Sub1 & Sub2
מודולי בס מוגברים
מדריך למשתמש

כל המחירים כוללים מע"מ
התמחור המומלץ מיועד למידע בלבד; כל משווק רשאי לקבוע את מחיר המכירה מחדש בכל עת.
אחריות:
 BOSEמתחייבת כי מוצר זה ,באשר הוא ,מועבר אליך במצב חדש ,באריזה מקורית ,ממשווק מורשה של  Boseללא
פגמים בייצור.
ניו אודיו פרו ,מתחייבת כי ,למשך פרקי הזמן המפורטים מטה ,מוצר זה ,כאשר סופק במצב חדש ,באריזתו המקורית,
ממפיץ מורשה של  , BOSEונעשה בו שימוש בתנאים רגילים ,יהיה נטול פגמים בייצור ,בחומרים ובשיטות העבודה.
•

האחריות המוגבלת של ® Boseלמערכות  T1 , L1, F1, VB1, S1ניתנת לשנתיים ממועד הקנייה.

•

האחריות המוגבלת של  Boseלמוצרים מקצועיים ניתנת חמש שנים ממועד הרכישה של מגברי  PowerMatchומגברי
 ,PowerShareמעבדי הקול  ControlSpaceומגברי .FreeSpace IZA / ZA

•

האחריות המוגבלת של ® Boseלמוצרים מקצועיים המיועדים לתנאי מזג אוויר או סביבות ספציפיות ניתנת לחמש שנים
ממועד הקנייה לגימור החיצוני או למקרה של מארזי הרמקולים.

•

האחריות המוגבלת של ® Boseלאוזניות סינון רעשים של  BOSEמדגם  700UCניתנת לשנה אחת ממועד הקנייה

האחריות המוגבלת תינתן בהצגת חשבונית מקור בלבד מטעם המפיץ.
ליצירת קשר ופרטים נוספים:
משרד מכירות officepro@kahane.co.il | 09-9555151 -
לבירור אספקות מחסן 09-9743985 -
סוכן מכירות -טל כהן 050-9088526 -
תמיכה טכנית  -יוסי אדרי 052-6503060 -
אלון לסקי מנהל פעילותalonl@kahane.co.il | 054-7979911: PRO

הוראות בטיחות חשובות

PRO.BOSE.COM
נא לקרוא ולקיים את כל הוראות הבטיחות והשימוש.
הוראות בטיחות חשובות
תאגיד  Boseמצהיר בזאת כי מוצר זה עומד בדרישות
החיוניות ובהוראות רלוונטיות נוספות של הנחייה
 EU/2014/53וכל הדרישות של הנחיות ישימות אחרות
של האיחוד האירופי .ניתן למצוא את הצהרת התאימות
המלאה בכתובת.www.Bose.com/compliance :
קראו הוראות אלה.
שמרו הוראות אלה.
היענו לכל האזהרות.
מלאו אחר כל ההוראות.
אין להשתמש במכשיר ליד מים.
יש לנקות עם מטלית יבשה בלבד.
אין לחסום את פתחי האוורור .התקינו בהתאם להוראות היצרן.
אין להתקין ליד מקור חום כגור רדיאטור ,מפזר חום ,תנור ,או כל
מכשיר אחר (לרבות מגבר) שמפיק חום.
אין לעקוף את אמצעי הבטיחות של תקע מקוטב או תקע עם
הארקה .לתקע מקוטב יש שני פינים כאשר אחד רחב יותר
מהשני .לתקע עם הארקה יש שני פינים ופין הארקה שלישי.
הפין הרחב או הפין השלישי נועדו לשמור על בטיחותכם .אם
התקע שקיבלתם לא נכנס לשקע שלכם ,יש להתייעץ עם
חשמלאי ולהחליף את השקע המיושן.
הגנו על כבל החשמל מדריכות או צביטות ,במיוחד בתקעים,
מפצלים ,או בנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
יש להשתמש אך ורק בנספחים/אביזרים שצוינו על ידי היצרן.
יש להשתמש רק עם עגלה ,סטנד ,חצובה ,משען ,או
שולחן שצוין על ידי היצרן או נמכר עם המכשיר.
כשמשתמשים בעגלה ,יש להיזהר כשמעבירים את
העגלה/מכשיר כדי למנוע פציעה כתוצאה מהתהפכות.
נתקו את המכשיר בסופות ברקים או כשאינו בשימוש לאורך זמן
רב.
יש לפנות לאנשי מקצוע מוסמכים לכל טיפול .הטיפול יידרש
כאשר המכשיר נפגם בכל אופן שהוא למשל אם כבל החשמל או
התקע נפגמו ,נוזל נשפך או חפצים נפלו לתוך המכשיר ,המכשיר
נחשף לגשם או לחות ,אינו מתפקד כראוי ,או נפל.
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אזהרות
סימון זה על המוצר מצביע על כך שיש מתח לא מבודד
ומסוכן בתוך מארז המוצר שעלול להוות סכנת התחשמלות.
סימון זה על המוצר אומר שיש הוראות תפעול ותחזוקה
חשובות במדריך זה.
מכיל חלקים שעלולים להוות סכנת חנק .לא מתאים לילדים
מתחת לגיל .3
מוצר זה מכיל חומר מגנטי .יש להתייעץ עם הרופא לגבי
האם זה עלול להשפיע על מכשור רפואי מושתל.
יש להשתמש בגובה נמוך מ 2,000-מטר בלבד.
סימון זה על המוצר משמעו שיש סכנת התהפכות
כשמשתמשים בתושבת המוט.
אין לשנות ,להחליף או להסיר את כיסוי ההזזה שעל כניסת
החשמל של ה .Sub1/Sub2-ישנו מתח לא מבודד ומסוכן
בתוך מארז המוצר שעלול לגרום להתחשמלות.
•

