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Net Chaser Ethernet Speed Certifier on laite joka tarjoaa täydellisen 
ja kattavan ratkaisun kuparikaapelien testaamiseen. Net Chaser 
suorittaa nopeuden määritystestin, jonka avulla sähköisen Ethernet-
liitännän tiedonsiirtonopeus (maks. 1 Gb/s) tulee määritetyksi. Testi 

mittaa liitännän kohinan, tunnistaa kaapeloinnissa mahdollisesti 
olevat virheet ja antaa tiedon siitä, tukeeko mitattu kaapeli 
tarvittavaa tiedonsiirtonopeutta ja liitettyjen laitteiden tiedon-
siirtovaatimuksia.  
 
Net Chaser suorittaa mittauksen BER-testin (Bit Error Error) avulla 
lähettämällä datapaketteja mitattavaan kaapeliin ennalta 
määritetyllä nopeudella ja tarkistaa tunnistettujen virheiden määrän 
linkin maksimiläpimenoarvolla. Net Chaser ilmaisee myös signaalin 
laadun mittaamalla linkin SNR-arvon (Signal to Noise Ratio). 
Vääristymien mittausraportti ilmaisee aikaviiveessä havaitut 
eroavaisuudet joilla voi olla vaikutusta Ethernet-tiedonsiirron 
luotettavuuteen. Net Chaser testaa myös yhteyden toimivuuden 
avointen, oikosulussa olevien, väärin kytkettyjen, väärin paritettujen 
ja vastakkain kytkettyjen liitäntöjen osalta sekä ilmoittaa liian 
korkean resistanssin omaavat liitännät. Lisäksi Net Chaser mittaa 
etäisyyden tunnistettuun vikakohtaan) sekä ilmoittaa kaapelin 
kokonaispituuden. 
 
Net Chaser sisältää kattavan valikoiman toimintoja, jotka 
mahdollistavat aktiivisen verkon ominaisuuksien mittaamisen. Voit 
mitata PoE-toiminnon (Power Over Ethernet) ja varmistaa, että 
toiminto kykenee syöttämään riittävästi tehoa sitä tarvitseville 
laitteille. Voit hakea portteja verkosta ja varmistua siitä, että 
käytettävissä on riittävän nopea dupleksi-yhteensopiva liitäntä ja 
voit liittää mittarin Gigabitin Ethernet-verkkoon ja suorittaa Ping-
mittauksen jolla saat selville liitettävyyden IP-isäntälaitteisiin. Lisäksi 
voit hakea verkkolaitteita jotka käyttävät CDP- (Cisco Discovery 
Protocol) - tai LLDP- (Link Layer Discovery Protocol) -yhteys-
käytäntöä. Laitteen avulla voi myös hakea VLAN-laitteita. Reitin 
jäljitys -toiminto (Route Trace) näyttää tiettyyn kohteeseen lähetet-
tyjen pakettien kulkeman reitin. Net Chaserin avulla voit tallentaa 
testiraportit ja siirtää ne PC-tietokoneelle dokumentointia varten. 

 

JOHDANTO 
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Net Chaser 
 Net Chaser  -laite toimitetaan seuraavien tarvikkeiden avulla. 

 

 
 
 
 

 

NC950 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
NC950-AR 

▪ Net Chaser -laite 

▪ Active Remote -etälaite 

▪ Virtalähde (1) 

▪ Verkkoliitäntäkaapeli (2) 

▪ Lisäkaapeli (2) 

▪ 4 GB SD-muistikortti 

▪ Micro USB -kaapeli 

▪ #1 Verkkoetätesteri 

▪ Verkko- ja koaksiaaalietäsarja: #1-5, F-liitin   
 (mukana pidin) 

▪ T3-ripustushihna ja klipsi  

▪ Iso T3-kuljetuslaukku 

 
▪ Net Chaser -päälaite 

▪ Active Remote -etälaite 

▪ Virtalähde (2) 

▪ Verkkoliitäntäkaapelit (2) 

▪ Lisäkaapelit (2) 

▪ 4 GB SD-muistikortti 

▪ Micro USB -kaapeli 

▪ #1 Verkkoetätesteri 

▪ Verkko- ja koaksiaaalietäsarja: #1-5, F-liitin   

  (mukana pidin) 

▪ T3-ripustushihna ja klips (2) 

▪ Iso T3-kuljetuslaukku 
 

 

 
 
 

 

 

 

      Tuotenumero Kuvaus 
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Valinnaiset lisävarusteet 
 

              

           TT108  #1-8 Verkkotestaus ja ID-etälaitteet 

           TT208  #2-8 Verkkotestaus ja ID-etälaitteet 

               RK120  #1-20 ID Vain koaksiaalietälaitteet 

               RK220  #1-20 ID Vain koaksiaalietälaitteet 

               AK030  Lisävarustesarja (4 x verkkoliitäntäkaapeli 33 
cm, 2 x RJ45-to-8 kpl hauenleuat, (2) F-jakki-
to-BNC-liitin, 2 x RJ45-lisäkaapeli 

 

       AR104  Net Chaser Active Remote -etälaite ja valittavat 
1-4 ID:t 

 

               TP200  TrakAll äänimerkki & mittakärki 

               PC060             Net Chaser -suojalaukku 

               PS120  AC/DC-verkkolaite: 12V 2,5A ja plugit  

               CA014 Lisäkaapeli modulaariliittimen käyttöiän 

pidentämiseen 

               CA015 24" kaapeli jossa 8 kpl hauenleukoja - RJ45 

                CA016 Verkkoliitäntäkaapelit 33 cm 

            CP100 Ripustettava T3-laukku 

            AD004 F-liitin (F81) 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 

 
 
 

                      PC060

Tuotenumero Kuvaus 
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Turvatiedot 
Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydämme noudattamaan alla 
olevia ohjeita ja käyttöohjeen sisältämiä toimintatapoja. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kaluston vikaantu-
misen, vakavan henkilövaurion tai hengenmenetyksen. 

 

 
              Varoitus/Huoma ut us : henkilävahingon tai laitevaurion 

vaara 
 

 

 

Voltage! Varoitus: Vakavan vahingon tai hengenmenet ykse n vaara 
 

 

Conformité Européenne. Merkintä ilmaisee, että laite täyttää 
CE-vaatimukset 

 

 
 

 
         Varoitus! Tulipalovaaran, sähköiskun ja/tai henkilövahingon  
         välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 

 Älä avaa laitteen koteloa, laite ei sisällä käyttäjän  
        huollettavissa olevia osia. 
 Älä muuta laitteen rakenteita. 
 Älä käytä laitetta jos se on vaurioitunut. Tarkista laitteen 

kunto ennen käyttöä. 
 Laitetta ei ole tarkoitettu liitettäväksi aktiivisiin 

puhelinlinjoihin, ISDN-järjestelmiin tai vastaaviin.  
Pitkäkestoinen liitäntä mainitun tyyppisten liitäntöjen 
jännitetasoille saattaa vaurioittaa laitetta. 

 Laitteen sisällä olevan litiumioniakun huolto tulee jättää  
        valtuutetun huollon tehtäväksi. Laitteeseen saa asentaa  
        vain alkuperäistä täysin vastaavan akkupaketin.  

    Symboli Merkitys 
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Net Chaserin toimintaperiaate 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

Modulaarinen 

kaapeliliitäntä 
interface 

LCD 
Kosketusnäyttö 

Menu-painikkeet 

Virtapainike 

Micro USB -liitin 
SD-korttipaikka 

 

Tuki 

 

Akkukotelon kansi 
 

D/C-virtaliitin 
 

RJ45-jakki ja  

F-liitin 



8  

   Active Remote -etälaite 

 

 

 

 

 

Akun varaustilan 
LED-merkkivalo 

Hihnan kiinnike 

Linkki/OK/Vika  
LED-merkkivalot 

RJ45-jakki 

Status-painike 

Akkutilan kansi 

D/C-liitin 

Akkutilan kannen 
kiinnitysruuvit 



9  

Net Chaserin painikkeet ja kosketusnäyttö 
Net Chaser sisältää painikkeita ja kapasitiivisella kosketustoiminnolla 

varustetun täysvärinäytön sekä helposti käytettävän käyttövalikon. 
 

