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CE-verklaring 

Wij: 

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal 

verklaart hiermede dat het product: 

TerraTec Grabster AV 150 MX 

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

• EN55013 : 1990 +A12 : 1994 +A13 : 1996 + A14 : 1999  

• EN55022 : 1998 +A1 : 2000   

• EN61000-3-2 : 2000 

• EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001 

• EN55024: 1998  +A1: 2001 +A2: 2003 

 

According to this document, the utilisation of the CE label is confirmed. Guideline 
89/336/EWG. 

 

Heiko Meertz 

 

 

De informatie in dit document kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging wijzi-

gen en houdt op geen enkele wijze een verplichting in van de zijde van de verkoper. 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 docu-

mentatie 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 eniger-

lei aard of wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toe-

stemming van de rechthebbenden. Product- en merknamen die in dit document vermeld wor-

den, zijn enkel bedoeld voor identificatiedoeleinden. 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 - 2007. Alle rechten voorbehouden (14-5-2007). 
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Voorwoord 

Het verheugt ons, dat u besloten heeft ook een product van huize TerraTec aan te schaffen en 

feliciteren u met deze beslissing, want de Grabster AV 150 MX is een hoogwaardig stuk “State-

of-the-Art”-technologie. U heeft met dit product een van de krachtigste producten voor video-

gebruik aangeschaft. Wij zijn ervan overtuigd dat de Grabster AV 150 MX u in de toekomst veel 

nuttige diensten zal bewijzen en vooral veel plezier zal opleveren. 

Grabster AV 150 MX en de volledige versie van MAGIX Films op CD & DVD TerraTec Edition zijn 

het perfecte team voor het maken van vcd's, svcd's en dvd's met slechts enkele muiskliks. 

Kopieer video's via usb op uw notebook of uw pc. Gebruik de videomontage- en diashowfunc-

ties alsmede de individuele vormgeving van keuzemenu's, om uw waardevolle herinneringen 

supereenvoudig in de hoogste kwaliteit voor altijd op cd en dvd te branden. 

Kopiëren 

Maakt niet uit vanaf welk apparaat of medium u wilt kopiëren:  

van de videorecorder, satellietontvanger en camcorder tot de dvd-speler kunnen alle appara-

ten met analoge video-uitgangen via composiet of S-video aangesloten worden.  

Bewerken 

Knip reclame of andere ongewenste beelden uit uw films. Voeg diashows en video's in. Talrij-

ke overgangseffecten geven uw werk meer pit. Voor de juiste stemming zorgt u met bijkomen-

de muziek en livecommentaar. Ten slotte kiest u eenvoudig een passend menusjabloon of 

maakt u een individueel bewegingsmenu. En uw cd of dvd wordt al gebrand. 

Afspelen 

In een handomdraai krijgt u een professionele dvd in de hand, die zich kan laten zien – of dit 

nu op de pc of op de televisie is. Verras uw vrienden met een zelf gemaakte dvd! Met slechts 

een klik kunnen zoveel kopieën gemaakt worden als u maar wenst en waaraan u met het geïn-

tegreerde cd/dvd-labelprogramma de finishing touch kunt geven. 

Inhoud van het pakket 

Grabster AV 150 MX 

USB-kabel 

Software-dvd 

Quick Setup Guide 

Registratiekaart met serienummer 
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Productbeschrijving 

Productafbeelding 

 

 Composite-video-ingang Aan deze ingang worden externe toestellen, zoals b.v. 

videorecorder of satellietreceiver aangesloten. Als uw 

videotoestel een S-video-uitgang heeft, dan raden we u 

aan om die te gebruiken. Hiermee wordt alleen de video 

en niet het geluid overgedragen. 

 S-video-ingang Aan deze ingang worden analoge videobronnen, zoals 

b.v. videorecorder of satellietreceiver aangesloten. Als 

uw videotoestel een S-video-uitgang heeft, dan raden we 

u aan om die te gebruiken. Hiermee wordt alleen de vi-

deo en niet het geluid overgedragen. 

