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Täname teid meie toote ostu eest. Seadet kasutatakse kiireks 
kaablite leidmiseks ja mitme seast identifitseerimiseks ning samuti 
telefoniliinide töö kontrollimiseks. Korrektse kasutamise ja hoolduse 
korral pakub seade usaldusväärseid töötulemusi paljudeks aastateks. 
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ÜLEVAADE
Seade MT-7028 võimaldab kaablite lihtsa lokaliseerimise ja nende 
oleku, pidevuse, lühiste, avatuse ja üleminekute kontrollimise RJ45 
Lan kaabli Kat 5、5e、6、7 (UTP/STP)、RJ11/12 telefonikaabli Kat. 3 
(2/4/6 viiki) & tavakaabli, kasutades krokodill-klambritega juhet.  
Ideaalne töövahend paljudel aladel: telekommunikatsioon, 
võrgustike loomine, andmeside, audio/video/TV kaablid jne. 

 
OMADUSED
Kaabli jälgimine kuni 3KM
• Tooni ja anduri komplekt võimaldab jälgida kaablit  

otseühenduses telekommmunikatsiooniseadmete ja ruuteriga. 
 
Kaablikaardistus & olekukontroll kuni 300M      
• Kiire/aeglane skanneerimine.
• Viigist viiki kaablikaardistuse kuva.
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• Kaabli oleku ja veaotsingu kuva pidevuse, lühiste, avatuse ja 
üleminekute kohta. 

 
Mittekontaktne pingetuvastus
• Testitav pinge 90 ~ 1000V, eridisain voolu väljalülitatuse 

kontrollimiseks enne vooluringi kaitse testimist. 
 
Polaarsuse näit
• Telefoniliini polaarsuse tuvastus.
 
Energiasääst
• Automaatne väljalülitus kui seadet ei kasutata 1 tunni jooksul. 
 
LISASEADED

• MT-7028 Transmitter genereerib: 1KHz audiosignaali kahe
tooni (kõrge/madal) valikuga. Max transmitteri distants on       
≧ 3 kilomeetrit. Töötab MT-7028 ressiiveriga, helitugevuse 
seadistus võimaldab leida täpse katkestuspunkti vahemikus  
10~30cm. MT-7028 ressiiveril on LED indikaatorid testimise 
lisatäpsuseks. 

• MT-7028 transmitter töötab koos ressiiveriga kaabli- 
kaardistuseks, kasutades LED indikaatoreid. Kontrollida 
saab RJ45 Lan kaabli olekut pidevuse, lühiste, avatuse ja 
üleminekute kohta ja RJ11 telefonikaablit ning testida juhtme 
varjestust/varjestamatust. Maksimaalne testvahemaa 300m.

• MT-7028 transmitter: LED indikaatorid juhtmete takistuse 
testimiseks (> 300Ω).

• MT-7028 transmitteril on 60V AC või DC 48V kaitse. 
Telekommunikatsiooniseadmeid ja ruutereid saab testida 
ühendatuna, ilma voolu välja lülitamata. Transmitteriga saab 
lisaks määrata telefoniliinide positiivse ja negatiivse 
polaarsuse. 

  • MT-7028 transmitter: patarei tühjenemise indikaator ja 
            automaatne väljalülitus kui seadet ei kasutata ühe tunni 
            jooksul. 

• MT-7028 ressiiver: mittekontaktne pingetuvastusfunktsioon 
millega saab enne testimist ohutuse kindlustamiseks 
tuvastada AC pinge olemasolu vahemikus 90~1000V. 

• MT-7028 ressiiver: LED valgustus ja kõrvaklappide ühendus 
seadme lihtsamaks kasutamiseks mürarikkas või hämaras 
keskkonnas. 
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MT-7028 transmitter: kaks pesa RJ45 Lan kaabli ja RJ11 telefoniliini 
jaoks. RJ45 / RJ11 testimine. Koaksiaalkaabel, üldkaabel ning 
erinevad juhtmestikud on testitavad krokodill-klambriga kaabliga. 

