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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Conteúdo da embalagem 
� 2 altifalantes satélites amplificados 
� 1 cabo de jaque (macho)/2 RCA (machos) 
� 1 cabo de ligação entre os altifalantes satélites 
� 1 cabo de alimentação 
� Manual do utilizador 

1.2. Especificações 
Potência de saída (potência efetiva) � Altifalantes satélites: 2 x 15 W RMS 
Potência total 30 W RMS 

Frequência de resposta � Altifalantes satélites: 60 Hz-20 kHz 
Características � Altifalante direito: 

- 1 saída de áudio para ligar o altifalante esquerdo 
- 1 entrada RCA estéreo na parte posterior do altifalante, para a entrada 
de áudio principal 
- 1 manípulo de controlo do volume 

Para utilizar com PC, televisores, leitores de DVD, CD-Audio, leitores de MP3 
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1.3. Recomendações 
- Coloque os altifalantes satélites sobre uma superfície plana para evitar o risco de os altifalantes caírem. 
- Nunca abra o kit de altifalantes, caso contrário poderá danificar os respetivos componentes internos. 
- O kit de altifalantes destina-se a ser utilizado num ambiente temperado. 
- A fim de evitar o risco de incêndio ou descarga elétrica, mantenha o kit de altifalantes afastado de: 

- Chuva ou humidade, assim como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros 
líquidos), 

- Fontes de calor, como aquecedores, fogões ou quaisquer outros dispositivos geradores de calor 
(incluindo amplificadores), 

- Luz solar direta. 
- Não exponha o kit de altifalantes a gotejamentos ou salpicos de água. 
- Nunca coloque qualquer objeto cheio com líquido (copo, vaso, etc.) em cima do kit de altifalantes. 
- Desligue o cabo de alimentação se não tenciona utilizar o kit de altifalantes durante um longo período de 

tempo. Para desligar o cabo de alimentação, segure na ficha e puxe-a; nunca puxe pelo próprio cabo. 
- Certifique-se de que a ficha de alimentação do kit de altifalantes ligada a uma tomada elétrica permanece 

facilmente acessível. 
- Desligue o kit de altifalantes antes de limpá-lo. Utilize um pano humedecido e evite utilizar produtos de limpeza 

à base de aerossóis. 
- A ficha de alimentação do kit de altifalantes serve para desligar o dispositivo, pelo que deve estar sempre 

facilmente acessível. 
- As marcas estão situadas na parte posterior dos altifalantes. 
 
 
2. INSTALAR O KIT DE ALTIFALANTES DJMONITOR 32 
2.1. Posicionar os altifalantes 
1. Coloque os altifalantes satélites em cima de uma secretária de cada lado do monitor, mantendo-os a pelo 

menos 50 cm de distância das paredes laterais. 

2. Coloque os altifalantes a uma distância igual desde o ouvinte e aponte-os na direção da posição de audição. 
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2.2. Ligar o kit de altifalantes 
1. Desligue a fonte de áudio (PC, televisor, leitor de DVD) à qual pretende ligar o conjunto de altifalantes. 

- Diagrama de ligação geral: 

 
 

1: Altifalante direito 
2: Altifalante esquerdo 
3: Interruptor para ligar/desligar 
4: Conector de alimentação 
5: Conectores para a entrada de áudio principal 
6: Conector do altifalante satélite direito 
7: Conector do altifalante satélite esquerdo 
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- Altifalante direito com controlos: 

 
8: Manípulo de controlo do volume 
9: LED de alimentação 

2.2.1. Ligação a um PC 
- Ligue a entrada principal (conectores RCA na parte posterior do altifalante satélite direito) do kit de altifalantes 

ao conector FRONT SPEAKERS ou FRONT OUT verde da placa de som ou da placa de som integrada na 
placa principal do computador utilizando o cabo de jaque (macho)/2 RCA (machos). 

2.2.2. Ligação a um televisor equipado com um jaque para auscultadores 
- Ligue a entrada principal (conectores RCA na parte posterior do altifalante satélite direito) do kit de altifalantes 

ao jaque para auscultadores no televisor. 