 Stereo-audio-ingang Als u analoge apparaten via de composiet- of de s-video-

ingang aansluit, dient u een additionele audio-

aansluiting tot stand te brengen. Gebruik hiervoor deze 

aansluiting. 
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Ingebruikneming van de Grabster AV 150 MX 

Het aansluiten van de Grabster is uiterst eenvoudig. U kunt het toestel in gebruik nemen zon-

der uw systeem uit te schakelen. Verbind de USB-kabel met de Grabster AV 150 MX. Plaats de 

bijgeleverde installatie-dvd in uw dvd-station. Verbind nu de Grabster AV 150 MX met de usb-

kabel aan een vrije usb-poort 2.0 van de computer. Reeds herkent uw computer uw nieuwe 

hardware en start de installatie-wizard.  

Installatie van de drivers onder Windows XP 

1. Windows XP herkent bij het eerste opstarten de “Grabster AV 150 MX” en begroet u met de 

installatiewizard. Kies “Software automatisch installeren (aanbevolen)” en een klik op 

“Volgende”. 

2. Windows XP vindt op de installatie-dvd automatisch de passende driver. 

3. Sluit de installatie met “Voltooien” af. 

Hiermee is de installatie van het stuurprogramma afgesloten en u kunt met de installatie van 

de MAGIX software doorgaan. 

Installatie van de drivers onder Windows Vista 

1. Windows Vista herkent bij het eerste opstarten de “Grabster AV 150 MX” en begroet u met 

de installatiewizard. Kies “Driversoftware zoeken en installeren (aanbevolen)” en dan op 

“Volgende”. 

2. Windows Vista vindt op de installatie-dvd automatisch de passende driver. Windows 

vraagt nu of u deze toestelsoftware werkelijk wilt installeren. Klik op “Installeren” om de 

installatie te starten.  

3. Sluit de installatie met “Sluiten” af. 

Hiermee is de installatie van het stuurprogramma afgesloten en u kunt met de installatie van 

de MAGIX software doorgaan. 

De installatie van de MAGIX films op CD & DVD software 

Om de software te installeren, plaats u nu de dvd en wacht u tot de autostarter geopend 

wordt. Kies nu uw taal en dan de optie Software. Met een klik op de knop MAGIX Software start 

u de installatie van MAGIX Films op CD & DVD TerraTec Edition. Volg gewoon de aanwijzingen 

op het scherm tot de software volledig geïnstalleerd is.  

Een uitvoerige handleiding alsook korte video's als inleiding in de software vindt u na de in-

stallatie van de software onder “Help”. 
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Service bij TerraTec 

“Rien ne va plus – Hij doet het niet meer” is niet leuk, maar kan ook bij de beste systemen 

een keer voorkomen. In een dergelijk geval staat u het TerraTecTeam graag met raad en daad 

bij.  

Hotline, Internet. 

In geval van serieuze problemen – waarbij u alleen of met de vakkundige assistentie van deze 

handleiding, uw buurman of leverancier niet meer verder komt – neemt u terstond contact met 

ons op.  

Beschikt u over toegang tot Internet, dan moet u eerst gebruik maken van het service- en sup-

port-aanbod op http://supporten.terratec.net/. Daar vindt u antwoorden op vaak gestelde 

vragen (FAQ) en een formulier voor support-aanvragen per e-mail. 

Is deze mogelijkheid niet voorhanden, dan vindt u op het servicegeleideformulier, dat bij het 

product geleverd wordt, landspecifieke hotline-nummers om telefonisch met het supportteam 

in contact te komen. 

Of u nu via het e-mailformulier of via telefoon met ons contact opneemt, u dient absoluut de 

volgende informatie klaar te houden: 

• uw registratienummer, 

• deze documentatie, 

• Informatie over uw systeem. 

Verder is het voor onze technici handig wanneer u tijdens het telefoongesprek in de buurt van 

het apparaat zit om enkele hulpgrepen direct te kunnen proberen. Noteer ook a.u.b. bij con-

tact met ons supportteam in ieder geval de naam van de desbetreffende medewerker. Die 

hebt u nodig als het een defect betreft en u het apparaat naar ons moet opsturen. 
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