 
PAKEND SISALDAB
Seadme MT-7028 pakendis leiate järgnevad lisad. Kui mõni lisa 
puudub või on defektne, kontakteeruge koheselt kohaliku 
edasimüüjaga. 
MT-7028 pakend sisaldab:

• MT-7028 transmitter.
• MT-7028 ressiiver.
• RJ45 (8 viiki) - RJ45 (8 viiki) juhtmed.     
• RJ11 (6 viiki) - RJ11 (6 viiki) juhtmed.     
• RJ11 (6 viiki) - krokodill-klamber juhe.
• Kõrvaklapid.
• Hoiukott.
• Kasutusjuhend.

 
TEHNILISED ANDMED
MT-7028 Transmitter

Toonsagedus    1kHz

Max transmissioonidistants     ≧3km
Max kaablikaardistuse distants       300m
Max töövool               ≦65mA
Toonreziim Kõrge/madal

Sobivad konnektorid

RJ45(8 viiki)/RJ11(6 viiki) sobivad 
konnektorid RJ45(8 viiki) jaoks、

RJ11/12(6P/2C/4C/6C) kaablikaardistus 

ja RJ45 toon、RJ-11(6 viiki) konnektorid 
RJ11/12(6P/2C/4C/6C) toon jaoks

Testitavad kaablitüübid
RJ45 Lan kaabel Kat 5、5e、6、7
(UTP/STP)、RJ11/12 telefonikaabel Kat 3 
(6P/2C/4C/6C)

Funktsioonivalik  
5 vajutusnupulüliti  (POWER、SCAN、

TEST、Ω、POL)

Pidevustest
1 LED (≦300Ω), Koaksiaalkaabel & 
krokodill-klambrite juhe.

Max signaalpinge    8Vp-p
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Kaablikaardistuse indikaator           8 LEDi, kiire/aeglane kiirus
Varjestuse indikaator                      1 LED
Telefoniliini polaarsuse indikaator   1 kahevärviline LED
Voolu all telekommunikatsiooni-
seadmete ja ruuteri test            

Jah

Pinge kaitse           AC 60V või DC 48V
Automaatne väljalülitumine             1 tunni pärast
Patarei tühjenemise indikaator        6.5V (vooluLED vilgub)

Patarei tüüp                                     DC 9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V ×1 tk)

Mõõdud                     138×80×35 mm
Kaal      140g

MT-7028 ressiiver

Sagedus    1kHz
Max töövool                       ≦50mA
Ühilduvad konnektorid   RJ45(8 viiki)/RJ11(6 viiki)
Funktsioonivalik     3 asendiga reziimilüliti (NCV、OFF、LED)
Kõrvaklappide ühendus                   1
Signaali oleku indikaator                 1 LED & sumisti
Kaablikaardistusindikaator              8 LEDi
Varjestuse indikaator                      1 LED

NCV indikaator                               1 LED (AC90~1000V，≥50mm，≤100mm)

LED valgustus    1 LED
Patarei         DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1tk)
Mõõdud                     198×45×33 mm
Kaal      80g
 
Transmitteri kukkumiskindlus (löögid ja vibratsioon): 1 meeter
Töökeskkond: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122℉)                                        
Hoiustamine: -10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉)                                      
Niiskus (kasutamine): 20% - 75% RH
Niiskus (hoiustamine): 10% - 90% RH
Altituud (kasutamine): 3,000 meetrit
Altituud (hoiustamine): 10,000 meetrit
 



OHUTUSNÕUDED

 

 

Hoiatus: vigastuste oht, järgige 
kasutusjuhendit. 
Ettevaatust: seadmete või tarkvara rikkumise 

oht, järgige kasutusjuhendit. 

Tabel 1. Elektrisümbolid

 
Hoiatus: elektrilöögi oht. 

 
Jälgige kasutamise ajal seadmete olekut või 
funktsiooni. 

 

Ei sobi ühendamiseks avalike kommunikatsiooni-
võrkudega, näiteks aktiivsed telefonisüsteemid. 

Hoiatus
• Ärge kasutage transmitterit ega ressiiverit suurema kui

AC 60V või DC 48V võrkudes.
• Ärge kasutage kunagi vigastatud või defektseid seadmeid

või testjuhtmed. Kontrollige korrasolekut iga kord enne
kasutamist.

• Eemaldage kasutuseta testjuhtmed ja konnektorid
transmitterist enne telefoniringide testimist.

• Seadet ei ole lubatud avada muuks kui patarei või
kaitsme vahetamiseks.

• Lülitage enne patarei või kaitsme vahetamist seadmed
välja ning eemaldage kõik testjuhtmed.