תבריג ה M20-של תושבת המוט שעל ה Sub1-וה Sub2-נועד
לתמוך בעמוד בגובה של עד  1.3מטר עם Bose S1 Pro
שמורכב על המוט .אין להשתמש ב Sub1-או ב Sub2-עם מוט
גבוה יותר מ 1.3-מטר או במשקל שחורג מ 7.1-ק"ג .השימוש
בשילוב מוט/רמקול שחורג מאחת מהמגבלות הנ"ל או שיוצר
תרחיש הרכבה לא יציב עלול להוביל למצב מסוכן שעלול לגרום
לפציעה.

•

אין לבצע שינויים בלתי מורשים למוצר זה.

•

אין להשתמש על כלי רכב או סירות.

•

אין להניח את המוצר בחלל סגור כגון חור בקיר או ארון סגור
תוך כדי שימוש.

•

יש להרחיק את המוצר מאש וממקורות חום .אין להניח מקורות
להבה חשופה כגון נרות דלוקים ,על או ליד המוצר.
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•

על מנת לצמצם את הסיכון לשרפה או התחשמלות ,אין לחשוף
את המוצר לגשם ,נוזלים ,או לחות.

•

אין לחשוף מוצר זה לטפטופים או השפרצות ואין להניח חפצים
מלאים בנוזלים ,כגון אגרטלים ,על או ליד המוצר.

•

אין להשתמש במהפך מתח עם מוצר זה.

•

יש לספק חיבור הארקה או לוודא שהשקע החשמלי משלב
חיבור הארקה לפני שמחברים את התקע לשקע החשמל
הראשי.

•

במקרים בהם התקע הראשי או מצמד המכשיר משמש בתוך
מכשיר הניתוק ,על מכשיר הניתוק להיות זמין לפעולה.

מידע רגולטורי
מוצר זה ,בהתאם להנחיית דרישות העיצוב האקולוגי עבור מוצרים
הקשורים לאנרגיה  ,2009/125/ECתואמת את הנורמה(ות) או
המסמך(ים) הבאים :רגולציה ( )ECמס'  ,1275/2008כפי שתוקנה על
ידי רגולציה ( )EUמס' .801/2013
מצבי חשמל
מידע הכרחי על מצב החשמל
צריכת חשמל במצב חשמל מסוים,
במתח של 230V/50Hz
הזמן שלוקח לציוד לעבור למצב באופן
אוטומטי
צריכת חשמל במצב המתנה ברשת
אם כל יציאות הרשת הקוויות
מחוברות וכל יציאות הרשת
האלחוטיות מופעלות ,ב230V/50Hz-
נהלי כיבוי/הפעלת יציאת רשת .כיבוי
כל הרשתות יפעיל את מצב ההמתנה.

