
SZUKACZ PAR KABLI PRZEWODÓW
model: AK300

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Szukacz par przewodów (sonda indukcyjna - miernik) niezbędny do rozwiązywania problemów 
instalacyjnych i konserwacyjnych. 

Funkcje:

• Identyfikacja przewodów w wiązce.
• Wyszukiwanie przerwanych przewodów.
• Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu.
• Identyfikacja sygnału tonowego w linii telefonicznej
• Identyfikacja stanu pracy telefonu (dzwoni, wolny, zajęty)
• Wysyłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu

spośród wiązki.

2. Obsługa

Test ciągłości przewodu
• Tryb CONT

Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji CONT, a sondy przypiąć do pary
testowanych przewodów. Zielone światło diody CONT oznacza zwarcie pary przewodów
(rezystancja jest mniejsza niż 10k).

• Tryb TONE
Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji TONE, a sondy przypiąć do pary
testowanych przewodów. Następnie, należy przyłożyć końcówkę testową odbiornika do
testowanego przewodu i wcisnąć przycisk testujący. Wydawany przez odbiornik modulowany
dźwięk wskazuje na ciągłość przewodu testowanego (zwarcie pary przewodów).

UWAGA: NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ SOND TESTUJĄCYCH DO PRZEWODÓW AKTUALNIE
PRZESYŁAJĄCYCH PRĄD STAŁY LUB PRZEMIENNY.

Identyfikacja przewodu w wiązce
Sondy testowe podłączyć do dwóch końców testowanego przewodu lub jedną sondę do
końcówki przewodu a drugą do masy. Nadajnik można ustawić w tryb CONT lub TONE w
zależności od preferencji. Za pomocą odbiornika należy testować kolejne przewody w wiązce i
najsilniejszy sygnał wykryty na przewodzie pozwala na identyfikację wybranego przewodu.

UWAGA: NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ SOND TESTUJĄCYCH DO PRZEWODÓW AKTUALNIE
PRZESYŁAJĄCYCH PRĄD PRZEMIENNY PRZEKRACZAJĄCY ~24V AC.

Wyszukiwanie przewodów
Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji TONE, a sondy podłączyć do dwóch końców
testowanego przewodu lub jedną sondę do końcówki przewodu a drugą do masy.
Wykorzystując odbiornik można śledzić ułożenie testowanego przewodu.

UWAGA: NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ SOND TESTUJĄCYCH DO PRZEWODÓW AKTUALNIE
PRZESYŁAJĄCYCH PRĄD STAŁY LUB PRZEMIENNY.

Identyfikacja stanu pracującej linii telefonicznej
• Identyfikacja linii TIP & RING

Należy podłączyć czerwoną sondę testową do jednej końcówki linii, a czarną do drugiej
końcówki. Zielone światło na diodzie CONT oznacza podłączenie czerwonej sondy do żyły
RING. Czerwone światło na diodzie CONT oznacza podłączenie czerwonej sondy do żyły TIP.

• Identyfikacja sygnału CLEAR (wolny), RINGING (dzwonienie) i BUSY (zajętość)
Należy podłączyć czerwoną sondę testową do żyły RING a czarną do żyły TIP. Zielone światło
na diodzie CONT oznacza linię w stanie CLEAR (wolna), brak światła oznacza linię w stanie
BUSY (zajęta), a migające jasnożółte światło oznacza linię w stanie RINGING (dzwonienie).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie należy podłączać sond testujących do przewodów aktualnie przesyłających prąd 
stały lub przemienny (większy niż ~24AC).

• W razie zauważenia uszkodzenia przewodów urządzenia należy wyłączyć urządzenie i 
niezwłocznie  naprawić uszkodzenia.

• Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Urządzenie powinno być utrzymane w jak największej czystości. 
• Chronić przed  woda i wilgocią.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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