• Kasutage seadmes ainult korrektselt sisestatud ja
sobivaid 9V patareid.

• Seadme kasutamine muul viisil kui tootja poolt lubatud,
võib seadme kaitse rikkuda.

Ettevaatust
• Vältige ressiiveri otsaga paneeli ühenduste puutumist 

ning otsa lükkamist kaablikimpudesse. Selline tegevus 
võib ressiiveri otsa aja jooksul rikkuda. 
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• Usaldusväärsete testtulemuste tagamiseks vahetage 
patarei niipea kui kuvatakse selle tühjenemise 
indikaator. 



SEADME TUTVUSTUS
 
MT-7028 transmitter：
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Joonis 1 MT-7028 transmitter

 
1. RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) ühilduvad konnektorid: 

Kasutatakse RJ45/ RJ11 kaablikaardistuseks ning RJ45
kaablijärgimiseks. Kasutades RJ45/ RJ kaabli-
kaardistuseks, ühendage kaabel RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/
2 viiki) MT-7028 ressiiveri ühilduvad konnektorid 
funtksiooni käivitamiseks.

Ettevaatust!  Ärge ühendage voolu all olevaid 
kaableid RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) 
ühilduvate konnektoritega. RJ11 kaabli-
järgimist selle konnektoriga kasutada ei saa. 
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2. RJ11(6 viiki) konnektorid: Kasutatakse RJ11 (6P/6C/

4C/2C) kaablijärgimiseks.
 

 

Ettevaatust!  Ärge ühendage transmitteriga
suurema kui AC 60V/ DC 48V vooluga kaableid.

3. 「1~8、G」 kaablikaardistus ja varjestuse indikaator:
Kasutage RJ45/RJ11 kaardistuseks MT-7028 ressiiverit.
8 LEDi indikaator ja varjestatud/varjestamata näit.

4. 「SHORT」 Pidevustesti indikaator:   Kui
indikaator süttib,    on kaabli     takistus    väiksem kui
300Ω või on kaabel lühike. Kui indikaator ei sütti näitab
see et kaabli takistus on suurem kui 300Ω või kaabel on
avatud.

5. 「Ω」Pidevusfunkts. indikaator: Vajutage “ ” nuppu
pidevuse/lühifunktsioonide käivitamiseks kui indikaatortuli
põleb.

6. 「SCAN」 Kaablite otsimise funktsiooni indikaator:
Vajutage nuppu “ ” kaablijärgimise funktsiooni
kasutamiseks. Madalatoonilise järgimisfunktsiooni
indikaatorina vilgub LED aeglaselt. Vajutage
kõrgetoonilise funktsiooni kasutamiseks uuesti “scan”
nuppu, indikaatorLED vilgub sel ajal kiiremini.

7. 「POWER/BAT LOW」 Sisse/Välja lülitadud & patarei
näit. Vajutage “ ” nuppu transmitteri sisse
lülitamiseks. Kui seade on sisse lülitatud siis indikaator
põleb. Valige soovitud funktsioon vastavate
funktsiooninuppudega. Kui patarei pinge langeb alla 6.5V
hakkab indikaatorLED vilkuma; vahetage patarei uue
patarei vastu.

8. 「TEST」 Kaablikaardistuse & varjestuse indikaator:
Vajutage“ ” nuppu kaablikaardistuse ja varjestatuse
funktsiooni indikaatoriks. Kui LED vilgub aeglaselt,
töötab madala kiirusega skanneerimine. Kiire kiirusega
skanneerimise valimiseks vajutage uuesti TEST nuppu.

9. 「POL－/G，POL＋/R」 Telefoniliini polaarsuse
indikaator: kahevärviline LED. Kui punane krokodill-
klamber on ühendatud positiivse polaarsusega ning must
klamber negatiivsega, põleb PUNANE indikaator.
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Kui klambrid on ühendatud vastupidi, põleb ROHELINE 
indikaatortuli. Kui LED ei sütti, ei ole kaablis elektrilist 
laengut. 

10. 「POL」Telefoniliini polaarsuse funktsiooni indikaator: 
“ ” nuppu vajutades käivitatakse telefoniliini polaarsuse 
kontrollfunktsioon. 