המתנה
≥ 0.5 W

המתנה מרושתת
*N/A

 4שעות

*N/A

*N/A
*המוצר אינו משתמש במצב המתנה
מרושת עבור חיבור בלוטות' ולא ניתן
לחברו לרשת באמצעות  Wi-Fiאו
אתרנט.

Sub2

Sub1

מידות (גובה  Xרוחב  Xעומק)  53.0 X 25.0 X 53.0ס"מ

 69.0 X 30.5 X 55.0ס"מ

משקל נטו

 16.1ק"ג

 23.4ק"ג

דירוג מתח

100-240 VAC, 3 A,
50/60 Hz

100-240 VAC, 4 A,
50/60 Hz

סיבוב ראשוני על זרם
מתפרץ

 14.9 Aב;120 V-
 29.3 Aב230 V-

 15.2 Aב;120 V-
 28.6 Aב230 V-

זרם מתפרץ לאחר הפרעה
ברשת החשמל בזרם חילופין
של  5ש'

 5.8 Aב;120 V-
 32.0 Aב230 V-

 2.6 Aב;120 V-
 6.1 Aב230 V -

נדרשים כבלים ממוגנים כדי לשמור על תאימות רגולטורית.
תווית המוצר נמצאת בתחתית המוצר.
דגם  .431389G1 / 431389G2מס' ה CMIIT-נמצא בתחתית המוצר.
)CAN ICES-3(B)/NMB-3(B
מידע על מוצרים שמפיקים רעש חשמלי (הודעת ציות  FFCעבור
ארה"ב)
הערה :ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי
במחלקה ב' ,בהתאם לחלק  15של תקנות ה .FCC-מגבלות אלה נועדו
לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה במתקן מגורים .ציוד זה מפיק,
משתמש ,ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו ,ואם לא מתקינים אותו
ומשתמשים בו לפי ההוראות ,עלול לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת
רדיו .עם זאת ,אין ערובה לכך שהפרעה זו לא תתרחש במתקן מסוים.
במקרה וציוד זה גרם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה ,ניתן
לקבוע זאת על ידי כיבוי והדלקת הציוד ,אנו מעודדים את המשתמש
לנסות ולתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:
•

כוונו מחדש או הזיזו את אנטנת הקליטה.

•

הגדילו את המרחק בין הציוד והמקלט.

•

חברו את הציוד לשקע במעגל אחר מזה שהמקלט מחובר אליו.

• התייעצו עם המוכר או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.
שינויים שלא אושרו במפורש על ידי תאגיד  Boseעלולים לבטל את
הסמכות של המשתמש להפעיל ציוד זה.
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מכשיר זה עומד בחלק  15של כללי ה FCC-ותקן(י) הפטור מרישיון
 RSSשל  .ISED Canadaההפעלה כפופה לשני תנאים )1( :מכשיר
זה אינו רשאי לגרום הפרעה מזיקה )2( ,מכשיר זה מוכרח לקבל כל
הפרעה שנקלטה ,לרבות הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצויה.
באירופה:
סימון זה אומר שאין להשליך את המוצר לפח האשפה
הביתי ,אלא לשלוח אותו למתקן האיסוף המתאים
למחזור .השלכה נאותה ומיחזור עוזרים להגן על
משאבים טבעיים ,בריאות הציבור ,והסביבה .למידע
נוסף על השלכה ומיחזור עבור מוצר זה ,צרו קשר עם
העירייה ,שירות פינוי האשפה ,או החנות בה רכשתם
את המוצר.

