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Wzmacniacz akumulatorowy



    BSS-100 to kompaktowa kolumna głośnikowa z wbudowanym 
wzmacniaczem, mikrofonami bezprzewodowymi, odtwarzaczem MP3, 
tunerem radiowym i komunikacją Bluetooth. 
Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie wymaga przewodów 
połączeniowych, może pracować na zasilaniu sieciowym lub na własnym 
akumulatorze bez podłączania do prądu. Dzięki temu znakomicie nadaje 
się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w obiektach 
zamkniętych oraz w plenerze. 

BSS-100 Szczególnie przydatny jest tam, gdzie nie sięga zasilanie 
sieciowe. Średni czas pracy non-stop na akumulatorze ok.6-godzin, w 
praktyce w zależności od intensywności wykorzystania czas pracy mieści 
się w przedziale 5-10godzin. 

Mimo niewielkich wymiarów kolumna jest bardzo skuteczna, przy użyciu 
niej można z powodzeniem nagłośnić salę konferencyjną oraz plener o 
powierzchni zbliżonej do typowego placu szkolnego lub średnich wymiarów 
boiska. 

BSS-100 ma także możliwość podłączenia mikrofonu przewodowego i 
urządzeń AUDIO lub komputera. Wszystkie źródła sygnału mają osobne 
regulacje głośności i mogą pracować jednocześnie. W rezultacie możemy 
używać razem dwóch mikrofonów bezprzewodowych, dwóch mikrofonów 
przewodowych i odtwarzacza audio.

Opcjonalnie można także podłączyć do niego GIGA-Port. Jest to cyfrowy 
transmiter dźwięku umożliwiający bezprzewodowy przekaz sygnału z 
tradycyjnego mikrofonu. GIGA-Port pracuje w paśmie 5,8GHz, zalecany 
jest do prestiżowych zastosowań wszędzie tam gdzie standardowe pasma 
radiowe UKF i UHF są narażone na obecność zakłóceń.

BSS-100 posiada wyjście komunikacyjne pozwalające na połączenie 
dwóch systemów BSS-100 w taki sposób że sygnały podłączone do 
każdego z nich będą słyszalne w obu systemach jednocześnie. Umożliwia 
to korzystanie z większej ilości źródeł sygnału jednocześnie.
Kolumna posiada gniazdo umożliwiające mocowanie jej na statywie. 
BSS-100 opcjonalnie może być wyposażony w jeden lub dwa mikrofony 
bezprzewodowe lub GIGA-Porty. 
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[1]
[2] - Wejścia uniwersalne: mikrofonowe oraz liniowe. 
[3] - Wejścia do podłączenia zewnętrznego odtwarzacza audio lub komputera
[4] - Regulacja siły głosu sygnału podłączonego do wejścia MIC-1 oraz 
        mikrofonu bezprzewodowego 1.  Komunikacja z odbiornika z mikrofonem  
        bezprzewodowym sygnalizowana jest kontrolką LED obok regulatora 4.
[5] - Regulacja siły głosu odtwarzacza MP3
[6] - Regulacja siły głosu sygnału podłączonego do wejścia MIC-2 oraz 
        mikrofonu bezprzewodowego 2.  Komunikacja z odbiornika z mikrofonem  
        bezprzewodowym sygnalizowana jest kontrolką LED obok regulatora 6.
[7] - Regulacja tonów niskich
[8] - Regulacja tonów wysokich
[9] - Wyjście komunikacyjne:
       pozwala na wysłanie sygnału do innego systemu nagłaśniającego lub nagrywanie dźwięku. 
        umożliwia podłączenie dwóch systemów BSS100 przy użyciu kabla sygnałowego jack/jack.
        Łącząc w ten sposób, sygnały podłączone do każdego z nich będą słyszalne w obu systemach

[10] Włącznik zasilania
[11] - Gniazdo zasilania 230V/50Hz z bezpiecznikiem sieciowym  0,2A 
[12] - Wskaźniki kontroli akumulatora:
          A - Kontrolka stanu ładowania akumulatora.
          B - Kontrolka stanu pracy akumulatora: 
                kolor zielony - akumulator naładowany
                kolor czerwony - akumulator rozładowany
          C - Awaria akumulatora. Kontrolka informująca o zupełnym rozładowaniu 
               akumulatora poniżej dopuszczalnej wartości 

 - Odtwarzacz audio 

 - 

Panel tylny wzmacniacza
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1. Włącznik mikrofonu
2. Wyświetlacz z zakresem częstotliwości pracy mikrofonu
3. Wyświetlacz LCD wskazujący numer kanału oraz stan zużycia baterii  
4. Komora baterii - mikrofon jest zasilany dwoma bateriami 1,5V typu A-3
    Czas pracy mikrofonu ok.. 10-godzin.
    Zasięg pracy 30m.

