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Kaabliotsija 
Kasutusjuhend 

 

 
1. Ohutusalane teave 
Enne seadme kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi 
ja järgige kõiki hoiatusi ning ettevaatusabinõusid. 
1) Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmuses 

keskkonnas ega kõrge temperatuuri ja kõrge 
õhuniiskusega keskkonnas. 

2) Selle seadme saatja ja vastuvõtja saavad toidet 
9 V kihiti ehitatud akudelt. Anomaalia või 
kahjustuste vältimiseks ärge kasutage märgitud 
patareisid. 

3) Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikka 
aega. 

4) Ärge kasutage seadet vooluahelatega üle AC37V 
ja DC52V, kui vool on sees. 

5) Ärge kasutage seadet äikese ajal. 
6) Seade vastab Euroopa Liidu standarditele: 

EN61326-1 aj EN61326-2-2. 

2. Struktuur 
UT682 on kaabliotsija, mis koosneb saatjast ja 
vastuvõtjast. See võimaldab telefoniliinide, 
võrgukaablite, toitekaablite ja lülitiga sisse lülitatavate 
kaablite jälgimist. UT682 on mugav, täpne ja häirete 
eest kaitstud töövahend, mis sobib paigaldajatele ja 
tehnikutele, kes tegelevad madala pingega 
elektrisüsteemidega. 

 

 
Joonis 1. Saatja ja vastuvõtja 

 
1 Rj45 pistikupesa 2 Rj11 pistikupesa 
3 Lüliti nupp 4 Jada indikaator 
5 Oleku LED 6 Funktsiooni lüliti 
7 Kontrollitud LED 8 Signaalsond 
9 Signaali indikaator 10 Jälgimisnupp 
11 Jada indikaator 12 Kõrvaklappide pesa 
13 Tundlikkuse nupp   
 
 

3. Pakendi sisu 
 

Kirje Kogus Kirje Kogus 
Saatja 1 Vastuvõtja 1 
9V patarei 2 RJ11 juhe 1 
RJ11 
alligaatornäpitsad 

1 RJ45 juhe 1 

Kasutusjuhend 1 Kott 1 

4. Telefoniliini jälgimine 
a. Pange telefoniliini kristallpea saatja RJ11 

pistikupessa. 
b. Lülitage asendisse "TEST". OLEKU LED põleb 

roheliselt, mis tähendab, et saatja töötab korralikult. 
C. Jälgimise alustamiseks vajutage vastuvõtja nuppu 

"PRESS TO TEST". Helitoon kostub, kui kaabel on 
leitud. 

d. Jälgimise ajal võite kiire ja aeglase režiimi vahel 
vahetamiseks vajutada saatja nuppu "SWITCH". 

 
5. Võrgukaabli jälgimine (toetab Etherneti lüliti liini 

jälgimist) 

a. Sisestage võrgukaabli kristallpea saatja RJ45 
pistikupessa. 
b. Lülitage funktsionilüliti asendisse "TEST". OLEKU LED 
põleb roheliselt, mis tähendab, et saatja töötab korralikult. 
c. Jälgimise alustamiseks vajutage vastuvõtja nuppu 
"PRESS TO TEST". Helitoon kostub, kui kaabel on leitud. 
d. Jälgimise ajal võite AUDIO 1 ja AUDIO 2 vahel 
vahetamiseks vajutada saatja nuppu "SWITCH". 

6. Toitekaabli jälgimine 
Märkus: Pärast kaabli jälgimist lülitage toide välja. 
a. Jälgitava metallkaabli ühendamiseks saatjaga kasutage 

alligaatornäpitsaid. 
b. Lülitage funktsioonilüliti asendisse "TEST". OLEKU LED 

põleb roheliselt, mis tähendab, et saatja töötab 
korralikult. 

c. Jälgimise alustamiseks vajutage vastuvõtja nuppu 
"PRESS TO TEST". 
Helitoon kostub, kui kaabel on leitud. 

d. Jälgimise ajal võite kiire ja aeglase režiimi vahel 
vahetamiseks vajutada nuppu "SWITCH". Kui otsitav 
juhe on koos suurte juhtmetega, saate tundlikkuse 
reguleerimise nupuga tundlikkust reguleerida. Valjem 
heli tähendab tugevamat signaali ja otsitavale juhtmele 
lähedamal olemist. 

 
8. Võrgukaabli joondus 
a. Sisestage RJ45 kristallipea saatja ja vastuvõtja 

vastavatesse pesadesse 
b. Lülituge asendisse "SCAN", indikaator "VERIFIED" 
vilgub, mis näitab, et saatja töötab korralikult.  
c. Otsustage juhtme oleku üle (tavaline ühendus, lühis, 
avatud vooluring, erinevad vooluringid ühenduses) 
vastavalt saatja ja vastuvõtja juhtmejärjestuse 
indikaatoritele.  
d.Testi ajal kiire ja aeglase režiimi vahel vahetamiseks 
vajutage nuppu "SWITCH". 
e. Näiteks on alloleval skeemil kujutatud erineva olekuga 
juhtmeid (tavaline ühendus, lühis, avatud vooluring, 
erinevad vooluringid ühenduses ilma varjestusjuhtmeta). 

