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RO    INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acest manual de utilizare însoţeşte produsul. El conţine informaţii importante referitoare la punerea în funcţiune a testerului 
de cabluri şi utilizarea lui. Vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru inclusiv în cazul în care transmiteţi produsul unei terţe 
persoane. 
Vă rugăm să păstraţi acest manual de utilizare pentru referinţe ulterioare! 

 
 

VOLTCRAFT® în România prin GERMAN ELECTRONICS 
 www.germanelectronics.ro 

http://www.germanelectronics.ro/
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INTRODUCERE  
Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
 

Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând brandului Voltcraft®, care se distinge prin competenţa tehnică, 
performanţa extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de 
reţea.  
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale utilizatorilor 
profesionişti.  
Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ deosebit de avantajos. Acesta este 
motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, 
începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Aceste instrucţiuni de utilizare aparţin acestui produs. Ele conţin informaţii importante referitoare la punerea în funcţiune şi 
utilizarea lui.  
Vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru chiar dacă daţi acest produs mai departe altcuiva. 
 

Testerul de cabluri CT-5 este construit în conformitate cu cea mai avansată tehnologie şi îndeplineşte cerinţele directivelor 
europene şi naţionale în vigoare. Conformitatea sa a fost certificată, iar documentele justificative sunt deţinute de către 
producător. Pentru a menţine produsul în cea mai bună stare şi pentru a asigura o funcţionare lipsită de pericole, utilizatorul 
trebuie să acorde atenţie acestor instrucţiuni de utilizare! 

 

Înainte de a conecta aparatul sau de a îl pune în funcţiune citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Pe lângă faptul că vă 
indică modul corect de utilizare, vă ajută în acelaşi timp să profitaţi din plin de toate posibilităţile tehnice pe care acest sistem  
vi le oferă.  
 

DOMENII ŞI RESTRICŢII DE UTILIZARE  
Testerul de cabluri CT-5 se utilizează pentru a testa rapid şi uşor cabluri modulare cu ştecăre cu 4, 6 şi 8 pini (RJ 11şi RJ 45), 
cabluri cu conectoare BNC, cabluri USB şi cabluri IEEE 1394 (Firewire). Aparatul este omologat numai pentru funcţionarea pe 
bază de baterie. Utilizaţi numai în încăperi închise şi uscate şi nu în exterior. Evitaţi orice contact cu umezeala şi murdăria 
intensă. Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în domeniul industrial. Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise mai sus 
duce la deteriorarea produsului şi în plus implică riscuri suplimentare precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare, etc. 
Modificarea sau transformarea produsului precum şi deschiderea carcasei sunt interzise. Respectaţi în permanenţă instrucţiunile 
de siguranţă! 
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

 

În cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de utilizare se pierde dreptul la 
garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea 
nepotrivită a produsului sau de nerespectarea indicaţiilor de siguranţă prezentate în manual. În astfel de cazuri 
se pierde dreptul la garanţie. 

 

 Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a testerului de cabluri sunt interzise. 

 Adresaţi-vă personalului specializat dacă aveţi nelămuriri privind modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea aparatului.  

 Alimentarea se face numai de la o baterie bloc de 9 V. 

 Nu expuneţi produsul la suprasolicitări de ordin mecanic, temperaturi extreme, vibraţii puternice sau umezeală ridicată. 
Acestea pot deteriora testerul de cabluri CT-5.  

 Nu porniţi niciodată testerul de cabluri imediat după ce l-aţi adus dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul care se 
formează poate să distrugă testerul. Lăsaţi aparatul neconectat la curent să ajungă la temperatura camerei şi aşteptaţi să se 
evapore tot condensul.  

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Foliile/pungile de plastic, bucăţile de polistiren, etc. pot deveni jucării periculoase în 
mâinile copiilor. 

