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Instrucțiuni de siguranță importante 

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

 

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI  

 • Acest accesoriu se utilizează doar cu sistemul Bose S1 Pro Multi-Position PA.  

 • Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta risc de incendiu sau arsură chimică dacă este 

 manipulat incorect.  

 • NU expuneți produsele care conţin baterii la căldură excesivă (de exemplu, depozitate în lumina 

 directă a soarelui, foc sau altele similare). 

 • Risc de incendiu și arsuri. NU deschideți, nu zdrobiți și nu încălziți peste 45°C (113°F) sau incinerați. 

 Respectați instrucțiunile producătorului.  

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

 înlocuire.  

 

Informații de reglementare  

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

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

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

 în vigoare locale. A nu se incinera. 

 

 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.  

 
 



 

Instrucțiuni de instalare  

Această baterie opțională se utilizează atunci când un cablu CA nu este disponibil imediat.  

1. Deconectați S1 Pro și asigurați-vă că butonul este comutat pe poziția Standby . Consultați Figura 1.  

2. Întoarceți S1 Pro cu susul în jos; deșurubați două șuruburi și îndepărtați plăcuța de jos. Consultați Figura 2 și 

Figura 3.  

3. Așezați bateria în locașul desemnat astfel încât pinii conectorului să se alinieze corespunzător. Consultați 

Figura 4 și Figura 5.  

 

 ATENȚIE: Bateria trebuie să alunece cu ușurință în locaș. NU forțați bateria în locaș. Dacă este 

 bateria se introduce cu dificultate, rotiți cu 180° înainte de a încerca din nou.  

 

4. Puneți la loc plăcuța de jos  peste baterie și fixați cu două șuruburi. Consultați Figura 6 și Figura 7.  

 

 

Modul de veghe  
Accesoriul dvs. de baterie S1 Pro va fi expediat în Modul de Veghe. Bateria nu va fi utilizabilă până la 

scoaterea ei din Modul de Veghe. Pentru a scoate bateria din Modul de Veghe, conectați S1 Pro la energie 

electrică cu CA și comutați S1 Pro pe butonul (Pornire) după instalarea corespunzătoare (a se vedea 

”Instrucțiuni de instalare” de mai sus).  

Notă: Bateria dumneavoastră  va reveni la Modul de Veghe dacă nu este utilizată timp de 30 de zile 

consecutive.  

 ATENȚIE: Asigurați-vă că bateria dvs. este complet încărcată înainte de a o depozita pentru mai  

 mult de 30 de zile.  

 

Încărcarea bateriei  
De fiecare dată când sistemul dvs. S1 Pro este conectat la electricitate CA și sistemul nu este utilizat, bateria se 

încarcă.  

 

Încărcare rapidă  
Deși bateria se va încărca întotdeauna în timp ce sistemul S1 Pro este conectat la electricitate CA, opțiunea de 

Încărcare Rapidă vă permite să vă încărcați bateria mai rapid. Pentru activarea opțiunii Încărcare Rapidă, 

plasați comutatorul pe poziția spre în jos  atunci când nu este utilizată. A se vedea Figura 8.  

 

Indicator Durata de Viață a Bateriei  
 

Starea curentă a duratei de viață a bateriei 

este afișată de indicatorul LED pentru 

electricitate (a se vedea Figura 8), care va 

lumina intermitent când unitatea este pornită. 

Puteți de asemenea să verificați durata de 

viață a bateriei dând dublu click pe butonul 

Bluetooth®, care va face ca LED-ul de 

electricitate să se aprindă. Consultați tabelul 

următor privind indicatorii de încărcare:  
Notă: Indicatorul LED va lumina culoare roșie 

când nivelul de încărcare este sub 10%.  

Notă: Un sticker care prezintă tabelul de mai sus 

este inclus în pachetul bateriei dvs. Pentru o 

referință facilă, se recomandă să aplicați acest 

sticker pe plăcuța de jos a sistemului dvs. S1 Pro.  

 

 

 

 



 

Informații suplimentare  
Pentru mai multe informații cu privire la sistemul Bose® S1 Pro Multi-Position PA, consultați manualul de 

utilizare la www.Bose.com. 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.  

 

Informații de contact  
Bose Corporation  

Framingham, MA 01701 SUA 

 

Centru Corporativ: 508-879-7330 

Americas Professional Systems, Asistență Tehnică: 800-994-2673 

 

Informații privind importatorii  
Uniunea Europeană 

Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG  

Purmerend, Olanda  

 

China  

Bose Electronics (Shanghai) Company Limited  

Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riying 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 

 

Mexic 

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 

 

Informații privind garanția  
 

Acest produs este acoperit de o garanție limitată,  

Pentru detalii privind garanția, vizitați pro.Bose.com  

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/warranty sau www.bose.com/nz/warranty  pentru detalii privind 

garanția în Australia și Noua Zeelandă. 
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