מערכת רמקולים גמישה F1
 F1דגם  812וסאב וופר F1
מדריך למשתמש
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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

נא לקרוא בקפידה את מדריך למשתמש זה ולשמור
אותו לשימוש עתידי.
אזהרות:
•

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 .כמו עם כל מוצר
אלקטרוניקה ,יש להקפיד שלא לשפוך נוזלים על כל חלק
מהמערכת .נוזלים עלולים לגרום לתקלה ו/או לסכנת שרפה.

•

אין להניח מקורות להבה חשופה כגון נרות דלוקים ,על או ליד
המוצר.
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הסימון של ברק עם חץ בתוך משולש שווה צלעות מזהיר
את המשתמש מפני הנוכחות של מתח לא מבודד ומסוכן
בתוך המערכת שעלול להיות חזק מספיק כדי להוות
סכנת התחשמלות.
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הסימון של סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות ,כפי
שהוא מופיע על המערכת ,נועד להודיע למשתמש על
הוראות תפעול ותחזוקה חשובות במדריך זה.
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מוצר זה מכיל חומר מגנטי .יש להתייעץ עם הרופא לגבי
שאלות כלשהן לגבי האם זה עלול להשפיע על הפעילות
של מכשור רפואי מושתל.
מכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנת חנק .לא
מתאים לילדים מתחת לגיל .3
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זהירות:
•

יש לחבר מוצר זה לשקע חשמל ראשי עם חיבור הארקה.

•

אין לבצע שינויים לא מורשים למוצר; פעולה זו עלולה לפגוע
בבטיחות ,התאימות לתקנות ,ביצועי המערכת ,ועלולה לבטל
את האחריות.

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 :אם כבל החשמל או התקע נפגמו;
נוזל נשפך או חפצים נפלו לתוך המכשיר; המכשיר נחשף לגשם או
לחות ,אינו מתפקד כראוי ,או נפל.

ביפן בלבד:
יש לספק חיבור הארקה לפני שמחברים את התקע הראשי לאספקת
החשמל הראשית.

בפינלנד ,נורבגיה ,ושבדיה:

הערות
•

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

•

מוצר זה מוכרח להימצא בתוך הבית .הוא לא נועד או נבדק
לשימוש בחוץ ,ברכבי פנאי ,או על סירות.
מוצר זה עומד בכל הדרישות הישימות של הנחיות
האיחוד האירופי .ניתן למצוא את הצהרת התאימות
המלאה בכתובת.www.Bose.com/compliance :
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.

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 כאשר משתמשים
בציוד בסביבה מסחרית .ציוד זה מפיק ,משתמש ,ועשוי להקרין אנרגיית
תדרי רדיו ,ואם לא מתקינים אותו ומשתמשים בו בהתאם למדריך
ההוראות ,עלול לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת רדיו .הפעלת ציוד זה
באזור מגורים צפויה לגרום להפרעה מזיקה ובמקרים כאלה המשתמש
יידרש לתקן את ההפרעה על חשבונו.
מכשיר דיגיטלי במחלקה א' זה מציית לתקן  ICES-003הקנדי.
שינויים שלא אושרו במפורש על ידי תאגיד  Boseעלולים לבטל את
הסמכות של המשתמש להפעיל ציוד זה.

•

בפיניתLaite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla “ :
”varustettuun pistorasiaan

•

בנורבגית”Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“ :

•

בשבדית”Apparaten skall anslutas till jordat uttag“ :

בסין בלבד:
זהירות :מתאים לשימוש בגובה נמוך מ 2,000-מטר בלבד.

נא למלא ולשמור בארכיון
עכשיו זה זמן טוב לשמור את המספרים הסידוריים של המוצר
שלכם .ניתן למצוא את המספרים הסידוריים על הפאנל האחורי.
ניתן לרשום את המוצר באופן מקוון באתר
 www.Bose.com/registerאו בטלפון במספר .877-335-2673
אם לא תעשו זאת ,לא תהיה השפעה על זכויות האחריות שלכם.
רמקול  F1דגם _______________________________ 812
סאב וופר ____________________________________ F1
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מבוא
מבוא

