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 מה מכוסה על ידי האחריות / לכמה זמן 

למש כי,  מתחייבת  כהנא  למטה,קבוצת  המפורטים  הזמן  פרקי  באריזתו   ך  חדש,  במצב  סופק  כאשר  זה,  מוצר 
ונעשה בו שימוש בתנאים רגילים, יהיה נטול פגמים בייצור, בחומרים ובשיטות ,  Boseהמקורית, ממפיץ מורשה של  

 העבודה.
ים, מעבדי  למוצרי ניתנת לחמש שנים ממועד הרכישה של כל המגבר  professionalBose®האחריות המוגבלת של  

הדיגיטליים,   רמקולMSA12Xהאותות  רכיבי  (מוגברים),  מעצמם  מופעלים  שאינם  רמקולים  מוצרי  למוצרים ,  ים 
 המיועדים לתנאי מזג אוויר או סביבות ספציפיים, ורכיבי רמקולים למוצרים המופעלים באמצעות חשמל.

של   המוגבלת  מזג    Bose®האחריות  לתנאי  המיועדים  מקצועיים  לשתי למוצרים  ניתנת  ספציפיים  סביבות  או  אוויר 
 לים. נים ממועד הקנייה לגימור החיצוני או למראה של מארזי הרמקוש

של   המוגבלת  ממועד   S1-ו  Bose Professional VB1, F1, L1, T1למערכת    Bose®האחריות  לשנתיים  ניתנת 
 הקנייה. 

 ניתנת לשנה אחת ממועד הקנייה. UC 7 00מדגם Boseלאוזניות לסינון רעשים של  Bose®האחריות המוגבלת של 
תינתן בהצגת חשבונית מקור בלבד מטעם המפיץ.  Bose®המוגבלת של האחריות 
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 נא לקרוא ולשמור את כל הוראות הבטיחות והשימוש לעיון נוסף בעתיד. 
 הוראות בטיחות חשובות

למשתמש   במדריך  לעיין  מערכת    )http://bosepro.link/s1docs(נא  על  נוסף  למידע 
S1 Pro   .(לרבות אביזרים נלווים וחלקי חילוף) 

 לקרוא את ההוראות. נא .1
 נא לשמור את ההוראות. .2
 נא לשים לב לכל האזהרות. .3
 נא לקיים את כל ההוראות. .4
 אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים.  .5
 יש לנקות את המכשיר עם מטלית יבשה בלבד.  .6
 וראות היצרן. יש להתקין את המכשיר על פי ה אסור לחסום את פתחי האוורור.  .7
ת חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים  וראסור להתקין את המכשיר בקרבת מקו .8

  או מכשירים אחרים (לרבות מגברים) המפיקים חום.
המוארק   .9 או  המקוטב  התקע  את  לעקוף  לשמירתאסור  תקע  בטיחותכם.  המיועדים 

מהשנייה. יותר  רחבה  שהאחת  שיניים  שתי  מכיל  מ מקוטב  מוארק  שתי  תקע  כיל 
להארקה.שינ שלישית  ושן  הרחבה   יים  לשמירת הוהשן  מיועדות  השלישית  שן 

אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע שלכם, נא להתייעץ עם חשמלאי   בטיחותכם.
 להחלפת השקע המיושן. 

שקעים  .10 תקעים,  בקרבת  בעיקר  מעיכה  או  דריכה  מפני  החשמלי  הכבל  על  להגן  יש 
 שיר. והיכן שהכבל החשמלי יוצא מהמכ

 המפורטים על ידי היצרן.  יש להשתמש אך ורק בתוספים/אביזרים נלווים .11
12 . 

 

יש להשתמש אך ורק עם עגלה, מעמד, חצובה, מסגרת תמיכה או 
המכשיר. עם  ביחד  הנמכרים  או  היצרן  ידי  על  המצוינים   שולחן 

כאשר נעשה שימוש בעגלה, צריך לנקוט זהירות רבה בעת הזזת 
 יעת פציעה כתוצאה מהתהפכות העגלה.העגלה עם המכשיר למנ

במהלך סערות ברקים או כאשר אינו בשימוש במשך פרקי זמן   ריש לנתק את המכשי  .13
 ממושכים. 

מיומנים.  יש .14 שירות  לאנשי  התיקונים  כל  את  כאשר   להפנות  דרוש  תיקונים  שירות 
ניזוק בכל   ואופןהמכשיר  או לתקע,    צורה  נזק לכבל החשמלי  או  שפיכת כגון   נוזלים 

אינו פועל כהלכה או   , תים לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחונפילת עצמ
 הופל.

 אזהרות/התראות

 
סמל זה על המכשיר מעיד כי קיים מתח חשמלי לא מבודד ומסוכן בתוך  

 מארז המכשיר העלול לגרום לסכנת התחשמלות.

 
ת סמל זה על המכשיר מעיד כי הוראות הפעלה ותחזוקה חשובות מצויו

 במדריך. 

 
חנק. לסכנת  לגרום  העלולים  קטנים  חלקים  מתאים צוהמ מכיל  אינו  ר 

 לילדים בני פחות משלוש שנים. 

