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1. INTRODUKTION 

1.1. Innehåll i förpackningen 
� Två förstärkta satellithögtalare 
� En teleplugg (hane) / 2 RCA (hane)-kabel 
� En anslutningskabel mellan satellithögtalarna 
� En strömkabel 
� Bruksanvisning 

1.2. Specifikationer 
Uteffekt (effektiv effekt) � Satellithögtalarna: 2 x 15 W RMS 

Total effekt 30 W RMS 

Frekvensomfång � Satellithögtalarna: 60 Hz – 20 kHz 
Funktioner � Höger högtalare: 

- En ljudutgång för anslutning av vänster högtalare 
- En stereo-RCA-ingång på baksidan av högtalaren för huvudingången 
- Ett volymreglage 

För användning med PC, TV-apparater, DVD-spelare, CD-Audio, MP3-spelare 
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1.3. Rekommendationer 
- Sätt satellithögtalarna på en plan yta för att undvika risken att högtalarna välter. 
- Öppna aldrig högtalarkitet eftersom du riskerar att skada dess inre komponenter. 
- Detta högtalarkit är avsett att användas i en tempererad miljö. 
- För att förhindra risken för brand eller elektrisk urladdning ska du hålla högtalarkittet borta från: 

- regn eller fuktighet samt alla vätskor (vatten, kemiska produkter eller andra vätskor), 
- värmekällor som värmeelement, spisar eller andra värmeproducerande anordningar (inklusive 

förstärkare), 
- direkt solljus. 

- Droppa och skvätt inte vatten på högtalarkittet. 
- Ställ aldrig föremål fyllda med vätska (ett glas, en vas...) på högtalarkittet. 
- Dra ut strömkabeln om du inte tänker använda högtalarkittet under längre perioder. För att dra ut strömkabeln 

tar du tag i och drar i kontakten; dra aldrig i själva kabeln. 
- Kontrollera att högtalarkittets strömkontakt är ansluten till ett eluttag och lätt att komma åt. 
- Frånkoppla högtalarkittet innan du rengör det. Använd en fuktig trasa och undvik att använda aerosolbaserade 

rengöringsmedel. 
- Högtalarkittets strömkontakt stänger av enheten och måste därför alltid vara lättåtkomlig. 
- Produktmärkningar sitter på baksidan av högtalarna. 
 
 

2. INSTALLERA HÖGTALARKITTET DJMONITOR 32 

2.1. Placera högtalarna 
1. Sätt satellithögtalarna på ett skrivbord på båda sidorna av din skärm och minst 50 cm från sidoväggarna. 

2. Placera högtalarna på ett lika långt avstånd från lyssnaren och rikta dem mot lyssningspositionen. 
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2.2. Ansluta högtalarkittet 
1. Stäng av ljudkällan (PC, TV, DVD-spelare) som du vill ansluta högtalarkittet till. 

- Generellt kopplingsschema: 

 

 

1: Höger högtalare 
2: Vänster högtalare 
3: På/Av-knapp 
4: Strömkontakt 
5: Kontakter för huvudingången 
6: Kontakt för höger satellithögtalare 
7: Kontakt för vänster satellithögtalare 
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- Höger högtalare med kontroller: 

 
8: Huvudvolymreglage 
9: Strömlampa 

2.2.1. Anslutning till en PC 
- Använd den medföljande teleplugg (hane) / 2 RCA (hane)-kabeln för att ansluta högtalarkittets huvudingång (RCA-

kontakterna på baksidan av höger satellithögtalare) till den gröna FRONT SPEAKERS- eller FRONT OUT-
kontakten på ditt ljudkort eller på ljudkortet som är inbyggt i din dators moderkort. 

2.2.2. Anslutning till en TV utrustad med ett hörlursuttag 
- Anslut högtalarkittets huvudingång (RCA-kontakterna på baksidan av höger satellithögtalare) till hörlursuttaget på 

din TV. 

2.2.3. Anslutning till en DVD-spelare/TV utrustad med höger och vänster 
ljudutgångar 
Kräver en teleplugg (hona) / 2 RCA (hane)-kabel (ingår ej – se bild A nedan). 