תיאור מוצר
רמקול  F1דגם  812של ® Boseהוא הרמקול הנייד הראשון שמאפשר לכם לשלוט בתבנית הכיסוי האנכית שלו .פשוט דוחפים או
מושכים את המערך למיקום ליצירות תבנית כיסוי "ישרה" ,בצורת " "J" ,"Cאו " Jהפוכה" .ברגע שמקימים את המערכת ,היא משנה
באופן אוטומטי את ה EQ-כדי לשמור על איזון טונלי אופטימלי עבור כל תבנית .בין אם אתם מנגנים על הרצפה ,או על במה ,או מול
שורות של מושבים או יציעים ,ניתן להתאים את מערכת ההגברה לחדר.
מהנדסים עם מערך של שמונה רמקולים גבוהים/בינוניים עם עוצמה גבוהה ,וופר עוצמתי בקוטר  "12ונקודת הצטלבות נמוכה יותר,
הרמקול מספק ביצועי  SPLג בוהים תוך שמירה על בהירות של השירה והטווח האמצעי טובים יותר באופן דרמטי יותר מרמקולים
קונבנציונליים.
לתגובת בס מורחבת ,סאב הוופר  F1של  Boseמכיל את כל העוצמה של תיבת בס גדולה יותר בעיצוב קומפקטי יותר שקל לסחוב
ונכנס לרכב .מעגן הרכבה לרמקול משולב בתוך גוף ה סאב וופר ,כך שתמיד תדעו איפה הוא ,מה שהופך את ההרכבה לקלה ומהירה.
המעגן אפילו כולל תעלות כבלים כדי להסתיר את החוטים.
לרמקול ולסאב וופר יש הספק של  1,000וואט ,כך שתוכלו למלא כמעט כל אולם בסאונד.
ועכשיו גם קל יותר להגיע לשם .הרמקול והסאב וופר הם קלי משקל ,עשויים מחומר מרוכב עמיד במיוחד וידיות במיקום אסטרטגי כדי
להקל על ההובלה.
ולראשונה ,רמקול  F1דגם  812מאפשר לכם למקד את הסאונד איפה שהוא נדרש .לא משנה איפה אתם מופיעים ,מערכת ההגברה
שלכם דואגת לכם.

מאפיינים ויתרונות
•

המערכת הגמישה עם שמונה רמקולים  F1דגם  812מאפשר לכם לבחור מתוך ארבע תבניות כיסוי כדי לכוון את הסאונד לאן שהקהל נמצא
ולהפיק בהירות טובה יותר ברחבי האולם.
ההעמדה האנכית של מערך שמונה הרמקולים עוזרת לספק כיסוי סאונד רחב ועקבי ,ולספק בהירות טובה יותר ואיזון טונאלי עבור דיבורים,
מוזיקה וכלים.

•

הסאב וופר  F1מספק מעגן מובנה ייחודי עבור ה F1-דגם  ,812מה שמייתר את הצורך בהרכבת עמוד קונבנציונלית.

•

עיצוב אטרקטיבי שיוצר מערכת ייחודית עם מראה מחוספס אך מקצועי.

•

עיצוב ההגברה הכפולה כולל מגברים עוצמתיים וקלי משקל שמספקים תפוקה עקבית לאורך זמן רב עם מנעד דינאמי מורחב וטמפרטורות
הפעלה נמוכות יותר.

•

תכולת האריזה
כל רמקול נארז בנפרד עם הפריטים המפורטים להלן.
סאב וופר F1

רמקול מערך גמיש  F1דגם 218

כבל חשמל *AC

כבל חשמל *AC

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש
רמקול  F1דגם 812

סאב וופר  F1עם מעגן מובנה

*כולל כבל(י) החשמל המתאים לאזורכם.
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הערה :דגם  812של ה F1-מגיע עם מבריגי  M8לחבלול או חיבור סוגרים לאביזרים.
זהירות :רק מתקינים מקצועיים עם ידע לגבי טכניקות הרכבת חומרה תקינות ובטוחות רשאים לנסות להתקין רמקולים ממעל.

ידית נשיאה
תבריגי M8

חלק עליון

מערך גמיש

תבריגי M8

ידית נשיאה

חיבורים ולוח
בקרה

נורת LED
קדמית

חזית

חלק אחורי

סאב וופר F1
מעגן רמקול
מובנה

ידית נשיאה
חריצי מעגן
לרמקול

חלק עליון

נורת LED
קדמית
חיבורים ולוח
בקרה

ידית נשיאה

מחבר כניסת
 ACומתג חשמל

חזית
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חלק אחורי

מבוא
שימוש במערך הגמיש
ניתן לעצב את תבנית הכיסוי על ידי שינוי העמדה של המערך העליון והתחתון .עמדת המערך תישמר על ידי מגנטים שמפעילים חיישנים
פנימיים שמתאימים את ה EQ-לצורת המערך.