 
רופא האם החומר המגנטי   המוצר מכיל חומר מגנטי.  נא להתייעץ עם 

 עלול להשפיע על מכשירים רפואיים המושתלים בגוף. 

מוצרי   בכל  להשתמש  המקומיות,  Boseיש  התקנות  פי  והפדראליות.  על   המדינתיות 
תבו  המוצר  התקנת  כי  להבטיח  אחראי  החלים    עצהמתקין  והתקנות  החוקים  כל  פי  על 

ותקנות   חוקי  לרבות  לפני  מקומיים.הבנייה  הבנידון,  המקומית  הרשות  עם  להתייעץ  יש 
 התקנת המוצר.

התחשמלות,   או  לשריפה  הסיכון  או   אסורלהפחתת  נוזלים  לגשם,  המוצר  את  לחשוף 
 . IPX4-9חלות על מוצרים בדירוג  אינןהוראות אלו  ת.לחו

לשים כלים מלאי נוזלים כגון אגרטלים    איןו  ,המוצר לטפטופים או התזות  תלחשוף א  אסור
 . IPX4-9הוראות אלו אינן חלות על מוצרים בדירוג   על או בקרבת המוצר. 

וממקורות חום. כגון  לשים מקורות של אש פת  אסור   יש להרחיק את המוצר מאש  וחה, 
 , על או בקרבת המוצר. נרות דולקים

 עם המוצר.  חתלהשתמש בממיר מ אסור
 להשתמש במוצר בכלי רכב או שייט.   אסור
 לבצע שינויים בלתי מורשים במוצר.  אסור
במקומות   אסור אחסון  ידי  על  (לדוגמה,  גבוה  לחום  סוללות  המכילים  מוצרים  לחשוף 

 החשופים לאור שמש ישיר, אש וכדומה). 
 Bose S1ת  ינ כיוו-הסוללה המסופקת עם המוצר נועדה לשימוש עם מערכת ההגברה הרב

Pro  .בלבד 
הסוללה המסופקת עם המוצר עלולה לגרום לסכנת שריפה או כוויות כימיות במקרה של 

 שימוש לא נכון. 

נא   או לשרוף.  45°Cלפתוח, לרסק, לחמם לטמפרטורה של מעל    אסור סכנת אש וכוויות.
  צרן.פי הוראות הילפעול על 

יש לפנות לשירות הלקוחות   המוצר.  עם  Boseיש להשתמש אך ורק בסוללות מקוריות של  
 לסוללות חלופיות Boseשל 

ממקור   המכשיר  לניתוק  כאמצעי  המכשיר  של  המצמד  או  בתקע  שימוש  נעשה  כאשר 
 אספקת החשמל, הוא יהיה תמיד ניתן לשימוש בקלות. 

הרמקול מיועד   .בלתי יציבים עם חצובה/מעמד    Bose S1 Proלהשתמש למערכת    אסור
על  ורק  אך  של    לשימוש  במשקל    35עמוד  ברמקול  לתמוך  החצובה/מעמד  ועל  מ"מ, 

של   של  ,ק"ג  7.1מינימאלי  כוללים  השימוש   מ"מ.   x 279 x 330 241וממדים 
עלול לגרום    S1 Proבחצובה/מעמד שאינם מיועדים לתמוך בממדים ובמשקל של מערכת  

 ומסוכן ולפציעות.  בלתי יציב למצב
 רגולטורימידע 

 ק"ג  7.1 מ"מ/משקל נקי:  x 241 x 286 330 עומק): xגובה   xממדים (רוחב  
  0°C–42°C טווח טמפרטורת טעינה:

  20°C–45°C– טווח טמפרטורות פריקה:
 . EN55103-2של תקן  E1המוצר עומד בכל דרישות החסינות לסביבה אלקטרומגנטית 

 ס"מ לפחות בין המקרן לבין גופכם.  20חק של ויופעל במר הציוד יותקן
 תאימות לחוקים ולתקנות. להבטחתבכבלים מסוככים  יש להשתמש

יש לספק חיבור מוארק או להבטיח כי השקע כולל חיבור הארקה לפני הכנסת התקע  
 לשקע רשת החשמל. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
ודעת תאימות של רשות התקשורת מידע על מוצרים המפיקים רעש אלקטרוני (ה

 ארצות הברית)הפדראלית ל
ונמצא תואם להגבלות של מכשיר דיגיטאלי    דהציו הערה: בכפוף לחלק  ,  Class Bנבדק 

הברית.  15 ארצות  של  הפדראלית  התקשורת  רשות  כללי  לספק   של  נועדו  אלו  הגבלות 
ביתית. בהתקנה  מזיקים  שיבושים  מפני  סבירה  עוש הגנה  מפיק,  והציוד  שימוש    עשוי ה 

בו שימוש על פי ההוראות, הוא עלול   הלהקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ולא נעש
אלחוטית. בתקשורת  מזיקים  לשיבושים  לא  לגרום  שהשיבושים  לכך  ערובה  כל  אין  אך 

ספציפית בהתקנה  שידורי   .כלשהי  יתחוללו  בקליטת  מזיקים  לשיבושים  גורם  הציוד  אם 
לתקן    סותיה, שניתן לגלות על ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, על המשתמש לנרדיו או טלוויז

 את השיבושים על ידי אחד האמצעים הבאים או יותר: 
  לכוון מחדש או לשנות את מיקום האנטנה הקולטת.

