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1. ESITTELY 

1.1. Pakkauksen sisältö 
▪ 2 vahvistimella varustettua satelliittikaiutinta 
▪ 1 jack (uros) / 2 RCA (uros) -kaapeli 
▪ 1 liitinkaapeli satelliittikaiuttimien välille 
▪ 1 virtakaapeli 
▪ Käyttöohje 

1.2. Tiedot 
Teho (tosiasiallinen) ▪ Satelliittikaiuttimet: 2 x 15 W RMS 
Kokonaisteho 30 W RMS 

Taajuusvaste ▪ Satelliittikaiuttimet: 60 Hz – 20 kHz 
Ominaisuudet ▪ Oikea kaiutin: 

- 1 ulostulo vasenta kaiutinta varten 
- 1 RCA-sisääntulo kaiuttimen takana pää-äänen syöttöä varten 
- 1 äänenvoimakkuuden säädin 

Käyttökohteet PC, televisiot, DVD-soittimet, CD-ääni, MP3-soittimet 
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1.3. Suositukset 
- Aseta satelliittikaiuttimet tasaiselle pinnalle estääksesi niitä putoamasta. 
- Älä ikinä avaa kaiutinsettiä, sillä voit vahingoittaa sen sisäisiä komponentteja. 
- Tämä kaiutinsetti on tarkoitettu lauhkeaan ympäristöön. 
- Välttääksesi tulen tai sähköiskun riskiä pidä kaiutinsetti erossa: 

- sateesta tai kosteista paikoista, mukaan lukien nesteistä (vesi, kemialliset tuotteet tai muut nesteet), 
- lämmön lähteistä, kuten lämmityslaitteista, liesistä tai muista lämpöä tuottavista laitteista (mukaan lukien 

vahvistimet), 
- suorasta auringonvalosta. 

- Älä altista kaiutinsettiä vesipisaroille tai räiskeille. 
- Älä ikinä aseta nestettä sisältäviä astioita (lasi, maljakko...) kaiutinsetin päälle. 
- Irrota virtakaapeli, jos et aio käyttää kaiutinsettiä pitempään aikaan. Irrota virtakaapeli tarttumalla liittimeen ja 

vetämällä siitä, älä koskaan vedä johdosta. 
- Varmista, että kaiutinsetin pistokkeeseen liitetty virtajohto on helposti saatavilla. 
- Irrota kaiutinsetti ennen puhdistamista. Käytä kosteaa kangasta ja vältä käyttämästä aerosolilla täytettyjä 

puhdistimia. 
- Kaiutinsetin virtajohdolla laitteesta poistetaan virta, joten sen täytyy olla aina helposti saatavilla. 
- Merkinnät sijaitsevat kaiuttimien takana. 
 
 
2. DJMONITOR 32 -KAIUTINSETIN ASENNUS 

2.1. Kaiuttimien asemointi 
1. Aseta satelliittikaiuttimet pöydälle näytön molemmille puolille, pidä ne vähintään 50 cm päässä seinistä. 

2. Aseta kaiuttimet yhtä pitkän välimatkan päähän kuuntelijasta ja osoita ne kohti kuuntelupaikkaa. 
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2.2. Kaiutinsetin yhdistäminen 
1. Sammuta äänenlähde (PC, televisio, DVD-soitin), johon haluat yhdistää kaiutinsettisi. 

- Yleinen liitäntädiagrammi: 

 
 

1: Oikea kaiutin 
2: Vasen kaiutin 
3: On/Off-kytkin 
4: Virtaliitin 
5: Liittimet pääsyötteelle 
6: Oikean satelliittikaiuttimen liitin 
7: Vasemman satelliittikaiuttimen liitin 
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- Oikean kaiuttimen hallintapaneeli: 

 
8: Master-äänenvoimakkuuden säädin 
9: Virta-LED 

2.2.1. Tietokoneeseen yhdistäminen 
- Yhdistä kaiutinsetin pääsyöte (oikean satelliittikaiuttimen takana olevat RCA-liittimet) äänikortin tai tietokoneen 

emolevylle integroidun äänikortin vihreään etukaiutinliittimeen (FRONT SPEAKERS / FRONT OUT) mukana 
tulevalla jack (uros) / 2 RCA (uros) -kaapelilla. 

2.2.2. Televisioon yhdistäminen kuulokeliitintä käyttämällä 
- Yhdistä kaiutinsetin pääsyöte (oikean satelliittikaiuttimen takana olevat RCA-liittimet) television kuulokeliittimeen. 

2.2.3. DVD-soittimeen/televisioon yhdistäminen vasenta ja oikeaa ulostuloa 
käyttämällä 
Vaatii jack (naaras) / 2 RCA (uros) -kaapelin (ei tule mukana – katso alta diagrammi A). 

