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TURVALLISUUSOHJEET

• Älä altista vahvistinta korkeille lämpötiloille
• Sijoita vahvistin kuivaan ja tuulettuvaan tilaan
• Sijoita vahvistin pystyseinälle tai vesitiiviiseen koteloon (IP55) varmistaen 
asianmukaiset kaapelien läpivientisuojat

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa vettä voi tippua tai roiskua sen päälle. Älä aseta 
nestettä sisältäviä esineitä, kuten laseja, laitteen päälle. Älä aseta avotulen lähteitä, 
kuten palavia kynttilöitä, laitteen päälle. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esineillä, 
kuten sanomalehdillä, verhoilla jne. Kun asennat laitetta, jätä sen ympärille vapaata 
tilaa riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Asenna laite siten, että virtapistoke tai 
laitteen liitin on helposti ulottuvilla.

HUOMIO !

Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua virtalähdettä. Muiden akkujen käyttö voi 
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja peruuttamattomia vaurioita, jotka mitätöivät takuut.

LIITÄNNÄT JA PAINIKKEET

1. Kiinnityskorvat
2. SAT liitäntä
3. UHF/DAB/BIII 
sis.meno 1
4. UHF/DAB/BIII 
sis.meno 2
5. UHF/DAB/BIII 
sis.meno 3
6. UHF/DAB/BIII 
sis.meno 4
7. FM/BI sis.meno
8. 32 merkin näyttötaulu
9. Ohjelmointipainikkeet
10. Virtalähteen liitäntä
11. TV + SAT testilähtö
12. TV + SAT lähtö
13. TV lähtö
14. TV testilähtö
15. Maadoitusliitäntä
16. Sarjaportti USB
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JOHDANTO JA OHJELMOINTI

Tämä asiakirja opastaa, kuinka ohjelmoitavat CAD-804 (ja CAD-814-vahvistimet) 
konfiguroidaan HW 1.0- ja FW 1.1 -versiolla.

Oppaassa kerrotaan, kuinka alustavat konfiguraatiot, automaattinen konfigurointi ja 
manuaalinen konfigurointi tehdään. Vahvistimen konfiguroimiseen käytämme LCD-
näyttöä ja viittä painiketta: ylös, alas, vasemmalle, oikealle ja syötä sisään

• painikkeiden  ja  avulla siiryt asetustoimintojen 🔼 🔽   
  välillä
• tallennuspainike  on ⤵ ⤵ ⤵ ⤵ ⤵ 

• painikkeilla  ja   muutetaan parametrien arvoja
   halutuiksi
• painikkeella palataan takaisin alkuvalikkoon⤵ 

⤵ ⤵ 

ESIMERKKI
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⤵ ALUSTAVAT KONFIGURATIOT

Ensimmäisessä käynnistyksessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen vahvistin 
pyytää tekemään yleisen konfiguraation. Nämä asetukset ovat saatavilla myös 
manuaalisen konfigurointivalikon yleisessä osiossa siltä varalta, että joudumme 
muuttamaan joitain näistä asetuksista myöhemmin.
 

Käynnistyksen (tai tehdaspalautuksen) jälkeen näyttöikkuna näyttää päänäytön, joka 
osoittaa ohjelmoitavan vahvistimen mallin.

Aloita painamalla tai  
 

Kieli-asetuksen avulla voimme valita kielen englannin, espanjan, ranskan, tšekin ja 
italian välillä.

Paina        ja valitse kieli nuolinäppäimillä tai

Paina uudelleen valinnan hyväksymiseksi

”Channels”-asetus antaa meille 2 vaihtoehtoa: eurooppalainen kanavataulukko, EUR 
ja amerikkalainen kanavataulukko, AME. Tällä tavalla sovitamme suodattimet 
eurooppalaiseen asetukseen (BGCCIR) tai amerikkalaiseen asetukseen (M).

Eurooppalainen asetus valitaan oletusarvoisesti.

Paina vahvistukseksi tai vaihda kanavataulukko nuolinäppäimillä          

tai

Paina uudelleen valinnan hyväksymiseksi
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LTE-asetus aktivoi LTE700-suodattimen oletusarvona sallien vahvistimen 
konfiguroinnin kanavalle 48 asti tai sammuttaa sen salliaksesi koko kaistanleveyden 
kanavaan 69 asti.

