
Breng op de aangesneden 
kabel een Kabel Keur 
gecertificeerde F-connector 
aan. Duw de connector stevig 
op de kabel. De connector 
hecht zichzelf vast, er is dus 
geen extra gereedschap 
nodig! 
Let op: Als de connector eenmaal 
bevestigd is, kan deze er niet 
meer af!

Verwijder het metalen dopje (afsluitweerstand) van de 
uitgang. Sluit vervolgens de kabel aan op de uitgang en 
sluit als laatste de plug van de voedingsadapter aan. 

Let op: de voedingsadapter nog niet in het stopcontact 
steken!

Leg de kabel naar het gewenste aansluit- of 
verdeelpunt in de woning. 

Plaats de kunststof kap op de versterker. Dit is een klik-
systeem, er hoeft dus niet geschroefd te worden. Als 
laatste kan de voedingsadapter in het stopcontact 
geplaatst worden. Het groene indicatielampje geeft aan 
dat de versterker werkt.

Daarmee is de installatie afgerond.
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INSTALLATIEWIJZER VERSTERKER FRA-784/D

Wanneer er meerdere radio- en tv-aansluitingen 
gemaakt worden in een binnenhuisnetwerk treedt er 
signaalverlies op. De oplossing hiervoor is het 
plaatsen van een versterker. De versterker versterkt 
het signaal waardoor het signaalverlies 
gecompenseerd wordt. Het is geschikt voor een 
coaxkabellengte van maximaal 30 meter.

Inhoud
1x Versterker FRA-784/D
1x Kunststof afdekkap
1x Voedingsadapter
3x Montageschroeven
1x Gebruiksaanwijzing

De FRA-784/D versterkt zowel de distributie- als 
retoursignalen. Deze versterking compenseert dempingen 
die veroorzaakt worden door verdeling in de 
binnenhuisinstallatie.
De versterker is Kabel Keur gecertificeerd en geschikt 
voor radio, tv en digitale diensten.

Deze versterker is goedgekeurd 
door Kabel Keur. Alleen producten 
van hoogwaardige kwaliteit 
bevatten het Kabel Keur keurmerk. 
Zo bent u verzekerd van het beste 
resultaat in uw binnenhuis-
installatie. Alle producten met het 
Kabel Keur keurmerk hebben een 
fabrieksgarantie van 3 jaar.
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Welke materialen zijn nodig? 
Om de versterker aan te sluiten zijn er een aantal extra 
producten nodig. Voor het beste resultaat gebruikt u producten 
met het Kabel Keur keurmerk.
1.   Abonnee Overname Punt (ééngatsdoos)
De ééngatsdoos is de scheiding tussen het kabelnetwerk en de 
huisinstallatie. Dit is het punt waar de binnenhuisinstallatie begint. 
Een AOP met Kabel Keur is een TRAS-1000BKK.

2.   Aansluitkabel
De aansluitkabel wordt gebruikt om de AOP en de versterker met 
elkaar te verbinden. Een aansluitkabel met Kabel Keur is een RLAE-
kabel.

3.   Coaxkabel
De coaxkabel is de verbindingskabel tussen de versterker en de 
radio- en tv-aansluiting of het verdeelpunt.

4.   Kabelstripper
Om de coaxkabel aan te sluiten is het nodig de kabel te strippen. 
Hiervoor is het handig om een kabelstripper te gebruiken. 

5.   F-connector
De coaxkabel wordt met behulp van een Kabel Keur 
gecertificeerde  F-connector op de versterker aangesloten.

6.   Aansluitdoos (tweegatsdoos)
De tweegats-aansluitdoos splitst het signaal in radio en tv. Aan het 
einde van iedere coaxkabel kan een aansluitdoos geplaatst worden 
waarna radio en tv hierop aangesloten kunnen worden. Een 
aansluitdoos met Kabel Keur is een TRAS-2000KK.

Begin de installatie door de versterker te monteren met 
bijgeleverde schroeven.

Zorg ervoor dat de versterker in de buurt van de ééngats-
doos en een stopcontact wordt geplaatst i.v.m. de 
kabellengten.

Sluit vervolgens een aansluitkabel aan op de 
eengatsdoos en de ingang van de versterker.

Strip de coaxkabel. Het is handig om hiervoor een 
kabelstripper te gebruiken. Wanneer er geen 
kabelstripper is, kan het ook met een mesje. Het 
aansnijvoorschrift is hieronder weergegeven.
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Belangrijk
Voer deze instructies niet uit ten tijde van onweer!
De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de versterker, 
volg en bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een veilige 
en betrouwbare installatie en werking.
Raadpleeg bij twijfel een vakman.
Voer de installatie alleen uit in overeenstemming met alle lokaal 
en nationaal geldende (elektrotechnische) voorschriften.
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Knip de coaxkabel voor de uitgang op lengte.3.

Uit 11.5 dB (tot 20 meter)In
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