Valitse toiminto koskettamalla symbolia  

 
 
 

 

 
 

 

     Voit selata listaa ylös ja alas koskettamalla ja vetämällä tai  
     koskettamalla nuolisymboleita. 

 

   
 
 

 
 
 

 
 

Net Chaserin painikkeet sisältävät navigointiin sekä testin käynnistä -

miseen ja lopettamiseen liittyvät toiminnot. 
 
 

 
 
 

ASETUKSET - Tuo näyttöön Asetusvalikon. Paina uudelleen kun 
haluat näyttöön lisää muita asetusvalikkoja. 
KOTI - Tuo näyttöön kotisivun mistä tahansa näkymästä. 

TAKAISIN = BACK - Siirtyy edelliseen näkymään. 
TESTI - Testin käynnistys ja lopetus.      
Kosketussymbolien nimet esitetään vahvennettuna, etukirjaimen 

ensimmäinen kirjain isolla.  
 

Asetukset 
 

Koti Takaisin Testi 
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Virta päälle/pois  

▪ Kytke  Net Chaser  päälle painamalla VIRTA-painiketta . 
▪ Kosketa hetkellisesti VIRTA-painiketta jos haluat siirtää Net 

Chaserin torkkutilaan. 
▪ Paina ja pidä alaspainettuna kun haluat kytkeä Net Chaserin 

pois päältä. 

 
Automaattinen virrankatkaisu 
Net Chaser siirtyy automaattisesti torkkutilaan akun käyttöiän 
maksimoimiseksi mikäli laitteella ei ole tehty mitään toimintoja  
käyttäjän asetuksen määrittämän ajan kuluessa. Net Chaser siirtyy 
torkkutilaan automaattisesti Järjestelmäasetukset-valikon kautta 
(kts. sivu 11). 

 
Active Remote -etälaite 

▪ Tarkista Active Remote -etälaitteen pariston tila ja viimeisin 
testitulos painamalla STATUS-painiketta. 

 
    

Yleiset toiminnot 
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Net Chaserin Järjestelmäasetukset koostuvat seitsemästä 
näkymästä jotka sisältävät järjestelmäasetukset. Voit selata 
järjestelmäasetusnäkymiä läpi käyttämällä työkalupainiketta   . 

 

IPV4-asetukset 
Tämän näkymän kautta voit määrittää Net Chaserin käyttämään 
DHCP:tä tai staattisia IP-osoitteita. Lisäksi voit valita käytetäänkö 
DHCP:n kautta saatua DNS:ää vai kiinteää DNS IP:tä.  

 

       

▪ Kytke  Net Chaser  päälle painamalla VIRTA-painiketta . 

▪ Kosketa kotisivulla symbolia   . 

▪ Oletusasetus on “Use DHCP”. Voit syöttää staattisen IP-

osoitteen koskettamalla “Use Static IP” ja syöttämällä 

osoitteen jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 

- Kosketa “Set IP” ja syötä Net Chaser IP -osoite 

numeerisen näppäimistön avulla ja kosketa sitten OK.  

- Kosketa “Set Subnet Mask” ja syötä Subnet Mask IP -

osoite numeerisen näppäimistön avulla ja kosketa sitten 

OK.  

- Kosketa “Set Gateway” ja syötä Gateway IP -osoite ja 

kosketa sitten OK.    

▪ “Use DHCP DNS” on oletusasetus. Voit syötää DNS-osoitteen 

manuaalisesti koskettamalla “Choose DNS”. 

▪  Kosketa “Set DNS” ja syötä haluamasi DNS IP -osoite 

numeerisen näppäimistön avulla ja kosketa OK. 

 

Järjestelmäasetukset 



12  

 

Näytön asetukset 

Pituuden asetukset: 
▪ Kosketa joko Feet (jalat) tai Meters (metrit). 
▪ Kohdassa “Standard”, kosketa joko T568A tai T568B. Valittu 

standardityyppi näytetään kaapelitestin johdotuskaaviossa.   
 

 
 

LCD-näytön kirkkaus: 
▪ Kosketa Brightness-kohdan Set-symbolia. 
▪ Syötä numero (välillä 5 ... 100) ja kosketa sitten OK.   

     Voit peruuttaa toiminnon painamalla . 

▪      Voit jatkaa koskettamalla More  Settings tai painamalla   
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Kellonaika ja päivämäärä 

 

 
 

 
Ajan näyttömuodon, kellonajan ja päivämäärän asetus: 
▪ Kohdassa Time Format kosketa joko 12- tai 24-symbolia. 
▪ Kohdassa Set Time, kosketa Set-symbolia ja aseta tunnit  

      (1-12 tai 1-24) sopivaksi ja kosketa  OK.  
▪ Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 
▪ Kohdassa Minutes (0-59), kosketa Set-symbolia ja aseta 

      minuutit sopivaksi ja kosketa OK.  
            Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Kohdassa AM/PM, kosketa AM- tai PM-symbolia. 
▪ Kohdassa Date,  aseta kuukausi, päivä ja vuosi: Kosketa Set 

     Month-symbolia ja aseta kuukausi, kosketa sitten OK.  
        Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Kosketa Set Day -symbolia ja aseta päivä, kosketa sitten OK. 
         Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Kosketa Set Year. Syötä vuosi (kaikki neljä numeroa), 
     kosketa sitten OK.  
     Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Jatka koskettamalla More Settings tai paina  . 
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Aikakatkaisu 

 

 
 

▪ Virransäästötilan aikakatkaisun asettaminen: 
▪ Kosketa Standby-kohdan Set-symbolia (oletusasetus 10 

min). 
▪ Syötä aika (1-10) (yksikkö minuuttia) ja kosketa OK.  

Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Virran poiskytkennän asettaminen: 
▪ Kosketa System Shutdown -kohdan Set-symbolia 

(oletusasetus 4 tuntia). 
▪ Syötä aika (1-8) (yksikkö tuntia) ja kosketa OK.  

Voit peruuttaa toiminnon painamalla  . 

▪ Jatka koskettamalla More Settings tai paina   . 
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Käyttäjätiedot 
Tämän näkymän kautta voit syöttää käyttäjän ja yrityksen tiedot, 
puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen jota sisällytetään Net 
Chaserin raporttipohjiin.   
 

 
 

▪ Kosketa Set Company -symbolia ja syötä yrityksen nimi 
numeerisen näppäimistön avulla (maks. 20 merkkiä) ja 
kosketa sitten OK. 

▪ Kosketa Set Name (maks. 20 merkkiä) ja syötä nimi 
numeerisen näppäimistön avulla ja kosketa sitten OK. 

▪ Kosketa Set E-mail ja syötä sähköpostiosoite numeerisen 
näppäimistön avulla ja kosketa sitten OK. 

▪ Kosketa Set Phone ja syötä puhelinnumero (maks. 20 
merkkiä) numeerisen näppäimistön avulla ja kosketa sitten  
OK. 

▪ Jatka koskettamalla More Settings tai paina    . 
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Kiinto-ohjelmisto 
 

 
 

Voit tarvittaessa asentaa SD-muistikortille useampia kuin yhden kiinto-
ohjelmiston  – kaikki SD-muistikortille tallennetut kiinto-ohjelmisto-
versiot näytetään tässä näytössä listana. Voit selata listaa käyttämällä 
painikkeita         ja         .   
 

▪ Tehdasasennettu kiinto-ohjelmisto (oletusohjelmisto) 
näytetään listan yläpuolella kohdan "Factory" vieressä. 

▪ Nykyinen käytössä oleva kiinto-ohjelmistoversio näytetään 
listan yläpuolella kohdan "Current" vieressä muodossa x.xx 

 

Net Chaserin kiinto-ohjelmiston päivitys: 
Varoitus! Älä päivitä kiinto-ohjelmistoa jos akun kapasiteetti on 
alle 50%, tällöin Net Chaser tulee liittää verkkolaitteeseen.  

