
                                             
   
Gebruiksaanwijzing Teleste OV-8420 versterker          
Algemeen 

Met de Teleste OV-8420 gebruikt u een versterker van de allerhoogste kwaliteit. 

U gebruikt een versterker bij meerdere TV en/of modem coax aansluitingen om signaalverlies te compenseren. 

De OV8420 versterker is door KabelKeur goedgekeurd volgens de PVE4.0 eisen en is daarom zeer geschikt voor een 

kabel TV aansluiting. 

De OV-8420 is een versterker met 4 uitgangen van het type F-connector en heeft versterkingen voor kabellengtes 

van 0 tot 30 meter.  

Alle uitgangen zijn retourband geschikt, zodat u op elke gewenste uitgang een modem en of actieve set-top box 

kan aansluiten.  De versterker kan in de meterkast of in de woonkamer gebruikt worden. 

 

Uitgang  Versterking Lengte van de coaxkabel* 

Port 1 0,5 dB 0 tot 5 m. 

Port 2 2,0 dB 0 tot 10 m. 

Port 3 4,0 dB 0 tot 15 m. 

Port 4 8,0 dB 0 tot 30 m. 

* Sluit de kabels dusdanig aan dat de kortste kabel op uitgang 1 aangesloten wordt en de langste kabel   

   op uitgang 4. 

 

Inhoud 

 1x Versterker       Geschikt voor installatie in woonkamer of meterkast. 

 1x Bodemplaat  met afdekkap  Voor installatie in woonkamer. 

 3x Afsluitweerstand FCT075  Alleen te gebruiken op een uitgang die niet gebruikt wordt. 

 3x Montage schroef + plug  Pluggen voor muur montage. 

 1 x Voedings adapter.   Sluit deze pas aan als de gehele installatie is voltooid. 

 1x Gebruiksaanwijzing   Lees deze voor het aansluiten eerst aandachtig door. 

 

Extra benodigd 

Om de versterker aan te sluiten zijn er soms een aantal extra producten nodig.  

 Een coax kabel, om tussen de kabel TV hoofdaansluiting en de ingang van de versterker aan te sluiten. 

 Indien u al bestaande kabels met IEC stekkers heeft, wellicht koppelstukken van F-connector naar IEC 

connector. 

 

Installatie 

Werk bij onweer niet aan uw coax huis installatie. 

Plaats de versterker alleen in een droge ruimte, de versterker mag niet in aanraking komen met vocht. 

 

Stap 1  

Plaats de versterker dicht bij kabel TV hoofdaansluiting. Deze bevindt zich meestal in de meterkast of in de 

woonkamer. Bepaal waar de versterker gemonteerd moet worden, zodanig dat eventueel bestaande coax kabels 

opnieuw aangesloten kunnen worden en in de buurt van een 230 Volt stopcontact. 

 

Stap 2  

Gebruik de plastic bodemplaat  als mal om te bepalen waar u de schroeven van de verterker vast gaat zetten. 

Monteer eerst de bodemplaat op de wand. 

 

 



Stap 3  

Ontkoppel de coax kabel van de TV aansluiting uit de kabel TV hoofdaansluiting  en sluit deze aan op uitgang 1 van 

de versterker.  Indien er nog een afsluit weerstand op de uitgang zit , verwijder deze dan eerst. 

Sluit een losse coax kabel (niet meegeleverd) aan tussen  de kabel TV hoofdaansluiting  en de ingang van de 

versterker, dit is de meest rechtse connector :  IN 

                                                                                                           Δ  

Sluit de kabels van de andere aansluitingen van uw huis, aan op uitgang 2, 3 en 4 aan. Let daarbij op de kabel 

lengtes (zie tabel bij hoofdstuk Algemeen).   Verwijder de afsluit weerstand van de uitgang die u gaat gebruiken. 

Op ongebruikte uitgangen altijd de afsluit weerstanden laten zitten of plaatsen. 

 

Stap 4 

Monteer de versterker op de onderplaat . Plaats nu de afdekkap over de versterker en op de onderplaat door 

middel van vastklikken. 

Let op dat de het voedingssnoer correct loopt ten behoeve van de trek ontlasting. 

  
 

Stap 5 

Plaats als laatste de voeding in het stopcontact.  De groene voedings led indicator van de versterker brandt nu.  De 

installatie is voltooid. 
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Milieu advies    

Voer het product omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde 

depot of het gemeentelijke milieu park.     Gebruiksaanwijzing OV-8420  Maart 2015 
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