טבלת מגבלות החומרים המסוכנים של סין
שמות ותכולת חומרים או גורמים רעילים או מסוכנים
חומרים או גורמים רעילים או מסוכנים
ביפניל
עופרת כספית קדיום משושה
( (CR(VI)) )Cd( )Hgפוליברום
()Pb
()PBB

שם חלק

דיפניל
פוליברום
()PBDE

PCB

X

O

O

O

O

O

חלקי
מתכת

X

O

O

O

O

O

חלקי
פלסטיק

O

O

O

O

O

O

רמקולים

X

O

O

O

O

O

כבלים

X

O

O

O

O

O

טבלה זו נערכה בהתאם להוראות של .SJ/T 11364
 :Oמציין שחומר רעיל או מסוכן זה נמצא בכל החומרים
ההומוגניים עבור חלק זה מתחת למגבלות של .GB/T 26572
 :Xמציין שחומר רעיל או מסוכן זה נמצא לפחות באחד
מהחומרים ההומוגניים עבור חלק זה מתחת למגבלות של
.GB/T 26572

תאריך ייצור :הספרה השמינית במספר הסידורי מעידה על שנת
הייצור; " "0משמע  2010או .2020
יבואן בסין,Bose Electronics (Shanghai) Company Limited :
חלק ג' ,מפעל  ,9דרך ריינג צפון מס'  ,353אזור הסחר החופשי של סין
(שנחאי).
יבואן באיחוד האירופי1441 ,Gorslaan 60 ,Bose Product B.V. :
 ,RG Purmerendהולנד.
יבואן במקסיקוBose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo :
Chapultepec, 11000 de las Palmas 405-204, Lomas de
 .México D.F.למידע על השירות או היבואן ,התקשרו למספר +5255
(5202) 3545
יבואן בטאיוון ,9F-A1 ,Bose Taiwan Branch :מס'  10חלק  ,3דרך
מינשנג מזרח ,טאיפיי  ,104טאיוון .מספר טלפון+886-2-2514 7676 :
משרדי החברה הראשיים של 1-877-230-5639 :Bose
 Wi-Fiהוא סימן מסחרי רשום של ®Wi-Fi Alliance
 ,L1 ,Boseו SubMatch-הם סימנים מסחריים של Bose
.Corporation
כל שאר הסימנים המסחריים הם קניינם של בעליהם בהתאמה.
ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של  Boseבאתר של .Bose
 © 2020כל הזכויות שמורות ל .Bose Corporation-אין לשכפל,
לשנות ,להפיץ או להשתמש בכל דרך שהיא בכל חלק ממסמך זה ללא
אישור מראש בכתב.

אנא מלאו את הפרטים ושמרו בארכיון.
המספר הסידורי ומספר הדגם נמצאים על תווית המוצר בתחתית
המוצר.
מספר סידורי____________________________________ :
מספר דגם____________________________________ _ :

מידע על האחריות
מוצר זה מכוסה על ידי אחריות מוגבלת.
לפרטים על האחריות ,בקרו באתר
.global.bose.com/warranty

טבלת מגבלות החומרים המסוכנים של טאיוון
שם ציוד Sub1/Sub2 :סיווג431389G1 / 431389G2 :
חומרים מוגבלים והסמלים הכימיים שלהם:
כרום
משושה
)(Cr +6

ביפניל
פוליברום
()PBB

דיפניל
פוליברום
()PBDE

O

O
O

יחידה

עופרת
()Pb

כספית
()Hg

קדיום
()Cd

PCB

-

O

O

O

חלקי
מתכת

-

O

O

O

O

חלקי
פלסטיק

O

O

O

O

O

O

רמקולים

-

O

O

O

O

O

כבלים

-

O

O

O

O

O

הערה  "O" :1מעיד על כך שאחוז התכולה של החומר המוגבל לא חורג
מהאחוז של ערך הייחוס.
הערה  "-" :2מעיד על כך שהחומר המוגבל תואם את הפטור.

 • 4עברית

מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2

PRO.BOSE.COM

הוראות בטיחות חשובות

סקירה כללית 6 ...................................................................................................................................................................
תכולת האריזה 6 .............................................................................................................................................................
אביזרים נוספים 6 ............................................................................................................................................................
התקנה 7 ...........................................................................................................................................................................
חיבורים וכפתורי שליטה 7 .................................................................................................................................................
חיבור החשמל 8 ..............................................................................................................................................................
חיבור ישיר לשקע חשמל 8 ............................................................................................................................................
התחברות ל L1 Pro32-עם כבל 9 ................................................................................................................. SubMatch
כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל נמוכה 9 ..................................................................................................................
כניסות ויציאות 10 ............................................................................................................................................................
כניסת 10 ...........................................................................................................................................................Input
יציאת 10 ............................................................................................................................................................ Line
הגדרות 10 .....................................................................................................................................................................
פאזה/תבנית 10 ..........................................................................................................................................................
מצב קרדיואידי 10 ........................................................................................................................................................
עוצמה 11 ...................................................................................................................................................................
 EQכניסת 11 ..................................................................................................................................................... Line
 EQיציאת 11 ...................................................................................................................................................... Line
מיקום ה11 ................................................................................................................................................. Sub1/Sub2-
שימוש בתוסף מוט-תושבת עם 12 ...................................................................................................................... S1 Pro
טיפול ותחזוקה 13 ..............................................................................................................................................................
פתרון בעיות 13 ...............................................................................................................................................................

מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2

 • 5עברית

תוכן עניינים

PRO.BOSE.COM

סקירה כללית
תכולת האריזה
Sub1

Sub2

אביזרים נוספים
• תיק מתגלגל לSub1/Sub2-
• מוט מתכוונן לרמקולים לSub1/Sub2-
• כבל SubMatch
למידע נוסף בנוגע לאביזרים של  ,Sub1/Sub2בקרו באתר .PRO.BOSE.COM
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מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2

כפתור מצב המתנה :לחצו על הכפתור כדי
להדליק את הסאב .הנורה תדלוק בצבע לבן
כשהסאב דלוק.
כניסות  :Lineכניסה אנלוגית להתחברות ל-
 L1 Proאו מקור אודיו אחר .מתאים לכבלי
 TRS ,XLRמאוזנים ,ו TS-לא מאוזנים.
יציאות  :Lineהשתמשו בכבל  XLRכדי לחבר
את היציאה לרמקול.
תפוקת  :SubMatchחברו מודול בס נוסף של
 Subעם כבל  .SubMatchניתן להפעיל עד שני
מודולי בס מוגברים מסוג  Sub1או  Sub2ב-
 L1 Pro32בודד באמצעות חיבור .SubMatch
כיסוי כניסת חשמל :מונע שימוש בו-זמנית ב-
כניסת  SubMatchוכניסת החשמל .הזיזו את
המכסה כדי לחשוף את כניסת החשמל
שנדרשת להתקנה.
כניסת  :SubMatchחברו את ה Sub-לL1 -
 Pro32עם כבל .SubMatch
כניסת חשמל :חיבור לכבל חשמל .IEC
כניסת  :USBמחבר  USB-Cלשימוש בשירותי
 .Boseהערה :כניסה זו לא מתאימה לכבלים
מסוג .Thunderbolt 3
 EQיציאת  :Lineבחרו בין רוחב פס מלא או
 HPFרב-תכליתי כשמשתמשים ב-יציאות
 .Lineלחצו על הכפתור כדי לעבור בין הגדרות
 .EQנורת ה LED-המתאימה תידלק באור לבן
כשבוחרים באפשרות זו.
 EQכניסת  :Lineבחרו בין  EQמיועל עבור
 L1 Proאו  LPFרב-תכליתי כשמשתמשים ב-
כניסות  .Lineלחצו על הכפתור כדי לעבור בין
הגדרות  .EQנורת ה LED-המתאימה תידלק
באור לבן כשבוחרים באפשרות זו.
מחוון אות :Clip/נורת ה LED-תידלק בצבע
ירוק כשהאות נוכח ותידלק באור אדום כשהאות
מגיע ל clipping-או ה Sub-נכנס ל.limiting-
הנמיכו את הווליום של הערוץ או האות למניעת
 clippingאו  limitingשל האות.
בקרת עוצמה :התאימו את רמת האודיו
המושמעת .בקרת העוצמה לא משפיעה על
יציאות ה .Line-מומלץ להעביר לשעה 12
כשמשתמשים ב.L1 Pro32-
כפתור פאזה/תבנית :כווננו את הקוטביות של
ה .Sub-לחצו על הכפתור כדי להחליף
קוטביות .נורת ה LED-המתאימה תידלק בצבע
לבן לפי הבחירה .כמו כן הכפתור מאפשר גישה
למצב קרדיואידי כשמשתמשים בשני מודולי
 Subזהים.
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חיבור החשמל
יש שתי דרכים לחבר  Subלחשמל :חיבור לשקע חשמל או חיבור ל L1 Pro32-עם כבל  .SubMatchכיסוי כניסת החשמל מונע חיבור
בו-זמנית בשתי כניסות החשמל .ניתן להשתמש רק באחד משני חיבור החשמל בו-זמנית.
אם מתחברים ישירות לשקע חשמל ,הזיזו את כיסוי כניסת החשמל שמאלה ,תוך הסתרת כניסת ה .SubMatch-אם מתחברים ישירות
ל L1 Pro32-עם כבל  ,SubMatchהזיזו את כיסוי כניסת החשמל ימינה ,תוך הסתרת כניסת החשמל.
אזהרה :אין לשנות ,להחליף או להסיר את כיסוי ההזזה שעל כניסת החשמל של ה .Sub1/Sub2-ישנו מתח לא מבודד
ומסוכן בתוך מארז המוצר שעלול לגרום להתחשמלות.