 

▪ Kiinto-ohjelmistojen latausosoite Internet-sivuilta 
www.t3innovation.com/netchaserdownloads  

▪ Lataa haluamasi kiinto-ohjelmisto tietokoneeseesi. 
Kirjoita muistiin kansio jonne tiedoston tallennat. 

  
Kiinto-ohjelmiston lataus SD-muistikortin avulla: 

▪ Poista SD-muistikortti Net Chaseristä (korttipaikka on 
laitteen vasemmalla puolella) ja aseta tietokoneesi SD-
kortinlukijaan. Tietokoneesi tunnistaa SD-muistikortin 
automaattisesti ulkoisena muistina. Avaa muistikortin 
kansio ja kopioi Internetistä tietokoneeseesi lataamasi 
kiinto-ohjelmistotiedosto SD-muistikortille.  Poista SD-
muistikortti tietokoneesta ja aseta Net Chaserin 
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kortinlukijaan. Jatka asennusta kohdan “Net Chaser -
ohjelmistopäivitys” mukaan ja suorita asennus lop-puun 
asti. 

*Huom! Kun asennat kiinto-ohjelmistopäivityksen sisältä-
vän SD-muistikortin laitteeseen päivitä lista poistumalla 
kiinto-ohjelmistolistan näkymästä toiseen näkymään ja 
palaamalla sitten takaisin kiinto-ohjelmistonäkymään. 

Kiinto-ohjelmiston päivitys Micro USB-kaapelin avulla: 
▪ Aseta mukana toimitettu micro USB -kaapeli Net 

Chaserin micro USB -liittimeen ja toinen pää PC:hen. 
 
▪ Kosketa Tiedostojen hallinta -symbolia        . 
▪ Kosketa symbolia        . 
▪ Kosketa symbolia         . Net Chaser käynnistyy 

uudelleen tiedostonsiirtotilaan (kts. alla). 
 
 
 
 
 
 
 
▪ PC tunnistaa Net Chaserin ulkoisena muistiasemana. Jos PC ei 

automaattisesti kehota sinua selaamaan muistiaseman 
tiedostoja, napsauta Windowsin käynnistysvalikkoa, valitse 
“Tietokone” ja kaksoisnapsauta muistiaseman kuvaketta. 
Huom! Ulkoinen muistiasema saattaa näkyä SD-muistikorttina 
koska Net Chaser simuloi SD-kortinlukijaa. 

▪ Navigoi Internet-sivuilta osoitteesta 
www.t3innovation.com/netchaserdownloads tallentamaasi 
tiedostoon, napsauta tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse “Kopioi”. 

▪ Navigoi takaisin Net Chaserin ulkoisen muistiaseman symboliin 
ja napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse “Liitä”. 

▪ Sulje ulkoisen muistiaseman ikkuna ja napsauta “poista laite 
turvallisesti" Windowsin alapalkista ja valitse poistettavaksi  
“MQX Mass Storage Device”. 

▪ Irrota micro USB -kaapeli Net Chaser -laitteesta. 
▪ Net Chaser käynnistyy automaattisesti uudelleen. Noudata 

seuraavan sivun ohjeita suorittaaksesi päivitys loppuun asti. 
  



18  

Net Chaser -päivityksen asennus: 
▪  Kosketa kotisivun symbolia           . 
▪  Kosketa lisäasetuksien symbolia tai paina   toistuvasti 

kunnes näyttöön tulee kiinto-ohjelmistonäkymä. 
▪ Päivitä ohjelmisto koskettamalla asianomaista kiinto-ohjel-

mistoversiota listalla ja kosketa sitten näytöllä olevaa 
symbolia         [Kiinto-ohjelmiston päivitys]. Näyttöön tulee 
uusi ikkuna joka vahvistaa että olet päivittämässä kiinto-
ohjelmistoa.  Jatka koskettamalla OK tai peruuta 
koskettamalla Cancel. Näyttöön tulee uusi ikkuna:  
Updating firmware (Kiinto-ohjelmistoa päivitetään). 

Varoitus: Järjestelmä käynnistyy uudelleen päivityksen jälkeen. 
Varmista, että akussa on riittävästi varausta jäljellä.  
Jatka koskettamalla OK tai peruuta koskettamalla Cancel. 

▪ Voit nollata tehdasasetuksena käytetyn kiinto-ohjelmiston 
takaisin laitteeseen koskettamalla lataussymbolia          
[Kiinto-ohjelmiston palautus]. Näyttöön tulee uusi ikkuna, 
joka vahvistaa että olet poistamassa kiinto-ohjelmisto-
päivitystä ja palauttamassa tehdasasetuksena olevaa kiinto-
ohjelmistoversiota. Sinua pyydetään koskettamaan OK 
symbolia jatkaaksesi tai symbolia Cancel jos haluat 
peruuttaa. Net Chaser käynnistyy uudelleen. 
 

▪ Voit nollata asetukset takaisin tehdasasetuksiin kosket-

tamalla   [Oletusasetuksien palautus]. Näyttöön tulee 
uusi ikkuna, joka vahvistaa että olet palauttamassa 
kaapelityyppilistaa (Cable Type).  Sinua pyydetään kosket-
tamaan OK symbolia jatkaaksesi tai symbolia Cancel jos 
haluat peruuttaa. 
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Kiinto-ohjelmiston ja laitteiston versiot 

Näkymä näyttää Net Chaserissä käytössä olevan kiinto-ohjelmiston 
ja ohjelmiston versiotiedot. 

 

 
 

Firmware [Kiinto-ohjelmisto] 
▪ Boot (laitteiston alustus, käyttöjärjestelmän lataus ja suorit-

taminen) 
▪ GUI (Graphical User Interface = graafinen käyttöliittymä) 
▪ PIC (cable tester processor = kaapelitesteriprosessori) 

 

Hardware 
▪ MAC (Net Chaserin MAC-osoite) 
▪ Module revision (päivitetyn moduulin numero) 
▪ Battery (akun tyyppi) 
▪ NAND-size (Flash-muistin koko megatavuina) 

 

Voit palata ensimmäisen Järjestelmäasetukset-ikkunaan painamalla 
 tai voit palata suoraan Kotisivulle painamalla  . 



20  

 
 
Active Remote -etälaitetta käytetään yhdessä Net Chaserin kanssa  

kun halutaan suorittaa nopeussertifiointitestejä. Active Remote -
etälaite voidaan konfiguroida näyttämään 1-4 etä-ID-tunnusta. 
 

▪ Paina STATUS-painiketta kun haluat tuoda näyttöön akun 
kapasiteetin prosentteina sekä edellisen kaapelitestin OK/VIKA-
testituloksen (PASS/FAIL).  

▪ Voit asettaa etä-ID:n poistamalla akkutilan kannen kiinnitys-
ruuvit (kts. kohta Active Remote -etälaite sivulla 8) ja poista 
akkutilan kansi. 

▪ Vedä akku ulos varovasti (akun liitäntä ei ole tarpeellista irrottaa 
ID-valintakytkimen asettamiseksi).  

VAROITUS! Älä vedä akun johtoja koska akku voi vaurioitua. 
Jos irrotat akun, varmista että osaat liittää sen takaisin oikein 
päin. Älä käytä voimaa liittimen asennuksessa koska liika 
voima voi vaurioittaa liitintä ja etälaitetta.  

▪ Aseta ID-valintakytkimen asianomaiset kytkimet joko ylä- tai ala-
asentoon (kts. kuva alla).   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

         Active Remote -etälaite  

Etälaitteelle asetettu tunnus "ID 1"  
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 Net Chaser  suorittaa johtimien kartoitustestin, mitta kaapelin 
pituuden kapasitiivisesti ja TDR-mittausta käyttäen sekä mittaa 
nopeuden maks 1 Gigabittiin saakka. 
 
