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Declaração CE 

Nós 

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal 

declaramos que o produto: 

TerraTec Grabster AV 150 MX 

a que se refere esta declaração está de acordo com as seguintes normas ou documentos 
normativos : 

• 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 

 

 

As informações neste documento poderão ser alteradas a qualquer momento, sem qualquer 

aviso prévio, e não representam de modo algum uma obrigação por parte do vendedor. Não é 

dada nenhuma garantia ou apresentação, directa ou indirecta, em relação a qualidade, apti-

dão ou valor informativo para uma determinada utilização deste documento. O fabricante 

reserva-se o direito de alterar a qualquer momento o conteúdo deste documento ou/e dos 

respectivos produtos, sem que tenha de participar o facto a uma pessoa ou organização. O 

fabricante não se responsabiliza, de modo algum, por danos de qualquer espécie, decorren-

tes da utilização, ou da incapacidade de utilização deste produto ou da documentação, mes-

mo que seja conhecida a possibilidade de ocorrência de danos deste tipo. Este documento 

contém informações sujeitas a direitos de autor. Reservados todos os direitos. Nenhuma par-

te ou extracto deste manual pode ser copiado ou enviado, sob qualquer forma ou de qualquer 

modo, para quaisquer finalidades, sem a expressa autorização por escrito do proprietário dos 

direitos de autor. Os nomes de produtos e de marcas referidos neste documento, destinam-se 

apenas para efeitos de identificação. Todas as marcas registadas, nomes de produtos ou de 

marcas, referidas neste documento, são propriedade registada do respectivo detentor. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994 - 2007. Todos os direitos reservados (14-05-2007). 
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Introdução 

Congratulamo-nos por se ter decidido por um produto TerraTec e felicitamo-lo por essa deci-

são, pois o Grabster AV 150 MX oferece o último grito em tecnologia “State of the Art”. Com 

este produto, adquiriu um dos produtos mais eficientes para aplicações vídeo. Estamos con-

vencidos de que, de futuro, o Grabster AV 150 MX lhe irá prestar muitos serviços úteis e, aci-

ma de tudo, lhe irá proporcionar muito prazer. 

Grabster AV 150 MX e a versão integral de MAGIX Films em CD & DVD TerraTec Edition, são o 

conjunto perfeito para a criação de Vídeo CDs, Super Vídeo CDs e DVDs com apenas alguns 

cliques de rato. Copie vídeos através de USB para o seu portátil ou para o seu PC. Aproveite as 

funções de corte de vídeo e de apresentação de diapositivos e também a criação de menus de 

selecção individuais, para gravar para sempre em CD e em DVD as suas preciosas lembran-

ças, de forma muito fácil e com a máxima qualidade. 

Copiar 

Independentemente do dispositivo ou do meio a partir do qual pretende efectuar a cópia: 

desde o gravador de vídeo, passando pelo receptor de satélite e Camcorder, até ao leitor de 

DVDs, todos os dispositivos com saídas vídeo analógicas poderão ser conectados por meio 

de Composite-Video ou S-Video.  

Processar 

Retire publicidade ou outras partes indesejadas dos seus filmes. Insira as apresentações de 

diapositivos e vídeos. Numerosos efeitos de transição dão um outro realce ao seu trabalho. 

Música e comentários ao vivo adicionais proporcionam a atmosfera certa. Por fim, basta 

seleccionar um modelo de menu adequado ou criar um menu de movimento individual. E 

pronto, o seu CD ou DVD já está a ser gravado. 

Reproduzir 

Num instante, terá criado um DVD profissional, que poderá visualizar no PC ou no televisor. 

Surpreenda os seus amigos com um DVD criado por si! Com apenas um clique, pode fazer o 

número de cópias que desejar, dando-lhe o último toque com o programa de etiquetas para 

CD/DVD integrado. 

Volume de fornecimento 

Grabster AV 150 MX 

Cabo USB 

DVD do software 

Guia de instruções rápidas 

Cartão de registo com número de série 
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Descrição do produto 

Imagem do produto 

 

 Entrada Composite-Video A esta entrada podem ser conectados dispositivos exter-

nos, como, p.ex., gravadores de vídeo ou receptores de 

satélite. Se o vídeo possuir uma saída S-Video, reco-

mendamos-lhe que a utilize. Através desta saída, só é 

transmitido o vídeo, mas não o som. 

