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Εισαγωγή 

Το τέστερ πολλαπλών καλωδίων δικτύου χρησιμοποιείται ευρέως για 
ομοαξονικά καλώδια (BNC), UTP και καλώδια STP. Μπορεί να ανιχνεύει 
αυτόματα ανοικτά κυκλώματα, βραχυκυκλώματα, εσφαλμένη τοποθέτηση 
καλωδίων και αντιστροφές. 

1. ΥΠΟΔΟΧΗ RJ45 

2. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

3. ΔΙΑΚOΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ/ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ 

4. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

6. ΥΠΟΔΟΧΗ RJ45 

7. ΥΠΟΔΟΧΗ BNC 

8. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

9. ΚΟΥΜΠΙ GND  

10. ΚΟΥΜΠΙ BNC  

11. ΕΝΔΕΙΞΗ BNC  

12. ΥΠΟΔΟΧΗ BNC 

Προσοχή 

ΜΗ χρησιμοποιείτε το όργανο σε κυκλώματα υπό τάση. 

Δοκιμή για συστροφή ζεύγους καλωδίων (RJ45) 

Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλώδια 10Base-T, EIA/TIA-
568A, EIA/TIA-568B, AT&T258A και καλώδια δακτυλιοειδούς 
αδειοπλαισίου. 

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα στο ένα άκρο του καλωδίου προς δοκιμή 
και, στη συνέχεια, συνδέστε το απομακρυσμένο τερματικό στο άλλο 
άκρο. 
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2.  Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική 
λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει ώστε να υποδείξει ότι η τροφοδοσία 
λειτουργεί κανονικά. 

3.  Οι ενδεικτικές λυχνίες ζευγών καλωδίων στο απομακρυσμένο τερματικό 
ανάβουν η μία μετά την άλλη. Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία ανάβει με 
ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, το αντίστοιχο ζεύγος συστραμμένων καλωδίων είναι 
OK. Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία ανάβει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα ή δεν 
ανάβει, υπάρχει αστοχία στο αντίστοιχο ζεύγος συστραμμένων 
καλωδίων. 

4.  Εάν το καλώδιο έχει θωράκιση (STP), μπορείτε να ελέγξετε την 
ακεραιότητα της θωράκισης του καλωδίου. Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί GND. Ανάβουν η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία και η λυχνία GND 
με πράσινο χρώμα, εκτός από τη λυχνία του ζεύγους 3&6 που 
παραμένει σβηστή. Εάν η ενδεικτική λυχνία GND ανάβει με κόκκινο 
χρώμα ή δεν ανάβει, υποδεικνύεται αστοχία της θωράκισης. 

Δοκιμή για ομοαξονικό καλώδιο (BNC) 

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα στο ένα άκρο του ομοαξονικού καλωδίου 
προς δοκιμή και, στη συνέχεια, συνδέστε το απομακρυσμένο τερματικό 
στο άλλο άκρο. 

2. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική 
λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει ώστε να υποδείξει ότι η τροφοδοσία 
λειτουργεί κανονικά. 

3. Μετά την εισαγωγή του καλωδίου, δεν θα πρέπει να ανάψει η ενδεικτική 
λυχνία BNC. Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία BNC, τότε υπάρχει αστοχία 
στο καλώδιο. 

4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BNC, το οποίο είναι στην αριστερή 
πλευρά της κύριας μονάδας. Η ενδεικτική λυχνία BNC ανάβει με 
ΠΡΑΣΙΝΟ εάν το καλώδιο είναι OK. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με 
ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα, υπάρχει αστοχία στο καλώδιο. 

Σημείωση 
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά (9 volt 6F22). 
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Παράρτημα A 

 

Παράρτημα Β 

 
Ethernet 10Base-T EIA/TIA-568A 

EIA/TIA-568B 
AT&T258A 

Δακτύλιος 
αδειοδότησης  

8 θέσεων 
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Το παρόν προϊόν εισάγεται και διανέμεται από την  
TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA 

Αλκμήνης και Αριστοβούλου 66  
Κ. Πετράλωνα, 11853, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ,  

www.topelcom.gr 
Τηλ. 2103428690.  

 