Testausvaihtoehdot 
Testausvaihtoehtoja on neljä riippuen siitä minkä tyyppinen etä-
laite on käytössä tai onko sellaista käytössä lainkaan. Alla kuvaus 
kustakin tapauksesta erikseen. Voit katsella testitulosta täyden 
näytön koossa koskettamalla täysnäyttötilan symbolia        . Voit 
poistua täysnäyttönäkymästä painamalla  .  

 
Active Remote -etälaite: 
 Active Remote -etälaitetta käytettäessä Net Chaser näyttää 

kaapelin johdinkaavion, Active Remote -etälaitteen ID:n, 
SNR-arvon, viiveen (SKEW) sekä BER-testin tulokset. Net 
Chaser näyttää vihreän symbolin        , joka ilmaisee, että 
kaapeli läpäisee verkon nopeussertifiointitestin. 

 
Verkkotesteri -etälaite: 
 Verkkotesteri-etälaitetta käytettäessä Net Chaser näyttää 

johdinkaavion, kaapelin pituuden, ID:n sekä oranssin 
symbolin      , joka ilmaisee, että kaapeli läpäisee 
johdinkaaviotestin.  

 
Koaksiaali-etälaite: 
 Koaksiaali-etälaitetta käytettäessä Net Chaser näyttää 

etälaitteen ID:n. Jos laite tunnistaa oikosulun tai auki olevan 
kytkennän (katkon) Net Chaser mittaa etäisyyden vikaan. 

 
Avoimen silmukan testi (ei etälaitetta) 
 Jos etälaitetta ei ole käytössä, Net Chaser näyttää kaapelin 

pituuden ja tilan "Status" kullekin parille.  
 

Pelkkä ID-etälaite RJ45/Coax 
 Pelkkää ID-etälaitetta käytettäessä Net Chaser näyttää vain 

etälaitteen ID:n "Detailed Test Results" -näytössä. ID-
etälaitteita käytetään kartoituksen ja verkkokaapelivetojen 
nimiöintiin.  

 

         Kaapelitesti 
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      Yksityiskohtaiset tiedot                           Testilista 

         
 
Kaapelitestivalikon        kautta voit tallentaa kaikki testit, pois-
lukien testit joissa käytetään pelkästään etä-ID-laitteita. Testi-
tulokset tallentuvat sisäiseen tiedostoon, tiedoston pääte on 
muotoa ".tst".  Kaapelitesti koostuu kahdesta näkymästä: Yksi-
tyiskohtaiset tiedot näyttävästä näkymästä sekä laskentatauluk-
kotyyppisestä testilistanäkymästä.  Testaus on mahdollista käyn-
nistää kumman tahansa näkymän kautta painamalla TEST-paini-
ketta         . Jos testi käynnistetään Testilista-näkymän kautta 
näyttöön tulee vain yhteenveto testituloksista. Jos käyttäjä ei 
ole määrittänyt testitiedostoa oletustestitiedostona käytetään 
tiedostoa "UNTITLED1.TST".  Käytössä olevan testitiedoston nimi 
näkyy otsikkopalkissa samoin kuin nykyinen toiminto (Cable 
Test). Voit siirtyä yksityiskohtaisesta näkymästä listanäkymään 
koskettamalla symbolia         näytön alareunassa. Näyttöön tulee 
testilistanäkymä jossa on korostettuna sen kaapelitestin nimi 
joka oli näytössä yksityiskohtaisessa näkymässä. Voit siirtyä 
takaisin yksityiskohtaiseen näkymään korostamalla haluamasi 
kaapelitestin nimen ja koskettamalla symbolia        näytön 
alareuanssa. Voit poistua testilistanäkymästä suorittamatta 

valintaa painamalla .  Ennen kaapelin testausta tulee valita 
listalla oleva tiedosto tai luoda uusi tiedosto johon tiedot 
tallennetaan. Kaapelityyppi tulee valita tai luoda kaapelityyppi-
listalta. Lisäksi voit valita kaapelin nimen etuliitteen ja aloitus-
numeron (indeksin) ellet halua käyttää oletusasetuksia. Kukin 
suoritettava testi käyttää sen hetkisiä valittuja testiasetuksia.  
Huom! Kaikki tässä mainitut testiasetukset löytyvät Yksityiskohtaiset 

tiedot -näkymästä. 

Kaapelitestin näkymät 



23  

 
 
Kaapelitestin asetukset  
Kosketa kotisivun symbolia          .  Jos näytössä näkyy tiedosto-
listaluettelo, paina näytön alaosan symbolia        tai painiketta 

 siirtyäksesi Yksityiskohtaiset tiedot -näkymään: 
 
Uuden testiluettelon luonti:  

Kosketa symbolia        Yksityiskohtaiset tiedot -näkymän 
alareunassa, syötä tiedostonimi (maks. 20 merkkiä) ja kosketa 
OK.  Testilistan nimi näkyy otsikkopalkissa. Lisätietoja 
tiedoston hallintatoiminnoista on sivulla 34. 

 
Testilistan avaus:  

Jos testilistatiedosto (.tst) on jo olemassa, voit valita sen 
hakemistosta koskettamalla symbolia         . Tiedostojen 
hallinta -näkymä aukeaa ja näyttää sisäisen muistin ja .tst -
tiedostot. Valitse haluamasi tiedosto listalta koskettamalla ja 
avaa kosketamalla symbolia          jolloin testilista aukeaa ja 
näyttö palaa Yksityiskohtaiset tiedot -näkymään. 

 
Kaapelityypin valinta: 

Kosketa symbolia          Yksityiskohtaiset tiedot -näkymän 
oikeassa reunassa. Näyttöön tulee lista määritetyistä 
kaapelityypeistä yhdesssä oikeassa reunassa olevan vieritys-
palkin kanssa. Jos haluamasi kaapelityyppi löytyy listalta koros-
ta se koskettamalla kyseistä kaapelityypin nimeä ja kosketa 
sitten symbolia        valitaksesi sen nykyiseksi kaapelityypiksi 
jolloin näkymä palaa Yksityiskohtaiset tiedot -näkymään. 
Lisätietoja kaapelityypin muokkauksestaon  sivulla 23.  

 
Kaapelin ID-tunnuksien määrittäminen: 

Kaapelien nimeämiskäytäntö perustuu etuliitteeseen jota seu-
raa juokseva kolminumeroinen luku. Etuliitteen maksimipituus 
on 9 merkkiä. Yhdessä kolmen numeron kanssa tunnus koos-
tuu siis kahdestatoista merkistä. Kosketa Yksityiskohtaiset tie-
dot -näkymän oikealla puolella olevaa symbolia         . 
Kaapelitestiasetukset-näkymä tulee näkyviin ja näyttää nykyi-
set asetukset etuliitteelle ja juoksevalle numerolle. Kosketa 
oikealla olevaa symbolia         sen kohdan vieressä jota haluat 

muokata ja syötä uusi asetus ja kosketa sitten OK.  Tallenna 
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muokatut asetukset koskettamalla symbolia         tai kosketa 
symbolia         jos haluat lopettaa tallentamatta muutoksia. 
Kaapelien ID-tunnuksia on mahdollista muokata Testilistan 
kautta sisältämään mitä tahansa merkkejä (maksimipituus 12 
merkkiä, numeroita tai ilman numeroita). Lisätietoja kaapelien 
muokkaamisesta on sivulla 26. 

 
Varoitus! Kaikki kaapelitestitiedostot referoivat kaapelityyppilistaa 

josta tiedot testattaville kaapeleille otetaan. Jos kaapelityyppi poiste-
taan tai sen nimeä muutetaan kaikki ne Testilistat joissa viitataan 
muutettuun tai poistettuun nimeen korruptoituvat. Suos ittelemme 

että PDF- ja CSV-tiedostot jotka luodaan Testlistalta joka on altis kaa -
pelilistan muutoksille generoidaan ennen muutosten tekoa kaapel -

ityyppiin jota käytetään testilistassa.    
 

Kaapelityyppi  
Kaapelityyppilista sisältää listan kaikista testattavaksi määrite-
tyistä kaapelityypeistä. Listaa käytetään valitsemaan testikri -
teerit testattaville kaapeleille ja myös listan hallintaan. 