11. 「 」 Kaablite      eraldamise     funktsiooninupp:              
“ ” nuppu vajutades käivitatakse kaabli jälgimise 
funktsioon. Kui indikaatorLED vilgub aeglaselt, on töös 
madalatooniline funktsioon. Vajutage kõrgtoonilise 
funktsiooni valikuks uuesti “scan”; LED vilgub kiiremini. 

12. 「 」 Pidevusfunktsiooni nupp: Vajutage  “Ω” nuppu 
pidevusfunktsiooni käivitamiseks kui seade on sisse 
lülitatud. 

13. 「 」 Sisse/Välja lülitamine: Vajutage   “  ” nuppu
transmitteri sisse lülitamiseks. Vajutage transmitteri välja 
lülitamiseks uuesti nuppu; Voolu/Patarei tühjenemise 
indikaator kustub kui seade on välja lülitatud. 

14. 「 」 Kaablikaardistuse   ja   varjestuse  funktsioon: 
Vajut.“ ” nuppu kaablikaardistuse ja varjestusfunktsiooni 
näiduks. Kui valgus vilgub aeglaselt, töötab madalkiirus-
skanneerimine. Vajutage suure kiirusega skanneerimise 
valikuks uuesti TEST nuppu. 

15. 「 」 Telefoniliini polaarsuse funktsiooninupp: Vajut. 
“ ” nuppu telefoniliini polaarsuse funktsiooni 
kasutamiseks. 

16. Patareikaas.  
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MT-7028 ressiiver:
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Joonis 2 MT-7028 Ressiiver

1. Andur: Kaablijärgimiseks ja NCV tuvastuseks.
2. LED valgustus: Tööks hämaras keskkonnas.
3. Seade Sees/Väljas indikaator:    Põleb    kui   lüliti 
        on      LED       või     NCV asendis    ning     ressiiver 
        on   funktsioonid    käivitanud.         Kui   lüliti   on 
        asendis OFF, süttib indikaator kui vajutate “ ” nuppu 
       kaablijärgimisfunktsiooni kasutamiseks. 
4. NCV indikaator: Lähendades anduri testitavale 

objektile pinge tuvastamiseks, süttib indikaator kui 
tuvastatakse AC90~1000V. Kui indikaator ei sütti, siis 
pinget    objektis    ei    tuvastatud   või on  AC   pinge 
väiksem kui 90V.

5. Signaali tugevuse näit: kasutades kaablikaardistuseks 
        andurit süttib tugevama signaaliga rohkem LEDe (1~8).
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6. Helikontroll: Muutes helitugevuse kõrgest madalaks, 
        muudate anduri tundlikkust. Liigutage ressiiver 30cm 
        kauguselt 10cm kaugusele, tuvastamaks otsitavat kaablit. 



 

7. Kõrvaklappide ühendus Φ3.5mm: Töötamiseks
mürarikkas keskkonnas.

8. Funktsioonivalik:  3  asendiga   reziimilüliti   (NCV、

OFF、LED)
9. Kõlar: Kasutades “SCAN” funktsiooni on heli seda valjem

mida tugevam on signaal.
10. 「 」 Kaablite otsimisfunktsiooni käivitusnupp:

Vajutage käivitamiseks “ ” nuppu; funktsioon

käivitub ning patareiindikaator põleb.

11. 「1~8、G」 Kaablikaardistuse ja varjestuse indikaator:
Kasutage MT-7028 transmitterit RJ45/ RJ11
kaablikaardistuseks, mille indikaatoriks on 8 LEDi ning
varjestatud/varjestamata indikaatoriks.

12. RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) ühilduvad konnektorid:
Kasutatakse RJ45/ RJ11 kaablikaardistuseks.
Kasutades RJ45/ RJ11 kaablikaardistuseks, ühendage
kaabel RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) ühilduvate
konnektoritega MT-7028 transmitteris.

   Ettevaatust!
Ärge ühendage voolu all olevaid kaableid
RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) ühilduvate
konnektoritega.

13. Patareikaas.
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KASUTAMINE
Kaablite otsimine: 
Kasutage MT-7028 komplekti kaablite leidmiseks, kasutades 1KHz 
analoogi, samuti järgige keeratud juhtmeid (UTP, STP, Kat 5e, Kat 
6) ning telefoniliini (Kat 3). Kasutage RJ45 / RJ11 ühenduskaablit. 
Koaksiaalkaablit, üldkaablit ning erinevaid juhtmestikke saab testida, 
kasutades krokodill-klambriga kaablit. 