1. Anslut din teleplugg (hane) / 2 RCA (hane)-kabel till teleplugg (hona) / 2 RCA (hane)-kabeln. 

2. Anslut den vita RCA-kontakten på teleplugg (hona) / 2 RCA (hane)-kabeln till motsvarande ljudutgång på din 
DVD-spelare/TV. 

3. Anslut den röda RCA-kontakten på teleplugg (hona) / 2 RCA (hane)-kabeln till motsvarande ljudutgång på din 
DVD-spelare/TV. 
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3. ANVÄNDA HÖGTALARKITTET DJMONITOR 32 
1. Slå på den ljudkälla du vill använda (PC, TV, DVD-spelare). 

2. Anslut högtalarkittets strömkabel (4) till ett eluttag. 

3. Sätt På/Av-knappen (3) till ON. 

4. Justera huvudvolymen. 
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GARANTIINFORMATION 
Guillemot Corporation S.A., med säte i Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie, Frankrike (hädanefter 
"Guillemot") garanterar globalt för konsumenten att denna Hercules-produkt ska vara fri från defekter i material och 
utförande, under en garantiperiod som motsvarar tidsgränsen för att vidta åtgärder mot Guillemot om konsumenten 
anser att produkten inte är fri från defekter i material och utförande. I länderna i Europeiska unionen motsvarar detta 
en period på två (2) år från leveransen av Hercules-produkten. I andra länder motsvarar garantiperioden tidsgränsen 
för att vidta åtgärder mot Guillemot om konsumenten anser att Hercules-produkten inte är fri från defekter i material 
och utförande enligt de lagar som gäller i landet där konsumenten var bosatt vid inköpsdatumet för Hercules-produkten 
(om ingen sådan åtgärd existerar i det motsvarande landet ska garantiperioden vara ett (1) år från ursprungligt 
inköpsdatum av Hercules-produkten). 
Trots ovanstående omfattas laddningsbara batterier av en garantiperiod på sex (6) månader från ursprungligt 
inköpsdatum. 

Om produkten skulle visa sig vara defekt under garantiperioden ska du genast kontakta tekniska supporten som då 
informerar om hur du går vidare. Om defekten bekräftas måste produkten returneras till inköpsstället (eller annat ställe 
angivet av tekniska supporten). 

Inom ramen för denna garanti ska konsumentens defekta produkt, efter tekniska supportens gottfinnande, antingen 
ersättas eller repareras så att den fungerar. Om Hercules-produkten under garantiperioden är föremål för sådan 
renovering, ska alla perioder på minst sju (7) dagar under vilka produkten inte kan användas läggas till återstående 
garantiperiod (denna period löper från det datum då konsumenten bad om service eller från det datum då produkten 
ifråga gjorts tillgänglig för reparation, om datumet då produkten gjorts tillgänglig för reparation ligger efter datumet då 
konsumenten bad om service). Om det är tillåtet enligt gällande lag är Guillemot och dess dotterbolags fulla ansvar 
(inklusive följdskador) begränsat till att reparera eller ersätta Hercules-produkten. Om det är tillåtet enligt gällande lag 
frånsäger sig Guillemot alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. 

Garantin gäller inte: (1) om produkten har modifierats, öppnats, ändrats eller skadats till följd av olämplig användning 
eller missbruk, försumlighet, olycka, normalt slitage eller annan orsak som inte är relaterad till material- eller 
tillverkningsfel (inklusive, men inte begränsat till, att kombinera Hercules-produkten med någon olämplig del, i 
synnerhet nätaggregat, laddningsbara batterier, laddare, eller andra delar som Guillemot inte tillhandahåller för denna 
produkt); (2) om produkten har använts för annan användning än hemanvändning, inklusive för professionella eller 
kommersiella ändamål (t.ex. spelrum, träning, tävlingar); (3) om instruktionerna från teknisk support inte följs; (4) 
programvara, då programvaran har en egen garanti; (5) förbrukningsvaror (delar som byts ut under produktens 
livslängd: t.ex. engångsbatterier eller öronkuddar till headset eller hörlurar); (6) tillbehör (t.ex. kablar, fodral, påsar, 
väskor, handledsremmar); (7) om produkten såldes på e offentlig auktion. 