כוונון המערך
דחיפת המערך פנימה

משיכת המערך החוצה

ארבע תבניות כיסוי
תבנית ישרה
מושכים את המערך העליון והתחתון החוצה

תבנית J
מושכים את המערך העליון החוצה ,דוחפים את המערך התחתון
פנימה.

תבנית  Jהפוכה
דוחפים את המערך העליון פנימה ,מושכים את התחתון החוצה

תבנית C
דוחפים את המערך העליון והתחתון פנימה.
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מבוא
שימושים
תבנית ישרה
השתמשו בתבנית הישרה כשהקהל
עומד והראשים שלהם בערך באותו
הגובה של הרמקול.

תבנית  Jהפוכה
תבנית  Jהפוכה מתאימה לקהל
בשורות של מושבים שמתחיל
בגובה הרמקול ונמתח למעלה
מעבר לחלק העליון של הרמקול.

תבנית J
תבנית  Jעובדת היטב כשהרמקול
נמצא על במה מוגבהת והקהל יושב
למטה על הרצפה.

תבנית C
השתמשו בתבנית  Cמול קהל יושב
בשורות באולם כאשר השורה
הראשונה על הקרקע עם הרמקול.
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הקמת המערכת
הקמת המערכת

שימוש ב F1-דגם  812עם סאב וופר F1
מעגן הרמקול המובנה נשמר בחלק האחורי של הסאב וופר .הקמת רמקול  F1דגם  812עם סאב וופר  F1היא קלה:
 .1מוציאים את מעגן הרמקול המובנה מהחלק האחורי של הסאב וופר  F1ומכניסים אותו לחריצי המעגן.

מעגן רמקול
מובנה
חריצי מעגן

 .2מרימים את הרמקול ומניחים אותו על המעגן.
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הקמת המערכת
 .3מחברים את כבלי האודיו .מזינים את הכבלים מה F1-דגם  812דרך הערוצים למעגן הרמקולים כדי לשמור על הסדר.

תעלת כבלים
(שני הצדדים)

שימוש ב F1-דגם  812עם חצובה
התחתית של רמקול  F1דגם  812כולל גומחת מוט להרכבת הרמקול על חצובה .הגומחה מתאימה לעמוד סטנדרטי בקוטר  35מ"מ.
אזהרה :אין להשתמש ברמקול  F1דגם  812עם חצובה לא יציבה .הרמקול נועד אך ורק למוט בקוטר  35מ"מ ,והחצובה מוכרחה להיות
מסוגלת לתמוך ברמקול במשקל מינימלי של  20.2ק"ג וגודל כולל של  665ס"מ גובה  334 Xמ"מ רוחב  373 Xמ"מ עומק .השימוש
בחצובה שלא נועדה לתמוך בגודל ובמסה של רמקול  F1דגם  812עלול להוביל למצב לא יציב ומסוכן שעלול לגרום לפציעה.

גומחת מוט שמתאימה לחצובה סטנדרטי
בקוטר  35מ"מ
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תפעול
תפעול

לוח הבקרה של  F1דגם 812
הערה :לרשימה מלאה של מחווני  LEDוהתנהגויות ,עיינו בפרק "מחווני  "LEDבעמוד .20

חשמל :מתג כיבוי הדלקה

כניסת חשמל AC

SIGNAL/CLIP:
מציג את סטטוס האות הנכנס בצבע.
ירוק = אות נוכח.
•
אדום = אות ב ,clipping-האות הנכנס חזק
•
מדי.
ווליום :מכוונן את ווליום הערוץ.

