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 מבוא .1
 תוכן האריזה 1.1

 רמקולי לוויין מוגברים 2 �
 עם שני מחברים (זכר) RCAמחבר (זכר)/ כבל  1 �
 כבל חיבור בין רמקולי הלוויין 1 �
 כבל חשמל 1 �
 מדריך למשתמש �

 מפרט 1.2
 x15 W RMS 2  :רמקולי לווין � )הספק אפקטיבי(הספק מוצא 

 W RMS 30 כ הספק"סה

 Hz – 20 kHz 60: רמקולי לוויין � תגובת תדר
 :רמקול ימני � תכונות

 מוצא אודיו לחיבור לרמקול השמאלי 1 -
לכניסת האודי , כניסת סטריאו בחלק האחורי של הרמקול 1 -

 הראשית
 חוגת בקרת ווליום 1 -

 MP3, נגני DVD ,CD-Audio, טלוויזיות, נגני PC לשימוש עם
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 המלצות 1.3
 הניחו את רמקולי הלוויין שלכם על משטח שטוח כדי למנוע סכנת נפילה. -
 לפתוח את ערכת הרמקולים שלכם שכן אתם מסתכנים בגרימת נזק לרכיבים הפנימיים שלהם.אין  -
 ערכת הרמקולים מיועדת לשימוש בסביבה ממוזגת. -
 למניעת סכנת אש או פריקה חשמלית, הרחיקו את ערכת הרמקולים שלכם מ: -

 גשם או לחות, וכן מנוזלים (מים, מוצרים כימיים או נוזלים אחרים), -
 מקורות חום כגון תנורים או כל התקן אחר המפיק חום (לרבות מגברים), -
 שמש ישירה. -

 אין לחשוף את ערכת הרמקולים שלכם לנזילות או התזות מים. -
 אין להניח על ערכת הרמקולים שלכם כלי המכיל נוזל (כוס, אגרטל...). -
ם למשך זמן יש לנתק את כבל החשמל אם אינכם מתכננים להשתמש בערכת הרמקולים שלכ -

 ממושך. לניתוק כבל החשמל, החזיקו ומשכו את התקע; לעולם אין למשוך את הכבל עצמו.
 וודאו שהתקע החשמלי בערכת הרמקולים שמחובר לשקע חשמלי נגיש בקלות. -
 יש לנתק את ערכת הרמקולים לפני הניקוי. השתמשו במטלית לחה והימנעו משימוש בתרסיסים. -
 לים משמש לכיבוי ההתקן, לכן עליו להיות נגיש בכל עת.תקע החשמל של ערכת הרמקו -
 סימונים מופיעים בחלק האחורי של הרמקולים. -
 
 

 DJMONITOR 32התקנת ערכת הרמקולים  .2

 מיקום הרמקולים 2.1
ס"מ  50הניחו את רמקולי הלוויין על שולחן משני צידי המסך תוך שמירה על מרחק מינימלי של  .1

 מהקירות.

 הניחו את הרמקולים במרחק שווה מהמאזין והפנו אותם לכיוון ההאזנה. .2
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 חיבור ערכת הרמקולים 2.2
 מקולים שלכם.) אליו אתם רוצים לחבר את ערכת הרDVD, טלוויזיה, נגן PCכבו את מקור האודיו ( .1

 :תרשים חיבור כללי -

 
 

 רמקול ימני :1
 רמקול שמאלי :2
 ON/OFFכפתור  :3
 מחבר כוח :4
 מחברים לכניסת אודיו ראשי :5
 מחבר רמקול לווייני ימני :6
 מחבר רמקול לווייני ימני :7
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 :רמקול ימני עם בקרים -

 
 חוגת בקרת ווליום ראשי :8
9: LED כוח 

 PC-חיבור ל 2.2.1
בחלק האחורי של רמקול  RCAחברו את הכניסה הראשית בערכת הרמקולים שלכם (מחברי  -

הירוק בכרטיס הקול שלכם או  FRONT OUTאו  FRONT SPEAKERSהלוויין הימני) למחבר 
עם שני מחברים  RCA בכבלבכרטיס הקול המשולב בלוח האם של המחשב שלכם תוך שימוש 

 (זכר).

 מחבר לאוזניותחיבור לטלוויזיה המצוידת ב 2.2.2
בחלק האחורי של רמקול  RCAחברו את הכניסה הראשית של ערכת הרמקולים שלכם (מחברי  -

 הלוויין הימני) למחבר האוזניות בטלוויזיה שלכם.

