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2  TerraTec  HomeArena  Stereo (Nederlands) 

CE-verkla ring  

Wij: 

TerraTec  Elec tronic  GmbH · Herrenp fad  38 · D-41334 Netteta l 

verklaa rt hiermede da t de p roduc ten: 

HomeArena  Stereo 

waarop  deze verkla ring  betrekking  heeft, voldoet aan de volgende normen resp . 

normatieve doc umenten: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

De volgende gebruiksvoorwaarden en toepassingsomgevingen zijn vereist: 

woonbereik, winkel- en nijverheidsbereik a lsmede kleine bedrijven 

Aan deze verkla ring  lig t ten grondslag: 

testrapport(en) van het EMC-onderzoekslabora torium 

  

 

 

 

 

 

 

De informatie in d it doc ument kan op  ieder moment zonder verdere vooraankond ig ing wijzigen en 

houd t op  geen enkele wijze een verp lic hting van de zijde van de verkoper in. Er word t geen 

garantie of waarborg verleend , d irec t of ind irec t, inzake kwa lite it, gesc hiktheid  of waarde voor een 

bepaa lde inzet van d it doc ument. De fabrikant behoudt zic h het rec ht voor de inhoud  van d it 

doc ument of/ en de daarb ij behorende p roduc ten op  elk gewenst moment te wijzigen zonder enige 

verp lic hting om enig persoon of organisa tie daarvan op  de hoogte te stellen. In geen enkel geva l is 

de fabrikant aansprakelijk voor sc hade van welke aard  dan ook d ie kan ontstaan door de inzet of 

gebrek aan inzetmogelijkheden van d it p roduc t of de doc umenta tie zelfs a ls de mogelijkheid  van 

zulke sc hade bekend is. Dit doc ument beva t informatie waarop  het auteursrec ht van toepassing is. 

Alle rec hten voorbehouden. Geen enkel deel of fragment uit d it handboek mag worden 

gekop ieerd  of verstuurd  in enigerlei vorm of op  enigerlei aa rd  of wijze of voor enigerlei doel worden 

gebruikt zonder uitd rukkelijke sc hrifte lijke toestemming van de rec hthebbenden. Produc t- en 

merknamen d ie in d it doc ument vermeld  worden, zijn enkel bedoeld  voor identific a tiedoeleinden. 

Alle geregistreerde logo’s, p roduc t- of merknamen d ie in d it doc ument worden vermeld  zijn het 

geregistreerde eigendom van de desbetreffende bezitter. 

©TerraTec ® Elec tronic  GmbH,  1994-2003.  Alle rec hten voorbehouden (28.05.2003). 



  

 

TerraTec  HomeArena  Stereo (Nederlands)  3 

,QKRXG�

1. Inleidung ...................................................................................................................... 4 

1.1. Verpakkingsinhoud ................................................................................................ 4 

1.2. Systeemvoorwaarden ........................................................................................... 4 

2. Insta lla tie ...................................................................................................................... 5 

2.1. Vorokant HomeArena  Stereo............................................................................... 5 

2.2. Ac hertkant HomeArena  Stereo ........................................................................... 5 

2.3. Insta lla tiebesc hrijving ............................................................................................ 6 

3. Veiligheidsinstruc ties.................................................................................................. 7 

4. Tec hnisc he spec ific a ties........................................................................................... 8 

5. FCC verkla ring ............................................................................................................ 9 

6. Beperkte ga rantiebepa ling ....................................................................................10 

�



  

 

4  TerraTec  HomeArena  Stereo (Nederlands) 

���,QOHLGXQJ�

�����9HUSDNNLQJVLQKRXG�

De verpakking  van uw TerraTec  Speaker System d ient de volgende doc umenta -

tie, ha rdware en software te beva tten 

¾�2 x 2 Weg Sa tellites Speaker 

¾�1 x Stroomadap ter 12V/ 1,5 A 

¾� 1 x Quic k-I-Guide 

¾�1 x CD  

¾�1 x Handboek  

¾�1 x Reg istra tiekaart  

¾�1 x Servic e-geleideformulier  

Moc ht uw pakket onvolled ig  zijn of besc had igde c omponenten beva tten, neem 

dan d irec t c ontac t op  met de leveranc ier b ij wie u de Speaker System heeft ge-

koc ht. 

�����6\VWHHPYRRUZDDUGHQ��

PC met geluidskaart of iedere andere aud io b ron met line-level-uitgang. 
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�����9RURNDQW�+RPH$UHQD�6WHUHR�

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

�����$FKHUWNDQW�+RPH$UHQD�6WHUHR�

 
 

 

�DFWLHYH�OXLGVSUHNHU�����NDEHO�DIVWDQGVEHGLHQLQJ�����NDEHO�SDV��OXLGVS������VWURRPDGDSWHU�����SDVVLHYH�

OXLGVSUHNHU��
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�����,QVWDOODWLHEHVFKULMYLQJ�

1. Plaa ts de luidsp reker met de knoppen (ac tieve luidsp reker) rec hts van de 

monitor en de andere (passieve) luidsp reker links. 

