
 

 
 
 

UT681L/UT681C 
Kaablitestri kasutusjuhend 

 Märkus: enne seadme kasutamist lugege juhised läbi ja 
tehke need endale selgeks. 

 Seadet ei tohi kasutada töötavas olekus võrgukaabli ega 
telefonikaabli testimiseks. Vastasel juhul kahjustab see nii seadet 
ennast kui kaabliga ühendatud seadet. 
 Kui kuvatakse madala pinge viide (LED-tuled põlevad 
sisselülitamisel 5 sekundit), vahetage 9 V patarei välja (märkus: 
seadme elektritoite sisend ei tohi olla suurem kui 12 V DC). 
 Kui kristallotsaga vaskjuhtmes RJ45 puudub täielik surve, ei 
saa seda testimiseks kasutada, kuna see võib seadme porti 
kahjustada. 
 Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage patarei, et 
ennetada vedeliku lekkimist ja et seadet kaitsta. 
 Seadme tingmärkide tähendus on järgnev. CE: vastab 
Euroopa Ühenduse (Euroopa Liidu) standardile. 
 Kasutamisnormid: EN61326-1: 2013; EN61326-2-2:2013. 

 
I Seadme funktsioonide tutvustus 
UT681L ja UT681C on professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
testrid, mida saab kasutada mitmete erinevate kaabliklemmide 
testimiseks, et selgitada välja, millistes liinides on lühis, millised 
on avatud või millistes on ümberlülitus. 
1. UT681L-i saab kasutada kaablite RJ45, RJ11/12 testimiseks. 
2. UT681C-d saab kasutada kaablite RJ45, RJ11/12 ja BNC 

testimiseks. 
3. Nupp ON/OFF/options (SISSE/VÄLJA/valikud): kui seade on 

välja lülitatud, vajutage 0,5 sekundi vältel nupule 
ON/OFF/options, et seadet sisse lülitada. Indikaatortuli vilgub 
otsekohe. Seadme välja lülitamiseks hoidke nuppu 
ON/OFF/options kahe sekundi vältel all. 
Sisse lülitatud olekus vajutage nupule lühikest aega, et kiire ja 
aeglase režiimi vahel vahetada. Oleku indikaatortule vilkumise 
kiirus viitab valitud testimisrežiimile (kiire vilkumine viitab kiirele 
režiimile, aeglane vilkumine viitab aeglasele režiimile). 

4. Kui seade on sisse lülitatud ja oleku indikaatortuli süttib viieks 
sekundiks ning seejärel kustub, tähendab see, et patarei 
tühjeneb. Vahetage patarei võimalikult kiiresti välja. 

5. Automaatne väljalülitusfunktsioon: kui seade pole 10 minutit 
töötanud, lülitub see automaatselt välja. 

 

 
1 Saatja BNC-liides (UT681C) 
2 Saatja RJ45-liides 
3 Saatja RJ11-liides 
4 Saatja oleku indikaatortuli 
5 Saatja nupp ON/OFF/options 
6 Saatja seadistuse indikaatortuli 
7 Vastuvõtja RJ45-liides 
8 Vastuvõtja RJ11-liides 
9 Vastuvõtja seadistuse indikaatortuli 

 
II Seadme testimismeetod 
A) Kasutage UT681L-i/UT681C-d, et testida RJ45-kaablit. 
Esmalt sisestage 9 V patarei ja vajutage seadme käivitamiseks 0,5 
sekundit nuppu ON/OFF/options. 
Seade siseneb vaikimisi kiire testimise režiimi (nupu lühiajalise all 
hoidmisega saab seda ümber lülitada aeglase testimise režiimi). 
Testitava RJ45-kaabli kristallist otsad sisestatakse vastavalt saatja 
ja vastuvõtja RJ45-otstesse. 

 
1. RJ45-kaabel on heas seisukorras. 
Saatja paremal küljel olevad indikaatortuled 1–8 (kuni G, kui tegu 
on STP-kaabliga) süttivad korrapäraselt ükshaaval. Ka vastuvõtja 
indikaatortuled süttivad samas režiimis. Näidatud järgnevalt: 
saatja: tsükkel 1->2->3->4->5->6->7->8->G; 
vastuvõtja: tsükkel 1->2->3->4->5->6->7->8->G. 