 Testerul de cabluri CT-5 nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

 În spaţiile sau instituţiile comerciale, se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor reglementat de 
asociaţiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici, funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea responsabilă a personalului 
specializat. 

 Dacă aveţi nelămuriri privind conectarea corectă sau dacă aveţi întrebări al căror răspuns nu se găseşte în aceste instrucţiuni 
de utilizare adresaţi-vă unui specialist. 

 Citiţi cu atenţie şi instrucţiunile de siguranţă din diferitele capitole ale acestor instrucţiuni de utilizare. 

 Testarea cablurilor cu ajutorul testerului de cabluri este permisă numai atunci când cablurile nu se află sub tensiune. 
Asiguraţi-vă înainte de fiecare măsurătoare că acestea nu se află sub tensiune (pericol de moarte)! 
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CONECTAREA ŞI ELEMENTELE DE COMANDĂ 

 
1. Tester de cabluri CT-5 7. Conectoare RJ 11, RJ 45, IEEE1394 şi port intrare USB 

(Receptor de măsurare extern) 

2. Afişaj cu leduri 8. Compartiment baterie (pe spatele aparatului) 

3. Conectoare RJ 11, RJ 45, IEEE1394 şi port ieşire USB 9. Cablu de testare RJ 11 

4. Conector BNC 10. Cablu de testare RJ 45 

5. Buton TEST 11. Cablu de testare BNC 

6. Receptor de măsurare extern (RT) 12. Rezistenţă finală BNC 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Testerul de cabluri CT-5 a fost special conceput pentru testarea pe loc a cablurilor de conectare şi de reţea. În acest scop, 
aparatul este dotat cu câte o mufă de ieşire RJ 11, RJ 45, IEEE 1394 şi un port USB pe faţa frontală. În plus, cu ajutorul 
conectorului BNC puteţi testa şi cabluri de reţea coaxiale. Afişajul cu leduri indică continuitatea cablului, întreruperile pe cablu, 
scurtcircuitele, legarea la pământ, precum şi capătul unui cablu şi firele încrucişate. Pentru testarea cablurilor de conectare 
scurte, nu este întotdeauna necesară deconectarea receptorului de măsurare extern de la testerul de cabluri. Pentru testarea 
cablurilor instalate fix sau pentru testarea funcţionării aparatului de măsură prin intermediul cablurilor de testare incluse puteţi 
să deconectaţi receptorul de măsurare extern de la testerul de cabluri şi să îl conectaţi la celălalt capăt al testerului de cabluri. 
Măsurare şi comutarea pe fiecare conductor din interiorul cablului (scanare) se face automat printr-o apăsare de buton şi este 
însoţită de semnale sonore. 
 

CONŢINUTUL COLETULUI 
- Tester de cabluri CT-5 cu receptor de măsurare extern 
- Cablu de testare RJ 11 
- Cablu de testare RJ 45 
- Cablu de testare BNC 
- Rezistenţă terminală BNC 
- Baterie bloc de 9 V 
- Geantă de nailon 
- Instrucţiuni de utilizare 
 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
Consultaţi instrucţiunile de siguranţă şi datele tehnice pentru a vă asigura că testerul de cabluri CT-5 este adecvat pentru 
măsurătorile dorite. 
 

Instalarea/înlocuirea bateriei 
Înainte de prima punere în funcţiune sau la apariţia mesajului LOW BATTERY pe ecran trebuie să introduceţi o baterie bloc de 9V 
nouă (preferabil alcalină). Procedaţi după cum urmează: 
Apăsaţi pe zona striată a capacului compartimentului bateriei de pe spatele testerului de cabluri şi deschideţi-l împingând în 
lateral. Acum scoateţi capsa pentru baterie, respectiv bateria uzată cu capsă. La instalarea noii baterii bloc de 9V aveţi grijă să 
respectaţi polaritatea corectă dată de poziţia pe capsă. Inversarea polarităţii bateriei poate duce la distrugerea aparatului iar 
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scurtcircuitarea contactelor bateriei poate duce la distrugerea bateriei! Acum introduceţi bateria cu capsa în compartimentul 
pentru baterii şi închideţi capacul. Aveţi grijă să nu striviţi cablurile de conectare ale bateriei. Nu utilizaţi niciodată testerul de 
cabluri când este deschis şi nu-l conectaţi la alte surse de tensiune. 
 