Hoiatus
• Ei ole mõeldud voolu all olevate DC vooluallikaga 

kaablite jaoks (nt voolu all telefoniliinid), samuti ei tööta 
see juhtmepaaridega mis kannavad AC signaali.

• Kasutage RJ45(8 viiki)/RJ11(6/4/2 viiki) ühilduvaid 
konnektoreid RJ45 kaablijärgimiseks. Kasutage RJ11(6 
viiki) konnektorit RJ11(6P/6C/4C/2C) kaablijärgimiseks. 
Kasutage RJ11 (6 viiki) konnektorit ja krokodill-
klambreid koaksiaalkaabli, üldkaabli ja erinevate 
juhtmete jaoks. 

Ettevaatust
• Kaablite leidmiseks kasutades 1KHz analoogtooni

reziimi, vältige häirivate allikate (näiteks adapteriga 
elektroonikaseadmed, induktsioonipoolid ja mootorid) 
lähedust. Valge müra olemasolu MT-7028 ressiiverist on 
normaalne kui transmitter on mõne häiriva allika 
ligiduses. Kui 2-konduktorkaabli signaal ei ole leitav, võib 
kaabel ola lühises. Hoidke segavatest allikatest eemale 
või lülitage elektroonikaseadmed välja. 

• MT-7028 transmitteri ja ressiiveri kasutamine võimaldab 
kasutada ressiiverit 1KHz analoogtooni järgimiseks. 
Kasutades ressiiverit tooni allika isoleerimiseks 
kaablikimbus või ühenduspaneelil, võib signaal olla 
häiritud või vähendatud metalltorude tõttu. 

• Ressiiveri otsaga ei ole vajalik kaableid või 
ühenduspaneeli testimise ajal puudutada. 

• Kontrollige et transmitteri must krokodill-klamber oleks 
enne kasutamist ühendatud maandusega. 

 
MT-7028 transmitter võimaldab kaablite leidmiseks kasutada kahte 
1KHz analoogtooni reziimi: kõrge ja madal. Mõlemad toonid on 
kasutatavad transmitteri kõikide konnektoritega. 
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Üksikute juhtmepaaride otsimine MT-7028 
analoogfunktsiooniga
Kaablite otsimiseks (joonis 3): 

1. Ühendage transmitteri must krokodill-klamber 
maandusega, seejärel ühendage punane klamber nagu on 
näidatud joonisel 3. 

2. Nagu joonisel näidatud, vajutades        nuppu, seade 
käivitub ja süttib “POWER/ BAT LOW” indikaator. 
Vajut.         nuppu kaabliotsinguks. Kui PUNANE 
indikaator vilgub, töötab madaltooniga kaabliotsing.    
Vajut.         nuppu uuesti kõrge tooniga kaabliotsinguks, 
PUNANE indikaator vilgub kiiremini.       Vajutage
nuppu uuesti, PUNANE indikaator peatub ning seade on 
valmis järgmiseks operatsiooniks. 

3. Nagu joonisel, vajutage         “ ” nuppu kaablijärgimise 
funktsiooni käivitamiseks. Järgimisheli esitatakse läbi 
kõlari. Kui ühendate kõrvaklapid, siis edastatakse heli 
ainult kõrvaklappidest, kõlari kaudu sel juhul heli ei 
edastata.  

4. Kasutage ressiiverit tooni üldise asukoha leidmiseks 
kaablivõrgustikus, kaablipundis või seina taga. 
Leidmisreziimil süttivad ressiiveri punased LEDid 1-8 
vastavalt signaali tugevusele. 

5. Kohandage ressiiveri helikontrolli et leida juhtmepaarid 
10cm kauguselt kuni 30cm kauguselt. 

 
 

SCAN

SCAN

SCAN

SCAN

SCAN
Vajut.1x: madal

Vajut.2x: kõrge

RJ45 pistik
RJ11 pistik

Helikontroll

Maandus

Joonis 3 Kaablite otsimine 
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Helikontroll



Kaablite eraldamine:
Läbige esmalt eelneva punkti sammud. 

1. Eemaldage kaabli varjestus ca 30-45cm pikkuselt ning 
jagage juhtmed kaheks osaks. Eraldage juhtmed kaablite 
isoleerimiseks ja kontrollige iga osa signaali. Kui heli 
muutub tugevamaks ning LED süttib, olete leidnud 
vajaliku asukoha. 