2. Steek het kabel van de passieve luidsp rekers in de aud io ingang op  de 

ac hterkant van de ac tieve luidsp reker. 

 

3. Steek de 3,5 mm c hinc h kabel in de geluidskaart of een andere 

aud ioapparaa t. 

4. Verzekert u zic h ervan da t de hoofdsc hakelaa r op  uit staa t voorda t u de 

stekker in het stopc ontac t steekt  

5. Steek de stroomadap terkabel in de aansluiting  op  de ac hterkant van de 

p rima ire ac tieve luidsp reker . 

 

6. Steek de adap ter in een standaard  stopc ontac t. 

7. Draa i het c ontrolemec hanisme om de sp rekers aan te zetten. Het g roene LED 

Lic ht zou moeten verlic hten. 

8. Ac tiveer de geluidsb ron om de luidsp rekers te testen. 
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1. Stel de luidsp rekers niet b loot aan omgevingen d ie b ijzonder warm, stoffig  of 

voc htig  zijn ( in het b ijzonder niet goed  geventileerde p laa tsen en in de buurt 

van verwarmingen). 

2. Zet de luidsp rekers niet b ij ramen waar ze zijn b lootgesteld  aan d irekt zonlic ht 

of op  p laa tsen waar wa ter sijpelt. 

3. Maak de luidsp rekerkast sc hoon met een zac ht sc hoonmaakmiddel.Gebruik 

geen op losmiddelen 

4. De luidsp rekers hebben een effic iente antimagnetisc he c onstruc tie waardoor 

ze d ic ht b ij de meest t.v.’s kunnen worden gep laa tst. Wanneer het gebruik van 

de speakers een vervorming van de kleuren op  uw beeldsc herm 

veroorzaakt,p robeer dan hetvolgende. 

5. Sc hakel de t.v. uit en haa l de stekker eruit, doe ook de speaker (s) uit. Doe na  

15 tot 30 minuten de t.v. weer aan en vergroot de a fstand  tussen de t.v. en de 

speakers totda t de vervorming verdwijnt. Kijk of er nog andere b ronnen van 

magnetisc he velden in de buurt zijn. Als da t het geva l is moet u d ie verp laa t-

sen om beeldvervorming te voorkomen. 

Waarsc huwing : Verzekert u zic h ervan voorda t u kabels aansluit of los maakt, da t 

de hoofdsc hakelaa r van de speaker op  UIT staa t. 
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���7HFKQLVFKH�VSHFLILFDWLHV��

8LWJDQJVVWURRP��5�0�6�����2.5W + 2.5W RMS per kanaa l 

'ULYHUV���� 3 inc h Full range 

%HODVWLQJVLPSHGDQWLH���� 4 Ohm 

)UHNZHQWLHUHVSRQV���� 80 Hz ~ 18 KHz 

(OHFWULFLWHLW���� invoer gelijkstroom ( 12V/ 800mA ) 

0DJQHWLVFK�YHOG���� Ja  

$IPHWLQJHQ��%�[�+�[�'����� B 100 mm x H 200 mm x D 142 mm 

Alle spec ific a ties voor wijzig ingen va tbaar zonder vroeger beric ht. 
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Dit apparaa t werd  getest en b innen de grenzen a ls Klasse B d ig itaa l apparaa t 

ingedeeld  c onform deel 15 van de FCC-ric htlijnen. De grenswaarden van de 

FCC-ric htlijnen werden ontwikkeld  om voldoende besc herming tegen sc hadelijke 

interferenties b ij huishoudelijk gebruik te ga randeren. Dit apparaa t p roduc eert, 

geb ruikt en kan rad iofrequentie-energ ie a fgeven. Bij ondeskund ig  gebruik kan 

het tot storingen van rad iofrequenties leiden. Er bestaa t ec hter geen ga rantie 

voor het uitb lijven van storingen b ij een spec ia le insta lla tie. Als d it apparaa t de 

rad io- en tv-ontvangst stoort, hetgeen u kunt  c ontroleren door d it apparaa t in en 

uit te sc hakelen, zou u d ie interferentie middels een der volgenden methodes 

kunnen p roberen te verhelpen:  

¾� Ric ht de antenne van de ontvanger opnieuw uit of zet hem op  een ander 

p laa ts.  