 

Atenţie! 
Nu lăsaţi bateriile uzate în aparat deoarece chiar şi bateriile cu protecţie la scurgeri pot coroda. Astfel se pot 
elibera substanţe chimice care sunt periculoase pentru sănătate şi pot deteriora aparatul. Scoateţi bateriile din 
aparat dacă nu îl utilizaţi o perioadă îndelungată. Nu reîncărcaţi niciodată bateriile nereîncărcabile şi nu le aruncaţi 
în foc. Risc sporit de explozie. 

 

Receptorul de măsurare extern 

 

Atenţie! 
Testarea cu acest tester de cabluri este permisă numai atâta timp cât cablul de testat nu se află sub tensiune. 
Înainte de fiecare măsurare verificaţi cablul de testat să nu se afle sub tensiune (pericol de moarte). 

Pentru testarea funcţională a testerului de cabluri prin intermediul cablurilor de testare incluse 
sau pentru testarea cablurilor deja instalate fix trebuie să deconectaţi receptorul de măsurare 
extern de la testerul de cabluri. Receptorul de măsurare extern (Poz. 6) fixat la baza testerului de 
cabluri trebuie doar împins înspre partea dreaptă cu o presiune uşoară. 
 
 

Mufele de conexiune 
Pentru conectarea diferitelor cabluri aveţi la dispoziţie următoarele conexiuni ale testerului de 
cabluri şi receptorului de măsurare extern: 

  
 Conectoarele testerului de cabluri  Conectoarele receptorului de măsurare extern 

A Conector BNC F Conector RJ 45 ecranat 

B Conector USB (mufa B) G Conector RJ 11 

C Conector IEEE1394 H Conector IEEE1394 

D Conector RJ 11 I Conector USB (mufa A) 

E Conector RJ 45 ecranat   

 

 Procesul de măsurare 
- Conectaţi testerul de cabluri şi receptorul de măsurare extern la cablul de testat sau de exemplu la cablul de testare RJ 45 

inclus. 
- După ce apăsaţi butonul TEST, alimentarea cu curent a testerului de cabluri porneşte automat. Ledul verde de alimentare 

POWER de pe ecran este aprins. În acelaşi timp porneşte şi procesul de măsurare automată a fiecărui conductor al cablului. 
Pentru control, ledurile 1 – 8 se aprind rapid unul după altul. În plus, testerul de cabluri emite un semnal sonor.  

- După ce măsurătoarea s-a încheiat cu succes, ledul albastru CONNECTED se aprinde pentru a confirma faptul că cablul testat 
este un cablu 1:1 fără conductori încrucişaţi. În acelaşi timp este emis din nou un semnal sonor, însă cu o tonalitate mai 
înaltă. Dacă toţi cei 8 conductori sunt conectaţi corect, ledurile 1 – 8 ale afişajului vor lumina permanent. Pentru controlul 
rezultatului măsurătorii, sub rândul de leduri se află un tabel care indică afişajul led corespunzător diferitelor cabluri de 
conectare. 

 

 

Ledul marcat cu G = Ground (pământare) se va aprinde numai dacă la cablul testat ambele fişe RJ 45 sunt 
confecţionate dintr-un material conductor electric şi sunt conectate între ele prin folia de ecranare din interiorul 
cablului (cablu STP). Nu se aplică în cazul cablurilor neecranate (cabluri UTP). 

- După aprox. 5 sec toate ledurile de pe afişaj se sting şi testerul de cabluri se opreşte automat. 
 