1. Yhdistä jack (uros) / 2 RCA (uros) -kaapeli jack (naaras) / 2 RCA (uros) -kaapeliin. 

2. Yhdistä jack (naaras) / 2 RCA (uros) -kaapelin valkea RCA-liitin vastaavaan ulostuloon DVD-
soittimessa/televisiossa. 

3. Yhdistä jack (naaras) / 2 RCA (uros) -kaapelin punainen RCA-liitin vastaavaan ulostuloon DVD-
soittimessa/televisiossa. 
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3. DJMONITOR 32 -KAIUTINSETIN KÄYTTÖ 
1. Käynnistä käytettävä äänenlähde (PC, televisio, DVD-soitin). 

2. Yhdistä kaiutinsetin virtakaapeli (4) sähköpistokkeeseen. 

3. Aseta On/Off-kytkin (3) ON-asentoon. 

4. Säädä master-äänenvoimakkuutta. 
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KULUTTAJAN TAKUUTIEDOT 
Maailmanlaajuinen, Guillemot Corporation S.A., jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Place du Granier, B.P. 
97143, 35571 Chantepie, France (tästä eteenpäin "Guillemot"), takaa asiakkaalle, että tämä Hercules-tuote on 
materiaaleista ja työn laadusta johtuvista vioista vapaa takuuajan verran. Kaikki toimet sen noudattamiseksi on 
nostettava tämän aikarajan sisällä. Euroopan Union jäsenvaltioissa se vastaa kahta (2) vuotta Thurstmaster-tuotteen 
toimituksesta. Muissa maissa takuuaika vastaa Hercules-tuotteen noudattamisvaatimusten aikarajaa sen maan 
asiaankuuluvien lakien mukaisesti, jonka asukas kuluttaja oli Hercules-tuotteen ostopäivänä (mikäli kyseisessä 
maassa ei ole tällaisia vaatimuksia, takuuajan kesto on yksi (1) vuosi Hercules-tuotteen ostopäivästä). 

Yllä olevasta huolimatta ladattavilla akuilla on kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. 

Mikäli tuote vaikuttaa takuuajan aikana vialliselta, ota välittömästi yhteyttä tekniseen tukeen, joka kertoo noudettavista 
toimenpiteistä. Jos vika vahvistetaan, tuote täytyy palauttaa sen ostopaikkaan (tai muuhun teknisen tuen osoit tamaan 
paikkaan). 

Tämän takuun puitteissa kuluttajan viallinen tuote joko korvataan uudella tai palautetaan toimintakuntoon teknisen tuen 
valinnan mukaan. Jos takuuajan aikana Hercules-tuotteelle tehdään korjaustoimia, mikä tahansa vähintään seitsemän 
(7) päivää kestänyt jakso, jolloin tuote ei ole käytettävissä, lisätään jäljellä olevaan takuuaikaan (jakso alkaa siitä 
päivästä, kun asiakas pyytää tukitoimia tai kun kyseessä oleva tuote luovutetaan korjattavaksi, mikäli korjaukseen 
luovuttamisen päivämäärä on myöhäisempi kuin tukitoimipyynnön). Mikäli asiaankuuluva laki sen sallii, Guillemotin ja 
sen tytäryhtiöiden täysi vastuuvelvollisuus (mukaan lukien välilliset vahingot) rajoittuvat Hercules-tuotteen toiminnan 
palauttamiseen tai sen korvaamiseen uudella. Mikäli asiaankuuluva laki sen sallii, Guillemot kiistää kaikki takuut 
tuotteen myytävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 

Tämä takuu ei ole voimassa: (1) mikäli tuotetta on muokattu, avattu, muunneltu tai se on kärsinyt vahinkoa 
epäasiallisen tai huonon käytön, huolimattomuuden, onnettomuuden, tavallisen kulumisen tai minkä tahansa muun 
syyn johdosta, joka ei liity materiaali- tai valmistusvirheisiin (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Hercules-tuotteen 
yhdistäminen epäsopivan osan kanssa, erityisesti virtalähteet, ladattavat akut, laturit tai muut tuotteet, joita Guillemot 
ei ole toimittanut tälle tuotteelle); (2) mikäli tuotetta on käytetty missä tahansa muussa kuin kotikäytössä, mukaan lukien 
ammattimaisessa tai kaupallisessa käytössä (esim. pelihuoneet, koulutus ja kilpailut); (3) mikäli vian ilmetessä teknisen 
tuen ohjeita ei ole noudatettu; (4) ohjelmistojen kohdalla, kyseisellä ohjelmistolla on erillinen takuu; (5) käyttöesineiden 
kohdalla (tuotteen eliniän aikana vaihdettavat osat: esim. kertakäyttöiset paristot, kuulokkeet tai kuuloketyynyt); (6) 
lisälaiteiden kohdalla (esim. kaapelit, kotelot, pussit, laukut ja rannekkeet); (7) mikäli tuote myytiin julkisessa 
huutokaupassa. 