¾�Verwijder het apparaa t uit de onmiddellijke omgeving van de ontvanger 

¾�Sluit het apparaa t aan op  een andere voed ingsbron dan d ie van de 

ontvanger 

¾�Vraag uw leveranc ier of een erva ren rad iotec hnic us om advies 

Uitsluitend  appara ten d ie tot Klasse B apparaa t zijn gekwa lific eerd  d ienen te 

worden aangesloten en d ienen over a fgesc hermde interfac e-kabels te 

besc hikken. Onthou da t iedere verandering  of mod ific a tie aan het apparaa t d ie 

niet uitd rukkelijk door de groep  d ie verantwoordelijk is voor de na leving  van de 

ric htlijnen, is geac c ordeerd , u het rec ht kan ontnemen dergelijke appara ten te 

gebruiken. Dit apparaa t is c onform de ric htlijnen van deel 15 van de FCC regels. 

Het gebruik is onderhevig  aan de volgende ric htlijnen: 1) Het apparaa t mag 

geen gevaarlijke stra ling  a fgeven. 2.) Het apparaa t moet interferenties kunnen 

verd ragen, ook het soort da t tot een gebrekkige inzet kan leiden. 



  

 

10  TerraTec  HomeArena  Stereo (Nederlands) 

���%HSHUNWH�JDUDQWLHEHSDOLQJ�

TerraTec  Elec tronic  GmbH (“ TerraTec ” ) ga randeert de eerste koper (“ koper” ) van 

d it p roduc t da t het voor de duur van 24 maanden vrij van materiaa l- en 

p roduc tiefouten is, b ij deskund ige inzet, geïnsta lleerd  in het orig inele systeem 

onder de hieronder gespec ific eerde bepa lingen. Deze ga rantie dekt geen 

c ompatib ilite itsp rob lemen d ie voortkomen uit de ha rdware of software of een 

andere c onfigura tie d ie met het apparaa t werken. Als er een sc hade op treed t 

d ie deze ga rantie dekt, za l TerraTec  naar eigen wens deze verhelpen of het 

apparaa t kosteloos vervangen.  

TerraTec  behoud t zic h het rec ht voor ieder besc had igd  p roduc t door een 

gelijkwaard ig  of beter p roduc t te vervangen. Zulke appara ten kunnen 

gereviseerde of dergelijke met gereviseerde onderdelen zijn. Op  gerepareerde of 

vervangende p roduc ten zijn dezelfde ga rantiebepa lingen van toepassing. 

De  beperkte ga rantie geld t niet b ij ondeskund ige inzet, misb ruik, ondeskund ige 

omgang, ongelukken, ondeskund ige ombouw of andere gronden d ie niet op  

materiaa l- of p roduc tiefouten zijn terug te voeren. TerraTec  behoud t zic h het 

rec ht voor een passende rekening uit te sc hrijven b ij repa ra ties d ie op  basis van 

een der bovengenoemde gronden moesten worden uitgevoerd . Dit geld t ook 

voor retourzend ingen van appara ten d ie b ij c ontrole ac htera f nog c orrec t b leken 

te func tioneren. Geheugen of andere c omponenten d ie niet oorsp ronkelijk met 

d it p roduc t zijn geleverd  va llen niet onder de ga rantiebepa lingen. 

Om een ga rantiec la im in te d ienen gelieve u c ontac t op  te nemen met de 

tec hnisc he support van TerraTec . Voorda t u ons enigerlei appara tuur toestuurt, 

d ient u voora f met onze servic emedewerker te hebben gesproken. Van 

hem/ haar ontvangt u dan een RMA (= Return Materia l Authorisa tion) nummer en 

informatie inzake de verdere p roc edure van retourzend ing van uw besc had igd  

p roduc t. TerraTec  p roduc ten worden voor repara tie geweigerd  a ls het RMA-

nummer en een aankoopbewijs ontb reken. De kassabon of een rekening gelden 

a ls bewijs. De kosten voor toezend ing van het te repareren apparaa t aan de 

TerraTec  servic ed ienst zijn voor rekening van de koper. 

Er word t geen andere ga rantie verleend , d irec t of ind irec t, inc lusief maar niet 

beperkt tot ga rantie met betrekking  tot gesc hiktheid  voor bepaa lde doeleinden 

of c ommerc iële gesc hiktheid . In geen enkel geva l is TerraTec  verantwoordelijk 

voor enigerlei sc hade d ie ontstaa t uit de inzet of insta lla tie van een TerraTec  

p roduc t of overtred ing  tegen een d irec t of ind irec t genoemde ga rantie. TerraTec  

is b ij een sc hadec la im inged iend  door de koper maximaa l tot de aankoopprijs 

van het apparaa t aansprakelijk moc ht deze sc hade uit de inzet van het 

apparaa t of verzuim van de zijde van TerraTec  ontstaan. TerraTec  behoud t zic h 
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het rec ht voor de besc had ig ing  van elk p roduc t of iedere c omponent te 

onderzoeken en te testen. Deze ga rantie geld t niet voor de 

softwarec omponenten. 

 


