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3G booster | samtal · mobilt bredband

› 3G booster
› Samtal och mobilt 

bredband
› 4 samtidiga använ-

dare
› Lätt att installera

Snabbfakta:

Zboost One YX-400U

Dålig 3G-täckning ett minne blott
Zboost One YX-400U är en 3G repeaterstation för installation i hem-
met eller småföretag.  Med boostern kan du få bättre 3G täck-
ning inomhus och den fungerar för såväl mobiltelefoni som mobilt 
bredband. Jämfört med tidigare lösningar på marknaden är 
Zboost billigare i inköp och enklare att installera.

Zboost One YX-400U fungerar i praktiken som en minibasstation 
och installeras på ett par minuter. Förstärkaren består av en enhet 
och är inte beroende av en extern antenn för att fungera, däremot 
förutsätts att du har 3G täckning på den plats där 3G boostern 
skall installeras. Enheten kan hantera upp till fyra samtidiga an-
vändare med samma operatör. 

Installationen är jätteenkel, placera Zboost One YX-400U  i det fönster 
som ligger närmast operatörens basstation, ring ett mobilsamtal och 
tryck in synkknappen. Inom ett par sekunder är enheten igång och 
färdig att användas med avsevärt bättre inomhustäckning. Repeatern 
fungerar med såväl mobiltelefoner och smart phones som 
med mobilt bredband så länge enheten kommunicerar via 
3G nätet (UMTS/HSPA dvs samtliga svenska operatörer utom 
Net1).

Förstärkaren täcker ytor på upp till ett par rum, resultatet varierar 
beroende på var boostern placeras, hur mycket fysiska hinder som 
skymmer signalen samt vilka byggnadsmaterial som finns i väggar, tak 
och golv. För att få använda förstärkaren krävs att du söker tillstånd 
från den operatören enheten skall användas med samt från PTS. 

Om det fungerar?
De allra flesta som testar vår förstärkare får bättre inomhustäck-
ning, i vissa fall är signalen helt enkelt för svag och eftersom 
vi erbjuder 30 dagars returrätt så tar många chansen att testa. 
Z-boost har testats av tidningar över hela världen, på nästa sida har vi 
saxat några citat från svenska tidningar:



 
Mac World juni 2012 
”Inom räckvidden blir signalen klart godkänd och det går både att 
ringa avbrottsfritt och surfa med hygglig fart. Detta i ett rum som tidi-
gare var ett rum i total radioskugga.“ 

Ny Teknik juni 2010
”Vi fick full täckning i en gillestuga där det tidigare helt saknades, och 
hyfsad täckning i en sommarstuga där man tidigare fick gå ut på bryg-
gan för att ringa.“  

Mobil juli 2011
”ZBoost har satsat på att göra det enkelt att komma igång med repea-
tern. Det finns inga lösa antenner eller kablar förutom nätadaptern – 
allt är samlat i en enhet stor ungefär som två mjölkpaket.[…]
Plus: Enkel och billig
Minus: Kräver viss inomhustäckning” 

DN juni 2011
”Att installera den är enkelt: Sätt i strömsladden, tryck på en knapp 
och ring ett samtal. Därefter är förstärkaren kopplad till den operatör 
som telefonen använder.”

Dagens Industri augusti 2012
”Om du har dålig 3G-täckning hemma eller i sommarstugan kan en 
signalförstärkare vara lösningen. Zboost One YX400 fungerar i prak-
tiken som en minibasstation och kan hantera samtal till fyra telefoner 
samtidigt.” 

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Teknisk specifikation:

Frekvens: upplänk 1920-1980 MHz, nedlänk 2110-2170 MHz
Stöd för 3G-nät med UMTS eller HSPA-teknik 
Nätaggregat: 90-250 VAC 50-60 Hz 
Vikt basenhet: 540 g  
Storlek basenhet: 254 x 229 x 83 mm (b x h x d) 
Täckningsområde: Upp till 130 kvadratmeter eller 12 meter från basenhet 
 
zBoost tillverkas i USA av Wi-Ex. zBoost och Wi-Ex produkter distribueras i 
Sverige av Induo Home AB. Tillverkaren lämnar två års produktgaranti. Enheten 
skyddar operatörens nät genom teknik som är patentsökt. 


