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HM551/HM551UK Sweex 5.1 Home Theatre Headphone 

Inleiding 

Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex 5.1 Home Theatre Headphone. Met deze 5.1 home theatre headphone kun je ongestoord van 5.1 surround sound genieten.  
 
Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van het 
product, kijk dan op www.sweex.com onder het kopje service & support. 

Inhoud van de verpakking 

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: 
 
• 5.1 home theatre hoofdtelefoon 
• Externe versterker 
• Sub/Cen naar stereo cinch kabel 
• RR/RL naar stereo cinch kabel 
• FR/FL naar sereo cinch kabel 
• 3,5 mm stereo naar 3,5 mm stereo kabel 
• Voedingsadapter 
• CD-ROM met handleiding 
 
Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier. 

Specificaties 

Specificaties versterker: 
• Totale harmonische vervorming (T.H.D.): 
• Subwoofer < 2% Front/Rear/Center < 2% 
• Frequentiebereik subwoofer: 50Hz – 5KHz 
• Front/Rear/Center 120Hz-20KHz 
• Input gevoeligheid subwoofer: 100mV+/- 50mV 
• Front/Rear/Center 380mV+/-60mV 
 
Specificaties luidspreker: 
• Subwoofer 40mm, 8 Ohm, 100mW (2 stuks) 
• Front/Rear 30mm, 32 Ohm, 30mW (4 stuks) 
• Center 30mm, 64 Ohm, 30mW (2 stuks) 

Aanvullende specificaties 

• Lengte hoofdtelefoonkabel: 2,5 m 
• Lengte verloopkabel G9 naar 3,5 mm: 2,0 m 
• Afmeting hoofdtelefoon: 184 x 220 x 95 mm (w x h x d) 
• Afmeting externe versterker: 47 x 115 x 125 mm (w x h x d) 

Aansluiten 

Sluit de hoofdtelefoon aan op de externe versterker via de G9 plug op de voorkant van de externe versterker. Sluit daarna de externe versterker aan op het geluidsapparaat. 
 

 
 
Stereo 
Sluit de externe versterker aan op een geluidskaart, TV, CD- of DVD-speler of versterker met behulp van de stereo audio kabel en zet de schakelaar van de hoofdtelefoon op “2.1”. 
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5.1 Surround 
Sluit de externe verserker aan op een 5.1 geluidskaart of DVD-speler met behulp van de 5.1 audio kabel en zet de schakelaar van de hoofdtelefoon op “5.1”. 
 

  
 

Sluit indien gewenst de 5.1 speaker set aan op de externe versterker. 
 

 
Sluit de netvoedingadapter aan op de externe versterker. 
 

 

Bediening 

Zet de externe versterker aan door op de “Power”-knop (power) te drukken. De power LED licht rood op. 
U kunt altijd het geluid dempen door op de “Mute”-knop (mute) te drukken. De mute LED licht groen op. 
U kunt output selecteren door op de “Headphone/Speaker”-knop te drukken. De bijbehorende LED brandt afwisselend groen en rood. 
 

In de draad die aan de hoofdtelefoon vastzit, vind je de hoofdtelefoon control unit. Hierop zitten, naast de input schuifknop (5.1 en 2.1), 3 draaiwieltjes voor het volume. Deze regelen respectief het 
Sub/Cen volume, het “Achter” volume en het “Voor” volume. 

Garantie 

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu’s geven wij geen support of garantie. 
Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht. 
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