 Entrada S-Video A esta entrada podem ser conectadas fontes de vídeo 

analógicas, como, p.ex., gravadores de vídeo ou recepto-

res de satélite. Se o vídeo possuir uma saída S-Video, 

recomendamos-lhe que a utilize. Através desta saída, só 

é transmitido o vídeo, mas não o som. 

 Entrada estéreo/áudio Se ligar fontes de vídeo analógicas através da entrada 

Composite-Video ou S-Video, deve estabelecer adicio-

nalmente uma ligação áudio. Para o efeito, utilize esta 

ligação. 
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Colocação em funcionamento do Grabster AV 150 MX 

A conexão do Grabster é mais simples do que possa imaginar. Poderá colocar o dispositivo 

em funcionamento sem ter de encerrar o seu sistema. Conecte o cabo USB ao Grabster AV 150 

MX. Insira o DVD de instalação fornecido no drive de DVDs. Conecte agora o Grabster AV 150 

MX, através do cabo USB, a uma porta USB 2.0 livre do computador. O computador reconhece 

imediatamente o seu novo hardware e inicializa o assistente de instalação.  

Instalação dos controladores no Windows XP 

1. Na primeira inicialização, o Windows XP reconhece o “Grabster AV 150 MX” e dá-lhe as 

boas-vindas através do assistente de instalação. Seleccione “Instalar automaticamente o 

software (recomendado)” e continue com “Prosseguir”. 

2. O Windows XP encontra automaticamente o controlador adequado no DVD de instalação. 

3. Conclua a instalação com “Terminar”. 

Está assim concluída a instalação dos controladores e pode prosseguir com a instalação do 

software MAGIX. 

Instalação dos controladores no Windows Vista 

1. Na primeira inicialização, o Windows Vista reconhece o “Grabster AV 150 MX” e dá-lhe as 

boas-vindas através do assistente de instalação. Seleccione “Procurar e instalar o softwa-

re dos controladores (recomendado)” e, em seguida, “Prosseguir”. 

2. O Windows Vista encontra automaticamente o controlador adequado no DVD de instala-

ção. O Windows pergunta-lhe agora se tem a certeza de que pretende instalar este softwa-

re do dispositivo. Clique em “Instalar” para dar início à instalação. 

3. Conclua a instalação com “Fechar”. 

Está assim concluída a instalação dos controladores e pode prosseguir com a instalação do 

software MAGIX. 

A instalação de MAGIX Films em CD & DVD de software 

Para instalar o software, insira agora o DVD e aguarde até que abra o iniciar automático 

(autostart). Seleccione agora o seu idioma e, em seguida, o item Software. Clicando no botão 

Software MAGIX dá início à instalação de MAGIX Films em CD & DVD TerraTec Edition. Siga as 

instruções no ecrã, até que o software esteja completamente instalado.  

Após a instalação do software, poderá encontrar um manual detalhado e também pequenos 

vídeos com a introdução ao software na área “Ajuda”. 
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Serviço em TerraTec 

“Rien ne va plus – Já nada funciona” não é agradável, mas poderá acontecer uma vez, mesmo 

nos melhores sistemas. Num caso deste género, a equipa TerraTec está à sua inteira disposi-

ção para o ajudar a resolver o problema.  

Hotline, Internet. 

Se surgir um problema grave, que não consegue solucionar sozinho ou com a ajuda técnica 

do presente manual, com ajuda do seu vizinho ou do agente comercial, é favor contactar-nos 

directamente.  

Se tiver disponível um acesso à Internet, deverá antes de mais utilizar as ofertas de serviço e 

suporte, em http://supporten.terratec.net/. Aí encontrará respostas às perguntas frequente-

mente colocadas (FAQ) e um formulário para pedidos de suporte por meio de e-mail. 

Se não tiver essa possibilidade, no anexo referente à assistência, que acompanha o produto, 

encontrará os números Hotline (linha directa) específicos do país, para que possa entrar em 

contacto telefónico com a equipa de suporte. 

Quer se dirija a nós através do formulário de e-mail ou por telefone, é imprescindível que 

tenha as seguintes informações disponíveis: 

• o seu número de registo, 

• este documento, 

• informação sobre o seu sistema. 

Para além disso, para os nossos técnicos é vantajoso que, durante o telefonema, esteja perto 

do dispositivo, para que possa experimentar em directo algumas medidas de ajuda. Ao entrar 

em contacto com a nossa equipa de suporte, é imprescindível que anote o nome do respecti-

vo assistente. Precisará dele, caso exista um defeito e seja preciso enviar-nos o dispositivo. 
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