 . להפריד עוד יותר בין הציוד לבין המקלט 
   לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שהמקלט מחובר לו.

 ץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה. למפי לפנות
עלולים לגרום לפקיעת   Boseונים שאינם מאושרים מפורשות על ידי תאגיד  ק ישינויים או ת

 סמכות המשתמש להפעיל את הציוד. 
של כללי רשות התקשורת הפדראלית של ארצות הברית ותקן(י)    15המכשיר תואם לחלק  

 הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים: ו של קנדה.הפטור מרישיון למכשירי רדי 
ל1( המכשיר  (  א)  מזיקים,  לשיבושים  שיתקבל,  2יגרום  שיבוש  כל  לקלוט  המכשיר  על   (

 לרבות שיבוש העשוי לגרום להפעלה בלתי רצויה. 
 תקנת הניהול למכשירי תדר רדיו בהספק נמוך

  12סעיף 
ת של רשות התקשורת  נמוך", ללא רשו  תדר רדיו בהספק  יעל פי "תקנת הניהול למכשיר

ארגו חברה,  לכל  אסור  עוצמת   ןהמקומית,  את  להגביר  התדר,  את  לשנות  משתמש  או 
השידור, או לשנות את המאפיינים המקוריים והביצועים למכשיר תדר רדיו בהספק נמוך  

 מאושר. 
  14סעיף 

חוקית;    תקשורתישבשו  לא  מכשירי תדר רדיו בהספק נמוך לא יפגעו באבטחת כלי טיס ו
שיבוש,   כל  יתגלה  להאם  המשתמש  ההפעעל  את  מיד  עוד    הלפסיק  יופיעו  שלא  עד 

כלשהם.  רדיו   שיבושים  תקשורת  פירושה  חוקית  בתאימות תקשורת  לחוק    הפועלת 
 התקשורת של ארצות הברית. 

מכשירים    י מכשיר או  חוקית  מתקשורת  לשיבושים  רגישים  יהיו  נמוך  בהספק  רדיו  תדר 
 לי רדיו לשימושים תעשייתיים, מדעיים ורפואיים. המקרינים ג

 
ולהוראות   מצהיר   Boseתאגיד   היסוד  לדרישות  תואם  המוצר  כי  בזאת 

האירופי   האיחוד  צו  של  האחרות  שאר    ,EU/2014/53הרלוונטיות  וכל 
בנידון.  החלים  האירופי  האיחוד  צווי  הצהרת  דרישות  את  למצוא  ניתן 

  www.Bose.com/compliance התאימות השלמה בכתובת:
 הרץ. -מגה 2402  -2480   -פס תדרי הפעלה 

 .dBm EIRP 20-ק שידור מקסימאלי של פחות מפסה בלוטוס:

באנרגיה: חסכוני  מ  בלוטוס  פחות  של  מקסימאלית  ספקטראלית  הספק   10-צפיפות 
dBm/MHz EIRP. 

 

ית הרגילה,  ך את המוצר עם הפסולת הביתסמל זה פירושו שאסור להשלי 
מיחזור. לצורך  מתאים  איסוף  למתקן  אותו  למסור  ומיחזור   ויש  השלכה 

מסי הסביבה.עיהולמים  ואיכות  הבריאות  הטבע,  משאבי  לשמירת   ים 
למידע נוסף על השלכה ומיחזור של המוצר, נא לפנות לרשות המקומית, 

 קנה. שירות איסוף הפסולת, או החנות שבה המוצר נ

 

המקומיות. התקנות  פי  על  המשומשות  הסוללות  את  להשליך  לא   נא  נא 
 לשרוף את הסוללות.

 

  2007היא    ”7“במספר הסידורי מעידה על שנת הייצור;    תהשמיני  ההספר :תאריך ייצור
 . 2017או 

 : יבואן לסין
Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, 
 No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

 יבואן לאיחוד האירופי
Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 

 : יבואן למקסיקו 
Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas 
de Chapultepec, 11000 México, D.F.  

 3545 (5202) 5255+  טל':
 :יבואן לטייוואן

  Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng  
East Road, Taipei City 104, Taiwan.  

  7676 886-2-2514+ טל':
Apple  וסמלילApple     הם סימנים מסחריים שלApple Inc  ,.  הרשומים בארצות הברית

 . Apple Incהוא סימן שירות של .App Store ובארצות אחרות.
המילולי   בבעלות   ®Bluetoothהסימן  הרשומים  מסחריים  סימנים  הם  והסמלילים 

Bluetooth SIG, Inc.,   וכל שימוש בסימנים אלו על ידי תאגידBose  .נעשה ברישיון 
 . .Google Incאנדרואיד הוא סימן מסחרי של 

Google Play   וסמלילGoogle Play מנים מסחריים של  סי  הםGoogle LLC . 
  Bose: 1-877-230-5639המטה הראשי של תאגיד 

לתאגיד    2018© שמורות  הזכויות  ח .Boseכל  להעתיק,    קלאף  ניתן  לא  זו  יצירה  של 
 לשנות, להפיץ או לעשות בו כל שימוש אחר ללא רשות בכתב מראש.