חיבור ישיר לשקע חשמל

 .1מחברים את כבל החשמל לכניסת החשמל.
 .2מחברים את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל חי.
הערה :אין להדליק את ה Sub-לפני שמתחברים למקורות.
 .3לחצו על כפתור ההמתנה .נורת ה LED-תידלק בצבע לבן כשהמערכת דלוקה.
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התחברות ל L1 Pro32-עם כבל SubMatch

 .1חברו את כבל  SubMatchלכניסת ה SubMatch-על ה.Sub1/Sub2-
 .2חברו את הקצה השני של כבל ה SubMatch-ליציאת ה SubMatch-על ה.L1 Pro32-
 .3חברו את כבל החשמל לכניסת החשמל על ה.L1 Pro32-
 .4חברו את הקצה השני של כבל החשמל לתוך שקע חשמלי חי.
הערה :אין להדליק את ה L1 Pro-או את ה Sub-לפני שמתחרים למקורות .עיינו במדריך למשתמש של  L1 Pro32באתר
 PRO.BOSE.COMלפרטים נוספים על חיבור מקורות ל.L1 Pro32-
 .5לחצו על כפתור ההמתנה שעל ה L1 Pro32-ואז לחצו על כפתור ההמתנה על ה .Sub-נורות ה LED-יידלקו בצבע לבן כאשר ה-
 L1 Proוה Sub-דלוקים.
הערה :לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההמתנה במשך  10שניות כדי לאפס את ה Sub-להגדרות היצרן.
כשמשתמשים בשני סאבים באמצעות חיבור כבל  ,SubMatchראשית יש להדליק את ה Sub-שמחובר ישירות ל ,L1 Pro32-ואז
להדליק את ה Sub-השני.

כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל נמוכה
כעבור ארבע שעות ללא שימוש ,ה Sub-יעבור למצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל נמוכה כדי לחסוך בחשמל .על מנת להעיר
את ה Sub-ממצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל ,יש ללחוץ על כפתור ההמתנה.
הערה :נטרלו את מצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל על ידי לחיצה ארוכה על כל כפתור פאזה/תבנית ועל כפתור  EQיציאת
 Lineביחד במשך  10שניות .אפשרו מצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל באותו האופן .נטרול מצב כיבוי אוטומטי/המתנה
בצריכת חשמל יוביל לצריכת חשמל גבוהה יותר כאשר ה L1 Pro-אינה בשימוש.

מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2
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כניסות ויציאות
כניסת Input
כניסת אנלוגית לחיבור  L1 Proאו מקור אודיו  line-levelאחר .מתאימה לכבלי  TRS ,XLRמאוזנים ,ו TS-לא מאוזנים .השתמשו
בכניסת ( 1 Lineשמאל) וכניסת ( 2 Lineימין) ביחד לשימושי סטריאו.

יציאת Line
השתמשו בכבל  XLRכדי לחבר את יציאת  line-levelלרמקול .השתמשו ביציאת ( 1 Lineשמאל) ויציאת ( 2 Lineימין) ביחד לשימושי
סטריאו.

הגדרות
פאזה/תבנית
כווננו את הקוטביות של ה .Sub-לחצו על הכפתור כדי להחליף בין קוטביות חיובית ( )+לקוטביות
הפוכה ( .)-נורת ה LED-המתאימה תידלק בצבע לבן לפי מה שבחרתם .בחרו את הקוטביות
שנשמעת הכי טוב לשימוש שלכם.