2.2.3. Ligação a um leitor de DVD/televisor equipado com saídas de áudio 
esquerda e direita 
Requer um cabo de jaque fêmea/2 RCA machos (não incluído; consulte o diagrama A, abaixo). 

1. Ligue o cabo de jaque macho/2 RCA machos ao cabo de jaque fêmea/2 RCA machos. 

2. Ligue o conector RCA branco do cabo de jaque fêmea/2 RCA machos à saída de áudio correspondente no leitor 
de DVD/televisor. 

3. Ligue o conector RCA vermelho do cabo de jaque fêmea/2 RCA machos à saída de áudio correspondente no 
leitor de DVD/televisor. 
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3. UTILIZAR O KIT DE ALTIFALANTES DJMONITOR 32 
1. Ligue a fonte de áudio que pretende utilizar (PC, televisor, leitor de DVD). 

2. Ligue o cabo de alimentação do kit de altifalantes (4) a uma tomada elétrica. 

3. Coloque o interruptor para ligar/desligar (3) em ON. 

4. Ajuste o volume principal. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA PARA O CONSUMIDOR 
A Guillemot Corporation S.A., com sede social sita em Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie, França (a 
seguir designada como “Guillemot”) garante a nível mundial ao consumidor que este produto Hercules está livre de 
defeitos em termos de materiais e fabrico durante um período de garantia que corresponde ao limite de tempo para 
intentar uma ação de conformidade relativamente a este produto. Nos países da União Europeia, isto corresponde a 
um período de dois (2) anos desde a entrega do produto Hercules. Noutros países, o período de garantia 
corresponde ao limite de tempo para intentar uma ação de conformidade relativamente ao produto Hercules de 
acordo com a legislação em vigor do país no qual o consumidor residia à data de compra do produto Hercules (se a 
dita ação não existir no país correspondente, então o período de garantia será de um (1) ano a partir da data de 
compra original do produto Hercules. 
Não obstante o supracitado, as baterias recarregáveis estão cobertas por um período de garantia de seis (6) meses 
a partir da data de compra original. 
 
No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte 
Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao 
respetivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico). 
 
No âmbito da presente garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será 
substituído ou reparado. Se, durante o período da garantia, o produto Hercules for submetido à dita reparação, 
qualquer período mínimo de (7) dias durante o qual o produto estiver fora de serviço será adicionado ao período da 
garantia restante (este período decorre desde a data do pedido intervenção pelo consumidor ou desde a data em 
que o produto em questão é disponibilizado para reparação, se a data em que o produto é disponibilizado para 
reparação for posterior à data do pedido de intervenção). Se for permitido pela legislação em vigor, a 
responsabilidade total da Guillemot e das respetivas filiais (incluindo para danos indiretos) está limitada à reparação 
ou à  substituição do produto Hercules. Se for permitido pela legislação em vigor, a Guillemot rejeita todas as 
garantias de comercialização ou adequação a um fim específico. 
 
A presente garantia não se aplicará: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto, alterado ou danificado em 
resultado de utilização inadequada ou abusiva, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra casa 
relacionada com um defeito de material ou fabrico (incluindo, mas sem limitação, combinar o produto Hercules com 
qualquer elemento inadequado, incluindo, em particular, fontes de alimentação, baterias recarregáveis, 
carregadores ou quaisquer outros elementos não fornecidos pela Guillemot para este produto); (2) se o produto tiver 
sido utilizado fora do âmbito da utilização doméstica, incluindo para fins profissionais ou comerciais (salas de jogos, 
treino e competições, por exemplo); (3) na eventualidade de incumprimento das instruções fornecidas pelo Suporte 
Técnico; (4) a software, estando o mesmo sujeito a uma garantia específica; (5) a consumíveis (elementos para 
substituir ao longo da vida útil do produto: baterias descartáveis, auscultadores de áudio ou auriculares de 
auscultadores, por exemplo); (6) a acessórios (cabos, estojos, bolsas, sacos e correias de pulso, por exemplo); (7) 
se o produto foi vendido num leilão público. 
 
A presente garantia não é transmissível. 
 
Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo no seu país 
não são afetados pela presente garantia. 
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Disposições de garantia adicionais 
Durante o período da garantia, a Guillemot não fornecerá, em princípio, quaisquer peças de substituição, uma vez 
que o Suporte Técnico é a única parte autorizada a abrir e/ou reparar qualquer produto Hercules (à exceção de 
quaisquer procedimentos de reparação que o Suporte Técnico possa pedir ao consumidor para realizar, através de 
instruções por escrito – por exemplo, devido à simplicidade e à falta de confidencialidade do processo de reparação 
– e fornecendo ao consumidor a(s) peça(s) de substituição necessária(s), quando aplicável).  
Tendo em conta os seus ciclos de inovação, e a fim de proteger o seu know-how e segredos comerciais, a Guillemot 
não fornecerá, em princípio, qualquer notificação de reparação ou peças de substituição para produtos Hercules 
cujo período da garantia tenha expirado. 
Nos Estados Unidos da América e no Canadá, a presente garantia está limitada ao mecanismo interno e à caixa do 
produto. Em nenhuma circunstância serão a Guillemot ou as respetivas filiais consideradas responsáveis perante 
terceiros por quaisquer danos indiretos ou acidentais resultantes da violação de quaisquer garantias expressas ou 
implícitas. Alguns estados/províncias não permitem a limitação da duração de uma garantia implícita ou a exclusão 
ou limitação de responsabilidade por danos indiretos ou acidentais, pelo que as limitações ou exclusões 
supracitadas podem não se aplicar a si. A presente garantia concede-lhe direitos legais específicos, podendo ter 
também outros direitos, que variam consoante o estado ou a província. 
 
Responsabilidade 
Se for permitido ao abrigo da legislação aplicável, a Guillemot Corporation S.A. (a seguir designada “Guillemot”) e as 
respetivas filiais rejeitam qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma ou mais das seguintes causas: 
(1) o produto foi modificado, aberto ou alterado; (2) incumprimento das instruções de montagem; (3) utilização 
inadequada ou abusiva, negligência ou acidente (um impacto, por exemplo); (4) desgaste normal; (5) utilização do 
produto fora do âmbito além da utilização doméstica, incluindo para fins profissionais ou comerciais (salas de jogos, 
treino e competições, por exemplo). Se for permitido ao abrigo da legislação aplicável, a Guillemot e as respetivas 
filiais rejeitam qualquer responsabilidade por danos relacionados com um defeito de material ou fabrico 
relativamente ao produto (incluindo, mas sem limitação, quaisquer danos causados direta ou indiretamente por 
qualquer software ou por combinar o produto Hercules com qualquer elemento inadequado, incluindo, em particular, 
fontes de alimentação, baterias recarregáveis, carregadores ou quaisquer outros elementos não fornecidos pela 
Guillemot para este produto). 
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DIREITOS DE AUTOR 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados. Hercules® é uma marca registada da Guillemot 
Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais são pertencem aos respectivos proprietários. As ilustrações 
não são vinculativas. Os conteúdos, desenhos e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e podem 
variar de país para país. 
 
RECOMENDAÇÕES DE PROTECÇÃO AMBIENTAL 

Na União Europeia: Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, não o elimine juntamente 
com os resíduos domésticos normais; em vez disso, deixe-o num ponto de recolha de resíduos de 
equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para posterior reciclagem.  
O símbolo presente no produto, no manual de utilizador ou na caixa confirma-o.  
Os materiais podem ser reciclados, dependendo das suas características. Através da reciclagem e 
de outras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar 
um importante contributo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.  

Contacte as autoridades locais para saber onde fica o ponto de recolha mais perto da sua área de residência. 
Relativamente a todos os outros países: Respeite a legislação local sobre a reciclagem de equipamento eléctrico e 
electrónico. 
 
Informações a reter. As cores e as decorações podem variar. 
Os fechos e os adesivos devem ser removidos do produto antes da utilização. 
www.hercules.com 
*Aplicável apenas à União Europeia e Turquia 
 

SUPORTE TÉCNICO 
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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