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1. A TERMÉKRŐL 

1.1. A csomagolás tartalma 
▪ 2 szatellit erősítő hangfal 
▪ 1 jack dugó / 2 RCA végű kábel 
▪ 1 csatlakozó kábel a két szatellit hangfalhoz 
▪ 1 áramkábel 
▪ Használati útmutató 

1.2. Technikai leírás 
Kimeneti teljesítmény  
(valós teljesítmény) ▪ Szatellit hangfal: 2 x 15 W RMS 

Totál teljesítmény 30 W RMS 

Frekvenciatartomány ▪ Szatellit hangfal: 60 Hz – 20 kHz 
Jellemzők ▪ Jobb hangsugárzó: 

- 1 audio kimenet a bal hangfal csatlakoztatásához 
- 1 sztereó RCA bemenet a hangfal hátulján, a fő audio bemenetnek 
- 1 hangerőszabályzó gomb 

Kompatibilitás PC, TV szett, DVD lejátszó, CD-Audio, MP3 lejátszó 
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1.3. Javaslatok 
- Helyezze a hangfalakat lapos felületre, hogy elkerülje a termék leesését. 
- Soha ne nyissa fel a hangfalakat, mert ezzel a belső alkatrészek sérülését veszélyezteti. 
- A hangfalakat mérsékelt időjárási körülmények között használja. 
- A termék kigyulladását és elektromos zárlatát elkerülendő a hangfalakat tartsa távol a következőktől: 

- eső vagy nedvesség, bármilyen folyadék (víz, kemikáliák vagy egyéb folyadék), 
- hősugárzótól, például fűtőtest, kemence vagy bármely hősugárzó eszköz (erősítőket is beleértve), 
- közvetlen napfény. 

- Ne használja a hangfalakat vizes környezetben (vízcseppeknek, vízfolyásnak kitéve). 
- Ne helyezzen folyadékkal teli (poharat, vázát…) a hangfal tetejére.  
- Kapcsolja ki a hangfalakat, ha nem tervezi rövid időn belül újra használni. Az áramkábelt ne a kábelnél, hanem 

a végénél fogva húzza ki a dugóból. 
- Bizonyosodjon meg afelől, hogy a hangfalszett áramforrás csatlakozója csatlakoztatva van egy külső forráshoz 

és minden esetben hozzáférhető. 
- Kapcsolja ki a hangfalakat tisztítás előtt. Használjon egy nedves ruhát a tisztításhoz, ne használjon szórófejes 

tisztítószert. 
- A hangfalszett áramforrás csatlakozója, az eszköz áramtalanítását szolgálja és minden estben 

hozzáférhetőnek kell lennie. 
- Az egyéb megjelöléseket a hangfal hátulján találja. 
 
 

2. A DJMONITOR 32 HANGFALSZETT ÜZEMBE 
HELYEZÉSE 

2.1. A hangfalak elhelyezése 
1. Helyezze a szatellit hangfalakat egy asztalra a monitor két oldalára, 50 cm távolságot tartva a faltól. 

2. Helyezze a hangfalakat egyenlő távolságra a hallgatótól és fordítsa őket a hallgató felé. 
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2.2. A hangfalszett csatlakoztatása 
1. Kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt hangforrást (PC, televízió, DVD lejátszó). 

- Általános csatlakoztatásai ábra: 

 
 

1: Jobb hangfal 
2: Bal hangfal 
3: On/Off kapcsoló (Be-és kikapcsoláshoz) 
4: Áramkábel csatlakozó 
5: Fő audio bemenet csatlakozó 
6: Jobb szatellit hangfal csatlakozó 
7: Bal szatellit hangfal csatlakozó 
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- A jobb hangfalon található kapcsolók: 

 
8: Fő hangerőszabályzó kapcsoló 
9: Működést jelző LED 

2.2.1. Csatlakozás PC-hez 
- Csatlakoztassa a hangfalszett fő bemenetét (RCA csatlakozó a jobb hangfal hátulján) a zöld FRONT 

SPEAKERS vagy FRONT OUT a hangkártyán vagy az alaplapba épített hangkártyán található 
csatlakozóba, a jack dugó / 2 RCA végű kábel segítségével. 

2.2.2. Csatlakozás fejhallgató jack dugóval rendelkező televízió szetthez 
- Csatlakoztassa a hangfalszett fő bemenetét (RCA csatlakozó a jobb hangfal hátulján) a televízión található 

fejhallgató jack dugójához. 

2.2.3. Csatlakozás Bal és Jobb audio kimenettel rendelkező DVD 
lejátszó/televízió szetthez 
Szükség van hozzá egy jack aljzattal / 2 RCA véggel rendelkező kábelre (a csomagolás nem tartalmazza – ellenőrizze 
a szöveg alatt található “A” ábrát). 

