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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  TXR 665 

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). 
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���,QOHLGXQJ�

�����9HUSDNNLQJVLQKRXG�

De verpakking  van uw TerraTec  Speaker System d ient de volgende 

doc umenta tie, ha rdware en software te beva tten:  

¾�1 x Subwoofer met ingebouwde 6-kanaa ls versterker 

¾�5 x sa tellietspeakers met kabel 

¾�5 x losse standaards voor de sa tellietspeakers 

¾�3 x stereotulp  naar mini-jac kp lugkabels (3,5 mm) 

¾�3 x stereotulp  naar stereotulpkabels  

¾�2 x beugels voor wandmontage 

¾�1 x CD 

¾�1x 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 

gekoc ht. 

�����6\VWHPYRRUZDDUGHQ�

3&�PHW���NDQDDOV�JHOXLGVNDDUW��E�Y��7HUUDWHF�$XUHRQ�6HULHV�RI�'0;��ILUH�
��������'9'�3OD\HU��PHW�JHLQWHJUHHUGH�'HFRGHU�HQ�DSSDUWH����NDQDDOV��
XLWJDQJ�RI�LHGHUH�DQGHUH�DXGLR�EURQ�PHW���DSSDUWH�DQDORJH�XLWJDQJHQ�
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���,QVWDOODWLH�

�����9RRUNDQW�+RPH$UHQD�7;5����

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

�����$FKWHUNDQW��+RPH$UHQD�7;5�����

 

Audio Input 

Audio Output 

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��
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�����3RVLWLRQHULQJ�YDQ�GH�OXLGVSUHNHUV�

De HOMEARENA TXR665 word t het meest gebruikt met een pc  zoa ls hierboven 

word t aangegeven. Er worden losse speakerstandaards en (in bepaa lde 

pakketten) twee beugels voor wandmontage b ij de HOMEARENA TXR665 

geleverd  voor gebruik met de sa tellietspeakers 

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

Sluit een speakerstandaard  of beugel aan door deze op  de bovenstaande wijze 

op  de speakers te sc huiven. 

Hier volg t een aanta l a lgemene ric htlijnen voor het p laa tsen van de speakers: de 

Front (voor) luidsp rekers worden vóór uw luisterpositie gep laa tst (b ijv. op  beide 

zijden van uw beeldsc herm) en iets in uw ric hting  gedraa id . De Rear (ac hter) 

speakers worden ac hter of naast uw luisterpositie (b ijv. de d ic htstb ijzijnde hoeken 

van uw bureau) gezet en iets in uw ric hting  gedraa id . U kunt deze op  een zij- of 

ac hterliggende muur monteren met behulp  van de op tionele wandbeugels. 

Subwoofer Op  de grond  (b ijv. onder uw bureau) of ergens anders waar u de 

knoppen kunt bed ienen. 

Midden Rec ht voor uw luisterpositie (b ijv. bovenop  het beeldsc herm) word t de 

c enter luidsp reker gep laa tst of op  dezelfde hoogte a ls de voorste. 
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�����$DQVOXLWHQ�RS�HHQ�JHOXLGVNDDUW�

U kunt een willekeurige geluidskaart aansluiten op  uw HOMEARENA TXR 665 -

speakerset. Hieronder ziet u typ isc he verb ind ingen voor een 6-kanaa ls 

geluidskaart met behulp  van de meegeleverde stereotulp  naar mini-

jac kp lugkabels (3,5 mm). Sluit a lleen de FRONT (voor) en REAR (ac hter) 

verb ind ingen aan a ls u een 4-kanaa ls geluidskaart aansluit en a lleen de FRONT 

(voor) aansluitingen voor een 2-kanaa ls geluidskaart. 

 

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

Bij aansluiting  op  een 6-kanaa ls (5.1) geluidskaart hoort u gewoonlijk d ia loog via  

de middelste speaker, surroundgeluid  via  de voorste en ac hterste 

sa tellietspeakers en de baseffec ten via  de subwoofer. Aansluiting  op  een 4-

kanaa ls b ron resulteert in 4.1 geluidsoutput: u hoort geen geluid  via  de middelste 

speaker. Aansluiting  op  een 2-kanaa ls b ron resulteert in 2.1 geluidsoutput: u hoort 

geen geluid  via  de middelste en ac hterste speakers. Zorg  ervoor da t de 

outputinstellingen van de b ron zijn ingesteld  op  het aanta l speakers da t u 

gebruikt om een geode geluidsweergave via  a lle speakers te 
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garanderen.Raadp leeg de doc umenta tie b ij de geluidskaart en de dvd -software 

voor meer informatie over het instellen van de outputinstellingen. Controleer ook 

of de geluidssterktes van de HOMEARENA TXR665 juist zijn ingesteld . 

