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2/6 – Handleiding 

1. INTRODUCTIE 

1.1. Inhoud van de doos 
 2 losse satellietspeakers 
 1 subwoofer 
 Handleiding 

1.2. Technische kenmerken 
Output  Subwoofer: 20Watt RMS 

 Satellieten: 2x10Watt RMS 
Totale output 40Watt RMS 
Frequentiereactie  Subwoofer: 20 – 220Hz 

 Satellieten: 220 – 20 KHz 
Magnetische afscherming De satelliet luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd waardoor ze 

dicht bij een monitor kunnen worden geplaatst 
Aansluitspanning -230V 50Hz 
Eigenschappen  Subwoofer: 

- 1 RCA audio-uitgang (vrouwelijk, links) en 1 J9 audio-uitgang 
(vrouwelijk, rechts) voor het aansluiten van de satellieten op de 
subwoofer 

- 220-240V stroomkabel (1,90m) 
 Satellieten: 

• 1 volume knop 
• 1 stereo koptelefoon plug 
• 1 LINE IN for MP3 player, CD player... 

Voor gebruik van DVD’s, games, audio-cd’s, MP3 

1.3. Aanbevolen gebruik 
- Zet de speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze vallen. 

- Zet de luidsprekers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze vallen. 

- Plaats de subwoofer direct op de grond (bijvoorbeeld onder uw bureau) voor een betere 
verspreiding van de lagere frequenties. 

- Maak de luidsprekers nooit open, dit kan tot beschadigingen van de interne componenten 
leiden. 

- Om brand of elektronische beschadigingen te voorkomen, hou de luidsprekers weg van: 

- regen of vocht (water, chemische producten of andere vloeistoffen), 

- warmte bronnen zoals radiators, fornuis of ieder andere warmte producerend apparaat 
(inclusief versterkers), 

- direct zonlicht. 
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Handleiding – 3/6 

- Ontkoppel de stroomkabel van de subwoofer als je van plan bent het apparaat een tijd niet te 
gebruiken. Als je de stroomkabel ontkoppelt, doe dit dan altijd via de stekker en trek nooit aan de 
kabel zelf. 

- Ontkoppel de luidsprekers van uw computer voordat u ze schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare 
schoonmaakmiddelen of een spuitbus. Gebruik een vochtige doek om de luidsprekers schoon te 
maken. 

 

2. INSTALLATIE VAN HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM 

2.1. De luidsprekers positioneren 
1. Plaats de luidsprekers aan beide zijde van de monitor op het bureau (of hang ze aan de muur) 
met minstens 50cm afstand van zijmuren. 

2. Plaats de luidsprekers op gelijke afstand van de gebruiker en richt ze direct op positie van de 
gebruiker.  

3. Plaats de subwoofer op de grond, let op dat de opening aan zijkant van de subwoofer niet 
tegen een muur wordt geplaatst. 

Opmerking: probeer verschillende posities om de ideale luidsprekerplaatsing te bepalen. Hoe 
dichter de luidsprekers tegen de muur worden geplaatst, hoe hoger het niveau van de lage 
frequenties zullen zijn. 

2.2. Aansluiten 
1. Zet de audio bron uit (PC, televisie, DVD speler of game console) waarop u de luidsprekers wilt 
aansluiten.  

2. Sluit de RCA aansluiting van de linker luidspreker aan op de RCA plug. 

3. Sluit de J9 aansluiting van de rechter luidspreker aan op de J9 plug. 

4.  Steek de stekker in het stopcontact. 

5. (facultatief) Sluit een audio bron aan op de LINE IN plug aan de rechter luidspreker. 

ATTENTIE! De audio bron aan op de subwoofer wordt automatisch afgesloten als de audio bron 
aan op de LINE IN aan de rechter luidspreker is aangesloten. 

6. (facultatief) Sluit een koptelefoon aan op de koptelefoon plug aan de rechter luidspreker. 

ATTENTIE! De luidsprekers worden automatisch afgesloten als de koptelefoon is aangesloten. 
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2.2.1. Aansluiten van de luidspreker set op de PC 
- Sluit de connector van de speakerkit aan op de groene FRONT SPEAKERS- 
of FRONT OUT-aansluiting van de geluidskaart van uw pc. 

2.2.2. Aansluiten op een tv met een met koptelefoonuitgang 
- Sluit de connector van de speakerkit aan op de koptelefoonaansluiting van uw 
tv. 

2.2.3. Aansluiten op een DVD-speler of tv met een stereo-uitgang 
1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel(M) met 
tulpstekkers. 

2. Sluit de witte tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang 
van uw DVD-speler/tv. 

3. Sluit de rode tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang 
van uw DVD-speler/tv. 

2.2.4. Aansluiten op een gameconsole 
1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel(F) met 
tulpstekkers. 

2. Sluit de geluidskabel(F) aan op de rode en de witte tulpstekkers van de A/V-
kabel van uw console. 

Raadpleeg de handleiding van de console voor meer informatie of andere aansluitmogelijkheden. 
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3. HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM GEBRUIKEN 
1. Zet de audio bron aan die u wilt gebruiken (PC, televisie, DVD speler of game console). 

2. Zet de luidsprekers aan d.m.v. de POWER knop van de subwoofer. 

3. Pas het volume aan d.m.v. de VOLUME knop van de satellieten en pas de andere instelling 
aan (BASS). De BASS knop van de subwoofer past het niveau van de lage frequenties. 

Opmerking: we raden aan om de VOLUME en de BASS op maximaal te zetten en vervolgens de 
volume op de bass naar beneden aan te passen tot u tevreden bent met het geluid. 

 

4. TECHNICAL SUPPORT 
Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar http://ts.hercules.com en selecteer de 
gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma’s, 
de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het 
vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de 
Hercules product technical support service (“Technical Support”): 

Per e-mail: 
Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te 
registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden 
opgelost. 
Klik op Registration aan de linkerzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen 
op het scherm. 
Inidien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden Username en Password in en klikt u 
op Login. 

Per telefoon: 
 
 

Nederland 
0900 0400 118 

Kosten 
van lokaal gesprek 

Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00* 

Belgïe 
078 16 60 56 

Kosten 
van interlokaal gesprek 

Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00 

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere 
uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support. 
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5. GARANTIE INFORMATIE 
Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot”) de consument dat dit Hercules-product 
gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- 
en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan 
onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het 
defect wordt bevestigd, dan 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 consument gerepareerd of 
vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, 
beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de 
aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De 
wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten 
worden op generlei wijze beperkt door deze garantie. 

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd 
ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig 
andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de 
instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en 
daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert. 

Handelsmerken 
Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en 
merknamen zijn hierbij erkend en zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Illustraties zijn niet 
bindend. Inhoud, ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en 
afwijken in verschillende landen. 
 
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU 

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. Dankzij recycling en 
andere methodes voor het verwerken 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. 

 