 
   Uusi kaapelityyppi 

▪ Kosketa Kaapelitestinäytön symbolia         . 
▪ Lisää uusi kaapelityyppi koskettamalla       . 
▪ Syötä kaapelin nimi seuraavaan ikkunaan ja kosketa OK. 
▪ Kosketa testiliitinsymbolia RJ45 tai Coax ja kosketa OK. 
▪ Valitse tiedonsiirtonopeus koskettamalla (0 Mbps, 100 

Mbps, 1 Gbps) jos käytät Bit Error Rate -testiä ja kosketa 
OK (Coax-testin valinta sivuuttaa tämän vaiheen). 

▪ Syötä kaapelin pituusvakio yksikköinä pF/ft tai pF/m ja 
kosketa OK. 

Tyypillisiä kaapelien pituusvakioita (pF/ft, pF/m): 
 CAT5/5E:  15 pF/ft 
 CAT6:        15 pF/ft 
 CAT7:        15 pF/ft 
 RG6:          16.5 pF/ft 
 RG58:        27 pF/ft 
 RG59:        16.5 pF/ft 

 Valitse koskettamalla vaihtoehdoista Shielded cable 
(suojattu), Non-shielded Cable (ei suojattu) tai Ignore Shield 
(älä huomioi suojaa) ja kosketa OK.  
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Olemassa olevan kaapelityypin muokkaus 
▪ Valitse kaapelityyppi koskettamalla Kaapelityyppilistan 

haluamaasi vaihtoehtoa. Kun olet korostanut vaihtoehdon 
valikossa näkyvät seuraavat toiminnot: 
▪ Kosketa symbolia         kun haluat muokata korostetun 

vaihtoehdon asetuksia.  Voit muuttaa nimen tai vaihtaa 
sen. Kaikki muut asetukset muutetaan kuten Uusi 
kaapelityyppi -tapauksessa. 

▪ Voit poistaa korostetun vaihtoehdon koskettamalla            .   
▪ Vahvista asetukset koskettamalla  OK  tai peruuta 

koskettamalla           . 
Kaapelityypin valinta 
▪ Kosketa haluamaasi Kaapelityyppilistan kaapelia. Lisää 

korostettu kaapelityyppi listaan koskettamalla symbolia         . 
Näyttöön tulee Kaapelitestinäkymä johon on lisätty 
kaapelityyppi vasempaan alalaitaan.  

Kaapelin nimi 
▪  Kosketa Yksityiskohtaiset tiedot -näkymän symbolia          . 
▪  Syötä kaapelin nimen etuliite koskettamalla symbolia         . 

Etuliite on kaapelin nimen eli ID-tunnuksen alkuosa, joka ei 
muutu kaapelia testilistaan lisättäessä. Syötä haluamasi  
etuliite kosketusnäppäimistön avulla ja kosketa sitten OK.  

▪  Kosketa symbolia          kun haluat muokata kaapelin ID-
tunnuksen juoksevaa numeroa. Kun olet syöttänyt numeron 
kosketa OK. 

▪  Voit hyväksyä muutokset koskettamalla           . Voit poistua 
tallentamatta muutoksia koskettamalla         .        

 
Ethernet-kaapelitesti 
▪  Kosketa kotisivun symbolia             . 
▪  Liitä Ethernet-kaapeli Net Chaseriin ja sitten Active Remote -

etälaite kaapelin toiseen päähän. Jos et käytä Active Remote -
etälaitetta liitä Net testing ID Remote -etälaite kaapelin 
toiseen päähän.  

* Jos testaat Ethernet-kaapelia, joka on päätetty seinälevyyn, 
käytä mukana toimitettuja RJ45-liitäntäkaapeleita ja liitä 
seinän vastake kaapelin kautta modulaariseen RJ45-
liittimeen. 

▪  Kosketa symbolia           .  
▪ Kosketa kaapelityyppilistalla olevaa haluamaasi 

kaapelityyppiä ja kosketa sitten symbolia          .       
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▪ Käynnistä testi painamalla painiketta         . Net Chaser lisää 
Testilistaan kaapelin nimen jossa juoksevaa numeroa on 
kasvatetty yhdellä ja suorittaa testin. 

▪ Voit suorittaa uuden testin painamalla painiketta          
uudelleen. Net Chaser lisää uuden kaapelin Testilistaan ja 
suorittaa testin. 

▪ Voit testata uudelleen toisella kaapelitestillä navigoimalla 
haluamaasi kaapelitestiin nuolipainikkeilla ja koskettamalla 
symbolia           . 

 
Koaksiaalikaapelitesti 
▪ Liitä laitteen mukana toimitettu F81-sovitin Net Chaseriin ja 

liitä Coax ID Remote -etälaite kaapelin toiseen päähän. 
▪ Kosketa kotisivun symbolia          . 
▪ Kosketa symbolia         . 
▪ Kosketa haluamaasi koaksiaalikaapelityyppiä Kaapelityypilis-

talta ja kosketa sitten symbolia           . 
▪ Suorita testi  painamalla TESTI-painiketta          . 

 
     Kaapeliviat 

Alla on lueteltu Net Chaserin tunnistamat kaapelivikatyypit jotka 
laite näyttää mikäli testattava kaapeli on vikaantunut.  

     Open [Auki]:  
Johtimessa tai johtimissa on katkos, joka saattaa johtua 

vääränlaisesta päättämisestä tai fyysisestä katkosta. 
Short [Oikosulku]: 
Kaapelin kaksi tai useampia johtimia on oikosulussa. Tämän voi 
aiheuttaa vääränlainen päättäminen, vaurioitunut RJ45-plugi/jakki 
tai vaurioitunut kaapeli.  
Miswire [Väärä kytkentä]: 
Kaapelin johtimien kytkentä poikkeaa TIA568A/B Ethernet-
kaapelointistandardin määräyksistä. Tämä liittyy useimmiten 
kaapelin väärään päättämiseen.  
Split [Väärä pari]: 
Kaapelin johtimet on liitetty oikein jatkuvuuden kannalta mutta 
parit on valittu väärin. Tämä liittyy useimmiten siihen, että päättö 
on tehty oikein molemmissa päissä mutta väärässä järjestyksessä.   
Skew [Viive]: 
Viive on yli 35 ns. Tämän voi aiheuttaa kaapeliparien välillä oleva 
materiaali- tai rakenne-ero. 
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SNR [Signaali-kohinasuhde]: 
SNR-arvo on alle 22 db. Tämän voi aiheuttaa vaimennus, liian suuri 
ylikuulumine tai kohina joka indusoituu kaapeliin ulkoisesta 
häiriölähteestä kuten loisteputkista tai sähkölaitteista.  

 
Kaapelitestien tallennus PDF-tiedostoksi 
Yksityiskohtaiset tiedot -näkymä sisältää kaksi vaihtoehtoa 
kaapelitestien tallentamiseen tiedostoksi: PDF-tiedostomuotoon 
tai CSV-tiedostomuotoon. 

▪ Kosketa Yksityiskohtaiset tiedot -näkymän symbolia          . 
▪ Kosketa symbolia          . 
▪ Syötä tallennettavan tiedoston nimi kosketusnäppäimistön 

avulla ja kosketa sitten  OK. 
▪ Net Chaser  tallentaa PDF-tiedoston uudella tiedostonimellä 

korttipaikassa olevalle ulkoiselle SD-muistikortille. 
  

** ÄLÄ POISTA SD-MUISTIKORTTIA ENNEN KUIN TALLENNUSIKKU- 
      NA POISTUU NÄYTÖSTÄ** 

 
Kaapelitestien tallennus CSV-tiedostoksi 
Voit halutessasi tallentaa testilistan CSV-tiedostomuodossa jolloin 
testilistaa voi katsella ja muokata Excel-taulukkolaskentaohjelmas-
sa tai vastaavassa sovelluksessa. 