2. Määrake helikontroll kõrgest madalaks et leida raskemini 
leitavaid juhtmeid. Vähendage kaugust 30cm pealt 10cm 
peale, see aitab juhtmepaare täpsemalt tuvastada. 

3. Korrake samme 6 ja 7 et kaablipunti eraldada. 

 

Ettevaatust

• Kui 2-konduktorkaablite MT-7028 signaal ei ole leitav,
        võib kaabel olla lühises või avatud. Kasutage 
        kontrollimiseks pidevustesti (joonis 8). 

 
 
 

SCAN

SCAN

SCAN

SCAN
Vajut.1x:madal

Vajut.2x:kõrge

Vali

Helikontroll

Vali      Helikontroll

Helikontroll

Madal

RJ45 pesa

Telefoni    
RJ11 pesaplokk

 
Joonis 4 Kaablite eraldamine
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Kaablikaardi test:

Ettevaatust

• Kui kasutate seadet RJ45 või RJ11 kaabli-
kaardistuseks, ühendage kaabel ainult transmitteri
RJ45/RJ11 ühilduva konnektoriga. Ärge kasutage  
RJ11 (6 viiki) konnektorit. 

• Kasutage MT-7028 transmitterit või ressiiverit 
RJ45/RJ11 kaablikaardi kinnituseks läbi transmitteri 
RJ45/RJ11 ühilduva konnektori. Kaablikaardi 
funktsiooniga on leitavad enamus 
kaabeldusvigadest keeratud kaablipaarides: 
lühised, avatus ning ristuvad paarid. 

1. Ühendage MT-7028 transmitter või ressiiver RJ45/ RJ11 
pessa. 

2. Vajut.“ ”, “POWER/ BAT LOW” indikaator süttib ning 
seade käivitub. Vajutage nuppu “ ” MT-7028
transmitteril kaablikaardistuse ja varjestuse funktsiooni 
näiduks. Kui roheline LED vilgub aeglaselt, töötab aeglase 
kiirusega skanneerimine. Vajutage nuppu“ ” uuesti, 
käivitub kiire kiirusega skanneerimine ning roheline LED 
vilgub kiiremini. Vajutage uuesti nuppu “ ” funktsiooni 
peatamiseks. 

Ettevaatust
• Iga aktiivsele viigile vastav LED vilgub hetkeks ning 
        peaks seejärel süttima ca üheks sekundiks. Kiir-
        skanneerimisega kaablikaardistusel vilgub valgus ca 0.5
        sekundit, 1 kuni 8, G. Avatud kaabli puhul LED indikaator
        ei sütti. 
• Enne kaablikaardi testi korrake vajadusel korrektse 

konnektori või juhtmete leidmiseks  protseduuri lk 7.
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TEST
Vajut.1x: aeglane

Vajut.uuesti: kiire

RJ45/RJ 11 pesa
(8P/8C,6P/6C,6P/4C,6P/2C)

RJ45/RJ 11 pesa
(8P/8C,6P/6C,6P/4C,6P/2C)

 
Joonis 5 Kaablikaartide kinnitus

 
3. Erinevad konnektorid tekitavad erineva LED ja 

heliindikaatori, nagu näidatud joonisel 6.
• RJ45(8P/8C) LED indikaator：MT-7028 transmitter

(1-8 sekundit järjest) on sünkroniseeritud MT-7028 
ressiiveri kaablikaardiga. 

• RJ11(6P/6C, 6P/4C, 6P/2C) LED indikaator: MT-7028
transmitteri kaablikaart, 6P/6C iga sekund 2-7 järjest, 
6P/4C iga sekund 3-6 järjest, 6P/2C iga sekund 4-5 
järjest on sünkroniseeritud MT-7028 ressiiveri 
kaablikaardiga. Tühja liini puhul indikaator puudub. 