Afişajele şi semnalele sonore ale testerului de cabluri CT-5 
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J  Afişaj 

K SHORT Se aprinde în caz de scurtcircuit al conductorilor individuali. În acelaşi timp ledurile 
conductorilor respectivi vor clipi pe afişajul 1 – 8 şi se vor emite 2 semnale sonore. 

L CONNECTED Se aprinde în caz de cabluri interconectate 1:1. În caz de întrerupere pe cablu a unor 
conductori individuali, ledurile corespunzătoare rămân stinse. 

M POWER Indicator alimentare. 

N CROSS Se aprinde în cazul conductorilor încrucişaţi iar cel de-al doilea semnal sonor are aceeaşi 
tonalitate ca primul. 

O NO CONNECTION Se aprinde în cazul în care receptorul de măsurare extern sau rezistenţa terminală BNC nu 
sunt conectate. Nu se emite un al doilea semnal sonor. 

P LOW BATTERY Se aprinde atunci când bateria este descărcată. 

Q G 1 2 3 4 5 6 7 8 Afişajul conductorilor individuali 1 – 8, precum şi al legării la pământ. 

R  Tabel cu afişajele led corespunzătoare în cazul cablurilor de conectare intacte. 
 

Pentru testarea cablurilor USB, IEEE 1394 (Firewire) sau RJ 11 procedaţi la fel ca pentru testarea cablurilor RJ 45. Totuşi, la 
testarea cablurilor cu fişe de conectare RJ 11 ar trebui să verificaţi printr-o examinare vizuală dacă este vorba despre un cablu de 
conectare cu 4 conductori (6P/4C) sau cu 6 conductori (6P/6C). Pentru testarea cablurilor cu fişe BNC utilizaţi rezistenţa 
terminală inclusă şi nu receptorul de măsurare extern. 
 

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
În afară de înlocuirea ocazională a bateriei, testerul de cabluri nu necesită lucrări de întreţinere. Pentru informaţiile referitoare 
la înlocuirea bateriei consultaţi capitolul respective din instrucţiunile de utilizare. Exteriorul testerului de cabluri trebuie curăţat 
numai cu o cârpă sau o perie moale şi uscată. Nu utilizaţi în niciun caz detergenţi agresivi sau solvenţi chimici deoarece pot 
deteriora suprafaţa carcasei. Mai mult, vaporii degajaţi sunt explozibili şi periculoşi pentru sănătate. 
 

OBSERVAŢII REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI 
Eliminarea bateriilor/acumulatoarelor uzate! 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
acumulatoarele uzate; aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă!  
 

 

 
      Pb 

Bateriile şi acumulatoarele care conţin substanţe poluante sunt marcate prin simbolurile de alături, care indică 
faptul că aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Puteţi returna 
bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care 
comercializează baterii/acumulatoare! 

În cazul în care testerul de baterii devine inutilizabil şi ireparabil, eliminaţi-l conform reglementărilor în vigoare. 
 

DATE TEHNICE 
Alimentare 9V/DC 

Tip baterie Baterie bloc de 9V 

Consum de curent Aprox. 35 – 80 mA 

Afişaj baterie descărcată (LOW BATTERY) < 7,0 V 

Dimensiuni tester de cabluri (L x h x A) 100 x 200 x 25 mm 

Adecvat pentru măsurarea cablurilor RJ 11, RJ 45 (UTP/STP), USB, IEEE 1394 şi BNC 

Lungimea maximă a cablului RJ 11, RJ 45 şi BNC Aprox.180 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg, D-92242 Hirschau, 
Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           

 Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  TESTER CABLURI VOLTCRAFT CT-5 
 
Cod produs:   121925 
  
 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
 

EN 61326-1: 1997 + A1: 1998 +A2: 2001 +A3: 2003; 
 

Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 
 

Conform reglementărilor 
 

2004/108/EC 
 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 29 oct. 2008 
Locul şi data emiterii  

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat


