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Tutvustus:
Kaabliotsija on loodud juhtmete või kaablite leidmiseks ja 
jälgimiseks juhtmepundis, ilma isolatsiooni kahjustamata. 
Telefoniliinide puhul on seadet võimalik kasutada liini oleku 
kontrollimiseks ning liinide lihtsamaks paigalduseks, 
kontrolliks ja hoolduseks. Kaabliotsijal on saatja (MS6812-
T) ning vastuvõtja (MS6812-R). 
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Funktsioonid:
①
②
③
④
⑤

Juhtmete või kaablite pidevuse kontrollimine.
Kaablite või juhtmete järgimine ning murdepunkti diagnoosimine. 
Juhtmete või kaablite toonsignaali vastuvõtja (telefoniliin).        
Töötava telefoniliini oleku kontroll (vaba, helin, kinni).                          
Üksiktooni või duaalse vahelduvtooni saatmine objekti kaablisse või 
juhtmesse. 

Saatja MS6812-T
Vastuvõtja MS6812-R

PIDEVUSE test:
Saatja kasutamine (lüliti asend "CONT"):

Saatja kasutamine (lüliti asend "TONE"):

TOONI saatmine:

Ω

*

*

①

②

Ühendage testjuhtmed mõõdeteva paariga. Valige lüliti asend 
"CONT". Pidevust näitab roheline "CONT" indikaator (liini 
takistus ei ületa 10k )

Ühendage testjuhtmed mõõdetava paariga, kasutades vastuvõtjat 
(MS6812-R), puudutage klambriga juhtmeotsa, pidevuse 
indikaatoriks on tooni olemasolu.

TÄHELEPANU: ÄRGE ÜHENDAGE SELLEL REZIIMIL 
AKTIIVSET AC VÕI DC ELEKTRIRINGI.

Ühendage testjuhtmed mõõdetava paariga või ühendage üks juhe 
maandusega ja üks juhe liini ühe poolega. Saatja (MS6812-T) lülitiga 
saab valida üksiktooni või duaalse vahelduvtooni. Testige soovitud 
juhtmeid, kasutades vastuvõtjat (MS6812-R), tugevaim vastuvõetav 
toon on testitaval juhtmel. Lihtsa ligipääsu puhul konduktoritele võib 
tooni vastuvõtuks kasutada vastuvõtjat (MS6820-R).

TÄHELEPANU: ÄRGE ÜHENDAGE SELLEL REZIIMIL ÜLE 24V 
AKTIIVSET AC ELEKTRIRINGI. 
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Kasutamine:



Kaablite või juhtmete leidmine:
Kasutage saatjat (lüliti asend "TONE") ning vastuvõtjat.
Ühendage testjuhtmed mõõdetava paariga või ühendage üks juhe 
maandusega ja üks juhe liini ühe poolega. Kasutage vastuvõtjat 
(MS6812-R) testitava paari ligidal ja piki seda, leidmise 
indikaatoriks on tooni olemasolu. 

TÄHELEPANU: ÄRGE ÜHENDAGE SELLEL REZIIMIL ÜHEGI 
AKTIIVSE ELEKTRIRINGIGA.

Töötava telefoniliini oleku kontrollimine:

Leidke TIP&RING:
Ühendage PUNANE testjuhe ühe liinipoolega ning MUST 
testjuhe liini teise poolega.

a."CONT" indikaator on roheline, kui PUNANE testjuhe 
on ühendatud liini RING poolega.

b."CONT" indikaator on punane kui PUNANE testjuhe 
on ühendatud liini TIP poolega. 

Töötava telefoniliini oleku (vaba, heliseb, kinnine)                    
määramine:

Ühendage PUNANE testjuhe RING poolega ning MUST 
testjuhe TIP poolega.

a."CONT" indikaator on roheline näidates et liin on 
vaba.

b."CONT" indikaator ei sütti, näidates et liin on 
kinni.

*

Saatja kasutamine (lüliti asend "OFF")
①

②

c."CONT" indikaator on vilkuv kollane, näidates et liinile 
helistatakse. (liinil kõne lõpetamiseks lülituge valikule 
"CONT").

Lihtsa ligipääsu puhul konduktoritele, võib tooni vastuvõtuks 
kasutada vastuvõtjat. 

③
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Patarei vahetamine:
①Saatja (MS6812-T) patarei vahetamine:

Avage saatja tagaküljel asuv patareipesa kattekaas  
ning asendage 9V patarei uue vastu. 

Avage vastuvõtja tagaküljel asuv patareipesa kattekaas 
ning asendage 9V patarei uue vastu. 

②Vastuvõtja (MS6812-R) patarei vahetamine:

Märkused :
①

②
③

Kui saatjat ei kasutata, eemaldage see testitavast 
ringist ning lülitage seade välja ("OFF").

Kaitske seadet niiskuse eest.
Ärge kasutage seadet kõrgepingega keskkonnas. 
Järgige alati kasutusjuhendi juhiseid, vastasel juhul 
võite seadme rikkuda või tekitada vigastuste ohu. 
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CONT TONE
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