�����$DQVOXLWHQ�RS�HHQ�GYG�VSHOHU�RI�DQGHUH�JHOXLGVEURQ�

U kunt elke willekeurige dvd -speler of andere geluidsb ron aansluiten op  de 

HOMEARENA TXR665 -speakerset. Hierboven ziet u typ isc he verb ind ingen voor een 

6-kanaa ls dec oder met behulp  van stereotulp  naar stereotulpkabels, d ie in een 

aanta l pakketten worden meegeleverd , of d ie verkrijgbaar zijn via  winkel. 

 

 

�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

Als u een 2-kanaa ls b ron wilt aansluiten, sluit u a lleen de FRONT (voor) stekkers 

aan op  de HOMEARENA TXR665. Dit resulteert in 2.1 geluidsoutput. U hoort geen 

geluid  via  de middelste en ac hterste speakers. Zorg  ervoor da t de 

outputinstellingen van de b ron zijn ingesteld  op  het juiste aanta l kana len om een 
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goede geluidsweergave via  a lle speakers te ga randeren. Raadp leeg de 

doc umenta tie b ij het b ronapparaa t voor meer informatie over het instellen van 

de outputinstellingen. Controleer ook of de geluidssterktes van de HOMEARENA 

TXR665 juist zijn ingesteld .  

Heeft u een 4.0 aud io b ron zo verb ind t u deze met de Front- en Rear aansluiting  

van de subwoofer. 

In a lle geva llen word t de subwoofer ook gebruikt om de geluidskwa liteit hoog te 

houden. De d iepe frekwenties zouden anders b ij de weergave ontb reken. 

 

������$DQVOXLWLQJ�YDQ�GH�OXLGVSUHNHUV�

Het aansluiten van de speakers van uw HOMEATRENA TXR665 is eenvoud ig . Met 

behulp  van de speakerkabel van elke speaker sluit u elk van de vijf sa tellieten 

aan op  de subwoofereenheid  (d ie is voorzien van een versterker en 

subwooferspeaker) zoa ls hierboven word t aangegeven. De d rie sa tellietspeakers 

met de korte kabels zijn de speakers links voor, rec hts voor en in het midden en de 

twee sa tellietspeakers met de langere kabels zijn de speaker links- en 

rec htsac hter. 
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�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

�����%HGLHQLQJVDDQOHLGLQJ�

De volgende knoppen voor de HOMEARENA TXR665 bevinden zic h aan de voor 

van de subwoofer. 
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�DIEHHOGHQ�DOOHHQ�IRU�LOOXVWUDWLRQ��

92/80(� Hiermee zet u de eenheid  aan en uit en kunt u het volume regelen, 

inc lusief het volume van de voorste speakers. Het voed ingslamp je aan de 

voorzijde gaa t b randen wanneer u de eenheid  insc hakelt. 

&(175(�Hiermee past u het volume van de middelste speaker aan.�

5($5�Hiermee past u het volume van de ac hterste speakers aan.�

68%�Hiermee past u het volume van de subwoofer aan. 

De instelling  voor de aanbevolen geluidssterkte is a ls volg t:�

1. Stel het volume in met de knop  VOLUME. 

2. Stel het volume van de middelste, ac hterste en subwooferspeakers in met de 

knoppen CENTRE, REAR en SUB. 

3. U kunt het volume aanpassen met de knop  VOLUME of via  de software a ls een 

pc  is aangesloten. 

���9HLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV�

1. Zorg , da t de versterker/ subwoofer voldoende ventila tie krijg t aan de bovenen 

onderkant.  
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2. Insta lleer de versterker/ subwoofer niet in een a fgesloten ruimte, zoa ls een 

boekenkast of soortgelijke eenheid . 

3. Houd  de versterker/ subwoofer uit de buurt van verwarmingsbronnen. 

4. Gebruik de versterker/ subwoofer of luidsp rekers niet in de buurt van wa ter. 

5. Zorg , da t er geen voorwerpen of vloeistoffen in de versterker/ subwoofer of 

luidsp rekers kunnen komen. 

6. Vermijd  langdurig  gebruik van de HOMEARENA TXR665 op  een hoog 

volumeniveau, daar d it de luidsp rekerc onussen kan besc had igen. 

HOMEARENA TXR665 gebruikt 220-230V wisselstroom 50Hz netvoed ing. 

De HOMEARENA TXR665 versterker/ subwoofer mag onder geen bed ing worden 

geopend . De insta lla tie beva t geen onderdelen d ie onderhoud  vereisen. Voor uw 

eigen veiligheid  d ient de waarsc huwing a ltijd  te worden opgevolgd : 

9225=,&+7,*���5,6,&2�23�(/(.75,6&+(�6&+2..(1���'(.6(/�1,(7�23(1(1��

���(OHFWURPDJQHWLVFK�&RPSDWLELOLWHLW��

�����(OHFWURPDJQHWLVFK�&RPSDWLELOLWHLW��(XURSD��

Dit toestel gaa t c onform met de nieuwe europese standards van EMC (Direc tive 

89/ 336/ EEC). Neemt u a .u.b . c ontac t met ons op  ind ien u meer informatie wenst. 
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���)&&�YHUNODULQJ�

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. 
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���%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. 

 