SIGNAL/CLIP:
מציג את סטטוס האות הנכנס בצבע.
ירוק = אות נוכח.
•
אדום = אות ב ,clipping-האות הנכנס חזק מדי.
•
ווליום :מכוונן את ווליום הערוץ.
כניסת אות :מתג בחירה שקובע את רגישות
הכניסה לסוג הקלט .מחבר קומבו מקבל מחבר
מיקרופון  XLRאו תקע טלפון ¼" ( TRSמאוזן או
 TSלא מאוזן)
 MICבוחר את הרגישות של כניסות המיקרופון
(מיקרופונים דינאמיים או עם הגברה עצמית
בלבד) – להשתמש רק כשהמיקרופון מחובר
ישירות לכניסה.
 LINEבוחר את הרגישות של כניסות ,line-level
למשל מיקסר או עמדת .DJ

ווליום :מכוונן את ווליום הערוץ.
חיבורי  :RCAכניסת סטריאו אנלוגית למקורות אודיו
כגון בקרי  DJומקורות  line-levelאחרים .שמאל
וימין מסוכמים ,ומפיקים פלט שמע מונו ואות מונו
ליציאת ה.LINE (XLR)-
שמאל (לבן)
•
ימין (אדום)
•
מחבר טלפון ¼" :מספק כניסה אנלוגית לגיטרות
וכלים אחרים .מקבל כבלי  TRSמאוזנים או  TSלא
מאוזנים.
POWER/FAULT
•
•

כחול :מופעל.
אדום = מצב תקלה.

•

LIMIT:
ענבר = הגבלת מערכת (מצב
הגנה).

( EQראו "רצף הפעלה/כיבוי בעמוד :)12
 FULL RANGEמאפשר לרמקול לתפקד ללא פילטר תדרים נמוכים.
•
 WITH SUBמפעיל מסנן תדרים נמוכים ( )100 Hzכשמשתמשים ברמקול
•
וסאב וופר  .F1מומלץ כאשר משתמשים בסאב וופר .F1
•
•
•

FRONT LED:
 POWERמפעיל את נורת ה LED-הקדמית כדי להצביע על מצב ההפעלה.
 LIMITמפעיל את התצוגה המגבילה על ה LED-הקדמית
 OFFמכבה את ה LED-הקדמית.

יציאת :LINE
יציאת  XLRמאוזנת מספקת שילוב של כניסה  1ו ,2-אחרי בקרת הווליום
הנכנס .ניתן להשתמש כדי לחבר את הרמקולים בשרשרת.
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תפעול
לוח הבקרה של סאב וופר F1
הערה :לרשימה מלאה של מחווני  LEDוהתנהגויות ,עיינו בפרק "מחווני  "LEDבעמוד .20
 FRONT LEDמתג בחירה:
 POWERמדליק נורת  LEDכדי לציין
•
את סטטוס ההפעלה.
 LIMITמפעיל את התצוגה המגבילה
•
על ה LED-הקדמית
 OFFמכבה את ה LED-הקדמית.
•
POWER/FAULT
כחול :מופעל.
•
אדום = מצב תקלה.
•

:LINE OUTPUT 1 & 2
יציאות נפרדות שמספקות אותות יוצאים
מאוזנים (לפני בקרת ווליום) שיכולים
להישלח לרמקולים מוגברים או לסאב
וופרים נוספים.

: LIMITענבר = המערכת בlimiting-
(מצב הגנה).
 :SIGNAL/CLIPמציג את סטטוס האות
הנכנס בצבע.
ירוק = אות נוכח.
•
אדום = אות ב ,clipping-האות הנכנס
•
חזק מדי.

הערה :כשמתג הבחירה של הLINE -
 OUTPUT EQמוגדר על  ,THRUאות ה-
 LINE OUTPUTיהיה בטווח מלא.
:LINE INPUT 1 & 2
שילוב  – XLRכניסות חיבור טלפון ¼"
שמקבל אותות .line level

ווליום :מכוונן את ווליום הסאב וופר .נקודת
העצירה המרכזית היא  – 0dBעמדה
נומינלית כאשר ה F1-דגם  812והסאב וופר
 F1מחוברים למיקסר .השתמשו בעמדה
 0dBלכניסת אות .line-level

POLARITY

( :LINE OUT EQראו "רצף הפעלה/כיבוי"
בעמוד )12
 THRUעוקף את האות הנכנס ליציאה
•
ללא סינון .מומלץ כשמשתמשים בF1-
דגם .812
 HPFעוקף את האות הנכנס עם פילטר
•
תדרים נמוכים ( .)100 Hzמשפיע על
אותות יוצאים בלבד.

 POWERמתג הפעלה/כיבוי
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מחבר כניסת .AC

•

 NORMבשימוש כאשר רמקול ה-
 F1דגם  812מורכב על המעגן
המצורף.