▪  Kosketa Kaapelitestinäkymän symbolia  . 
▪  Kosketa         . 
▪  Syötä tallennettavan tiedoston nimi kosketusnäppäimistön    

 avulla ja kosketa sitten OK. 
▪  CSV-tiedosto tallennetaan ulkoiselle SD-muistikortille. 

 

** ÄLÄ POISTA SD-MUISTIKORTTIA ENNEN KUIN TALLENNUSIKKU- 
      NA POISTUU NÄYTÖSTÄ** 

 
Testilista 
Testilistanäkymä sisältää listan kaapeleista jotka on testattu. 
Näkymä mahdollistaa kaapelitestien katselun, tallentamisen, 
uudelleen testauksen, lisäämisen sekä muokkauksen. 

 
▪ Kosketa Kaapelitestinäkymän symbolia           . 
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▪ Voit selata kaapelitestilistaa nuolisymboleilla    . 
▪ Voit  muokata kaapelin nimeä koskettamalla symbolia         . 
▪ Syötä kaapelin uusi nimi kosketusnäppäimistön avulla ja 

kosketa sitten OK. 
▪ Jos haluat lisätä kaapelin Testilistanäkymästä kosketa        . 

▪ Voit hyväksyä automaattisesti kasvatetun indeksin mukaisen 
nimen koskettamalla OK tai syöttää uuden nimen kaapelille 
kosketusnäppäimistön avulla, kosketa lopuksi OK.  

▪ Voit poistaa kaapelin testilistalta koskettamalla symbolia           
▪ Voit testata uudelleen testilistan kaapelin koskettamalla 

ensin symbolia        oja sitten symbolia          . TESTI-
painikkeen            painaminen lisää uuden kaapelin 
Testilistaan ja käynnistää testin. 

 
Uuden testilistan luonti  
Kun Testilista luodaan Net Chaser tallentaa testilistan 
automaattisesti sisäiseen muistiin .tst-tiedostomuodossa, 
tiedoston voi siirtää SD-muistikortille tai tietokoneeseen. Tämän 
tyyppisiä tiedostoja on mahdollista avata uudellen Net Chaserin 
avulla muokkausta, uudelleen testausta tai uusien testien 
lisäämistä varten.   

▪ Voit luoda uuden .tst-tiedoston koskettamalla kotisivun 
symbolia         . 
▪ Kosketa symbolia          ja syötä tiedoston nimi 

kosketusnäppäimistön avulla ja kosketa sitten OK. 
Tiedosto tallentuu sisäiseen muistiin .tst-muodossa. 

 
Tiedostojen hallinta 

▪ Kosketa Kaapelitestinäkymän symbolia  . 
▪ Tiedostojen hallinta näyttää sisäiseen tai ulkoiseen 

muistiin (SD-kortti) tallennetut .tst, .pdf ja .csv -tyyppiset 
tiedostot. Lisätietoja kohdassa “Tiedostojen hallinta” 
sivulla 34.  
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Linkkitestivalikko näyttää aktiivisen kytkimen, reitittimen tai 
NIC:in tarjoamat porttipalvelut. 

▪ Kosketa kotisivun symbolia  . 

▪ Kosketa haluamaasi linkkitestivaihtoehtoa.  

 

Porttien haku 
Porttien haku näyttää porttipalvelut ja ominaisuudet kuten linkin 
nopeuden, MDI/MDI-X:n, automaattisen asetuksien 
sopimuskäytännön (auto negotiation) sekä kaapelin kunkin parin 
SNR-arvon.  

▪ Porttien haku on linkkitestin oletusasetus.  
▪ Voit suorittaa Porttien haku -testin painamalla painiketta 

 . 
▪ Tallenna Porttien haku -testin tulokset PDF-muodossa 

koskettamalla   . 
▪ Syötä tallennettavan tiedoston nimi kosketusnäppäimistön 

avulla ja kosketa OK. 
 

PoE-testi 
Tämä testi näyttää PoE-tilan, tyypin ja minimi- ja maksimi-
kuorman. 

▪ Kosketa Linkkitesti-näkymän symbolia           .  
▪ Suorita PoE-testi painamalla painiketta  . 

▪ Tallenna PoE-testitulokset PDF-tiedostomuotoon  

         koskettamalla symbolia   .  

▪ Syötä tallennettavan tiedoston nimi kosketusnäppäimistön  
        avulla ja kosketa OK.  

Äänimerkki 
Äänimerkki on generaattori joka lähettää tietyn taajuisen 
signaalin kaapeliin. Äänimerkkimittapää vastaanottaa signaalin ja 
ilmaisee vastaanoton äänimerkillä. Toimintoa voi käyttää 

kaapelinipun, liitäntäpaneelin tai seinävastakkeen ei-aktiivisen 
johtimen tunnistamiseen.  

▪ Kosketa Linkkitesti-näkymän   symbolia           .   
▪  Lähetä signaali painamalla painiketta  . 

       Linkkitesti 
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▪ Voit vaihtaa pinniä tai paria jota kautta signaali lähetetään 
koskettamalla symboleita   ja   . 
▪ Voit muuttaa äänimerkin voimakkuustasoa ja kadenssia 

koskettamalla symbolia Low/High. 
▪ Voit jäljittää signaalia Äänimerkkimittapään avulla 

vetämällä sitä kaapelia pitkin tai koskettamalla kaapelin 
toista päätä.  

 
Linkki-merkkivalo 
Linkki-merkkivalo on toiminto joka vilkuttaa porttiin liittyvää LED-

merkkivaloa kytkimessä tai reitittimessä avustaen näin Net 

Chaseriin liitetyn portin tunnistamista.   

▪ Liitä Net Chaser kaapeliin joka on liitetty aktiiviseen hubiin, 
kytkimeen tai reittimeen.  
▪ Kosketa Linkkitestinäkymän         symbolia            . 
▪ Paina TESTI-painiketta . Linkki-merkkivalo alkaa vilkkua 

osoittaen että testi on käynnissä.  
▪ Kytkimen tai reitittimen sen portin LED-merkkivalo johon 

Net Chaser on liitetty vilkkuu hitaasti vakiotahdissa 

helpottaen portin tunnistamista. 

▪ Voit valita linkin nopeuden koskettamalla symbolia        tai  

o     . Linkki-merkkivalotesti on mahdollista suorittaa 10 

Mbps puoli- tai kokodupleksiporttiin, 100 Mbps puoli- tai 

kokodupleksiporttiin tai 1 Gbps puoli- tai kokodupleksi- tai 

auto-porttiin. 
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Verkkotestivalikko sisältää verkon hakuun, verifiointiin sekä 
vianmääritykseen liittyviä toimintoja.  

▪ Kosketa kotisivun symbolia  . 

▪ Net Chaser muodostaa linkin automaattisesti siirtyessään 

Verkkotestinäkymään. 

                

 
Linkkitesti 
Kun Net Chaserin näyttöön tulee Verkkotestinäkymä laite suorittaa 

automaattisesti porttitestin kysymällä IP-osoitteen sekä DHCP-tiedot. 
 

                  DHCP 

▪ Kosketa Verkkotestinäkymän symbolia  . 
▪ Paina TESTI-painiketta . 

▪ Voit tallentaa DHCP-testitulokset koskettamalla symbolia 

 (LCD-näytön vasemmassa alakulmassa), syöttämällä 

tiedostonimen kosketusnäppäimistön avulla ja 
koskettamalla sitten OK. 

 

 
 

Verkkotesti 
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Ping-testi 
▪ Liitä Net Chaser aktiiviseen Ethernet-porttiin tai kaapeliin.  

▪ Kosketa Verkkotestinäkymän symbolia  .  

▪ Kosketa        . Tallennettu kohdelista näytetään näytössä. 
▪ Syötä uusi IP-osoite tai URL koskettamalla symbolia      

               [Lisää] tai         [Muokkaa].  
▪ Syötä IP-osoite tai URL kosketusnäppäimistön avulla. 
▪ Voit muokata tai poistaa osoitteen koskettamalla osoitetta 

kohdan "IP/URL" alapuolella ja sitten symbolia          
[Muokkaa] tai          [Poista]. 
▪ Voit lisätä IP-osoitteen tai URL:n Kohdelistaan 

koskettamalla osoitetta kohdan "IP/URL" alapuolella ja 
sitten symbolia         [Lisää].  
▪ Voit pingata kohteita painamalla TESTI-painiketta . 

