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1. INLEIDING 
1.1. Inhoud van de verpakking 
� 2 satellietspeakers met ingebouwde versterker 
� 1 jack (mannetje) / 2x tulp (mannetje) kabel 
� 1 kabel voor het met elkaar verbinden van satellieten 
� 1 voedingskabel 
� Handleiding 

1.2. Specificaties 
Uitgangsvermogen (effectief) � Satellietspeakers: 2 x 15 W RMS 
Totaal vermogen 30 W RMS 

Frequentiebereik � Satellietspeakers: 60-20.000 Hz 
Functionaliteit � Rechterspeaker: 

- 1 audiouitgang voor aansluiten van linkerspeaker 
- 1 stereo tulpingang aan achterzijde speaker voor de hoofdaudioingang 
- 1 volumedraaiknop 

Voor gebruik met pc, tv, dvd-speler, cd-speler, mp3-speler 
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1.3. Aanbevelingen 
- Plaats de satellietspeakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze omvallen. 
- Maak de speakerkit nooit open omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd. 
- Deze speakerkit is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving. 
- Voorkom brand en elektrische ontlading door de speakerkit niet bloot te stellen aan: 

- regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten 
- hittebronnen als cv-radiatoren, open haard en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van 

versterkers) 
- direct zonlicht. 

- Stel de speakerkit niet bloot aan druppelend of spetterend water. 
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas met bloemen op de speakerkit. 
- Maak de voedingskabel los als de speakerkit langere tijd niet wordt gebruikt. Maak de voedingskabel los door 

de stekker vast te pakken en daar aan te trekken. Trek nooit aan de kabel zelf. 
- Zorg er voor dat de stekker van de speakerkit die in het stopcontact zit altijd goed bereikbaar is. 
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speakerkit schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het 

reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen. 
- Omdat de speakerkit uitgezet wordt door de stekker uit het stopcontact te trekken, moet deze stekker altijd 

goed bereikbaar zijn. 
- De achterkant van elke speaker is voorzien van markeringen. 
 
 
2. DE DJMONITOR 32 SPEAKERKIT INSTALLEREN 
2.1. Het plaatsen van de speakers 
1. Plaats de satellietspeakers op een bureau, tafel of kast aan weerskanten van uw monitor op minimaal 50 cm 

afstand van de zijwanden. 

2. Plaats beide speakers op gelijke afstand van de luisteraar en richt ze in de richting van de luisterpositie. 
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2.2. De speakerkit aansluiten 
1. Schakel de audiobron (pc, televisie, dvd-speler) uit waarop u de speakerset wilt aansluiten. 

- Algemeen aansluitschema: 

 
 

1. Rechterspeaker 
2. Linkerspeaker 
3. Aan/uit-schakelaar 
4. Aansluiting voedingskabel 
5. Connector voor hoofdaudioingang 
6. Connector rechtersatellietspeaker 
7. Connector linkersatellietspeaker 
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- Rechterspeaker met bediening: 

 
8. Draaiknop voor hoofdvolume 
9. Aan/uit-led 

2.2.1. Aansluiten op een pc 
- Verbind de hoofdaudioingang van de speakerkit (tulpaansluitingen achterop de rechtersatellietspeaker) met de 

groene FRONT SPEAKERS- of FRONT OUT-aansluiting van de (ingebouwde) geluidskaart van uw pc met 
behulp van de meegeleverde jack (mannetje) / 2x tulp (mannetje) kabel. 

2.2.2. Aansluiten op een tv met een koptelefoonaansluiting 
- Verbind de hoofdaudioingang van de speakerkit (tulpaansluitingen achterop de rechtersatellietspeaker) met op 

de koptelefoonaansluiting van uw tv. 

2.2.3. Aansluiten op een dvd-speler of tv met linker- en rechteraudiouitgang 
Hiervoor is een kabel met jack (vrouwtje) / 2x tulp (mannetje) nodig (niet meegeleverd - zie schema A hieronder). 

1. Sluit de jack (mannetje) / 2x tulp (mannetje) kabel aan op de jack (vrouwtje) / 2x tulp (mannetje) kabel. 

2. Sluit de witte tulpstekker van de jack (vrouwtje) / 2x tulp (mannetje) kabel aan op de betreffende audiouitgang 
van uw dvd-speler/tv. 

3. Sluit de rode tulpstekker van de jack (vrouwtje) / 2x tulp (mannetje) kabel aan op de betreffende audiouitgang 
van uw dvd-speler/tv. 
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3. DE DJMONITOR 32 SPEAKERKIT GEBRUIKEN 
1. Schakel de gewenste audiobron in (pc, televisie, dvd-speler). 

2. Steek de stekker van de voedingskabel (4) van de speakerkit in een stopcontact. 

3. Zet de Aan/uit-schakelaar (3) in de stand ON. 

4. Pas het hoofdvolume aan. 
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INFORMATIE MET BETREKKING TOT KOPERSGARANTIE 
Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A., het statutair adres gevestigd aan de Place du Granier, B.P. 
97143, 35571 Chantepie, Frankrijk, (hierna te noemen “Guillemot”) aan de de koper dat dit Hercules-product vrij zal 
zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode gelijk aan de tijd maximaal vereist om een 
restitutie/vervanging voor dit product te claimen. In landen van de Europese Unie komt dit overeen met een periode 
van twee (2) jaar vanaf het moment van levering van het Hercules-product. In andere landen komt de garantieperiode 
overeen met de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit Hercules-product te claimen zoals wettelijk 
is vastgelegd in het land waarin de koper woonachtig was op de datum van aankoop van het Hercules-product. Indien 
een dergelijk claimrecht niet wettelijk is vastgelegd in het betreffende land, geldt een garantieperiode van één (1) jaar 
vanaf datum aankoop van het Hercules-product. 
Ongeacht het hierboven gestelde, geldt voor oplaadbare batterijen een garantieperiode van zes (6) maanden vanaf 
datum aankoop. 

Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met 
Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dient het product 
te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical 
Support). 

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de koper gerepareerd of vervangen, zulks ter 
beoordeling van Technical Support. Indien het Hercules- product tijdens de garantieperiode is onderworpen aan een 
dergelijk herstel, wordt elke periode van ten minste zeven (7) dagen waarin het product niet in gebruik is, opgeteld bij 
de resterende garantieperiode (deze periode loopt vanaf de datum van verzoek van de consument voor interventie of 
vanaf de datum waarop het product in kwestie beschikbaar is gesteld voor herstel als de datum waarop het product 
ter beschikking wordt gesteld voor herstel later is dan de datum van het verzoek om interventie). Indien toegestaan 
door van toepassing zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar 
dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor vervolgschade) zich tot het repareren of vervangen van 
het Hercules-product. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijst Guillemot elke garantie af met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel. 

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of beschadigd is ten 
gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enige andere 
oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout (inclusief maar niet beperkt tot het combineren van 
het Hercules-product met enig ongeschikt element waaronder in het bijzonder voedingsadapters, oplaadbare 
batterijen, opladers of enig ander element niet geleverd door Guillemot voor dit product); (2) als het product is 
gebruikt voor enig ander doel dan thuisgebruik, zoals maar niet exclusief een professioneel of commercieel doel 
(bijvoorbeeld game rooms, training, wedstrijden); (3) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door 
Technical Support; (4) op software die onder een specifieke garantie valt; (5) op verbruiksartikelen (elementen die 
tijdens de levensduur van het product worden vervangen zoals bijvoorbeeld batterijen of pads van een headset of 
koptelefoon); (6) op accessoires (zoals bijvoorbeeld kabels, behuizingen, hoesjes, etui's, draagtassen of 
polsbandjes); (7) indien het product werd verkocht op een openbare veiling. 

Deze garantie is niet overdraagbaar. 

De wettelijke rechten van de koper die in zijn/haar land van toepassing zijn op de verkoop van consumentproducten 
worden op generlei wijze door deze garantie beperkt. 
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Aanvullende garantiebepalingen 
Gedurende de garantieperiode zal Guillemot in principe nooit reserveonderdelen leveren omdat Technical Support de 
enige partij is die bevoegd is een Hercules-product te openen en/of te herstellen (met uitzondering van een 
herstelprocedure die de klant door Technical Support gevraagd wordt uit te voeren met behulp van schriftelijke 
instructies – omdat deze procedure bijvoorbeeld eenvoudig is en het herstelproces niet vertrouwelijk is – en door het 
verstrekken aan de consument van de benodigde onderdelen, indien van toepassing). 
Gezien de innovatiecycli en om haar knowhow en handelsgeheimen te beschermen, zal Guillemot in principe nooit 
een herstelbeschrijving of reserveonderdelen verstrekken voor een Hercules-product waarvan de garantieperiode is 
verstreken. 

In de Verenigde Staten en Canada is deze garantie beperkt tot het interne mechanisme en de externe behuizing van 
dit product. In geen geval kan Guillemot of een van de bij Guillemot aangesloten ondernemingen aansprakelijk 
worden gesteld voor enige derde partij voor vervolgschade of incidentele schade als gevolg van inbreuk op expliciete 
of impliciete garantiebepalingen. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete 
garanties en uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of vervolgschade niet toegestaan. 
Het is dus mogelijk dat bovenstaande beperkingen of uitsluitingen voor u niet van toepassing is. Deze garantie 
verleent u specifieke wettelijke rechten. Anderzijds is het mogelijk dat u rechten hebt die niet in deze 
garantiebepalingen worden genoemd. Voorwaarden en condities variëren van land tot land. 

Aansprakelijkheid 
Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen 
“Guillemot”) en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door één van de 
volgende oorzaken: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is; (2) de montage-instructies niet zijn 
opgevolgd; (3) oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk (bijvoorbeeld stoten); (4) normale 
slijtage; (5) het gebruik van het product voor enig ander doel dan thuisgebruik, zoals maar niet exclusief een 
professioneel of commercieel doel (bijvoorbeeld game rooms, training, wedstrijden). Indien toegestaan onder van 
toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige 
schade aan dit product niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout (inclusief maar niet beperkt tot enige 
schade direct of indirect veroorzaakt door enige software, of door het combineren van het Hercules-product met enig 
ongeschikt element waaronder in het bijzonder voedingsadapters, oplaadbare batterijen, opladers of enig ander 
element niet geleverd door Guillemot voor dit product). 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
https://support.hercules.com 

COPYRIGHT 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van 
Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen 
zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen 
per land verschillen. 
 
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU 

In de Europese Unie: Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale 
afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische 
en/of computerapparatuur. 
Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool 
aangebracht.  
De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Door recycling en andere methoden voor 
verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een 
belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.  

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt. 
In alle andere landen: houd u aan de plaatselijk milieuwetgeving voor elektrische en elektronische apparaten. 
 
Bewaar deze informatie. De kleuren en decoraties kunnen variëren. 
Plastic bevestigingen en hechtmaterialen moeten van het product worden verwijderd voordat het wordt gebruikt. 
 
www.hercules.com 
*Alleen van toepassing in de EU en Turkije 
 

* 

* 

http://www.thrustmaster.com/
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