•

 REVיכול לשמש ליישור טוב יותר
של הבס כאשר הסאב וופר נמצא
רחוק יותר רמקול ה F1-דגם .812

תפעול
רצף הפעלה/כיבוי
כשמדליקים את המערכת ,הדליקו ראשית את מקורות הסאונד הנכנס והמיקסר ואז הדליקו את רמקול  F1דגם  812והסאב וופר .F1
כשמכבים את המערכת ,ראשית כבו את את רמקול  F1דגם  812והסאב וופר  F1ואז את מקורות הסאונד הנכנס והמיקסר.

הגדרת מתגי בחירת EQ
ההגדרות המומלצות עבור בוחר ה EQ-ברמקול  F1דגם  812וסאב וופר  F1מתוארות בטבלה הבאה.

הגדרת מערכת

מתג  EQב F1-דגם
812

מתג EQ LINE OUTPUT
בסאב וופר F1

רמקול  F1דגם  812ללא סאב וופר F1

טווח מלא

לא ישים

אות נכנס לסאב וופר  ,F1יציאת סאב וופר  F1לרמקול  F1דגם 812

עם סאב

THRU

אות נכנס לרמקול  F1דגם  ,812אות יוצא מרמקול  F1דגם 812
לסאב וופר F1

טווח מלא או עם סאב*

ללא השפעה

*מספק הרחבה בס רחבה יותר.

חיבור מקורות
לפני שמתחברים למקור סאונד ,יש להגביר את הווליום של הערוץ באופן מלא נגד כיוון השעון.
שתי הכניסות הבודדות מספקות שילוב של מחברי קלט שיכולים לשמש למיקרופונים ומקורות .line-level
הערה :ניתן להשתמש אך ורק במיקרופונים עם הגברה עצמית ב.INPUT 1-

הגדרת  INPUT 1עם מיקרופון
.1
.2
.3
.4

סובבו את הווליום של  INPUT 1עד הסוף נגד
כיוון השעון.
העבירו את מתג  SIGNAL INPUTל.MIC-
חברו את כבל המיקרופון למחבר .INPUT 1
כוונו את הווליום לרמה המועדף עליכם.

( 0 dbעצירה)

הגדרת  INPUT 1עם מקור
.1
.2
.3
.4

סובבו את הווליום של  INPUT 1עד הסוף נגד
כיוון השעון.
העבירו את מתג  SIGNAL INPUTלLINE -
.LEVEL
חברו את כבל המקור למחבר .INPUT 1
כוונו את הווליום לרמה המועדף עליכם.

הגדרת  INPUT 2עם מקור
 .1סובבו את הווליום של  INPUT 2עד הסוף נגד
כיוון השעון.
 .2חברו את כבל המקור למחבר .INPUT 2
 .3כוונו את הווליום לרמה המועדף עליכם.

( 0 dbעצירה)
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תפעול
תרחישי חיבור
להקה מלאה ,יציאת סטריאו של מיקסר לרמקולים  L/R F1דגם 812

הגדירו את ה EQ-של  F1דגם 812
על .FULL RANGE

 F1דגם 812

אם משתמשים ב ,INPUT 1-הגדירו את
ה SIGNAL INPUT-של  F1דגם 812
על .LINE LEVEL

 F1דגם 812

להקה מלאה עם מיקסר לרמקולים ,סאב וופר  F1אחד ושני רמקולים  F1דגם 812
הגדירו את הLINE -
 OUTPUT EQעל
( THRUטווח מלא)

 F1דגם 812
העבירו את ה EQ-של
 F1דגם  812ל-
.WITH SUB
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סאב וופר F1

תפעול
יציאת סטריאו של מיקסר לסאב וופר  F1ורמקולים שמאל/ימין  F1דגם 812
הערה :הגדרות ה EQ-המומלצות נמצאות מתחת לכותרת "רצף הפעלה/כיבוי" בעמוד  .12עם זאת ,לתגובת בס מקסימלית ,הגדירו את
מתג בחירת ה EQ-של שני הרמקולים  F1דגם  812על  FULL RANGEוהגדירו את מתג בחירת ה EQ-של הסאב וופר  F1על .THRU