מצב קרדיואידי
מצב קרדיואידי נועד לשימוש עם שני מודולי  Subזהים זה על זה ,מה שמאפשר למקד את רוב אנרגיית
הסאונד בחזית של שרשרת ה Sub-תוך הפחתת אנרגיית הסאונד שמופקת מאחורי ערמת ה .Sub-לחצו לחיצה ארוכה במשך ארבע
שניות כדי לבחור את  .CARDIODנורת ה LED-תידלוק בצבע לבן כשהיא נבחרת .לחצו שוב לחיצה ארוכה כדי לעבור בחזרה אל  .+יש
להשתמש במצב קרדיואידי אך ורק בקונפיגורציה מוערמת של שני מודולי  Subזהים ,כאשר ה Sub-העליון פונה לאזור הכיסוי והSub-
התחתון פונה לאזור האי-כיסוי .הגדירו את הפאזה/תבנית של ה Sub-העליון על  +ואת הפאזה/תבנית של ה Sub-התחתון על
 .CARDIODכשמכווננים את העוצמה של הסאבים המוערמים במצב קרדיואידי ,ודאו שבקרת העוצמה נקבעה באופן זהה בשני הSub-ים.
התרשימים הבאים מציגים את העמדת הסאבים המוערמים ותבניות הכיסוי.
קונפיגורציית הערמה קרדיואידית

תבניות כיסוי (מבט מלמעלה)
מצב קרדיואידי כבוי

מצב קרדיואידי מופעל

פאזה/תבנית

פונה לאזור הכיסוי
קרדיואידי

פונה לאזור האי
הכיסוי

עליון Sub

עליון Sub

 Subתחתון

 Subתחתון

פאזה/תבנית

קרדיואידי
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עוצמה
כווננו את עוצמת האודיו מה .Sub-התחילו עם בקרת העוצמה כדי לקבוע רמה נמוכה והגבירו את העוצמה עד שמחוון האותClip/
יידלק בצבע ירוק .בקרת העוצמה לא משפיעה על יציאות ה .Line-מומלץ להעביר לשעה  12כשמשתמשים ב .L1 Pro32-אם
משתמשים בשני Subים עם  L1 Proאחד ,מומלץ להעביר את בקרת העוצמה לאותה רמה של שני הSub-ים.

 EQכניסת Line
שנו את ה EQ-של שתי כניסות ה Line-על ידי לחיצה על כפתור  EQכניסת  Lineעד שנורת ה LED-של
ה EQ-הרצוי תידלק בצבע לבן .השתמשו ב L1-כדי להחיל  EQכניסה המותאם למוצרי  ;L1 Proהשתמשו
ב LPF-כדי להחיל פילטר של תדרים גבוהים על הכניסות .כש Sub-מחובר ל L1 Pro32-עם כבל
 EQ ,SubMatchכניסת ה Line-ייקבע ל.L1-

 EQיציאת Line
שנו את ה EQ-של שתי יציאת ה Line-על ידי לחיצה על כפתור  EQיציאת  Lineעד שנורת הLED-
של ה EQ-הרצוי תידלק בצבע לבן .השתמשו ב FULL-כדי להשתמש בתדר המלא או ב HPF-כדי
להחיל פילטר על התדרים הנמוכים של היציאות.
הערה :אם אתם משתמשים ב Sub-עם  ,S1 Proלחצו לחיצה ארוכה על כפתור  EQיציאת Line
במשך ארבע שניות כדי לאפשר  EQשמותאם במיוחד לשימוש עם  .S1 Proנורת ה HPF-תידלק בצבע
ירוק .כדי לכבות את ה EQ-של  ,S1 Proלחצו שוב במשך ארבע שניות.

מיקום הSub1/Sub2-
אזהרה :אין להניח את הציוד במקום לא יציב .הציוד יהפוך לבלתי יציב מה שיוביל למצב מסוכן ,ועלול לגרום לפציעה.
זהירות :אין להערים יותר משני Subים זה על זה .יש להערים אך ורק שני Subים מאותו דגם.
לקונפיגורציות אופקיות ,כווננו את הלוגו על ידי סיבובו.
לקונפיגורציות מוערמות ,ה Sub-כולל ארבע רגליות משתלבות שיתחברו ל Sub-נוסף מאותו הדגם .כשמערימים
 Subים באופן אופקי ,תמיד יש לוודא שהרגליות ננעלות ביחד לפני שמחברים את החשמל והמקורות.