 
 נא למלא ולשמור לשימוש נוסף בעתיד.

 ________________________________________ _____ : מספר סידורי

 ____________________________ _________________    מספר דגם: 

 
 מידע על אחריות 

לפרטי האחריות, נא לבקר באתר   המוצר מכוסה על ידי אחריות מוגבלת.
global.bose.com/warranty 
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 תכללי סקירה
בין אם אתם מופיעים בפני קהל קטן, עורכים  .Bose® S1 Proכיוונית  -תודה לכם על קניית מערכת ההגברה הרב

 אירוע מיוחד או מארחים בבית, תמיד יישמעו אתכם נהדר.
למערכת   מפורטות  והפעלה  הגדרה  הוראות  מספק  זה  מקורות   ,S1 Proמדריך  של  למגוון  להתחבר  כיצד  ומסביר 

ושאלודע  למי שמע. טכניקות  עצות,  לרבות  במערכת,  השימוש  על  בכתובת   ת נוסף  לבקר  נא  שכיחות 
www.Bose.com/livesound. 

 

 סקירה כללית של המוצר
נהדר בכל מקום עם מערכת ההגב נשמע  והניידת  -הרב  Bose S1 Proרה  הקול   S1 Proמערכת   .  בקלותכיוונית 

תקליטנים למוסיקאים,  כללי    ,המיועדת  הרב  ,הגברה  תמערככולשימוש  ההגברה  מערכת  תכליתית -הנה 
 האולטימטיבית, הכוללת מגבר ומערכת מוסיקה ראשית. 

הרצפה, למעלה על שולחן, או   ה על למט  S1 Proזר האוטומטי מאפשרים להציב את מערכת  יכיוונים רבים עם האקולי
לר מעמד  על  להרכיבה  טוב.אף  הכי  תשמעו  שתמיד  להבטיח  כדי  הזרמת ריוורב,  ערוצי-תתל  מיקסרועם   מקול,   ,

 מערכת המוסיקה שלכם בכל מקום ולכל אירוע.לשמש כמובנים, המערכת מוכנה תמיד  ToneMatch®בלוטוס ועיבוד  

 

 תכונות ותועלות 
 כל מאמץ מהרכב לאירוע.  ק"ג, מיועדת לנשיאה ללא 7.1החזקה, השוקלת  S1 Pro  רכתעמ :קלת משקל וניידת

ניתן להפיק במהירות  ערוצי עם ריוורב והזרמת בלוטוס.-תלת  מיקסרכוללת    S1 Proמערכת   :תכליתיות ופשטות-רב
ית באמצעות המכשיר  סטיות, תוך נגינת מוסיקה אלחוטולמיקרופונים וגיטרות אק  ToneMatch®צליל נהדר עם עיבוד  

 ימטיבית.טלום הנטענת הכלולה לניידות אוקום עם סוללת היון ליתיניתן להופיע כמעט בכל מ הנייד שלכם.
בעוד ה :לכוונוןקלה   לשימוש שלכם,  ביותר  הטובה  הכיסוי  את אפשרות  מעניקים  רבים  האוטומטי   אקולייזרכיוונים 

לגישה לאפשרויות ותכונות נוספות כגון   Bose® Connectאפליקציית  יש להוריד את   שומר על צלילי מיטבי בכל כיוון.
 עוצמה עוד יותר.  תרב פעולהשמע מבלוטוס למערכת שנייה ל להזרים באופן אלחוטימצב סטריאו, כך שניתן 

גבוהה באריזה קטנה, ומוכנה לשרת אתכם   ביצועיםמספקת רמת    S1 Proמערכת   :יחס ממדים לביצועים מרשים
ההג  הרבכמערכת  מוניטו-ברה  או  תכליתית,  האימון  מגבר  הרצפה,  הראשית  ר  המוסיקה   האולטימטיבית מערכת 

 שלכם.

 

 התכולת האריז
 וכבל זרם חילופין: S1 Proמערכת  המכיל  S1 Proאריזת מערכת 

 
 כבל זרם חילופין 

 
 אביזרים נלווים אופציונאליים

  S1 Proתיק גב
  S1כיסוי בד

 S1מארז סוללות  
 .www.Bose.comם אופציונאליים, נא לבקר באתר  ביזרים נלווישל ציוד וא לרשימה שלמה

 

http://www.bose.com/livesound
http://www.bose.com/
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 תצורות המערכת
אוטומטי, המערכת מתעדכנת   אקולייזרעם   תכליתית פועלת בארבעה מצבים ייחודיים.-הרב  S1 Pro ®Boseמערכת  

מטה לזיהוי מהיר של המצב הטוב ביותר יש להשתמש בדוגמאות ל ן.אוטומטית לשמירת איזון טונאלי מיטבי לכל כיוו
 לשימוש שלכם.

 משטח מוגבה
כך המערכת  על גבי משטח.    S1 Proם את מערכת  ישיש ל

הקהל  כי  ומבטיחה  הקהל,  לכל  ואחיד  ברור  צליל  מפיקה 
 ייהנה ממלוא טווח התדרים של המערכת.

