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Seadme kirjeldus: 

 

 

  
 

1.  Otsik 5.  Toongeneraator A. 3 positsiooniga lüliti 

2.  Võimendussond 6.  Värviline LED B. Telefoniühendus 

3.  Testnupp 7.  Punane ja must tester C. Helikontroll 

4.  Kõlar 8.  4 konduktorit ja pistik 
 

Kasutamine: 
• Seadme kasutamine: 

1. Seadme ühendamine. 
Termineeritud töötavad kaablid: 
Ühendage üks tester termineeritud kaabliga ja teine maandusega.  
Termineerimata või mittetöötavad kaablid: 

Ühendage üks tester termineerimata kaabliga teine tester teise termineerimata kaabliga.  

2. Vajutage võimendi ümmargust On/Off nuppu. Helitugevust saab vastavalt vajadusele muuta 
helikontrollnupuga. 
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3. Puudutage võimendussondi otsaga iga konduktori isolatsiooni.  

4. Toon on kõige valjem vastavas kaablis. 
5. Kaasas on pistik erinevateks ühendusteks. 

• Tipu ja ringi leidmine (lüliti “Off”): 
1. Ühendage PUNANE tester ühe ja MUST teise kaabliga. 

2. Kui ühendate PUNASE testeri kaabli RINGIGA, süttib ROHELINE LED. 
3. Kui ühendate PUNASE testeri kaabli TIPUGA, süttib PUNANE LED. 

• Liini oleku kontroll (lüliti “OFF”): 
1. Ühendage PUNANE tester kaabli RING poolega ja MUST tester TIP poolega. 
2. LED indikaator:  

a. Roheline LED: vaba liin 

b. LED ei põle: kasutuses liin 

c. Võbelev kollane LED: helistatav liin 

• Liini kontrollimine (lüliti “OFF” seejärel “CONT”): 
1. Helistage kontrollitavale liinile. 
2. Ühendage helistamise ajal PUNANE tester ringiga ja MUST tipuga.  

3. Olekus “Off” võbeleb KOLLANE LED kui testerid on kontrollitava paariga ühendatud. 
4. Lülitades seadme olekusse “CONT”, lõpetab see liinil kõne. 

• Saatetoon (lüliti “TONE”): 
(Tähelepanu: ärge ühendage sellel reziimil aktiivse AC ringiga üle 24V) 

1. Ühendage testerid paariga, või üks liini ühe poole ja teine maandusega. 

2. Valige toongeneraatori lülitiga duaalne vahelduvtoon või üks pidevtoon. 
3. Kontrollige kaableid võimendi sondiga. Toon on tugevaim vastavas kaablis. Vaba ligipääsu 

korral konduktoritele võib tooni saamiseks kasutada telefoni või kuularit.  

• Pidevustest (lüliti “CONT”): 
(Tähelepanu: ärge ühendage sellel reziimil aktiivse AC või DC ringiga) 

1. Ühendage testerid kontrollitava paariga. 

2. Valige “CONT” reziim. 
3. Süttiv ROHELINE LED näitab pidevust. LED ei sütti kui liini takistus on suurem kui 10,000 Χ. 

• Pidevustest kasutades tooni (lüliti “TONE”): 
(Tähelepanu: ärge ühendage sellel reziimil aktiivse AC või DC ringiga) 

1. Ühendage testerid kontrollitava paariga. 
2. Kasutage lõpus telefoni või kuularit ning puudutage juhtklambri või klambritega kaabli otsa või otsi. 

3. Vastuvõetav toon näitab pidevust.  

• Modulaartest: 
1.  Kõiki ülalolevaid teste saab kasutada ühele liinile läbi modulaarpistiku- punased ja rohelised 

juhtmed.  
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• Koaksiaaltest: 

1. Termineerimata koaksiaaltestiks ühendage punane tester välise kaitsega ning must 
keskkonduktoriga, või punane välisosaga ning must maandusega.  

2. Termineeritud koaksiaaltestiks ühendage punane tester konnektori ümbrisega ning must 
keskviigiga, või punane konnektori ümbrisega ja must maandusega. 

• Patarei vahetamine: 
1. Eemaldage patareipesa kattekaane kinnituskruvid, avage patareipesa, vahetage 9V patarei 

ning kinnitage kattekaas uuesti kruvidega.  

Ohutusnõuded: 
Hoidke seade kaitstult vedelike ja niiskuse eest. 

ÄRGE ÜHENDAGE AKTIIVSESSE AC RINGI ÜLE 24 V. 

Hooldus: 
Puhastage pehme kuiva lapiga.                      
Ärge kasutage puhastusvedelikke ja –vahendeid.  

 

Garantiitingimused: 
Seadet ei ole lubatud mingil viisil muuta ega täiendada, see tühistab toote garantii. Tootja ei vastuta 

toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.  

 
Tootjal on õigus tootmises olevat toodet muuta ja täiustada ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

Kõik õigused kaitstud.  

 

Jäätmekäitlus: 
• Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti. 
• Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavasse 

kogumispunkti.  
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Nõuetelevastavus  

 
Tootja:  
 
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch, Netherlands  
Tel  0031 73 5991055 

Email  info@nedis.com 

 
Kinnitab et käesolev toode:  

 
Brand:  KÖNIG ELECTRONIC 

Mudel:  CMP-RCT11 

Kirjeldus: Toongeneraator ja tester  

 

Vastab järgnevatele direktiividele ja standarditele:   

EN61326-1 :2006, CISPR112003+A1 :2004+A2 :2006, IEC61000-4-3 :2006+A1 :2007, 
IEC61000-4-8 :1993+A1 :2000 

 
EU direktiivid :  2002/95/EC, 2004/108/EC 

 
‘s-Hertogenbosch, 21-11-2012 

Mr Randolf Richardson 

Chief Operating Officer  
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