 טלוויזיה המצוידת במוצאי אודיו שמאל וימין/DVDחיבור לנגן  2.2.3
 להלן). A עיינו בתרשים -עם שני מחברים זכר (לא כלול  RCAדרוש מחבר נקבה/כבל 

 דו מחברי זכר RCAדו מחברי למחבר הנקבה/כבל  RCAחברו את מחבר הזכר/כבל  .1

מחברים זכר למוצא האודיו המתאים  2עם  RCAהלבן במחבר הנקבה/כבל  RCA-חברו את מחבר ה .2
 טלוויזיה שלכם./DVD-בנגן ה

מחברים זכר למוצא האודיו  2עם  RCAהאדום במחבר הנקבה/כבל  RCA-חברו את מחבר ה .3
 טלוויזיה שלכם./DVD-המתאים בנגן ה
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 שלכם DJMONITOR 32שימוש בערכת הרמקולים  .3
 ).DVD, טלוויזיה, נגן PCהדליקו את מקור האודיו בו תרצו להשתמש ( .1

 לשקע חשמלי. )4(חברו את כבל החשמל של ערכת הרמקולים שלכם  .2

 .ONלמצב  )On/Off )3העבירו את מתג  .3

 כיוון הווליום הראשי. .4
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 פרטי אחריות
 

 Place du Granier, B.P. 97143-, שמשרדיה הרשומים ב.Guillemot Corporation S.Aברחבי העולם, 
35571, Chantepie, France " :להלן)Guillemot מתחייבת לצרכן ברחבי העולם כי מוצר ("Hercules 

זה יהיה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה למשך תקופת אחריות התואמת את פרק הזמן להגשת תביעת 
) ממועד אספקת 2במדינות האיחוד האירופי, פרק הזמן האמור הוא שנתיים ( תאימות ביחס למוצר זה.

ות אחרות, תקופת האחריות תואמת את פרק הזמן להגשת תביעת תאימות במדינ .Herculesמוצר 
-על פי החוקים החלים במדינה בה התגורר הצרכן בעת רכישת מוצר ה Hercules-ביחס למוצר ה

Hercules ) מתאריך 1(בהיעדר הגדרה כאמור במדינה הרלוונטית, תקופת האחריות תהיה לשנה אחת (
 ).Hercules-הרכישה המקורי של מוצר ה

) חודשים מתאריך הרכישה 6על אף האמור לעיל, סוללות נטענות מכוסות בתקופת אחריות בת שישה (
 המקורי.

במקרה והמוצר נראה פגום במהלך תקופת האחריות, פנו מייד למחלקת התמיכה הטכנית, אשר תספק 
הרכישה (או לכל מקום לכם הוראות להמשך הטיפול. אם הפגם מאומת, יש להחזיר את המוצר לנקודת 

 אחר שייקבע על ידי מחלקת התמיכה הטכנית).

במסגרת אחריות זו, המוצר הפגום של הצרכן יוחלף או יתוקן על פי בחירת מחלקת התמיכה הטכנית. 
) ימים בהם 7נמצא בתיקון, כל תקופה עד שבעה ( Hercules-אם, במהלך תקופת האחריות, מוצר ה

יתרת תקופת האחריות (התקופה מתחילה עם בקשת הצרכן להתערבות המוצר אינו בשימוש, תוסף ל
או מהתאריך בו המוצר נמסר לתיקון, אם התאריך בו המוצר נמסר לתיקון הוא אחרי תאריך בקשת 

וחברות הבת שלה  Guillemotבמידה והדבר מותר על פי החוק החל, מלוא החבות של  ההתערבות).
במידה והדבר  לפעולה או החלפתו. Hercules-החזרת מוצר ה(לרבות נזקים  תוצאתיים) מוגבלת ל

 מסירה כל אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. Guillemotמותר על פי החוק החל, 

) אם המוצר שונה, נפתח, עודכן או ניזוק כתוצאה משימוש בלתי הולם, רשלנות, 1(האחריות לא תחול: 
ו קשור בפגם בחומרים או בייצור (לרבות, אך ללא הגבלה, תאונה, בלאי סביר או כל גורם אחר שאינ

עם כל מרכיב בלתי הולם, לרבות בעיקר ספקי כוח, סוללות נטענות, מטענים או  Herculesשילוב מוצר 
) אם המוצר שימש לכל מטרה שהיא מעבר Guillemot) ;(2כל רכיב אחר שאינו מסופק למוצר זה על ידי 

) 3מקצועיות או מסחריות (למשל, חדרי משחקים, הדרכה, תחרויות); ( לשימוש ביתי, לרבות למטרות
) על תוכנה, כאשר התוכנה כפופה 4במקרה של אי עמידה בהוראות ממחלקת התמיכה הטכנית; (

) לרכיבים מתכלים (רכיבים שיוחלפו לאורך חיי המוצר: כגון סוללות חד פעמיות, 5לאחריות ספציפית; (
) אם המוצר 7) על אביזרים (כגון כבלים, מארזים, תיקים, רצועות); (6ניות); (אוזניות או רפידות לאוז
 נמכר במכירה פומבית.

 האחריות אינה ניתנת להעברה.

אחריות זו לא תשפיע על הזכויות החוקיות של הצרכנים ביחס לחוקים החלים על מכירת מוצרי צריכה 
 בארץ שלהם.
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 הוראות אחריות נוספות
לא תספק חלקי חילוף באופן עקרוני שכן מחלקת התמיכה הטכנית היא  Guillemotבתקופת האחריות, 

שהוא (לא כולל נהלי טיפול שעשויה מחלקת  Herculesהגוף היחיד המוסמך לפתוח ו/או לתקן כל מוצר 
למשל, בשל פשטות התיקון והיעדר הסודיות  -התמיכה הטכנית לבקש מהצרכנים בהוראות בכתב 

  ותוך אספקת חלק(י) החילוף לצרכנים כנדרש, בהתאם לעניין). -בתהליך התיקון 
לא  Guillemotבהתחשב במחזורי החדשנות שלה ובמטרה להגן על הידע והסודות המסחריים שלה, 

 שתקופת האחריות לגביו פקעה. Herculesתספק, באופן עקרוני, כל הודעת תיקון או חלקי חילוף למוצר 

והחברות  Guillemotדה, אחריות זו מוגבלת למנגנון הפנימי ולזיווד החיצוני של המוצר. בארה"ב ובקנ
השותפות לה לא תהיינה אחראיות כלפי צד שלישי בגין נזקים תוצאתיים או נלווים הנובעים מתוך 

ישנן מדינות/מחוזות שאינן מאשרות הגבלה על תקופת  ההפרה של כל התחייבות מפורשת או מרומזת.
ות מרומזת או החרגה או הגבלת חבות בגין נזקים תוצאתיים או נלווים, לכן ייתכן כי ההגבלות או אחרי

ההחרגות לעיל אינן חלות עליכם. האחריות מקנה לכם זכויות חוקיות ספציפיות וייתכן שעומדות 
 לרשותכם זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה או ממחוז למחוז.

 חבות
") וחברות הבת שלה Guillemot(להלן: " .Guillemot Corporation S.Aל פי חוק, במידה והדבר מותר ע

) המוצר שונה, נפתח או עודכן; 1( מסירות כל חבות בגין נזקים שנגרמו על ידי אחד או יותר מהבאים:
) שימוש בלתי הולם או בלתי ראוי, רשלנות, תאונה (כגון 3) אי עמידה בהוראות ההרכבה; (2(

)  שימוש לכל מטרה שהיא מעבר לשימוש ביתי, לרבות למטרות 5) בלאי סביר; (4(התנגשות); 
במידה והדבר מותר על פי חוק, מקצועיות או מסחריות (למשל, חדרי משחקים, הדרכה, תחרויות). 

Guillemot  וחברות הבת שלה מסירות על חבות בגין נזקים שאינם קשורים בפגם בחומרים או בייצור
(לרבות, אך ללא הגבלה, נזקים שנגרמו על ידי תוכנה כלשהי באופן ישיר או עקיף, או משילוב מוצר 

Hercules עם כל מרכיב בלתי הולם, לרבות בעיקר ספקי כוח, סוללות נטענות, מטענים או כל רכיב אחר 
 ).Guillemotשאינו מסופק למוצר זה על ידי 
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 זכויות יוצרים

 ©2019 Guillemot Corporation S.A. .כל הזכויות שמורות Hercules®  הוא סימן מסחרי רשום של
Guillemot Corporation S.A.  .האיורים  כל שאר הסימנים המסחריים הם בבעלות המחזיקים בהם

 אינם מחייבים. תוכן, עיצובים ומפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה ועשויים להשתנות ממדינה למדינה.

 המלצת איכות הסביבה
באיחוד האירופי: עם סיום חיי המוצר, אין להשליך אותו ביחד עם פסולת ביתית, אלא 

) לצורך WEEEאלקטרונית (למסור אותו לתחנת איסוף להשלכת פסולת חשמלית או 
 מחזור.

 הוראה זו מצוינת באמצעות הסימן המופיע על המוצר, מדריך השימוש או האריזה. 

בהתאם לתכונותיהם, ניתן למחזר את החומרים. באמצעות מחזור ועיבוד פסולת 
 חשמלית או אלקטרונית, תוכלו לתרום באופן משמעותי להגנה על הסביבה. 

 יות למידע בנושא נקודת האיסוף הקרובה אליכם.אנא פנו לרשויות המקומ

 בכל שאר המדינות: יש לפעול על פי חוקי המחזור המקומיים ביחס לציוד חשמלי ואלקטרוני.

 
 יש לשמור מידע זה. הצבעים והעיטורים עשויים להשתנות.
 יש להסיר מחברי פלסטיק ודבקים מהמוצר לפני השימוש.

www.hercules.com 
 *רלוונטי רק לאיחוד האירופי ולטורקיה

 

 

 תמיכה טכנית
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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