Denna garanti är inte överlåtbar. 

Konsumentens juridiska rättigheter med avseende på lagar som gäller för försäljning av konsumentvaror i hens land 
påverkas inte av denna garanti. 
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Ytterligare garantibestämmelser 
Under garantiperioden ska Guillemot i princip inte tillhandahålla några reservdelar eftersom teknisk support är den 
enda part med behörighet att öppna och/eller renovera Hercules-produkter (med undantag för renoveringar som 
teknisk support ber konsumenten att utföra med hjälp av skriftliga instruktioner – till exempel om renoveringen är enkel 
och ej konfidentiell – och genom att i gällande fall förse konsumenten med de reservdelar som behövs).  
Med tanke på dess innovationscykler och för att skydda dess kunskaper och affärshemligheter, ska Guillemot i princip 
inte tillhandahålla några renoveringsinstruktioner eller reservdelar för någon Hercules-produkt vars garantiperiod har 
löpt ut. 

I USA och Kanada är denna garanti begränsad till produktens interna mekanism och externa hölje. Guillemot eller dess 
dotterbolag ska under inga omständigheter hållas ansvariga av tredje part vad gäller eventuella följdskador eller 
oförutsedda skador som uppstår till följd av brott mot uttryckliga eller underförstådda garantier. Vissa 
delstater/provinser tillåter inte att man begränsar hur länge en underförstådd garanti varar eller att man utesluter eller 
ansvarsbegränsar följdskador eller oförutsedda skador, så ovanstående begränsningar eller uteslutningar kanske inte 
gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från 
delstat till delstat eller provins till provins. 

Ansvar 
Om det är tillåtet enligt gällande lag frånsäger sig Guillemot Corporation S.A. (hädanefter "Guillemot") och dess 
dotterbolag allt ansvar för eventuella skador orsakade av följande: (1) produkten har modifierats, öppnats eller ändrats; 
(2) underlåtenhet att följa monteringsanvisningarna; (3) olämplig användning eller missbruk, försumlighet, en olycka 
(t.ex. att produkten tappas); (4) normalt slitage; (5) produkten har använts för annan användning än hemanvändning, 
inklusive för professionella eller kommersiella ändamål (t.ex. spelrum, träning, tävlingar). Om det är tillåtet enligt 
gällande lag frånsäger sig Guillemot och dess dotterbolag allt ansvar för eventuella skador som inte är relaterade till 
material- eller tillverkningsfel när det gäller produkten (inklusive, men inte begränsat till, skador som direkt eller indirekt 
orsakats av någon programvara eller genom att kombinera Hercules-produkten med någon olämplig del, i synnerhet 
nätaggregat, laddningsbara batterier, laddare, eller andra delar som Guillemot inte tillhandahåller för denna produkt). 
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UPPHOVSRÄTTSSKYDD 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Med ensamrätt Hercules® är ett registrerat varumärke som tillhör Guillemot 
Corporation S.A. Alla andra varumärken erkänns härmed och tillhör sina respektive ägare. Illustrationer är inte 
bindande. Innehåll, konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande och kan variera från land 
till land. 

MILJÖSKYDD 
I Europeiska unionen: När produkten har slutat fungera ska den inte slängas i vanligt hushållsavfall, 
utan kasseras vid en uppsamlingsplats för bortskaffandet av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) 
för återvinning. 

Detta bekräftas av symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen.  

Beroende på dess egenskaper kan materialet kanske återvinnas. Genom återvinning och andra sätt 
att hantera elektriskt och elektroniskt avfall kan du göra ett viktigt bidrag till att hjälpa till att skydda miljön.  

Kontakta dina lokala myndigheter för information om uppsamlingsplatsen som är närmast dig. 

För alla andra länder: Följ lokala återvinningslagar för elektriskt och elektroniskt avfall. 

 
Behåll denna information. Färger och dekorationer kan variera. 
Plastfästen och lim/klister/tejp bör avlägsnas från produkten innan den används. 
www.hercules.com 
*Gäller endast EU och Turkiet 

 

 

TEKNISK SUPPORT 
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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