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Het gebruik van nieuwe materialen en bouwvoorschriften in 
moderne gebouwen, zijn er de oorzaak van dat het GSM-signaal 
vrijwel niet kan doordringen in het pand. Dit resulteert in een 
slechte of zelfs het geheel ontbreken van een verbinding met de 
provider.

Onze nieuwe generatie repeaters versterken het signaal van 
buiten en zorgen ervoor dat dit gedistribueerd wordt in het ge -
bouw. De buitenantenne vangt het signaal van de provider op 
en geeft deze door via een coaxkabel aan de repeater. In de re -
peater wordt het signaal versterkt en voorts via één algemene
antennemast weer uitgezonden in het gebouw.

Verklaring LED-lampjes

1 Installeer de binnenantenne en de repeater in de ruimte 
waar de dekking geoptimaliseerd moet worden. Het signaal 
zal de naastliggende ruimtes eveneens bereiken. Verbind de 
binnenantenne met de repeater.

2 Installeer de buitenantenne hoog op het gebouw en verbind 
de buitenantenne met de repeater.

3 Steek de 12V voeding in de wandcontactdoos. Draai de bui -
tenantenne zodanig dat zoveel mogelijk groene ledjes op de 
repeater branden. U heeft twee of meer brandende groene 
ledjes nodig voor een goede werking van de repeater. Zet de 
buiten antenne nu goed vast en gebruik de zelfvulkaniserende 
tape om de aansluiting te bescherming tegen weersinvloe -
den.
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Open Signal is een zeer handige gratis App 
voor uw telefoon waarmee u moeiteloos de 
juiste richting kunt bepalen bij het plaatsen 
van de buitenantenne. 
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Led 1-6 Signaalsterkte.
Led 7   Als deze led brandt, is er verbinding met de zendmast 

van de provider. Blijft ca. acht seconden branden nadat 
u klaar bent.
Alarm: Brandt deze led (rood) = sterk input signaal, 
             repeater werkt goed.
           : Knippert deze led (rood) = te sterk inputsignaal,
             Repeater is uit (beveiliging)*

Led 8 

Led 9   Controle led voor de automatische versterking en 
oscillatie-ophe�ng.

Led 10 Repeater staat in de stand-by mode. 
Brandt als de repeater aangesloten is.

De repeater geeft voldoende signaalsterkte aan (twee of meer 
groene ledjes), maar er is geen verbetering in het signaal.

De buitenantenne ontvangt het signaal van een andere provider. 
Richt de antenne opnieuw, gebruik de App Open Signal voor het 
bepalen van de juiste richting.

De repeater versterkt het signaal niet voor alle netwerken.

Zorg dat uw buitenantenne een omni-directionele versie is. 
De buitenantenne vangt dan alle signalen (360 0) op van 
verschillende zendmasten.

Als u een goede dekking heeft in de ruimte waar de binnen -
antenne is geplaatst maar geen of een slechte dekking in de 
naastliggende ruimte.

Plaats een tweede binnenantenne in de naastliggende ruimte met 
behulp van een 2-weg splitter. U kunt een 4-weg splitter met anten-
nes gebruiken als het om meerdere ruimtes gaat.

Neem voor andere problemen contact op met onze technische 
dienst.

Problemen verhelpen

* Gebruik een attenuator (verzwakker) tussen de buitenantenne 
   en de repeater of richt de buitenantenne anders.
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Important Information
Please read this document

before using the equipment!

Belangrijke informatie
SVP goed doorlezen voor ingebruikname 

van het produkt

National regulations

Installation and usage of this product inside the 
European Union is subject to regulation as set in 
the RED directive (2014/53/EU).

The exclamation mark (Alert) included in the 
approval symbol warns you that national 
regulations are in force relating to permissible 
frequencies and registration formalities. Please be 
sure to observe the national regulations which 
apply in your country. An individual license may be 
required to install and operate this device in your 
country.

Approval symbol

Nationale regelgeving 

Installatie en het gebruik van deze apparatuur in 
de Europese unie is onderhevig aan de RED    
richtlijn (2014/53/EU).

Het uitroepteken (!) achter het CE-teken 
waarschuwt u voor nationale richtlijnen die van 
toepassing zijn. We wijzen u erop dat u deze 
nationale richtlijnen behoort te respecteren. Een 
o�ciële goedkeuring van de desbetre�ende 
operator, waarvoor u de apparatuur gaat 
gebruiken, kan noodzakelijk zijn om het produkt te 
installeren en te gebruiken in uw land.

Goedkeuringssymbool

1595 1595