 
Tavaline: 
Saatja LED-id (1–8) põlevad vastavalt vastuvõtja LED-idele 
(1–8) 
Lühis: LED-id nr 3 ja nr 4 on mõlemas seadmes 
sees, kuid tuhmid. 



 

 

 
 

Avatud vooluring: Nr 3 LED-id ei põle kummaski 
seadmes Erinevad vooluringid ühenduses: Saatja ja 
vastuvõtja LED-id põlevad vastupidiselt. 

 

9. Muud funktsioonid ja spetsifikatsioonid 
a. Testige avatud vooluringi või lühist 

Lülitage funktsioonilüliti asendisse "SCAN", 
sisestage alligaatornäpitsate juhtme kristallpea 
RJ11 pistikusse ja näpistage testitava juhtme 
mõlemad otsad. Kui vooluring on lühises, lülitub 
OLEKU indikaator punasena sisse. 

b. Alalispinge testimine 
Lülitage funktsioonilüliti asendisse "SCAN", 
sisestage alligaatornäpitsate juhtme kristallpea 
RJ11 pistikusse ja näpistage testitava liini mõlemad 
otsad. Kui oleku indikaator on püsivalt ROHELINE, 
tähendab see, et punane näpits on positiivne. Kui 
oleku indikaator on püsivalt PUNANE, tähendab 
see, et punane näpits on negatiivne.  
Märkus: Veenduge, et testitava alalisvoolu pinge 
on olema vahemikus +/- 5 V kuni +/- 52 V. 

c. Madala pinge näitaja 
Kui pinge on <6,6 V, siis on saatja "VERIFIED" 
märgutuli püsivalt sees, vastuvõtja signaali 
indikaator vilgub. Peate patareid välja vahetama. 

d. Kõrvaklapid (ei kuulu komplekti)  
Mürarohkes keskkonnas saate töö ajal kõrvaklappe 
kanda. Helitugevust saab helitugevuse nupuga 
reguleerida. 

 
 

e. Tehnilised näitajad 
 

Toiteallikas 9 V patareid 
Signaalirežiim Modulatsioonisignaal 

(kandelaine 455 kHz) 

Helirežiim Kiire režiim 

Aeglane režiim 

Jälgimiskaugus ≥ 3000 m 
(lahti ühendatud 
režiim) 

Lüliti jälgimiskaugus ≥ 100 m 
(ühendatud režiim) 

Lühise / avatud vooluringi test   ✓ 
Telefoniliini polaarsuse test   ✓ 

Madala pinge näitaja ✓ 

 
f. Muud spetsifikatsioonid 
Töökeskkond 

Töötemperatuur: -10°C...-50°C  
Hoiustamistemperatuur: -10°C...-50°C 
Tööniiskus: Suhteline niiskus: 20–75% 
Hoiustamisniiskus: Suhteline niiskus: 10–90% 
Kõrgus merepinnast: 2000 m 

 
Mõõtmed 

Saatja: 125 x 48 x 28 mm  
Vastuvõtja: 301 x 304 x 30 mm 

 
Kaal: 
Saatja: 125 g  
Vastuvõtja: 153 g 

 
 
 
10. Patarei vahetamine 
a.Lülitage asendisse "OFF", eemaldage testjuhtmed 

(ainult saatja jaoks) 
b. Eemaldage patareikate ja vahetage patarei  
c. Pange kaas tagasi 

 
 
 

 
11. Hooldus ja remont 
a. Hooldus 

Korpuse puhastamiseks kasutage regulaarselt kuiva 
lappi. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid 
pesuaineid. 

b. Remont 
Kui ilmneb järgmine kõrvalekalle, pöörduge 
remondiks meie klienditeeninduse või 
müügiesindajate poole. 
• Osad või kate kahjustunud 
• LED-i anomaalia 
• Nupud ei tööta 

 

Tootja: 
No6, Gong Ye Bei 1st Road, 
Songshan Lake National High-Tech 
Industrial Development Zone, Dongguan 
City, Guangdong Province, China 
Telefon: (86-769) 8572 3888 
Faks: (86-769) 8572 5888 
Postiindeks: 523 808 
http://www.uni-trend.com 

Peakorter: 
Rm 901,9/F,Nanyang Plaza,57 Hung To 
Road, Kwun Tong, KowIoon,Hong Kong

http://www.uni-trend.com/
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