
Beoogd gebruik























































































































































































Kabeltester voor niet-afgeschermde (UTP) of afgeschermde (STP/FTP) RJ-45 modulaire con-
nectorsystemen CAT7 of RJ-11 (RJ-12) modulaire stekker met 2 tot 6 geleiders. Elke draad 
van de aangesloten kabel is individueel getest en de toekenning weergegeven op een over-
zichtelijke lichtbalk. De testprocedure gebeurt automatisch. De toewijzing van de geleiders en 
mogelijke fouten, zoals onderbreking of kortsluiting kunnen direct worden afgelezen.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 9-V-batterij.
Contact met vocht moet absoluut worden voorkomen.
Het gebruik onder ongunstige omgevingscondities is niet toegestaan. Ongunstige omgevings-
condities zijn:
- Vocht of te hoge luchtvochtigheid
- Stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen.
- Onweer resp. onweerscondities, zoals sterke elektrostatische velden, enz.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het pro-
duct. Daarnaast bestaat het risico op bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken enz. Het 
samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden! Neem te allen tijde 
de veiligheidsaanwijzingen in acht!

Omvang van de levering























































































































































































• MASTEReenheid
•  REMOTEseenheid
•  9 V-batterij
• Tas
• Gebruiksaanwijzing

Uitleg van pictogrammen























































































































































































  Een uitroepteken wijst op belangrijke instructies in deze gebruiksaanwijzing.
 

  Lees vóór ingebruikneming de volledige handleiding door; deze bevat belangrijke 
aanwijzingen voor het juiste gebruik.

 Het „pijl“-pictogram wijst op speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsvoorschriften























































































































































































  Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruik-
saanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor 
gevolgschade! 

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk 
letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

 •  In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd.

 •  In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen moet door geschoold 
personeel voldoende toezicht worden gehouden op de bediening van meetap-
paratuur.

 •  Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of 
wijzigen van het apparaat niet toegestaan.

 •  Let erop dat u het apparaat op de juiste wijze in gebruik neemt. Raadpleeg daarbij 
deze gebruiksaanwijzing.

 •  Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of hoge 
luchtvochtigheid. Een weergave is alleen nauwkeurig binnen het bereik van  
0 °C tot +50 °C.

 •  Demonteer het product niet, met uitzondering van het openen van het deksel van 
het batterijvak.

 •  Houd meetapparaten buiten bereik van kinderen! Het is geen speelgoed.

Bedieningselementen























































































































































































1 Werkingsschakelaar   
2 Bedrijfsindicator
3 RJ-11-uitgangsconnector
4 RJ-45-uitgangsconnector
5 Groef voor REMOTEseenheid
6 Veer voor MASTEReenheid
7 RJ-45-ingangsconnector
8 LEDindicator MASTER
9 RJ-11-ingangsconnector
10 LEDindicator REMOTE
11 Deksel van het batterijvak aan de achterkant

Plaatsen/vervangen van de batterijen






















































































































































































Bij de eerste ingebruikname resp. als de stroomindicator stopt met knipperen, dient een nieuwe 
batterij te worden geplaatst.    
Voor de werking is een 9 V blokbatterij (6F22 of identiek) vereist. Een batterij 
wordt geleverd met het apparaat.
Ga voor het plaatsen/vervangen als volgt te werk:
Schuif het deksel van het batterijvak van de MASTEReenheid in de richting 
van de pijl los van het apparaat.
Haal eventueel de lege batterijen uit het batterijvak (11). Verbind de nieuwe 
batterij met de juiste polariteit met de batterijclip. Plaats de nieuwe batterij in 
het batterijvak en sluit het batterijvak weer zorgvuldig af.

  Een geschikte vervangende batterij vindt u onder het bestelnum-
mer 652509. Gelieve eenmaal te bestellen.

Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen 
dat het door lekkende batterijen beschadigd raakt. Om dezelfde reden raden wij aan om de 
batterij onmiddellijk te verwijderen als deze leeg is.

  Laat batterijen niet achteloos rondslingeren. Kinderen of huisdieren zouden 
deze kunnen inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een 
arts.

  Batterijen mogen niet worden opgeladen, kortgesloten of in vuur worden ge-
worpen. Er bestaat explosiegevaar.

Ingebruikname en bediening























































































































































































  Om een juiste ingebruikname te waarborgen moet u deze gebruiksaanwijzing 
en de veiligheidsaanwijzingen vóór gebruik volledig en aandachtig lezen!

