsul, cu taxele de transport preplătite, la adresa furnizată de facilitatea de 

service autorizată; și  

3. Amplasați orice număr necesar pentru autorizare retur în mod vizibil pe partea exterioară a cutiei. 

Cutiile care nu conțin un număr de autorizare de retur, atunci când este necesar, vor fi refuzate.  

 

 

 

Ansamblul dvs. L1® Compact Portabil Line Array este acoperit de brevete emise sau în curs de emitere în 

Statele Unite și alte țări.  

 

 

Numere de serie și înregistrarea produsului  

 

Acum este un moment bun pentru a înregistra numerele de serie ale ansamblului dumneavoastră aici și 

pe cardul de înregistrare al produsului dumneavoastră.   

 

Boxa Array L1® Compact______________________________________________________________ 

 

Power Stand L1® Compact _____________________________________________________________ 

 

Extensii L1® Compact__________________________________________________________________ 

 

Bose recomandă să păstrați chitanța de vânzare împreună cu acest manual.  
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ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Informații tehnice  
 

Mecanice  

 

Componentă Dimensiuni Greutate  
Power Stand L1® Compact cu 

Boxa Array  

 

41,8 cm Î x 33,9 cm L x 42,6 cm A  

(16½" x 13¼" x 16¾" ) 

11,2 kg (24,6 lb)  

Boxa Array Power Stand L1® 

Compact 

 

40.8 cm Î x 7 cm L x 7.1 cm A 

(16" x 2¾" x 2¾" ) 

1,35 kg (3,0 lb)  

Extensii Power Stand L1® 

Compact (2)  

 

83 cm Î x 7 cm L x 7.1 cm A  

(32½" x 2¾" x 2¾") 

1,05 kg (2,3 lb)  

Poziție restrânsă  

(asamblată)  

 

41,8 cm Î x 33,9 cm L x 42,6 cm A  

(16½" x 13¼" x 16¾" ) 

11,2 kg (24,6 lb)  

Poziție extinsă  

(asamblată)  

199.5 Î cm x 33.9 L cm x 42.6 cm A 

(78½" x 13¼" x 16¾") 

13,3 kg (29,2 lb)  

 

 

Cutii de expediere     Greutate  

Boxe L1® Compact     13,8 kg (30,4 lb)  

Extensii L1® Compact     3,4 kg (7,5 lb)  

 

Electrice  
• Putere nominală CA  
100-240V 50/60 Hz 200W max  

 

• Vârf curent de încărcare  

230V: 18,2 Amp 

120V: 9,7 Amp 

 

 

 

 

 

 

 

BOSE, L1 și TONEMATCH sunt mărci comerciale înregistrate ale Bose Corporation în Statele Unite și alte țări.  
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