סאב וופר F1

הגדירו את ה EQ-של
 F1דגם  812על
.WITH SUB

 F1דגם 812

אם משתמשים ב-
 ,INPUT 1הגדירו את
 ISGNAL INPUTשל
ה F1-דגם  812ל-
LINE LEVEL
הגדירו את הLINE -
 OUTPUT EQעל
( THRUטווח מלא)

 F1דגם 812
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תפעול
להקה מלאה עם יציאת סטריאו במיקסר אל שני סאב וופרים  F1ושני רמקולים  F1דגם 812
הגדירו את ה-
LINE OUTPUT
 EQעל THRU
(טווח מלא)

הגדירו את הEQ-
של  F1דגם 812
על .WITH SUB

סאב וופר F1

 F1דגם 812

הגדירו את ה-
LINE OUTPUT
 EQעל THRU
(טווח מלא)

הגדירו את הEQ-
של  F1דגם  812על
.WITH SUB

 F1דגם 812

סאב וופר F1

כניסת סטריאו לסאב וופרים  F1שמאל/ימין ורמקולים  F1דגם 812

הגדירו את הEQ-
של  F1דגם  812על
.WITH SUB

 F1דגם 812

 F1דגם 812
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אם משתמשים ב-
 ,INPUT 1הגדירו את
 ISGNAL INPUTשל
ה F1-דגם  812ל-
LINE LEVEL

הגדירו את ה-
LINE OUTPUT
 EQעל THRU
(טווח מלא)

סאב וופר F1

סאב וופר F1

תפעול
מיקרופון לרמקול  F1דגם  812כניסה 1

הגדירו את ה EQ-של F1
דגם  812על FULL
.RANGE

הגדירו את הSIGNAL -
 INPUTשל  F1דגם 812
על .MIC

מכשיר נייד לרמקול  F1דגם  812בודד

הגדירו את ה EQ-של
 F1דגם  812על FULL
.RANGE
יציאת אוזניות של המכשיר
הנייד למחברי  RCAב-
 INPUT 2של  F1דגם .812
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תפעול
מכשיר נייד למערכת רמקולים גמישה F1

הגדירו את ה EQ-של F1
דגם  812על .WITH SUB

יציאת אוזניות של המכשיר
הנייד למערכת .F1

מכשיר נייד למערכת רמקולים  F1דגם  812וסאב וופר F1

 F1דגם 812
סאב וופר F1

הגדירו את הEQ-
של  F1דגם 812
על FULL
.RANGE

יציאת אוזניות של המכשיר
הנייד למחברי  RCAב-
 INPUT 2של  F1דגם .812
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תפעול
קונסולת  DJלשני סאב וופרים  F1ושני רמקולים  F1דגם 812

העבירו את ה-
 EQשל F1
דגם  812ל-
.WITH SUB

 F1דגם 812

 F1דגם 812

הגדירו את ה-
LINE
OUTPUT EQ
על THRU
(טווח מלא)

סאב וופר F1

סאב וופר F1
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טיפול ותחזוקה
טיפול ותחזוקה

טיפול במוצר
ניקיון
•

נקו את מארז המוצר עם מטלית רכה ויבשה בלבד.

•

אין להשתמש בממסים ,כימיקלים ,או תמיסות לניקוי המכילות אלכוהול ,אמוניה או חומרים שוחקים.

•

אין להשתמש בתרסיסים ליד המוצר או לאפשר שפיכת נוזלים לאחד מהפתחים.

•

אם יש צורך ,שאבו בזהירות את הרשת של מערך הרמקולים.

קבלת שירות
לעזרה נוספת בפתרון בעיות ,צרו קשר עם חטיבת מומחי הסאונד של  Boseבטלפון  (877) 335-2673או בקרו באזור התמיכה שלנו
באתר .www.Bose.com/livesound

פתרון בעיות
אם אתם חווים בעיות במהלך השימוש במוצר זה ,נסו את הפתרונות הבאים .כלי פתרון הבעיות המומלצים כוללים כבל חשמל  ACנוסף
וכבלי  XLRוטלפון ¼" נוספים.
בעיה

מה עושים

הרמקול מחובר ,החשמל מופעל ,אבל
נורת החשמל כבויה.

•

ודאו שכבל החשמל מחובר היטב הן לרמקול  F1דגם  812והן לשקע חשמל .AC

•

ודאו שיש בשקע החשמל .נסו להפעיל מנורה או ציוד אחר עם אותו שקע.