 
 

 הטיה לאחור 
אליכ קרוב  הקהל  שבהן  את להופעות  להטות  ניתן  ם, 

שלה.  S1 Proמערכת   האחורי  הקצה  לתוצאות  על 
של מיטביות אחד  בצד  לשבת  או  לעמוד  המבצע  על   ,

 ע מחסימת הצליל לקהל.הרמקול כדי להימנ
 

 

 מוניטור 
כמוניטור רצפה אישי, יש   S1 Proכדי להשתמש במערכת  

ופונה  המבצע  לפני  אופקי,  באופן  הקרקע  על  אותה  לשים 
 על קצהו. הטות את הרמקול הצידה ל יש אליו.

 
 

 מעמד הרמקול
מערכת   לשים  מעמדי    אחת  S1 Proיש  על  שתיים  או 

 רמקולים (הנמכרים בנפרד) לחיזוק הצליל לכל מטרה. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 למצב שבחרתם. להתאמהבניגוד לכיוון השעון  Boseיש לסובב את סמליל   :הערה
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 Connect® Boseאפליקציית 
אפליק את  להוריד  ו   Bose® Connectציית  יש  לאפשרויות  סטללגישה  מצב  כגון  נוספות  שניתן תכונות  כך  ריאו, 

 עוד יותר.  הפעלה רבת עוצמהלהזרים באופן אלחוטי שמע מבלוטוס למערכת שנייה ל

 

 תכונות
 חיבור ומעבר קלים בין מכשירים ניידים רבים ושונים בתנועת הזזה אחת.

 סטריאו.  רמקולים להשמעה במצב מסיבה או מצבניתן להגדיר את ה
 . שילוב אפשרי עם רוב מערכות אפל ואנדרואיד
 עדכון הרמקולים עם התוכנה העדכנית ביותר.
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  הגדרת המערכת
 חיבורים ובקרות

 להפעלה.   מספק את המחברים, הבקרות והמחוונים הנחוצים S1 Proלוח הבקרה של מערכת 

 
ערו בכניסות  להשתמש  נגינה.  2-ו  1צי  יש  ולכלי  אותות   למיקרופונים  מאפשר    ToneMatch®עיבוד  משולב 

 .לקישוריות בלוטוס וכניסות עוצמת ליין 3יש להשתמש בערוץ  קרופונים ולכלי נגינה להישמע במיטבם.למי
   /מציג את מצב אות הקלט בצבעים. :קיטוםמחוון אותות 

  קיים  אות ירוק:
 אותותקיטום  אדום:
 אותות. קיטוםש להפחית את בקרת עוצמת הול המתאימה למניעת י :הערה

   כוונן את עוצמת הקול של המיקרופון, כלי הנגינה או מקור השמע. יש ל :בקרת עוצמת קול 
   יש לכוונן את איזון התדר הגבוה של המיקרופון או כלי הנגינה. :בקרת טרבל 
   ל המיקרופון או כלי הנגינה.יש לכוונן את איזון התדר הנמוך ש :קרת באסב 
   או כלי הנגינה.  יש לכוונן את כמות הריוורב המופעלת על המיקרופון :בקרת ריוורב 

   מתגToneMatch :  לאפשור הגדרת  או  יש להזיז את המתג למצבToneMatch.  
   רופון כניסה אנלוגית לחיבור כבלי מיק :כניסת ערוץ(XLR) ) וכלי נגינהTS וזן).לא מא  
    כניסתAUX:  יש להשתמש בכבלTRS  מ"מ לחיבור מקור שמע עוצמת ליין. 3.5של 
   בכבל  יש להשתמש :יציאת שמעTRS   של מערכת  2או  1לחיבור יציאת עוצמת הליין לכניסת ערוץS1 Pro   

                                    שנייה ליצירת מבנה אחד של שני רמקולים.       
 היא לאחר המיקס. עוצמת ליין יציאת :הערה 
   מחבר מיקרו :יציאת שירותUSB  לשירות מערכתBose .בלבד 
בלוטוס    זיווג  מאופשרי   משמש :לחצן  מכשירים  עם  זיווג  טאבלטים  -להגדרת  ניידים,  טלפונים  כגון  בלוטוס, 

 ומחשבים ניידים.
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 חיבור למקור הספק
 .   המתנהש לוודא כי מתג ההפעלה במצב י .1
 .S1 Proיש לחבר את הכבל החשמלי למחבר על מערכת  .2
 יש לחבר את הקצה השני של הכבל לשקע חשמל פעיל. .3

 .  הפעלהאת המערכת על ידי סיבוב מתג ההפעלה למצב  יש להפעיל .4

 
 חיבור למקורות שמע 

סיבוב בניגוד לכיוון  ל הערוץ המתאים באופן מלא על ידי  ש  עוצמת הקול, יש לכוונן את בקרת  שמעלפני חיבור מקור  
  השעון.

 2-ו 1בקרות ערוצים 
 ות, קלידים או כלי נגינה אחרים.מיועדים לשימוש עם מיקרופונים דינאמיים, גיטר 2-ו 1ערוצים 

 . 2או  1של ערוץ  הערוץיש לחבר את מקור שמע לכניסת  .1

לכלי קרופונים או  למי  -לערוץ המתאים ל  ToneMatchג  על ידי כוונון מת  ToneMatchיש להחיל הגדרת   .2
 נגינה אחרים.