1. 
2. Włącznik mikrofonu
3. Regulacja siły głosu  
4. Komora baterii - transmiter jest zasilany dwoma bateriami 1,5V typu A-3
    Czas pracy mikrofonu ok. 10-godzin.

Gniazdo do podłączenia mikrofonu nagłownego

Mikrofon do ręki

Mikrofon nagłowny
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BSS-100 standardowo wyposażony jest  w mikrofony 
do ręki natomiast opcjonalnie można zastosować 

 mikrofon nagłowny. 



Odtwarzacz MP3

Patametry techniczne:
- maksymalna pojemnosc pamieci 8GB
- obslugiwane formaty audio MP3 / WMA
- tuner - odbiornik radiowy FM

2 3 4 5 4 61

1. Złącze USB do podłączenia pen-drive
2. Złącze karty SD
2. Wejście sygnałowe line-aux
4. Regulacja siły głosu
5. Odtwarzanie / Stop
6. Wybór opcji pracy odtwarzacza:
aux, pen-drive, karta SD, radio FM

Pilot - dostępne funkcje:
- załączanie i wyłączanie Mp3
- wybór trybu ptracy MP3/Bluetootch/radio/aux
- MUTE / szybkie wyciszanie
- regulacja głośności
- sterowanie opcjami wyboru utworów/programów 
- typ baterii: CR2025

GigaPort

Opcjonalny system do transmisji dźwięku 
wykorzystujący komunikację cyfrową. 
GigaPort pracuje w paśmie 5,8 GHz 
skutecznie omijającym wszelkie sygnały i 
zakłócenia radiowe. System taki zalecany 
jest do zastosowań prestiżowych wszędzie 
tam gdzie komunikacja radiowa UKF i UHF 
narażona jest na zakłócenia. Do wyboru są cztery kanały tak więc 
jednocześnie można używać czterech takich systemów. Nadajnik 
możemy podłączyć do każdego standardowego mikrofonu z gniazdem 
XLR natomiast odbiornik podłączamy do jednego z wejść MIC w 
BSS100. GigaPort ma wbudowane akumulatory ładowane przy użyciu 
standardowej ładowarki do telefonu. Zasięg pracy ok. 30m.

Odbiornik

Nadajnik



OPIS SYTEMU 
KONTROLI AKUMULATORA

EKSPLOATACJA I ŁADOWANIE
 AKUMULATORA

SYSTEM KONTROLI AKUMULATORÓW wyposazony jest w zestaw kontrolek 
informujacych o stanie i ladowaniu akumulatora. 

     Jezeli po wlaczeniu swieci sie zielona kontrolka „B”, oznacza to, ze 
akumulatory  są naladowane i ich napiecie pozwala na pracę urządzenia. 

     Czerwony kolor kontrolki „B” oznacza rozladowanie akumulatorów. W takim 
przypadku należy wzmacniacz podłączyć do sieci w celu ponownego 
naładaowania.

   Uwaga podczas pracy przy zbyt niskim stanie naładowaniu akumulatorów, 
wzmacniacz automatycznie zostanie wyciszony. Należy wówczas naładować 
akumulatory. Zaleca się aby zupełnie rozładowane akumulatory ładować przy 
wyłączonym wzmacniaczu. Samo podłączenie przewodu sieciowego do gniazda 
zasilania powoduje uruchomienie układu ładowania.

     Żółta kontrolka „C”   informuje nas o ladowaniu akumulatorów. 
Jezeli akumulatory sie naladują, to  wówczas  kontrolka ‚C” zgasnie. 

   Czerwona kontrolka BATTERY EMPTY informuje o bardzo niskim napieciu 
akumulatorów, co moze wskazywac na ich uszkodzenie lub wyeksploatowanie. 
Sytuacja taka moze miec miejsce w przypadku niewlasciwej eksploatacji sprzetu, 
to znaczy jezeli na przyklad uzytkownik przez dlugi okres czasu nie doladowywal 
akumulatorów. Istnieje mozliwosc, ze mimo swiecenia kontrolki BATTERY 
EMPTY akumulatory daje sie naladowac, lecz mógl zmniejszyc sie ich czas pracy. 
Jezeli okres dzialania wzmacniacza na akumulatorach jest zbyt krótki, to nalezy je 
wymienic na nowe. 