Tätä takuuta ei voi siirtää. 

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin hänen maassaan, mitä tulee kuluttajatuotteiden myyntiin. 
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Ylimääräiset takuuehdot 
Takuuajan aikana Guillemot ei lähtökohtaisesti tarjoa varaosia, sillä tekninen tuki on ainoa osapuoli, joka on valtuutettu 
avaamaan ja/tai korjaamaan Hercules-tuotteita (pois lukien sellaiset korjaustoimet, joita tekninen tuki saattaa pyytää 
kuluttajaa tekemään kirjallisten ohjeiden kautta – esimerkiksi korjaustoimen yksinkertaisuuden ja salassapitotarpeiden 
puuttumisen vuoksi – ja toimittamalla kuluttajalla vaadittavat varaosat, jos ne ovat tarpeellisia).  

Innovaatiosykleistä johtuen ja suojellakseen tietotaitoaan sekä liikesalaisuuksiaan Guillemot ei lähtökohtaisesti tarjoa 
mitään tai varaosia Hercules-tuotteille, joiden takuuaika on umpeutunut. 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa tämä takuu rajoittuu tuotteen sisäisiin mekanismeihin ja ulkoisiin koteloihin. Guillemotia 
ja sen osakkuusyhtiöitä ei missään tilanteessa saa pitää vastuuvelvollisena kolmannelle osapuolelle välillisistä tai 
satunnaisista vahingoista, jotka ovat johtuneet nimenomaisten tai epäsuorien takuiden rikkomuksesta. Jotkin 
osavaltiot/provinssit eivät salli rajoituksia epäsuorien takuiden kestoon tai korvausvelvollisuuden rajauksia tai 
rajoituksia välillisissä tai satunnaisissa vahingoissa, joten yllä olevat rajoitukset ja rajaukset ei välttämättä päde 
kohdallasi. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla saattaa olla muita osavaltiosta (tai maasta tai 
provinssista) riippuvia oikeuksia. 

Vastuuvelvollisuus 
Mikäli asiaankuuluva laki sen sallii, Guillemot Corporation S.A. (tästä eteenpäin "Guillemot") ja sen tytäryhtiöt kiistävät 
vastuunsa kaikista vahingoista, jotka johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta: (1) tuotetta on muokattu, avattu 
tai muunneltu; (2) kokoamisohjeita ei ole noudatettu; (3) epäasiallisen tai huonon käytön, huolimattomuuden tai 
onnettomuuden (esim. isku) johdosta; (4) tavallisen kulumisen johdosta; (5) tuotetta on käytetty missä tahansa muussa 
kuin kotikäytössä, mukaan lukien ammattimaisessa tai kaupallisessa käytössä (esim. pelihuoneet, koulutus ja kilpailut). 
Mikäli asiaankuuluva laki sen sallii, Guillemot ja sen tytäryhtiöt kiistävät vastuunsa kaikista vahingoista, jotka eivät liity 
tuotteen materiaali- tai valmistusvirheisiin (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, ohjelmiston suoraan tai epäsuoraan 
aiheuttamat vahingot, tai yhdistämällä Hercules-tuote minkä tahansa epäsopivan osan kanssa, mukaan lukien tietyt 
virtalähteet, ladattavat akut, laturit tai muut osat, joita Guillemot ei ole toimittanut tälle tuotteelle). 
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TEKIJÄNOIKEUS 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Hercules® on Guillemot Corporation S.A.:n rekisteröity 
tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kuvitukset eivät ole sitovia. Sisältö, mallit ja 
tavaraselosteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja vaihdella maasta toiseen. 

YMPÄRISTÖNSUOJELUSUOSITUS 
Euroopan unionissa: Käyttöikänsä päätyttyä tätä tuotetta ei pidä laittaa kodin sekajätteeseen, vaan 
se tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER/WEEE) keräyspisteeseen kierrätettäväksi. 

Tämä vahvistetaan tuotteesta, käyttöohjeesta sekä pakkauksesta löytyvällä symbolilla. 

Ominaisuuksistaan riippuen materiaalit voidaan kierrättää. Voit kierrätyksen ja muun sähkö- ja 
elektroniikkaromun käsittelyn avulla auttaa merkittävästi ympäristön suojelussa.  

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa lähimmästä keräyspisteestä. 
Muissa maissa: Noudata paikallisia sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyslakeja. 

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa lähimmästä keräyspisteestä. 
Muissa maissa: Noudata paikallisia sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyslakeja. 
www.hercules.com 
* Voimassa vain EU:ssa ja Turkissa 

 

 

TEKNINEN TUKI 
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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