 כלי הנגינה.   ממטבות באופן אוטומטי את הצליל של המיקרופון או ToneMatch®הגדרות  :הערה
עד   -תוך כדי דיבור למיקרופון או נגינה בכלי הנגינה    -יש לכוונן את בקרת עוצמת הקול על ידי סיבוב בכיוון השעון   .3

 ת עוצמת הקול הרצויה. להשג
עד להשגת האפקט    -תוך כדי דיבור למיקרופון או נגינה בכלי הנגינה    -ת בקרון הטרבל, באס וריוורב  יש לכוונן א .4

 הרצוי. 
 3קרות ערוץ  ב

 עוצמת ליין.של בלוטוס וכניסות שמע -מיועד לשימוש עם מכשירים מאופשרי 3ערוץ 
 זיווג בלוטוס

 מצויה בדרך כלל בתפריט ההגדרות. וס תכונת בלוט :הערה ל המכשיר הנייד.יש להפעיל את תכונת בלוטוס ע .1
  למשך שתי שניות.) Bluetooth Pairיש ללחוץ על לחצן זיווג בלוטוס ( .2

 תהבהב נורית לבנה.    ,לזיווגכאשר המכשיר מוכן   :רההע 
  מרשימת המכשיר. S1 Pro ®Boseיש לבחור את מערכת  .3

 דלק בלבן.ת נורית חה,כאשר המכשיר מזווג בהצל :הערה
טלפון הנייד המזווג מקבל שיחה, כל מוסיקה המנוגנת מהטלפון הנייד תיפסק והצלצול יישמע מהטלפון; אם ה : הערה

 .S1 Proודעות לא יבואו דרך מערכת שיחות או ה
 AUXכניסת 

 מ"מ.  3.5באמצעות כבל  Auxיש לחבר מקור שמע עוצמת ליין לכניסת 
 וטומטית על כל מכשיר בלוטוס מזווג.יגברו א  Auxחוברים באמצעות כניסת כל המכשירים המ :הערה
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 טעינת הסוללה 
 זרם חילופין והמערכת אינה בשימוש, הסוללה נטענת.  מחוברת למקור הספק S1 Proבכל עת שמערכת 

 טעינה מהירה
פונקצי  S1 Proלמרות שהסוללה תמיד תטען כאשר מערכת   חילופין,  זרם  למקור הספק  ת טעינה מהירה  מחוברת 

)Quick Chargeכאשר   לאפשור טעינה מהירה, יש להפעיל את מתג   שרת לטעון את הסוללה מהר יותר.) מאפ
 נה בשימוש  המערכת אי

 מחוון חיי הסוללה
ניתן גם  המצב הנוכחי של תוחלת חיי הסוללה מוצג על ידי נורית חיווי ההפעלה, שתהבהב כאשר המערכת מופעלת.

 על לחצן זיווג בלוטוס, שתגרום לנורית חיווי ההפעלה להבהב.חיי הסוללה על ידי לחיצה פעמיים    לבדוק את תוחלת
 י טעינה:יש לעיין בטבלה הבאה למחוונ

 
במערכת   : הערה נכללת  לעיל  את הטבלה  מומלץ לש .S1 Proמדבקה המציגה  קל,  גבי  לעיון  על  המדבקה  את  ים 

 .S1 Proהלוח התחתון של מערכת 

 

 שימוש במעמד לרמקול 
מערכת   של  התחתון  לה  S1 Proהחלק  לעמוד  שקע  לרמקול.כולל  מעמד  על  הרמקול  הע רכבת  מתאים משקע  וד 

מתעדכן אוטומטית כדי    אקולייזרמותקנת על מעמד לרמקול, ה   S1 Proכאשר מערכת   מ"מ.  35לעמוד סטנדרטי של  
 מור על איזון טונאלי מיטבי.לש

 

 
יצ  Bose S1 Proמערכת  בלהשתמש    אסור :  אזהרה בלתי  חצובה/מעמד  מיועד   יבים.עם  הרמקול 

 7.1מ"מ, ועל החצובה/מעמד לתמוך ברמקול במשקל מינימאלי של    35אך ורק על עמוד של  לשימוש  
של   כוללים  וממדים  שאי מ"מ.   x 279 x 330 241ק"ג  בחצובה/מעמד  לתמוך  השימוש  מיועדים  נם 

 . עלול לגרום למצב בלתי יציב ומסוכן ולפציעות S1 Proבממדים ובמשקל של מערכת 
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 חיבור  אפשרויות
 בעמודים הבאים מוצגות דוגמאות לאפשרויות התקנה אופייניות.  בדרכים רבות. S1 Proניתן להשתמש במערכת 

 

 משטח מוגבה
חדר כדי להציג מצגת עסקית או בתא המטען האחורי של רכב  הולחן בקדמת  על ש  S1 Proיש לשים את מערכת  

הפתוח. באוויר  משתתפים  רבת  למסיבה  את   מסחרי  לחבר  מצגת כדי  המיקרופון  יש  של  קריינות  קטעי  להקריא 
נייד   מכשיר  באמצעות  אלחוטי  באופן  למוסיקה  האזנה  תוך  ספורט  משחק  לפני  חברים  להלהיב  או  מולטימדיה 