▪ Voit pysäyttää Ping-testin painamalla TESTI-painiketta 
. 
 

          
 

Reitin jäljitys 
Reitin jäljitys on ICMP Ping-testi joka näyttää tavanomaista Ping-testiä 

enemmän tietoja. Valitse kohde ja näytössä näytetään jokainen laite 
Net Chaserin ja kohteen välillä jonka läpi testisignaali kulkee. Myös 
nk. hyppyluku näytetään. Suurin numero vastaa toisessa päässä 

olevaa kohdetta. Jos laite ei vastaa ICMP-testisignaaliin hyppy-
numeron vieressä näytetään katkoviiva. Kutakin hyppyä kohden 
lähetetään kolme Ping-signaalia, vasteajat näytetään näkymässä. 

▪ Kosketa Verkkotesti-näkymän symbolia .  
▪ Voit lisätä tai muokata reitin jäljitysosoitteita 

koskettamalla         .  

▪ Voit positaa osoitteen koskettamalla . 

▪ Voit lisätä IP-osoitteen tai URL:n koskettamalla         .         
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▪ Voit muokata IP-osoitetta tai URL:ää koskettamalla 
symbolia        . 
▪ Lisää tai muokkaa IP-osoite tai URL ja kosketa sitten OK.  

▪ Voit lisätä IP-osoitteen tai URL:n Reitin jäljitys -testiin 
koskettamalla haluamaasi osoitetta listalla ja valitsemalla 
sitten         . 

▪  Käynnistä Reitin jäljitys -testi painamalla TESTI-painiketta 
 . 

▪ Net Chaser näyttää hyppynumeron, IP-osoitteen ja 

vasteajan. Jos laite e vastaa IP-osoitteella, Net Chaser 
näyttää sen vieressä katkoviivaa “- - - -“.  
▪ Voit tallentaa Reitin jäljitys -testilistan koskettamalla 

symbolia          . 
▪ Nimeä CSV-tiedosto kosketusnäppäimistön avulla ja 

kosketa sitten OK.    

 

         
 

VLAN 

Net Chaser tunnistaa VLAN-verkot (Virtual Local Area Networks) ja 
näyttää verkot listana joka helpottaa verkkojen tunnistamista. Lista 
näyttää VLAN ID -tunnuksen sekä Prioriteetti-asetuksen arvon.  

 

▪ Kosketa Verkkotesti-näkymän symbolia  . Net Chaser listaa 

automaattisesti havaitut VLAN-verkot. 
▪ Selaa läpi VLAN-listaa koskettamalla symboleita   ja  .   

▪ Voit tallentaa VLAN-tulokset koskettamalla symbolia   . 
▪ Nimeä CSV-tiedosto kosketusnäpäimistön avulla ja kosketa 

sitten OK.  
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Tunnistusprotokollat 
Tunnistusprotokollat-valikon kautta valittavissa ovat Ciscon 
kytkimen prokolla sekä LLP-protokolla (Link Layer Protocol), 

valitun protokollan tiedot näytetään näytössä.  
 

 
 
▪ Liitä Net Chaser aktiiviseen Ethernet-porttiin tai kaapeliin. 
▪ Kosketa symbolia          . 
▪ Kosketa            tuodaksesi näyttöön Ciscon kytkintiedot.  
▪ Kosketa LLD    P    tuodaksesi näyttöön LLDP-kytkimen tiedot. 

*Huom! Näytetyt tiedot vaihtelevat sen mukaan mitä tietoja 
kytkin itsestään antaa. 

▪ Kosketa          tyhjentääksesi CDP- tai LLDP-näyttö. 
▪ Voit tallentaa tuloksest koskettamalla  . 
▪ Syötä tiedostonimi kosketuspainikkeilla ja kosketa OK.    

Huom! CDP/LLDP-tiedot saadaan Broadcast-paketista jonka 
verkon kytkin tai kytkimet lähettää. Pakettien välinen lähetysaika 
riippuu kytkimen asetuksista ja voi olla jopa yli 30 sekuntia tai 
kytketty pois päältä. Tyypillisesti vain hallinnoidut kytkimet 
tukevat CDP- ja LLDP-toimintoja. 

IP-asetukset 

▪ Voit konfiguroida Net Chaserin IP-asetukset koskettamalla  

(lisätietoja kohdassa “IPV4-asetukset” sivulla  11).  
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Tiedostojen hallinta mahdollistaa PDF-, CSV- ja TST-tiedostojen 
käsittelyn valikon kautta. Valikko sisältää toiminnot tiedostojen 

uudelleen nimeämiseen, poistoon sekä siirtoon sisäisen ja ulkoisen 
muistin välillä.  
 

                Tiedostojen hallinta  

▪ Kosketa kotisivun Tiedostojen hallinta -symbolia . 

▪ Tiedostojen hallinta näyttää sekä sisäisen muistin että 
ulkoisen korttipaikassa olevan SD-muistikortin tiedostot. 

Voit katsella kumman tahansa muistin tiedostoja 

koskettamalla joko sisäisen muistin symbolia   tai SD-

kortin symbolia  . 

▪ Jos haluat näyttää vain PDF-tiedostot, kosketa   . 

▪ Jos haluat näyttää vain CSV-tiedostot, kosketa   . 

▪ Voit selata listaa ylös- ja alaspäin koskettamalla  ja   

symboleita.  
▪ Voit kopioida tiedostoja koskettamalla yhtä tai useampaa 

tiedostonimeä listalla ja koskettamalla sitten symbolia   

jos haluat kopioida SD-muistikortille tai symbolia   jos 
haluat kopioida sisäiseen muistiin. 

▪ Jos haluat lisätoimintoja kosketa   . 
▪ Voit avata .tst-tiedoston koskettamalla .tst-tiedoston nimeä 

ja koskettamalla sitten symbolia   [Avaa] .  

▪ Voit poistaa tiedoston koskettamalla listalla olevaa 

tiedostonimeä ja sitten symbolia  [Poista]. 

 

USB-tila 
Tiedostoja on mahdollista ladata tietokoneeseen poistamalla SD-
muistikortti lukijasta ja asettamalla se PC:n muistikortinlukijaan tai 

liittämällä Net Chaser tietokoneeseen USB-kaapelina avulla.  
  
▪ Voit ladata tiedostoja Net Chaserilta PC-tietokoneeseen 

USB-väylän avulla yhdistämällä laitteet USB-kaapelilla. 

▪ Kosketa Tiedostojen hallinta -näkymän symbolia  . 

Tiedostojen hallinta 
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▪ Kosketa symbolia USB. Näyttöön tulee ikkuna joka pyytää 

vahvistamaan valinnan. Jatka koskettamalla OK tai peruuta 

koskettamalla          jolloin palaat takaisin Tiedostojen 

hallinta -näkymään. 

▪ Avaa ulkoisen muistin kansio PC-tietokoneessa.  

▪ Kaksoisnapsauta PDF- tai CSV-kansiota. 

▪ Kopioi haluamasi tiedostot PC-tietokoneelle.  