 

 

 15



MT-7028 Transmitter MT-7028 ressiiver

        Kaablikaart	 	          Kaablikaart	

 
Joonis 6 Erinevate konnektorite kaablikaart

 
4. Saate kasutada RJ11 ja RJ45 kaablikaartide kinnituseks MT-

7028 transmitterit ja ressiiverit. Kaablikaardi funktsiooniga on
leitavad enamus keerdpaarkaablite olekud: hea, lühises, avatud
ja ristuvad paarid (joonis 7).
• Korras juhtmestik: Iga LED mis vastab aktiivsele viigile

vilgub lühidalt astmelises järjekorras.
• Lühised: Kui kaks LEDi süttivad 1 sekundiks samaaegselt,

on need kaks viiki koos lühises. Kui lühises on rohkem kui
2 juhet, näitavad lühises viikide LEDid avatust.

• Avatud: Kui LED vilgub lühidalt ja seejärel ei sütti ükski
LED, on see viik avatud.

• Ristuvad paarid: Üks LED vilgub lühidalt, seejärel vilgub
teine LED 1 sekund.

 
5. Iga LED mis vastab aktiivsele viigile, vilgub lühidalt, see 

peaks olema valgustatud ca 1 sekundi jooksul. Lühike 
vilgatus näitab milline LED on jadas järgmine. 
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MT-7028 Transmitter MT-7028 ressiiver
          Kaablikaart                                                Kaablikaart

 
 

Joonis 7
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Avatud

Hea

Lühis

Ristuvad 
paarid



Voolu all olevate telekommunikatsiooniseadmete 
                                          ja ruuterite testimine:

Ettevaatust! Funktsiooni saab kasutada ainult kaabli 
pidevuse ja avatuse testimiseks, mitte lühiste ja ületustega.  

1. Ühendage MT-7028 transmitter ja töötav ruuter läbi  
RJ45(8P/8C) nagu näidatud joonisel 8.

2. Vajut. nuppu,      “POWER/ BAT LOW”      indikaator 
vilgub.  Vajutage     transmitteri                 nuppu     ja 
käivitage kaablikaardi funktsioon. Kui TEST indikaatori 
roheline LED vilgub aeglaselt, on töös aeglane 
kaablikaardistus ning punane kaablikaardi LED alustab 
skanneerimist.   nuppu uuesti vajutades käivitub kiire 
kaablikaardistus ning TEST indikaator, roheline LED 
vilgub kiiremini ja kaablikaardi LED alustab skanneerimist. 
Vajutades nuppu uuesti lülitub TEST roheline LED välja 
ning seade peatab skanneerimise. 

3. Kui “1~8, G” LED indikaatorid MT-7028 transmitteril 
süttivad ükshaaval, on kaabel (1~8, G) heas korras. Kui 
mõni LED indikaatoritest ei sütti, on kaabel kahjustatud. 
RJ45 pesa

TEST

1~8.G punane

ei sütti: 

kaabel on heas korras

1~8.G

kahjustatud kaabel

Vajutage: aeglane
Vajutage uuesti: kiire

valgus:

 
Joonis 8 Kaabli testimine töötaval liinil
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Koaksiaalkaabel ja pidevuse testimine:
 
OHTLIK: Kontrollige enne testimist et ressiiveri vool 
oleks välja lülitatud (OFF).

 
Järgige joonist 9:

1. Ühendage transmitter ringi nagu on näidatud      
joonisel  8. Ühendage testjuhtmed testitava 
koaksiaalkaabliga. 

2. Vajut.“ ” nuppu, “POWER/ BAT LOW” indikaator 
           süttib. Vajutage transmitteri nuppu“ ” lühike/avatud 

funktsiooni valikuks, roheline LED indikaator süttib   
ning vastav test alustab tööd. Vajutage uuesti                
nuppu              “ ”, roheline LED kustub ning seade 
on järgmise protsessi teostamiseks valmis. 

3. Kui süttib “SHORT” punane LED indikaator, on kaabel 
ühendatud (kaabli takistus on väiksem kui 300Ω). Kui 
indikaator ei sütti, on kaabel lühike või on kaabli 
takistus suurem kui 300Ω .

Pidevuse 

test

Kaabli 

kontroll

Vajutage

ΩAVATUD
Avatud : Takistus

LÜHIKE
Lühike : Takistus

Valguseta

PUNANE
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       Joonis 9 Koaksiaalkaabli ja pidevustest



Telefoniliini ja polaarsuse kontroll:

Telefoniliini polaarsuse kontrollimiseks: 
1. Ühendage transmitter ringiga nagu on näidatud 

joonisel 9. Ühendage testjuhtmed telefoniplokkidega,  
RJ11 ning RJ45 pesadega.