Paina LTE700 vahvistukseksi tai valitse koko taajuuskaista K69 asti 

nuolinäppäimillä   tai

Paina uudelleen valinnan hyväksymiseksi

Asetuksella ”Num outputs” (vain CAD-814) voidaan valita lähtöjen lukumäärä: 
”1” lähtö (TV+SAT) (on oletusarvo) tai 
”2 ”lähtöä (TV+SAT ja TV). 
Jos valitsemme 2 lähtöasetuksen, lähtötaso laskee 3 db verrattuna 1 lähtöasetukseen.

Paina vahvistukseksi tai vaihda lähtölukumäärä nuolinäppäimillä          

tai

Paina uudelleen valinnan hyväksymiseksi
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AUTOMAATIASETUS

Kun alustavat konfiguraatiot on tehty, siirrymme Configuration -valikkoon, jossa 
voimme valita manuaalisen tai automaattisen konfiguroinnin välillä. Tämä osio 
selittää, kuinka automaattinen konfigurointi tehdään Auto-valikosta.

Valitse  Auto painamalla 

⤵ 

Ensimmäinen asetus on ”Threshold”. Sen avulla voimme asettaa vahvistimessa 
alimman sallitun tulotason. Vahvistin hylkää kaikki tämän tason alapuolella olevat 
signaalit.
Säätöalue on 40 - 80 db, oletuskynnyksen ollessa 55 db.

Säädä kynnystä painamalla ja säädä taso painikkeella tai

Paina hyväksyäksesi, kun haluttu taso on asetettu.

”Search”-toiminto tekee kanavahaun UHF-kaistalta tuloliittimiltä  1, 2, 3 ja 4.

Paina aloittaaksesi hakutoiminnon.
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Kun ”Search”-toiminto päättyy, paina jatkaaksesi seuraavaan 
asetustoimintoon.

Vahvistin säätää lähtötasoa löydettyjen kanavien lukumäärän mukaan. Tasoa voidaan 
tarvittaessa muuttaa välillä 95 - 115 dBμV.

Jos haluat muuttaa tasoa, paina ja säädä tasoa painikkeella tai

Paina uudelleen hyväksyäksesi uuden säädetyn tason.

Kun olet valmis, paina ja palaa takaisin ”Configuration” -valikkoon.

ASETUKSEN TEKO MANUAALISESTI

Jos haluat tehdä asetukset manuaalisesti itse, tässä osiossa selitetään, kuinka 
manuaalinen konfigurointi tehdään vaihe vaiheelta.

Aloita valitsemalla ”Manual” ja paina 

Valitse sisääntuloliitin painikkeella

Voit palata taaksepäin painikkeella 

Kun sisääntulo on valittu, paina
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Paina lisätäkseesi kanava.

Alleviivattu kanavanumero osoittaa, säädätkö tulokanavaa (vasen kanavanumero) vai 
lähtökanavaa (oikea).
Sisääntuloa varten sinulla on mahdollisuus valita kanavat UHF-kaistalta (K21- 48, jos
valitsit  LTE700, K21 - 69, jos valinta ei ole ollut LTE700), DAB tai BIII.

Valitse kanava, jonka haluat vaihtaa painikkeella tai .

Paina uudelleen hyväksyäksesi valinta.

Valitse ulostulokanava, jonka haluat vaihtaa painikkeella tai ja vahvista 

painamalla .

Pystyt muuttamaan BIII- ja UHF-kaistan kanavat C69:ään asti. CATV-kanavia 
voidaan lähettää myös aktivoimalla vastaava vaihtoehto yleisvalikosta. CATV-
kanavat menevät C69:n jälkeen ja niitä edustaa kirjain "S".

Voit konvergoida lisää kanavia painamalla ja noudattamalla yllä olevaa ohjetta.
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Kun kanavia lisätään, vahvistin ilmoittaa käytössä olevat kanavat huutomerkillä 
näytöllä.

Kun olet valmis, paina palataksesi Manuaali-valikkoon.