                

SD-muistikortti 
▪ Poista SD-muistikortti Net Chaseristä. Työnnä SD-korttia 

sisäänpäin ja vapauta jolloin SD-kortti vapautuu ja voit vetää 

sen pois kortinlukijasta.  
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 Kaapelitestivalikko 

 Linkkitestivalikko 

 Verkkotestivalikko 

 Tiedostohallintavalikko 

 Järjestelmävalikko 

 Kaapelityyppi  

 Lisää 

 Poista 

 Muokkaa indeksiä 

 Poista 

 Valitse 

 Sivu ylös 

 Sivu alas 

 Edellinen 

 Seuraava 

 Lista 

 Tiedostojen hallinta 

 

 

 

 Uusi tiedosto 

 Tallenna 

 Peruuta 

 Lisäasetukset 

 Täysi näyttö 

 Testaa uudelleen 

 Palauta alkup. versio 

 Palauta oletukset 

 Tallenna testi PDF-muotoon 

 Tallenna *.tst tiedosto  

PDF-muotoon 

 Tallenna *.tst tiedosto  

CSV-muotoon 

 Ping-testi  

 DHCP-pyyntö 

 Reitin jäljitys 

 Äänimerkkitesti 

 Vilkuta Linkki-merkkivaloa 

Symbolien selitykset 
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 PoE-testi  

 Aseta IP-osoite 

 LLDP/CDP-näyttö  

 VLAN 

 Tyhjennä näyttö  

    Vaihto SD-muis-

tikortin ja sisäisen muistin 

näkymien välillä 

 Kopioi SD-kortille 

 Avaa tiedosto  

 Poista tiedosto  

 Kopioi sisäiseen 

          muistiin
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Akut 

▪ Net Chaser on varustettu ladattavalla Litium-ioni-akulla. 
▪ Voit ladata akun liittämällä verkkolaitteen kaapelin 

liittimen laitteen sivussa olevan vastakkeeseen ja 
liittämällä verkkolaitteen sähköverkon vastakkeeseen. 

▪ Net Chaserin akku ei ole käyttäjän huollettavissa. Jos sinun 
täytyy poistaa akku ruuvaa auki akkutilan kannen kiinnitysruuvit 
ja irrota akku Net Chaserista. Varmista, että irrotat kaikki akun 
johtimet itse laitteesta. 

 
HUOM!   Laitteen kehittynyt Litium-ioniakku on suunniteltu 

kestämään laitteen käyttöiän ajan ilman tarvetta 
vaihtaa akkua. Litium-ioni-akut ovat ympäristölle 
vaarallisia ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen 
jätteidenkäsittelyyn käytöstä poiston yhteydessä. 
Noudata paikallisia, kansallisia sekä kansainvälisiä 
määräyksiä. 

 

Puhdistus 
▪ Puhdista Net Chaser puhtaalla kostealla kangaspalalla. 
▪ Irrota kaikki kaapelit Net Chaserista ennen puhdistamista. 

Muussa tapauksessa voi muodostua laitevaurio ja/tai 
henkilövahingon vaara. 

▪ Älä käytä puhdistusaineita, hankausaineita tai liuottimia. 

Varastointi 

▪ Jos et käytä laitetta, säilytä Net Chaser mukana toimitetussa 
suojakotelossa. 

▪ Älä altista Net Chaseria liian korkeille lämpötiloille (yli 80°C) 
tai kosteudelle. Lisätietoja sallituista lämpötilarajoista on 
kohdassa Tekniset tiedot. 
 

HOITO JA YLLÄPITO 
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Lisätietoja saatavissa seuraavista osoitteista: 

Tekninen tuki Internet-sivuilla osoitteessa:  
www.t3innovation.com. Asiakastuki  sähköpostitse osoitteessa 
support@t3innovation.com. 

 

Yhteysnumerot: Puhelin: 1- 805-233-3390 (USA) 
                              Fax: 1-805-383-4507 (USA) 

 

Address: 808 Calle Plano 
Camarillo, CA 
93012 USA 

      ASIAKASTUKI 

http://www.t3innovation.com/
mailto:support@t3innovation.com
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Pituuden 

mittaustapa 

TDR ja kapasitanssi 

(TDR = Time Domain Reflectometry) 

Virtalähde Verkkoadapteri:  tulo 100 - 240 VAC 50/60 Hz 

Lähtö 12 VDC 2.5 A 

DC-tuloliitin: 10 - 28 VDC, 20 W maks. 

Akkupaketti - Ladattava Li-ioniakku 7,8 V / 5500 mAh 

Akun kesto täydellä latauksella - Linkkinopeus @ 1 Gb - 8 h min.  

 

Lähtöliittimet  8-pinninen suojattu modulaarijakki (dataliitin) 

F-koaksiaaliliitin (video) 

Liitännät Micro USB, SD-muistikortti 

Akun kesto Akkupaketti - ladatattava Li-ioniakku 7,8 V / 5500 mAh 

Akun kesto täydellä latauksella - Linkkinopeus @ 1Gb - 8 h min.  

Aktiivinen, ei linkkiä - 20 h 

 

Korkeus 

merenpinnasta 

maks. 3,048 m / 10,000 jalkaa käyttötilassa 

Lämpötila-alue: Käyttö: -10 ... 60C 

Varastointi: -30 ... 70°C 

 

Ilmankosteus 10 ... 90% ei-kondensoiva 

Kotelo Kestävää PC/ABS-muovia 

VO-suojausluokka / Kalossi 

Koko 2.41”H x 4.18”W x 9.03”L (6.12 x 10.61 x 22.94 cm) 

Paino Akuilla: 0,79 kg (1 pauna 12 unssia) 

Takuu 1 vuosi 

TEKNISET TIEDOT 
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T3 Innovation takaa, että sen valmistamat tuotteet ovat vapaat 
kaikista kokoonpanoon ja materiaaleihin liittyvistä vioista. 
T3Innovationin tuotteille takuu on voimassa 12 kuukautta 
ostopäivämäärästä lukien, ostopäivämäärän oltava tunnistet-
tavissa alkuperäisestä ostokuitista. Kaikki takuun piiriin luettavat 
vikaantuneet laitteet korjataan tai vaihdetaan vastaavaan 
T3Innovationin harkinnan mukaan. Muita takuita tai epäsuoria 
takuita ei myönnetä eikä T3Innovation vastaa tämä laitteen 
käytöstä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. 

Tuotteen rekisteröinti 

Net Chaser -laitteen rekisteröimällä saat käyttöoikeuden Inter-
net-sivuilla joilta löydät tietoja tuotteesta ja tuotepäivityksistä. 
Rekisteröi tuotteesi Internet-sivujen kautta osoitteesta:   
www.t3innovation.com/warranty. 

Käytöstä poisto 

WEEE-vaatimus: Ota yhteyttä T3 Innovationiin ennen 
laitteen käytöstä poistoa ja selvitä oikea käytöstä -
poistotapa. 

Laitepalautukset 

Ennen laitteen palauttamista huoltoon on pyydettävä RMA-
numero (Return Merchandise Authorization Number) ottamalla 
yhteyttä asiakastukeen puhelimitse numeroon 1-805-233-3390 
(USA) tai sähköpostitse osoitteeseen support@t3innovation.com. 

 

Huom! Laitepalautuksia ilman RMA-numeroa ei oteta vastaan, 
 merkitse RMA-numero selvästi laitteen lähetystarraan. 

 

1. Ennen pakkaamista sisällytä pakkauslaatikkoon ostokuitin 
kopio mikäli saatavissa. Muussa tapauksessa takuuaika 
lasketaan valmistuspäivämäärän mukaan. 

2. Laita mukaan myös vikaseloste havaitusta ongelmasta. 
3. Laita mukaan oma nimesi, yhteystietosi, puhelinnumerosi ja 

sähköpostiosoitteesi. 
4. Pakkaa laite riittävästi suojattuna kuljetusvaurioiden estämiseksi. 
5. Lähetä osoitteella:  T3 Innovation 

  808 Calle Plano 
Camarillo, CA 93012 USA 

Takuutiedot 

http://www.t3innovation.com/warranty
mailto:support@t3innovation.com
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Tekniset tiedot ja asiakastuki 
Internet-sivuilla osoitteessa 

www.t3innovation.com  

tai lähetä sähköpostia osoitteeseen 

 support@t3innovation.com 
 

Yhteystiedot: Phone: 805-233-3390 
Fax: 805-383-4507 

 
Osoite: 808 Calle Plano 

Camarillo, CA 
93012 USA 

 

 

 

www.t3innovation.com 

http://www.t3innovation.com/
mailto:support@t3innovation.com
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