
ТЕСТЕР ЗА КАБЕЛНИ ЛИНИИ REBEL RB-806R 

1. Преди да използвате устройството, моля проверете корпуса му за механични повреди. Ако корпусът има 
пукнатини или недостатъци, не използвайте устройството. 
2. Не използвайте устройството при температури превишаващи диапазона, определен в спецификацията, при 
висока влажност, в близост до експлозиви и запалими материали. 
3. Преди да използвате устройството, моля проверете тестовите проводници за наранена 
изолация. Ако проводниците имат прорези или повреда на изолацията, не използвайте устройството. 
4. Не подавайте по-високо напрежение в устройството отколкото е посочено в спецификациите на 
устройството. 
5. Когато правите измервания, не променяйте настройки на превключвателя на режима. 
6. Изключете устройството, преди да отворите капака на батерията. 
7. Устройството е предназначено за вътрешна употреба.  
8. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията от него.  
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

Предавател 

1. Крокодил конектори 
2. RJ11 конектор 
3. RJ45 гнездо 
4. Сигнални диоди 
5. LED индикатор СЪСТОЯНИЕ 
6. Бутон ИЗБОР 
7. Превключвател за избор на режим 
8. LED индикатор ПРОВЕРКА 
 

Приемник 

1. Сонда 
2. Светодиоден индикатор  
3. Жак за слушалки 
4. Копче за сила на звука 
5. Превключвател за работно осветление 
6. Бутон ТЕСТ 
7. Сигнални диоди 
8. RJ45 гнездо 
9. Говорител 
 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Проверка на мрежови кабели (интернет кабели) 
1. Свържете мрежовия кабел към предавателя и приемника в RJ45 гнездата. 
2. Поставете превключвателя за режим на позиция TEST. 
3. Тестът на мрежовия кабел ще започне. Ако всички проводници са изправни (не са прекъснати), всеки диод 
ще светне едновременно на предавателя и приемника. Ако кабелът е заземен, G диодът ще свети по време 
на теста. 
4. Натиснете бутона ИЗБОР, за да промените скоростта на проверка.  
 
Търсене на проводници в кабели 
Уредът може да търси проводници в големи снопове кабели 
1. Свържете щипките тип крокодил или RJ11 към търсещия проводник. 
2. Поставете превключвателя „ ЗА избор на режим“ на позиция SCAN. 



3. Използвайте приемника, за да намерите проводника в другия край на кабела. Натиснете и задръжте бутона 
TEST. Ако приемникът издаде звук, това означава, че сте намерили проводника, който търсите. Колкото по-
силен е звукът, толкова по-близо е сондата до проводника, който търсите. 
4. За да промените тона на звука, натиснете бутона ИЗБОР (SELECT). 
 
Проверка на непрекъснатост на кабел 
1. Използвайте щипките тип крокодил или RJ11, за да проверите непрекъснатостта на кабела. 
2. Поставете превключвателя за режим на позиция TEST. 
3. Ако светодиоди  1 и 8 светят (един след друг), това означава, че непрекъснатостта е запазена. 
Забележка: Конекторът RJ11 има 2 проводника.  
 
Проверка на постоянно напрежение DC 
1. Поставете превключвателя за режим на позиция SCAN, натиснете и задръжте бутона SELECT, докато 
светодиода VERIFY започне да мига в червено. 
2. Свържете тестовите проводници с крокодили към веригата. Ако светодиодът STATUS свети в червено, това 
означава, че червеният проводник с крокодил е свързан към положителния полюс. Ако светодиодът STATUS 
свети в зелено, това означава, че червеният проводник с крокодил е свързан към отрицателния полюс. 
3. Интензитетът на светлината на LED индикатора STATUS съответства на съпротивлението. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Основните функции 
• Две щипки тип крокодил 
• RJ11 конектор 
• Високоговорител 
• Светлинна индикация на приемника 
• Индикатор за изтощена батерия 
• Максимално разстояние на предаване: 3 км 
• Максимален работен ток на предавателя: <9 mA 
• Максимален работен ток на приемника: <28 mA 
• Захранване на предавателя: 9V батерия 
• Захранване на приемника: 9V батерия 
• Размери на предавателя: 125 x 47 x 25 мм 
• Тегло на предавателя: 123g 
• Размери на приемника: 172 x 36 x 25 мм 
• Тегло на приемника: 91гр 
• Включени: предавател, приемник, слушалки, капак, 
ръководство за употреба  
 
Функции 
• Локализиране на кабели   
• Индикатор за постоянно напрежение   
• Тест на кабела на телефонната линия   
• Тест на мрежовия кабел   
• Тест за непрекъснатост 

Правилно изхвърляне на продукта (износено електрическо и електронно оборудване)    
Маркировката върху продукта или в текстовете, свързани с него, показва, че след изтичане на живот на устройството не трябва да се 
изхвърля с други битови отпадъци. За да се избегнат вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве поради неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци, моля отделете продукта от другите видове отпадъци и го изпратете на рециклиране с цел насърчаване и подпомагане на 
повторната употреба на материали ресурси като текуща практика. С цел получаване на информация за мястото и начина на безопасно за околната 
среда на рециклирането на този продукт, отделните потребители трябва Свържете се с търговеца на дребно, откъдето са закупили този продукт, или с 
вашия местен магазин администрация. Корпоративните потребители трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за 
продажба. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други търговски продукти 
 Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne 