1. Csatlakoztassa a jack dugó / 2 RCA végű kábelt, a jack aljzattal / 2 RCA véggel rendelkező kábelhez. 

2. Csatlakoztassa a jack aljzattal / 2 RCA véggel rendelkező kábel fehér RCA csatlakozóját a DVD 
lejátszón/televízió szetten található megfelelő audio kimenetbe. 

3. Csatlakoztassa a jack aljzattal / 2 RCA véggel rendelkező kábel piros RCA csatlakozóját a DVD 
lejátszón/televízió szetten található megfelelő audio kimenetbe. 
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3. A DJMONITOR 32 HANGFALSZETT HASZNÁLATA 
1. Kapcsolja be a használni kívánt hangforrást (PC, televízió szett, DVD lejátszó). 

2. Dugja be a hangfal áramkábelét (4) az elektromos hálózatba. 

3. Állítsa az On/Off kapcsolót (3) ON állásba. 

4. Állítsa be a hangerőt. 
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TERMÉKSZAVATOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
A franciaországi központú Guillemot Coporation S.A. (továbbiakban “Guillemot”) (székhelyének címe: Place du 
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie, Franciaország) világszerte garantálja a vásárlóinak, hogy a Hercules által 
forgalmazott termék anyag és gyártási hibáktól mentes és a meghatározott szavatossági időn belül a termékkel 
szemben a cég eljár, ha szükséges. Az Európai Unió országain belül ez a szavatossági idő a Hercules termék 
kiszállításától számított két (2) év. Más országokban, a Hercules termékekre vonatkozó szavatossági időre azon 
helyi jogszabályok alkalmazandók, ahol a vásárló a vásárlás ideje alatt állandó jelleggel tartózkodott (ha a szóban 
forgó országnak nincsen ilyen jellegű törvénykezése, abban az esetben a Hercules termék eredeti idejének 
vásárlásától számítva a szavatossági idő egy (1) év). 

A fent meghatározottak ellenére, az akkumulátorok szavatossági ideje a vásárlástól számított hat (6) hónapon belül 
lejár. 

Amennyiben a szavatossági idő alatt a termékben meghibásodást észlel, úgy azonnal lépjen kapcsolatba a 
Vevőszolgálattal és ők megmondják mit kell tennie. Ha a meghibásodást jóváhagyják, a terméket vissza kell vinnie a 
vásárlás helyszínére (vagy a Vevőszolgálat által kijelölt helyre). 

A jótállás keretein belül, a vásárló hibás termékét a Vevőszolgálat vagy kicseréli, vagy megjavítja. Ha, a 
szavatossági időn belül a Hercules termék javítás alatt áll legalább (7) hét napig, abban az esetben, a kiesett napok 
számával a szavatossági idő meghosszabbítható (ezt az időszakot az alábbiak szerint kell számolni: vagy attól a 
dátumtól kezdve, amikor a vásárló panaszt tett vagy attól a dátumtól kezdve, amikor a termék javításra átadásra 
került, amennyiben ez a dátum nem esik egybe a panasztétel időpontjával). Ha az alkalmazandó jogszabályok 
megengedik, a Guillemot és a leányvállalatai (közvetett károkat is beleértve) egyaránt a Hercules termék 
helyreállítására vagy annak a kicserélésre kell, hogy törekedjen. Ha az alkalmazandó jogszabályok megengedik, 
Guillemot a termék felhasználhatóságával és rendeltetésével kapcsolatban nem vállal garanciát.  

A termékszavatosság nem érvényes: (1) ha a terméket bármilyen formában módosították, felnyitották, nem 
rendeltetésszerűen használták, egyéb külső sérüléseknek tették ki, gondatlanul kezelték vagy normális mértékben 
elhasználódott és az ebből fakadó károk nem vezethetőek vissza a termék gyári meghibásodásra (beleértve, de nem 
kizárólagosan azt az esetet, amikor a Hercules terméket valamilyen nem a Guillemot által forgalmazott 
tápegységgel, akkumulátorral, töltővel vagy egyéb eszközzel használták); (2) ha a terméket nem csak saját 
használatra, hanem szakmai vagy kereskedelmi célokra is felhasználták (pl.: játékszoba, tréning, versenyek); (3) ha 
a vásárló nem követte a Vevőszolgálat utasításait (4) szoftver hiba esetén. Arra más módon meghatározott jótállás 
érvényes; (5) fogyóeszközökre (olyan eszközök, amelyeket a termék élettartalma alatt kell cserélni. Pl.: eldobható 
elemek, fejhallgató vagy headset fülpárna); (6) kiegészítőkre (pl.: kábelek, tokok, tasakok, táskák, csukló rögzítők); 
(7) ha a terméket aukció során vásárolták meg. 

A jótállás nem átruházható. 