•

נסו כבל אחר.

•

ודאו שבקרת הווליום מופעלת.

•

ודאו שבקרת הווליום מופעל במכשיר.

•

ודאו שהכלי או מקור האודיו מחוברים בכניסה המתאימה.

•

אם רמקול ה F1-דגם  812מקבל אות נכנס מהסאב וופר  , F1ודאו שהסאב וופר דלוק.

•

הנמיכו את הווליום של מקור האודיו המחובר.

•

אם אתם מחוברים דרך מיקסר חיצוני ,ודאו שעוצמת האות הנכנס בערוץ הכניסה של
המיקסר לא מגיע ל.Clippin-

•

הנמיכו את האות היוצא של המיקסר.

•

הנמיכו את עוצמת האות הנכנס של המיקסר.

•

נסו למקום את המיקרופון כך שכמעט ייגע בשפתיים שלכם.

•

נסו מיקרופון אחר.

•

השתמשו בבקרות הטון במיקסר כדי להנחית תדרים פוגעניים.

נורת החשמל דולקת (בצבע ירוק),
אבל אין סאונד.

הכלי או מקור האודיו נשמעים
מעוותים.

המיקרופון נכנס לפידבק

תגובת בס גרועה

רעש או זמזום מוגזם במערכת
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•

הגבירו את המרחק בין הרמקול למיקרופון.

•

אם אתם משתמשים באפקטים לשירה ,שימו לב אם הם לא תורמים לבעיית הפידבק.

•

אם אתם משתמשים ברמקול  F1דגם  812ללא סאב וופר  ,F1ודאו שה EQ-מוגדר על
.FULL RANGE

•

אם אתם משתמשים ברמקול  F1דגם  812עם סאב וופר  ,F1בדקו אם מתג ה-
 POLARITYנמצא במצב  .NORMALאם יש מרחק נכבד בין הסאב וופר  F1לרמקול
 F1דגם  ,812העברת את מתג  POLARITYל REV-עשויה לשפר את הבס.

•

אם אתם משתמשים בשני סאב וופרים  ,F1ודאו שמתג ה POLARITY-נמצא באותה
עמדה בכל סאב וופר.

•

כשמחברים מיקרופון לרמקול  F1דגם  ,812ודאו שמתג SIGNAL INPUT ,INPUT 1
מוגדר על .MIC

•

ודאו שכל חיבורי המערכת מהודקים .קווים שלא מחוברים עד הסוף עלולים להפיק
רעש.

טיפול ותחזוקה
מה עושים

בעיה

•

אם אתם משתמשים במיקסר ,מקור חיצוני או מקבלים אות נכנס מהסאב וופר ,F1
ודאו שמתג  INPUT 1 SIGNAL INPUTעל רמקול  F1דגם  812מוגדר על .LINE

•

לתוצאות מיטביות ,השתמשו בחיבורים מאוזנים ( )XLRעל כניסות המערכת.
יש להרחיק את כל הכבלים המשדרים אותות מכבלי החשמל.

•

עמעמי אור עלולים לגרום לזמזום במערכות הגברה .על מנת להימנע מכך ,חברו את
המערכת למעגל שלא שולט באורות או במערכת עמעום.

•

חברו את רכיבי מערכת האודיו לשקעי חשמל עם הארקה משותפת.

•

בדקו את הכבלים בכניסות המיקסר על ידי השתקת ערוצים .אם הזמזום נעלם ,החליפו
את הכבל בערוץ של המיקסר.

•

מחווני LED
הטבלה הבאה מתארת את התנהגות נורת ה LED-הן ברמקול  F1דגם  812והן בסאב וופר .F1
סוג

מיקום

צבע

התנהגות

חיווי

פעולה נדרשת

נורת  LEDקדמית
(חשמל)

רשת קדמית

כחול

מצב קבוע

הרמקול דולק

אין

כחול

פועם

הלימיטר מופעל,
הגנת המגבר מופעלת

הנמיכו את הווליום או
את עוצמת האות הנכנס

SIGNAL/CLIP

כניסת ½

ירוק (נומינלי)