 לוטוס.ב-מאופשר
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 הטיה לאחור
הטיית הרמקול על  במצב נטוי לאחור על הקרקע מאחוריך להופעות של מוסיקה חיה.  S1 Proיש לשים את מערכת  

ושבים. ולעוברים  קטנים  לקהלים  המושלם  יותר,  נרחב  אנכי  כיסוי  יוצרת  האחורי  של  קצהו  קול  פסי  להשמיע  ניתן 
 וטוס ולהופיע עם מיקרופון וגיטרה. מוסיקת רקע באמצעות הזרמת בל
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 מוניטור 
שהיא פונה כשים את המערכת  יש ל רצפה.על קצה צדה האופקי לשימוש כמוניטור    S1 Proיש לשים את מערכת  

הגברה   למערכת  המיקס  את  לשלוח  או  אישי  כמוניטור  שתשמש  כדי  העדפות ראשיתלמבצע  את  להגדיר  יש  ואז   ,
 ריוורב להופעה.וה  אקוויליזציהה
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 מעמד הרמקול
במערכת   להשתמש  ניתן  קונבנציונאלי  רמקול  מעמד  הגברה.  S1 Proבאמצעות  מיקרופון כמערכת  לחבר   כדי  יש 

 לברך את הקהל או לשיר שיר תוך השמעת מוסיקה באופן אלחוטי באמצעות הזרמת בלוטוס. 
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 תכליתית-מערכת הגברה רב
ל מערכות  יש  שתי  עם  במיקסר  קונבנציונאלית.  S1 Proהשתמש  הגברה  של  כמערכת  והאחיד  הנרחב  הכיסוי 

 . מוע בקלות את ההופעה בכל רחבי החדרהמערכת מבטיח שכל הקהל יוכל לש

 
 סטריאו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ToneMatch®-ו  כבות את הריוורבכאשר נעשה במערכת שימוש כמערכת הגברה קונבנציונאלית יש ל :הערה

 
 

 1-4ערוצים 
 

 יציאה ימנית 
 

 שמאלית יציאה 
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  יחיד/כבל לשרשור-כפול
מערכות   שתי  לחבר  בחיבור    S1 Proיש  כבל  יחד  באמצעות  החוט  אינטש.  1/4של    TRSיחיד  את  להוציא  יש 

דות יש להפעיל את עוצמת הקול של הערוץ עד ששתי היחי המשנית.  S1 Proת  מהיחידה הראשית ולחברו למערכ
 פועלות בעוצמת הקול הרצויה.

 
 
 

יש לכבות את   : הערה ולהשאיר את בקרות הטון במצב מ  ToneMatch®ביחידות המשניות,  ניתן וריוורב  רכזי שלא 
לסובב לאחור. 
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 טיפול ותחזוקה
 

 החלפת הסוללה 
 פק.ממקור ההס S1 Proולנתק את מערכת  , המתנהה למצב יש להעביר את מתג ההפעל .1
 יש לשחרר את ההברגה של שני הברגים ולהסיר את הלוח התחתון. .2

 
 יש להסיר את הסוללה באמצעות לשוניות המשיכה. .3

 
 וללה חדשה, ולהבטיח שפיני המחבר מותאמים כהלכה. יש להכניס ס  .4

 
 . 2שני הברגים שהוסרו בשלב ולאבטחו עם  ,יש להשיב את הלוח התחתון למקומו .5
 ור הספק.למק S1 Proיש לחבר את מערכת  .6

 .  הפעלהיש להפעיל את המערכת על ידי סיבוב מתג ההפעלה למצב  .7
 .Si Proד להפעלת מערכת שהוחלף יישאר במצב שינה ע SIמארז סוללות  :הערה

 
 .www.Bose.comחלופי, נא לבקר באתר  Siלרכישת מארז סוללות  :הערה

http://www.bose.com/


  המערכת תהגדר
 

 18 מדריך למשתמש • S1 Proמערכת 
 

 S1 Proמערכת  ניקוי
 בעת הצורך, יש לשאוב בזהירות את סבכת הרמקול. יש לנקות את מארז המוצר במטלית רכה ויבשה בלבד.

 
חומרים אסו :אזהרה או  אמוניה  אלכוהול,  המכילים  ניקוי  תמיסות  או  כימיקלים  בממיסים,  להשתמש  ר 

 ממרטים. 

להשתמש :אזהרה המוצר  אסור  בקרבת  כלשהם  למנוע    ,בתרסיסים  כל ויש  לתוך  נוזלים  של  שפיכות 
 אחד מהפתחים.

 
 אבחון ותיקון תקלות

אם עדיין אינכם יכולים לפתור את הבעיה,  ים.אם נתקלתם בבעיות במהלך השימוש במוצר, נסו את הפתרונות הבא
מצוא תשובות לשאלותיכם באתר, נא להתקשר  אם לא ניתן ל .www.Bose.com/livesoundנא לפנות לעזרה אל  

 .335-2673 (877)בטלפון  Boseלצוות התמיכה הטכנית של מוצרי 

 מה לעשות?  בעיה 
להפעיל מנורה או ציוד אחר מאותו  יש לנסות יש לוודא כי יש חשמל בשקע זרם החילופין. הספק  אין

 ופין. ו לבדוק את השקע באמצעות בודק שקע זרם חילשקע זרם חילופין א
למקור אספקת זרם חילופין    את הסוללה יש לחבר יתכן שהסוללה במצב מוגן או פרוק.