רגלית משתלבת

תבריג M20

רגלית משתלבת

מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2
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שימוש בתוסף מוט-תושבת עם S1 Pro
אזהרה :תבריג ה M20-של תושבת המוט שעל ה Sub1-וה Sub2-נועד לתמוך בעמוד בגובה של עד  1.3מטר עם Bose
 S1 Proשמורכב על המוט .אין להשתמש ב Sub1-או ב Sub2-עם מוט גבוה יותר מ 1.3-מטר או עם רמקול במשקל שחורג
מ 7.1-ק"ג .השימוש בשילוב מוט/רמקול שחורג מאחת מהמגבלות הנ"ל או שיוצר תרחיש הרכבה לא יציב עלול להוביל למצב
מסוכן שעלול לגרום לפציעה.
ה Sub1/Sub2-כולל תבריג  M20של תושבת מוט .התבריג מתאים לאביזר מוט הרמקול המתכוונן של  Sub1/Sub2של  ,Boseשנועד
לשימוש עם מערכת  S1 Proשל ( Boseלפרטים נוספים ,עיינו במדריך למשתמש של מוט הרמקול המתכוונן באתר
.)PRO.BOSE.COM
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טיפול ותחזוקה
נקו את מארז המוצר עם מטלית רכה ויבשה בלבד .אם יש צורך ,שאבו בזהירות את הרשת של ה.Sub-
זהירות :אין להשתמש בממסים ,כימיקלים ,או תמיסות לניקוי המכילות אלכוהול ,אמוניה או חומרים שוחקים.
זהירות :אין להשתמש בתרסיסים ליד המוצר או לאפשר שפיכת נוזלים לאחד מהפתחים.

פתרון בעיות
בעיה

מה עושים

אין חשמל

•

ודאו שיש חשמל בשקע החשמל בזרם חילופין .נסו להפעיל מנורה או ציוד אחר מאותו
שקע או לבדוק את השקע באמצעות טסטר.

•

אם משתמש בחשמל מ L1 Pro32-עם כבל  ,SubMatchודאו שה L1 Pro32-מופעל,
ושאינו במצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל נמוכה.

•

ודאו שה Sub-דלוק.

•

ודאו שהכלי שלכם מחובר לכניסת .Line

•

ודאו שיש ווליום במקור.

•

ודאו שבקרת העוצמה מוגברת ב.Sub-

•

ודאו שה Sub-לא נמצא במצב כיבוי אוטומטי/המתנה בצריכת חשמל נמוכה.

•

כבו את ה Sub-והמתינו  30דקות לפני שאתם מדליקים אותו שוב.

•

העבירו את ה Sub-למקום קריר יותר.

•

הזיזו את ה Sub-למקום מאוורר יותר.

נורת ההמתנה דלוקה בצבע אדום
רציף (תקלת מערכת)

•

צרו קשר עם שירות הלקוחות של  .Boseבקרו באתר
.worldwide.bose.com/contact

בזמן ששום דבר לא מחובר ל,Sub-
נשמע זמזום חלש

•

באמצעות טסטר ,בדקו את שקע החשמל שה Sub-מחובר אליו וחפשו מגעים הפוכים
או פתוחים (חמים ,ניטרליים ,ו/או מוארקים)

•

אם אתם משתמשים בכבל מאריך ,חברו את ה Sub-ישירות לשקע.

•

הנמיכו את הווליום במקור.

•

הנמיכו את בקרת העוצמה.

•

נסו מקור אחר.

•

ודאו שהווליום של היחידה(ות) בשרשרת לא גבוה מדי.

אין סאונד

נורת ההמתנה מהבהבת בצבע אדום
(תקלה תרמית)

הכלי או מקור האודיו נשמע מעוות

זמזום מוגזם כשמחברים מספר
יחידות בשרשרת

מדריך למשתמש • מודולי בס מוגברים Sub1/Sub2
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