הבהוב/קבוע

אות נכנס נמצא

התאימו לרמה הרצויה

אדום

הבהוב/קבוע

אות נכנס חזק מדי

הנמיכו את הווליום או
את עוצמת האות הנכנס

POWER/FAULT

פאנל אחורי

כחול

מצב קבוע

הרמקול דולק

אין

אדום

מצב קבוע

השבתה תרמית של
המגבר מופעלת

כבו את הרמקול

LIMIT

פאנל אחורי

ענבר

פועם/קבוע

הלימיטר מופעל,
הגנת המגבר מופעלת

הנמיכו את הווליום או
את עוצמת האות הנכנס

אחריות מוגבלת והרשמה
מוצר זה מוגן על ידי אחריות מוגבלת .בקרו באתר  pro.Bose.comלפרטים על האחריות.
ניתן לרשום את המוצר באופן מקוון באתר  www.Bose.com/registerאו בטלפון במספר  .877-335-2673אם לא תעשו זאת ,לא
תהיה השפעה על זכויות האחריות שלכם.

אביזרים
ניתן להשיג מבחר של מתלים לקיר/תקרה ,תיקי נשיאה וכיסויים עבור מוצרים אלה .צרו קשר עם  Boseלהזמנה .ראו את פרטי
ההתקשרות על הכריכה האחורית של מדריך זה.

 • 21עברית

טיפול ותחזוקה
מידע טכני
פיזי
מידות

משקל

רמקול  F1דגם 812

 665ס"מ גובה  334 Xמ"מ רוחב  373 Xמ"מ עומק

 20.18ק"ג

סאב וופר F1

 668ס"מ גובה  410 Xמ"מ רוחב  449 Xמ"מ עומק

 24.95ק"ג

מערם מערכת F1

 1898ס"מ גובה  410 Xמ"מ רוחב  449 Xמ"מ עומק

 45.13ק"ג

חשמל
דירוג חשמל AC

זרם נכנס מקסימלי

רמקול  F1דגם 812

2.3-1.2A 50/60Hz ~ V100-240

120 V RMS: 6.3A RMS
23 V RMS: 4.6A RMS

סאב וופר F1

2.3-1.2A 50/60Hz ~ V100-240

120 V RMS: 6.3A RMS
23 V RMS: 4.6A RMS

תרשים חיווטי חיבורים של כניסות/יציאות
 TRSמאוזן

 TSלא מאוזן

 XLRמאוזן

 XLRלא מאוזן

 – 1מגן (הארקה)
 – 3מינוס ()-
 – 2פלוס ()+

 – 1מגן (הארקה)
 – 3מינוס ()-
 – 2פלוס ()+
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מקורות נוספים
הונג קונג

.pro.Bose.com בקרו אותנו ברשת בכתובת
אמריקה

Bose Limited
Suites 2101-2105, Tower One, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong
Kong

 דרום, אמריקה המרכזית, מקסיקו, קנדה,(ארה"ב
)אמריקה
Bose Corporation

9000 2123 852

The Mountain
הודו

Framingham, MA 01701 USA
508-879-7330 :מרכז ארגוני

India

,מומחי מערכות באמריקה

Bose Corporation India Private Limited

800-994-2673 :תמיכה טכנית

Salcon Aurum, 3rd Floor

אוסטרליה

Plot No. 4, Jasola District Centre
New Delhi – 110025, India

Bose Pty Limited

91 11 43080200

Unit 3/2 Holker Street
איטליה

Bose SpA

Newington NSW Australia
61 2 8737 9999

Centro Leoni A – Via G. Spadolini

בלגיה

5 20122 Milano, Italy

Bose N.V. / S.A

39-02-36704500

Limesweg 2, 03700
יפן

Bose Kabushiki Kaisha

Tongeren, Belgium
012-390800
סין

Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F
16-17, Nanpeidai-cho

Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd

Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japan

25F, L’Avenue

81-3-5489-0955 :'טל
www.bose.co.jp
הולנד

99 Xianxia Road
Shanghai, P.R.C. 200051 China
86 21 6010 3800
צרפת

Bose BV
Nijverheidstraat 8 1135 GE

Bose S.A.S

Edam, Nederland

12 rue de Temara

0299-390139

78100St. Germain en Laye, France
בריטניה

01-30-61-63-63
גרמניה

Bose Ltd
1 Ambley Green, Gillingham Business Park

Bose GmbH

KENT ME8 0NJ

Max-Planck Strasse 36D 61381

Gillingham, England

Friedrichsdorf, Deutschland

0870-741-4500

06172-7104-0
למדינות נוספות בקרו באתר
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