 (רשת חשמל). 
 כלי הנגינה מחובר לכניסת האות.יש לוודא כי  אין צליל

 יש לוודא כי בקרת עוצמת הקול מופעלת על מקור השמע.
 .S1 Proהקול מופעלת על מערכת יש לוודא כי בקרת עוצמת 

 האותות דולק. קיטום/ותמחוון האות יש לוודא כי
 יש לחבר את כלי הנגינה למגבר שונה כדי לוודא שהמקור פועל.

 נורית חיווי  
 ההפעלה אדומה 

 .10%-אם נורית חיווי ההפעלה מהבהבת באדום, תוחלת החיים של הסוללה הנה פחות מ
 (877)טלפון ת ברציפות באדום, נא לפנות לתמיכה הטכנית באם נורית חיווי ההפעלה דולק 

335-2673. 
 כאשר שום דבר 

אינו מחובר  
  S1 Proלמערכת

נשמע צליל זמזום 
 קל.

  S1 Proבדוק את שקע זרם החילופין שמערכת באמצעות בודק שקע זרם חילופין יש ל
 ה). מחוברת לו לגילוי מגעים הפוכים או פתוחים (חם, ניטראלי ו/או הארק 

 ישירות לשקע. S1 Proמערכת אם נעשה שימוש בכבל מאריך, יש לחבר את 

כלי נגינה או מקור  
 שמע נשמע מעוות 

 Input Padsלכוונון, אביזרי יש להחליש את עוצמת הקול במקור; אם מקור השמע אינו ניתן 
 זמינים מהספק הקמעונאי של כלי הנגינה. 
 יש לנסות מקור שמע או כלי נגינה שונה.

מיקרופון נתקל 
 במשוב 

 קול.יש להחליש את עוצמת ה
 יש לכוון את המיקרופון כך שלא יפנה ישירות לרמקול.

 יש לנסות מיקרופון שונה. 
 מבצע על הבמה.יש לנסות מיקום שונה של הרמקול ו/או ה

 יש להגדיל את המרחק מהרמקול למיקרופון.
א אינו תורם לבעיית משוב  אם נעשה שימוש במעבד אפקטים קוליים, יש לוודא כי הו 

 המיקרופון. 
 מזווג   מכשיר

בלוטוס לא מתחבר  
 לרמקול 

 אם המכשיר דורש קוד סיסמה, יש לוודא כי קוד הסיסמה שהוזן נכון. 
 טוס מופעלת או מאופשרת על מכשיר מקור השמע.יש לוודא כי פונקצית בלו

 לרמקול. מכשיר הבלוטוס עשוי להיות מחוץ לטווח התדרים; יש לנסות לקרבו
וטוס האחרים בסביבה או להשבית את פונקצית אם ניתן, יש לכבות את כל מכשירי בל

 בלוטוס שלהם. 
על לחצן בלוטוס למשך  יש למחוק את זיכרון הרמקול או לזווג עם מכשיר חדש על ידי לחיצה 

 יש לזווג את מכשיר בלוטוס והרמקול שנית. עשר שניות.
 לזווג מחדש את המכשיר.  ותסיש לכבות ולהדליק שוב; יש לנ

http://www.bose.com/livesound
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 מה לעשות?  בעיה 
זמזום חזק בעת  

 שרשור יחידות רבות 
 .(גיטרה)  TSאינטש; אסור להשתמש בכבל  1/4של  TRSיש להקפיד להשתמש בכבל  

ולא להשתמש ברמקול   ,יש להגדיר את מתג ההפעלה למצב הפעלה או טעינה מהירה הרמקול אינו נטען 
 במהלך הטעינה.

יש  ה מופעל במקום במצב טעינה מהירה. מתג ההפעליש לנסות לטעון את הסוללה כאשר 
 להעביר את הרמקול למקום קריר יותר. 

לפני כל ניסיון לטעון את   יש להשאיר את הרמקול במצב המתנה למשך מספר שעות
 הסוללה שנית. 

ולהשיב את  ,יש לנתק את הרמקול, להוציא את הסוללה, להמתין עד שהסוללה צוננת למגע
 הסוללה למקומה.

 

 S1 Proת פרטי מערכ מ
 מארז 

 פלסטיק פוליפרופילן  חומר המארז 
 פלסטיק עם מרקם מובלט  גימור 
 פלדה עם ציפוי אבקה שחורה  סבכה 
 גודל 
 x 241 x 286 330 מ"מ  -עומק)  xגובה  xים (רוחב  ממד

 ק"ג 7.1 משקל נקי
 סוללה 

 סוללת יון ליתיום נטענת  סוג
 הירה) שעות בטעינה מ  3שעות ( 5 זמן טעינה 

 שעות 11עד  ן פעולה זמ
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