De MASTEReenheid levert via de te testen kabel ook stroom aan de REMOTEseenheid. Hier-
voor zijn twee functionerende geleiders voor de te testen kabel vereist. 
Via de werkingsschakelaar kunnen twee testsnelheden ingesteld worden.
Schakelaarstand OFF:  apparaat is uitgeschakeld
Schakelaarstand ON:  Normale testsnelheid
Schakelaarstand S:  Trage testsnelheid
Schuif de schakelaar in de juiste positie. 
De omschakeling van de geteste geleider gebeurt automatisch vanaf 1 en herhaalt zich na de 
laatste geleider. Het testinterval wordt aangegeven door het knipperende lampje in de testklok.
De test doorloopt altijd het maximaal mogelijke weergavebereik. Bevat een kabel minder gelei-
ders (bijvoorbeeld telefoonlijnen, etc.) worden alleen deze gebieden weergegeven.

  De MASTER- en REMOTEseenheid kunnen tot een eenheid worden samenge-
voegd via de zijdelingse groef (5) en veer (6). Dit vergemakkelijkt de hantering bij 
niet geïnstalleerde kabels.

Schuif hiervoor de veer van de REMOTEseenheid (6) van boven in de groef van de MASTER-
eenheid (5)

Test van de RJ-11- en RJ-45-kabel
RJ-11/RJ-12:
Sluit bij de herziening van RJ-11/RJ-12-kabels beide connectoren van de te testen kabels in de 
stekkers met het label „RJ-11“ (3 en 9).
De weergave komt overeen met het fel gemarkeerde gebied van LED 1 tot 6.

RJ-45:
Sluit bij de herziening van RJ-45-kabels beide connectoren van de te testen kabels in de stek-
kers met het label „RJ-45“ (4 en 7).
De weergave komt overeen met het gemeenschappelijke gebied van LED 1 tot 8 resp.  
„G“  (afscherming).

! Gebruiksaanwijzing
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Technische gegevens























































































































































































Voeding.................................................9 V batterij (6F22, 1604 of gelijkwaardig)
Stroomverbruik .....................................ca. 12 mA
Meetprincipe .........................................elektrische weerstand
Kabeltype RJ-45 ...................................CAT-5, CAT-6, CAT-7
..............................................................STP/FTP afgeschermd, UTP niet afgeschermd
Kabeltype RJ-11/RJ-12 .........................6P6C, 6P4C, 6P2C
Kabellengte max. ..................................≥300 m
Werkomstandigheden ...........................0 °C tot +50 °C / 10% tot 90%rF (niet condenserend)
Werkomstandigheden ...........................-10 tot +60 °C / 10% tot 90%rF (niet condenserend)
Gewicht .................................................ca. 150 g
Afmetingen (H x B x D) .........................105 x 102 x 30 mm

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de 
registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van 
uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. 
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.  V1_0815_02/VTP

Mogelijke weergaven zijn:
Doorgang/Kabelplaatsing
Als de kabel in orde is, wordt de weergave van de geleider zowel op de MASTEReenheid als 
op de REMOTEseenheid weergeven. De kabelplaatsing kan via deze weergave ook geïdenti-
ficeerd worden. De weergave „G“ gebeurt enkel bij afgeschermde kabels.

Onderbreking
Bij een onderbreking is er geen weergave op de MASTEReenheid en geen weergave op de 
REMOTEseenheid. 
In het weergavegebied wordt een onderbreking op geleider 2 en 4 vastgesteld. De betrokken 
weergaven blijven gedoofd.

Kortsluiting/Verbinding
Bij een kortsluiting gebeurt  de weergave enkel op de MASTEReenheid. De weergave van de 
betrokken geleider blijft uit op de REMOTEseenheid. 
In het weergavegebied wordt een kortsluiting op geleider 1 en 2 vastgesteld. De betrokken 
weergaven lichten op op de MASTEReenheid, blijven echter uit op de REMOTEseenheid

 

Uitschakelen
Om uit te schakelen schuift u de werkingsschakelaar in stand „OFF“. 

Onderhouden en schoonmaken























































































































































































Het meetapparaat is op een incidentele reiniging en het vervangen van de batterij na onder-
houdsvrij.
De buitenkant van het apparaat dient slechts met een zachte, iets vochtige doek of borstel 
te worden gereinigd. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische 
oplosmiddelen, omdat de behuizing daardoor beschadigd kan raken of de juiste werking 
negatief kan worden beïnvloed.

Afvoer























































































































































































a) Algemeen
  Afgedankte elektronische apparaten bevatten waardevolle stoffen en behoren niet 

bij het huishoudelijk afval. Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur 
conform de geldende wettelijke bepalingen.

  Haal de evt. geplaatste batterij eruit en voer deze gescheiden van het product af

b) Batterijen en accu’s
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen 
en accu’s in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!

  Op batterijen/accu´s die schadelijke stoffen bevatten, vindt u de hiernaast vermelde 
symbolen. Deze geven aan dat ze niet via het huisvuil mogen worden verwijderd. 
De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, 
Pb=lood (aanduiding wordt op de batterijen/accu’s vermeld, bijv. onder het links 
afgebeelde vuilnisbakpictogram).

Uw lege batterijen/accu‘s kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij 
al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu‘s verkocht worden!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu!