 

CHARGING

W celu naladowania akumulatorów nalezy polaczyc wzmacniacz przewodem 
zasilajacym do gniazdka sieciowego 230V/50Hz. Podczas ładowania zaleca się 
ustawienie wlacznika zasilania w pozycji “0”. Żółta kontrolka CHARGING 
informuje nas o ladowaniu. Czas pełnego ladowania akumulatorów wynosi okolo 
10 godzin. Po naladowaniu akumulatorów żółta kontrolka gasnie. W przypadku gdy 
akumulatory są mocno rozladowane, nie bedzie mozna uruchomic wzmacniacza 
nawet z sieci, do momentu czesciowego naladowania (okolo 10-15 minut). 
Akumulatory mogą być ładowane bez względu na ich stan napięcia - korzystniejsze 
jest częstsze doładowywanie akumulatorów niż doprowadzenie ich do mocnego 
rozładowania.  Jeśli wzmacniacz był pozostawiony na długi czas bez podłączenia 
do sieci to przed pracą na zasilaniu akumulatorowym zaleca się doładowanie 
akumulatorów.
Przy prawidlowej eksploatacji zywotnosc akumulatora wynosi ok 2-3 lata. 
Aby dostać się do akumulatorów w celu ich wymiany należy odkręcić panel tylny.



SPECYFIKACJA

Nie powinno sie pozostawiac akumulatora na dlugi czas w stanie 
rozladowania, poniewaz moze to skrócic jego zywotnosc lub 
doprowadzic do uszkodzenia!
Jezeli wzmacniacz przez dluzszy okres czasu nie jest uzywany, to 
nalezy raz w miesiacu naladowac akumulator!
Nie nalezy pozostawiać włączonego wzmacniacza na bardzo długi   
czas aż do zupełnego rozładowania akumulatora.

 Moc wyjściowa: 100W/MAX,  50W/RMS
Pasmo przenoszenia wzmacniacza:(-6dB) 50Hz-16kHz
Głośnik szerokopasmowy: 1x10” wersja Slim-10
Głośnik szerokopasmowy: 1x8” wersja Slim-8
1 lub 2 mikrofony  bezprzewodowe UHF (600M-650Hz)
Wejście MIC: 10mV/4k7
Wejście AUDIO: 700mV/47k
Wyjście liniowe / komunikacyjne do połączenia dwóch BSS100

REGULACJA BARWY TONU:
TREBLE: 10kHz  ±12dB
BASS: 80Hz  ±12dB

ZASILANIE:
sieciowe 220-240V/50Hz
akumulatorowe 24V
Typ akumulatora: 12V/2,3Ah  żelowy x 2szt
Czas pracy ciągłej na zasilaniu akumulatorowym: 
non-stop przy pełnej mocy: ok. 5-6godz
przy umiarkowanej eksploatacji ok. 8-10godz. 
Czas ładowania akumulatora przy pełnym rozładowaniu:10godz. 

 wersja Slim-8" 345 x 245 x 245mm
 wersja Slim-8"

 wersja 10" 380 x 295 x 245mm
 wersja 10"

Wymiary : (wys x sz x gł) 
Waga : 8,5kg

Wymiary : (wys x sz x gł) 
Waga : 7kg

UWAGA!



Przed pierwszym użyciem zaleca się wstępne naładowanie akumulatora przez 
czas min 8-godzin.
Nie pozostawiać urządzenia włączonego na samym zasilaniu 
akumulatorowym bez kontroli, przez czas dłuższy niż 12 godzin aby zapobiec 
przed nadmiernym rozładowaniem się akumulatora. 
Zaleca się ładowanie akumulatora po każdorazowym dłuższym użyciu 
wzmacniacza na zasilaniu akumulatorowym. 
Nie pozostawiać akumulatora przez długi okres czasu w stanie rozładowanym, 
co niekorzystnie wpływa na żywotność i pojemność akumulatora.
Nalezy chronic wzmacniacz przed nadmierną wilgocia, zalanie wzmacniacza 
plynami mo ze doprowadzic do uszkodzenia głośników lub podzespołów 
elektronicznych.
Nalezy chronic wzmacniacz, przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wzmacniacz powinien byc uzytkowany z dala od zródel nadmiernego ciepla.
Nalezy pamietac, ze zbyt glosne granie moze byc przyczyna uszkodzenia 
sluchu, dlatego nie powinno sie uzywac wzmacniacza zbyt dlugo na bardzo 
duzym poziomie glosnosci. 
Nie nalezy podejmowac napraw we wlasnym zakresie. 
Stosować akumulator o parametrach podanych w specyfikacji urządzenia.

Box Electronics  ul. Cieszyńskiego 4,  
81-881 Sopot, Poland

www.box.com.pl

RoHS

Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu stanowi, ze produkt ten nie moze byc traktowany jako odpad 
gospodarstwa domowego. Powinien byc przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zuzytego sprzetu elektrycznego i 
elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego skladowania, pomozesz zapobiec negatywnym skutkom grozacym 
srodowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku niewlasciwego skladowania. Recykling pomaga zachowac naturalne zasoby. 
W celu uzyskania dokladniejszych informacji na temat recyklingu, prosze skontaktowac sie z Twoim lokalnym urzedem 
miasta, z firma zajmujaca sie wywozem odpadów w Twoim miescie lub sklepem gdzie zakupiles produkt.

UWAGI I BEZPIECZEŃSTWO

MADE IN

EU