2. Vajut.     nuppu, “POWER/ BAT LOW” indikaator 
süttib. Seejärel vajutage nuppu           polaarsuse 
indikaatorfunktsiooni käivitamiseks. LED indikaator 
süttib. Vajutage uuesti nuppu tagasipöördumiseks 
ootereziimile. 

3. 「POL－/G，POL＋/R」LED indikaator on 
kahevärviline (Punane/Roheline). Transmitteri LED 
indikaator näitab olekut järgnevalt: 
• Punane：Punane testjuhe positiivse (+) po-

laarsusega; must testjuhe negatiivsega (-). 
• Roheline：Punane testjuhe negatiivse (-)

polaarsusega, must testjuhe positiivsega (+).
• Valgus puudub：liiniviga või teenus puudub. 

 

POL

POL PUNANE
Punane testjuhe (+)

Must testjuhe (-)

ROHELINE
Punane testjuhe (-)

Must testjuhe (+)

+

POL

Telefoni
RJ11 pesaplokk
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Joonis 10 Telefoniteenuse ja polaarsuse kontroll



NCV (mittekontaktse pinge test):

 Ettevaatust

• Funktsiooni saab kasutada enne testimise alustamist,
kontrollimaks kas testkaablis on AC pinge. See aitab
ohutuse tagamisel ja elektrilöökide vältimisel.

 
1. Lükake lüliti asendisse “NCV”, nagu on näidatud joonisel 

11. Funktsioon käivitub kui vooluindikaator põleb. 
2. NCV testimiseks asetage MT-7028 ressiiveri andur testitud 

kaabli juurde. Kui NCV indikaator vilgub kiirelt ning kõlab 
sumistiheli, on testitavas objektis AC 90~1000V. Kui 
indikaator ei sütti ja sumistiheli ei kõla, on testitav objekt 
ilma AC vooluta või AC vool on väiksem kui 90V.

 
 

AC pistik

NCV

 
Joonis 11 Mittekontaktne pinge test
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Patarei vahetamine
 

Ettevaatust
Korrektsete testtulemuste kindlustamiseks vahetage patarei 
niipea kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori. 

Hoiatus
Elektrilöögi ja vigastuste ohu vältimiseks lülitage seade 
enne paatrei vahetamist välja ning eemaldage kõik 
testjuhtmed.

 
Patareiindikaator: ”BAT LOW” LED süttib transmitteril kui 
pinge on väiksem kui 6.5V.
 
Patarei vahetamine (joonis 12): 

1. Lülitage seade välja ning eemaldage kõik 
testjuhtmed enne patarei vahetamist.

2. Vahetage patarei, kontrollides et sisestaksite selle
õigetpidi.

3. Kasutage ainult 9V (6FF22) patareid. 
 

OPEN

 
Joonis 12 Patarei vahetamine
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Hooldus ja veaotsing：

Hoiatus
Enne patarei vahetamist lülitage seade välja ning
eemaldage kõik testjuhtmed.

Ettevaatust
Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega
abrasiive. Puhastage pehme niiske lapiga ja
vajadusel vähese pehmetoimelise seebilahusega.

 

Ressiiver ei tuvasta
transmitteri signaali

Veaotsing

Probleem Võimalik lahendus

1.Patarei tühjeneb. Kontrollige mõlema
seadme patareid. Kui patareipinge on
väiksem kui 6.5V, vahetage see uue
vastu.

2. Kontrollige ressiiveri lüliti olekut, valige
“OFF” või “LED”. SCAN funktsioon ei
tööta kui lüliti on asendis “NCV”.

3. Seade on defektne. Pöörduge
hoolduseks toote ostukoha poole.

Transmitter ei leia
signaali töötava
telekomm. seadme
testimisel

Telefoniettevõtte ja transmitteri signaali 
vahel võib olla konflikt. Lülitage 
telefoniseade välja. 

LED indikaator katki: pöörduge 
hoolduseks toote ostukoha poole. 

Ebakorrektne kaabli-
kaardistuse tulemus         Ebakorrektne ühendus võrgus või 

telefonikaablis: taasühendage kaablid 
RJ45/ RJ11 ühilduvate konnektoritega. 

Muud rikked
Defektne seade: pöörduge hoolduseks 
ja  parandamiseks toote ostukoha poole. 
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