A vásárló törvényes jogaira nincs hatással a termékszavatosság, akármilyen törvények is vonatkozzanak a saját 
országában megvásárolt termékekre. 
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További termékszavatossággal kapcsolatos rendelkezések 
A szavatossági idő alatt, Guillemot semmiféle alkatrészt nem bocsájthat a vásárló részére, mivel csak a 
Vevőszolgálatnak van kizárólagos joga ahhoz, hogy felnyisson és/vagy megszereljen akármilyen Hercules terméket 
(kivételt képez az az eset, amikor a Vevőszolgálat külön írásos instrukciókkal látja el a vásárlót a szerelést illetően és 
az ehhez szükséges alkatrészeket is a rendelkezésére bocsájtja pl.: ha nagyon egyszerű és titoktartást nem igénylő 
szerelési folyamatról van szó.) 

Az innovációs ciklusra való tekintettel és a termék szabadalmának, illetve az üzleti titkának védelme érdekében, 
Guillemot nem tesz ígéretet olyan Hercules termék javítására és nem szolgáltat hozzá alkatrészt, amelynek a 
termékszavatossága már lejárt. 

Az Amerikai Egyesül Államokban és Kanadában a termékszavatosság csak a termék belső szerkezetére és a 
készülékházra terjed ki. Sem Guillemot, sem a partnerei nem vonhatóak felelősségre egy harmadik fél által, a 
közvetlen vagy közvetett garancia megszegése miatt fellépő esetleges károk miatt. Némely 
Államokban/Tartományokban nincs szabályozva, hogy mikor jár le a közvetett termékszavatosság vagy nincs 
meghatározva a felelősség mértéke vagy annak teljes kizárása közvetett vagy véletlenszerű károk okozása esetén. 
Ebben az esetben a fentebb említett szabályozások és kizárások nem vonatkoznak Önre. A termékszavatosság 
különleges törvényi jogokkal ruházza Önt fel, illetve más jogok is megilletik, amelyek államonként és 
tartományonként eltérhetnek. 

Felelősségvállalás 
Ha az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a Guillemot Corporation S.A. (továbbiakban “Guillemot”) és 
leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget, ha a károk az alábbiak szerint keletkeztek: (1) a terméket 
bármilyen formában módosították vagy felnyitották ; (2) nem tartották be az összeszerelési utasítást; (3) a terméket 
nem rendeltetésszerűen használták, egyéb külső sérüléseknek tették ki (pl.: nyomásnak), gondatlanul kezelték ; (4) a 
termék normális mértékben használódott el; (5) a terméket nem csak saját használatra, hanem szakmai vagy 
kereskedelmi célokra is felhasználták (pl.: játékszoba, tréning, versenyek). Amennyiben az alkalmazandó 
jogszabályok lehetővé teszik, úgy Guillemot és a leányvállalatai nem vállalnak felelősséget azon károkért, amelyek 
nem a termék minőségi vagy gyártási problémájából fakadnak. (beleértve, de nem kizárólagosan azt az esetet, 
amikor a károkat direkt vagy indirekt módon egy szoftver okozza vagy a Hercules terméket valamilyen nem a 
Guillemot által forgalmazott tápegységgel, akkumulátorral, töltővel vagy egyéb eszközzel használták.) 
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SZERZŐI JOG 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Minden jog fenntartva. A Hercules® a Guillemot Corporation S.A. bejegyzett 
védjegye. Minden más védjegy és termék megnevezés a tulajdonos tulajdonában áll. Az illusztrációk nem kötelező 
érvényűek. A tartalom, a design és egyéb specifikációk bármikor módosíthatók további értesítés nélkül és 
országonként eltérhetnek. 

KÖRNYEZETVÉDELMI AJÁNLÁS 
Az Európai Unión belül: ha a termék élettartama lejárt, ne dobja ki a háztartási szeméttel együtt, 
hanem adja le egy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafelhasználásáért 
felelős gyűjtőponton. (WEEE) 
Ezt az alábbi ikon is jelöli, amit a terméken, használati útmutatón és csomagoláson is megtalál. 

Az anyag sajátosságaitól függően, újrafelhasználásra lehet alkalmas. Az újrafelhasználással és 
azzal, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladék megsemmisítésének a módját követi, jelentősen 
hozzájárul a környezete védelméhez. Lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, hogy hol található az Önhöz 
legközelebbi gyűjtőpont. 

Nem Európai Uniós országokban: Vegye figyelembe a helyi elektromos és elektronikus hulladék újrafelhasználásra 
vonatkozó törvényt. 

Őrizze meg a tájékoztatót. A színek és díszítés eltérhetnek.  
Távolítsa el a műanyag rögzítőket és ragasztószalagokat a használatba vétel előtt. 
www.hercules.com 
* EU-ban és Törökországban alkalmazható 

 

 

VEVŐSZOLGÁLAT 
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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