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CE-verklaring 

Wij: 

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal 

verklaren hierbij, dat het product: 

HomeArena MX 5.1 

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen resp. normatieve 
documenten: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

De volgende gebruiksvoorwaarden en toepassingsomgevingen zijn vereist: 

woonbereik, winkel- en nijverheidsbereik alsmede kleine bedrijven 

Aan deze verklaring ligt ten grondslag: 

testrapport(en) van het EMC-onderzoekslaboratorium 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in dit document kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging wijzigen en houdt op geen 

enkele wijze een verplichting van de zijde van de verkoper in. Er wordt geen garantie of waarborg verleend, direct of 

indirect, inzake kwaliteit, geschiktheid of waarde voor een bepaalde inzet van dit document. De fabrikant behoudt 

zich het recht voor de inhoud van dit document of/en de daarbij behorende producten op elk gewenst moment te 

wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of organisatie daarvan op de hoogte te stellen. In geen enkel 

geval is de fabrikant aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan door het gebruik of 

gebrek aan gebruiksmogelijkheden van dit product of de documentatie zelfs als de mogelijkheid van zulke schade 

bekend is. Dit document bevat informatie waarop het auteursrecht van toepassing is. Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkel deel of fragment uit dit handboek mag worden gekopieerd of verstuurd in enigerlei vorm of op enigerlei 

aard of wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

rechthebbenden. Product- en merknamen die in dit document vermeld worden, zijn enkel bedoeld voor identifica-

tiedoeleinden. Alle geregistreerde logo's, product- of merknamen die in dit document worden vermeld zijn het 

geregistreerde eigendom van de desbetreffende bezitter. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2004. Alle rechten voorbehouden (14.09.04). 

2  HomeArena MX 5.1 (Nederlands) 



  

Hallo geachte koper. 

Het verheugt ons dat ook u de keuze heeft laten vallen op een luidsprekersysteem van Terra-

Tec en feliciteren u met deze beslissing. 

Met de HomeArena MX 5.1 bent u in het bezit van een nieuwe dimensie van het surroundgelu-

id. We zijn er zeker van dat u aan ons product volgende jaren veel plezier zult beleven en dat 

het systeem u goede diensten zal bewijzen. 

.....uw TerraTec-team! 

 

Na het uitpakken: 

Gelieve na het uitpakken eerst de verpakkingsinhoud op volledigheid te controleren. 

Moeten voorhanden zijn: 

�� 1 subwoofer 

�� 1 centerluidspreker (draadlengte 3 m) 

�� 2 frontluidsprekers (draadlengte 3 m) 

�� 2 rearluidsprekers (draadlengte 5 m) 

�� 5 wandhouders 

 

�� 4 audioaansluitkabel 3,5 mm stekker op cinchstekker (1.8 m) 

�� 4 audioaansluitkabel 3,5 mm stekker op 3,5 mm cinchstekker (1.8 m) 

�� 1 videospelconsoleadapter (3,5 mm stekker op cinchbus) 

 

�� 1 korte handleiding gedrukt (D, NL, F, GB, I, ES) 

�� 1 serviceblad 

 

Service 

Als er onverwacht problemen bij de installatie van het systeem opduiken, staat ons support-

team van maandag tot vrijdag tussen 13.00 en 20.00 h telefonisch ter beschikking.  

Meer informatie hierover vindt u op het bijgeleverde serviceblad. 

Graag beantwoorden we uw vragen ook online. Meer informatie hierover vindt u op 

http://www.terratec.net/support. 

Bij het eventueel terugsturen van het product naar onze serviceafdeling, gelieve in elk geval 

de uitvoerige aanwijzingen op het serviceblad in acht te nemen. Hartelijk dank. 
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Opbouw & bediening : 

Bekabel alle delen altijd in uitgeschakelde toestand. Ten eerste om het gevaar voor een elekt-

rische, ook zwakke, schok te vermijden en verder om de luidsprekermembranen en uw ge-

hoor tegen plotse pieken te beschermen. 

Om van het maximale surroundgeluid te kunnen genieten, raden we u aan om uw HomeArena 

MX 5.1 als volgt op te stellen: 

 

 

Surround
left speaker

Surround
right speaker

Front 
right speaker

Front 
left speaker

Center speaker Subwoofer

 

4  HomeArena MX 5.1 (Nederlands) 



  

De aansluitings- en bedieningsmogelijkheden van uw HomeArena MX 5.1 vindt u in de on-

derstaande tekeningen. 

 

 

Basregeling

Regeling hoge tonen

5.1 Audio-ingang Controle-ingang

3,5 mm  
stereoaudio-ingang 

Ingangssignaalomschake-
laar 
Boven: 5.1 Gebruik 
Onder: 2.1 Stereo 

Luidsprekeruitgang

Powerschakelaar 

 

 

De luidsprekerkabels hebben een kleurmarkering: 

Geel = centerluidspreker 

Blauw = rechter rearluidspreker Groen = linker rearluidspreker 

Rood = rechter frontluidspreker Wit = linker frontluidspreker 
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De centerluidspreker: 

 

 

 

Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm stekkerbus) Power-LED 

 

 Volumeregeling + schakelaar aan/uit 

 

 

De audio-ingangen: 

Naast de 5.1 audio-ingang kunt u aanvullend een stereoaudio-ingang gebruiken. Druk hier-

voor gewoon op de ingangssigaalomschakelaar. Om toch van het maximale surroundgeluid te 

kunnen genieten, worden uw stereobronnen via een 5.1 upmix via alle satellieten weergege-

ven. 
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Specificaties : 
Totaal uitgangsvermogen: 37 watt RMS 

Frequentie: 20 Hz – 20 KHz 

Ingangsimpedantie: 10 KOhm 

Subwoofer: 

�� 1 x 4" (10,16 cm) subwoofer 

�� 12 watt RMS 

�� 8 ohm impedantie 

�� Houten constructie met front-basreflex-buizen 

�� Geïntegreerde versterker 

�� 5.1 (6 channel) surround input (3 x 3,5 mm stekker) 

�� Stereo-ingang (3,5 mm stekker) 

�� Audiobedieningselement (bassen en hoge tonen) 

�� Stroomkabel (1,8 m) 

Satelliet 

�� 5 x 2,5" (6,35 cm) luidspreker 

�� telkens 5 watt RMS 

�� HIPS-behuizing 

�� 4 ohm impedantie 

�� Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm stekker) 

�� Volumeregeling en powerschakelaar aan de centerluidspreker 

Maten 

�� Subwoofer (B/H/D) : 130 X 267 X 255 mm 

�� Satellieten (B/H/D): 85 x 110 x 105 mm 

Voeding 

�� 230 V/50 Hz voedingseenheid (in de subwoofer geïntegreerd) 

Systeemeisen 

�� PC met geluidskaart of elke andere audiobron (mp3-speler, dvd-speler, videospelconsole) 
met line level uitgang 

 

Veiligheidstips 

1. Verbind de uitgangen van de subwoofer niet met een externe versterker 

2. Behuizing niet demonteren, omdat er binnenin hoge spanningen optreden 

3. Niet aan direct zonlicht blootstellen, tegen regen of spatwater beschermen. 

4. Bij langer niet-gebruik de HomeArena5.1 uitschakelen en de stekker uit het stopcontact 
trekken. 
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