 
2. Kui RJ45-kaabel on NG, tähendab see alljärgnevat. 
a. Kui soovitakse tuvastada avatud ahelat, siis saatja ja vastuvõtja 

vastav indikaatortuli ei sütti. 
b. Kui hea juhtivuse ja ühendusega ahelaid on vähem kui kaks, siis 

kõik saatja ja vastuvõtja indikaatortuled ei sütti. 
c. Kui kaabel toimib ebakorrapäraselt, siis saatja kuval on kõik 

korras, kuid vastuvõtjal mitte. Näiteks (3. ja 4. liin toimivad 
ebakorrapäraselt): 
saatja: tsükkel 1->2->3->4->5->6->7->8->G; 
vastuvõtja: tsükkel 1->2->4->3->5->6->7->8->G. 

d. Kui soovitakse tuvastada kahte või enamat lühist, on saatja 
kuval kõik tavapäraselt ja vastav indikaatortuli hakkab eredamalt 
põlema, kuid vastuvõtja vastav indikaatortuli ei sütti. 

3. Pärast testi lõpetamist hoidke nuppu ON/OFF/options all, et 
seade välja lülitada. Indikaatortuled kustuvad. 
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B) Kasutage UT681L-i/UT681C-d, et testida kaablit RJ11/RJ12. 
Vajutage 0,5 sekundi vältel nupule ON/OFF/options, et 
seade sisse lülitada. Seade siseneb vaikimisi kiire testimise 
režiimi (nupu lühiajalise all hoidmisega saab seda ümber 
lülitada aeglase testimise režiimi). Testitava RJ11-kaabli või 
RJ12-kaabli kristallist otsad sisestatakse vastavalt saatja ja 
vastuvõtja RJ11-otstesse. 

 
1. RJ11-kaabel on heas seisukorras. 

Saatja ja vastuvõtja indikaatortuled 2–5 (1–6, kui tegu on 
RJ12-kaabliga) süttivad ükshaaval korrapäraselt ja ringis. 

2. Kui tuvastatakse lühis, avatud ahel, ebakorrapärasus või 
vale järjestus, lugege RJ45 vigade kõrvaldamise meetodit. 

3. Pärast testi lõpetamist hoidke nuppu ON/OFF/options all, 
et seade välja lülitada. Indikaatortuled kustuvad. 

III Toote kirjeldus 
 Töötamiskeskkond: töötamistemperatuur 0~40 °C 
 Hoiustamistemperatuur: -10~50 °C 
 Õhuniiskus töötamisel: 20~80% RH 
 Õhuniiskus hoiustamisel: 10~90% RH 
 Kõrgus: alla 2000 meetri 
 Mõõtmed: saatja: 102 mm x 62 mm x 29 mm 

vastuvõtja: 102 mm x 37 mm x 28 mm 
 Toote kaal: saatja: umbes 87 g (puhas metall) 

vastuvõtja: umbes 51 g (puhas metall) 
 

IV Pakkenimekiri 
1. Saatja ---------------1 tk 
2. Vastuvõtja --------------1 tk 
3. 9 V patarei ----------1 tk 
4. Kasutusjuhend -----------1 tk 
5. BNC–RJ45 adapter ----------1 tk (UT681C)

 
 

 
 
 

B) Kasutage UT681L-i/UT681C-d, et testida BNC-kaablit. 
Vajutage 0,5 sekundi vältel nupule ON/OFF/options, et seade 
sisse lülitada. Sisestage BNC–RJ45 adapter RJ45-porti, kui 
olete BNC adapteriga ühendanud. BNC-kaabli teine ots 
ühendatakse saatja BNC-liidesega. 

 
1. Kui BNC-kaabliga on kõik korras, süttivad saatja ja 

vastuvõtja tuled 1–2 ükshaaval ja ringis. 
2. Kui tuvastatakse lühis, avatud ahel, ebakorrapärasus või 

vale järjestus, lugege RJ45 vigade kõrvaldamise meetodit. 
3. Pärast testi lõpetamist hoidke nuppu ON/OFF/options all, 

et seade välja lülitada. Indikaatortuled kustuvad. 
 
 

 

 
 

 

V Patarei vahetamine 
Kui seade on välja lülitatud, toimige patarei vahetamiseks 
alljärgnevalt. 
1. Eemaldage patarei kate ja vana patarei. 
2. Paigaldage uus patarei, pidades silmas polaarsust. 
3. Sulgege patarei kate ja keerake kruvid kinni. 

 
VI Hooldus ja puhastamine 
Puhastage seadet pehme kuiva lapiga, et niiskust vältida. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid või 
muid kemikaale. Toote kvaliteeti on enne tehasest väljumist 
rangelt kontrollitud. Kui leiate kahjustusi, mille põhjuseks pole 
väärkasutus või vandalism, võtke ühendust müügijärgse 
hooldusega. Ärge võtke seadet ise koost lahti ega püüdke 
seda remontida. 
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