Jos kanava pitää poistaa, aloita toiminta Manuaali-valikossa painamalla 

Jos haluat poistaa kaikki ohjelmoidut kanavat, valitse ”Delete all” ja paina 

Kun olet valmis, paina palataksesi Manuaali-valikkoon.

Jos haluat poistaa vain yhden tietyn kanavan, paina ”Delete all” valikon aikana 

tai päästöksesi halutun kanavan kohdalle. Valittu kanava poistuu 

painamalla 

Valitessasi kanavaksi ”DAB”, poistuu koko taajuuskaista.

Kun olet valmis, paina palataksesi Manuaali-valikkoon.
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FM/BI signaali on tuotava sisääntuloliittimeen ”FM”.
FM/BI alueen säätömahdollisuutena on vain vaimennuksen säätö. Säätöalue on 0 … -
30 dB dB. 

Säätimeen pääset painamalla ja säätö tapahtuu   ja painikkeilla.

Vahvista asetus painamalla 

Palaa Manuaalivalikkoon painamalla .
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YLEISET ASETUKSET

Manuaalivalikossa on myös valikko ”General”. Tässä valikoissa voit jälkisäätää 
edellä neuvottuja Manuaali-säätöjä.

Säätöihin pääset painamalla 

Valikko ”Num outputs” koskee vain vahvistinmallia CAD-814.

Muuttaaksesi ”LTE700” asetusta, säädä painikkeilla  ja  Vahvista 

muutos 

Tässä valikossa voit muuttaa ulostulon CATV-kanaville. Muuta suotimien 

lähtökanavat CATV-alueelle.

Paina ja vaihda Yes / No nuolinäppäimillä ja 

Vahvista muutos lopuksi painamalla 
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Tässä valikossa voit säätää kanavien tasoa. Valikon toiminnolla voit säätää kanavien 

tasoja haluamallasi tavalla tai vain nostaa tasoa tarvittaessa.

Paina aloittaaksesi  säätö ja valitse kanava tai painikkeella.

Paina kanavan valitsemiseksi ja säädä taso tai painikkeella.

Kanavakohtaista tasoa voit säätää ± 3dB yleiseen tasoon verrattuna. Signaalin laatu 

voi heiketä tasoa erikseen nostettaessa.

Vahvista muutos lopuksi painamalla 

Yksittäiset muutokset voit perua ”Reset” -toiminnolla, paina ja säädä

ja painikkeilla.

Vahvista muutos lopuksi painamalla 

Halutessasi palaa Manual-menuun painamalla 
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Voit suojata asetukset halutessasi salasanalla, valitse ”Password” ja paina 

Tehdasasetus 0000 tarkoittaa, että suojausta ei ole.

Tallenna salasana kursorin näyttämään paikkaan numero kerrallaan. Numerot valitset 

ja näppäimillä, vahvista jokainen numero painamalla .

Lopuksi vahvista salasana painamalla .

Kielivalintaa on mahdollista muuttaa, saatavilla ovat Espanja, Englanti, Ranska, 

Tsekki ja Italia.

Kanavataulukko on mahdollista muuttaa tässä vaiheessa Eurooppalaisen (BGCCR) ja 

Amerikkalaisen (M) välillä.
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Laitteisto (HW) ja ohjelmisto (FW) versionumerot näkyvät joka kerta ensimmäisenä, 

kun jännite kytketään.

Ohjelmistopäivitys on mahdollinen. Tarvitset PC:lle asennetun ”CAD-8 Updater”-

ohjelmiston ja UART-USB välijohdon.

Valitse ”FM Update” vahvistimen valikosta, paina ja valitse nuolinäppäimillä 

tai lataatko päivityksen tai et.

Päivitys tapahtuu muutamassa sekunnissa, jonka jälkeen näytölle tulee valikko:

 

”Restore” valinta palauttaa tehdasasetuksen.

Jos haluat palauttaa tehdasasetuksen, paina ja valitse vaihtoehto 

nuolinäppäimillä tai .

Paina lopuksi vahvistaaksesi valitsemasi toiminto.  

Alcad-antennituotteiden maahantuonti ja jälleenmyynti

Kalmakoski Ky Seppo Sivula, puh: 0400-242113

www.teletuote.fi


