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Introduktion 

CableOscope är en universell utrustning för att avsöka 

och testa kablage och kabelstammar. Den har 

funktioner för att skanna kablage, testa och visa 

eventuella fel samt spara referensmallar. 

I grundutförandet består utrustningen av testbox 

CableOscope med kapacitet för 192 testpunkter, USB-

kabel, programvara samt denna handledning. 

Utrustningen är avsedd att kopplas till en dator med 

Windows programvara. 

Som tillbehör finns ett antal adapterkort för anslutning 

till olika kontakttyper. 

 

Funktionsbeskrivning 

CableOscope testar alla möjliga förbindningar i det 

ansluta kablaget. Först läggs en spänning ut på stift 1 i 

A-kontakten. Därefter avsöks alla stift i både A- och B-

kontakten och eventuell förbindning till dessa 

registreras. Sedan läggs en spänning på stift två och 

övriga stift avsöks. På så vis avsöks alla stift och alla 

förbindningar presenteras på skärmen. Hela 

avsökningen tar mindre än en halv sekund.  

Eftersom varje stift blir avsökt i både ”fram-” och 

”bak”-riktning kan även dioder i kablaget upptäckas. 
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Installationsanvisning 

 

Anslut CableOscope-enheten till en USB-port på datorn 

med den medföljande kabeln. Normalt kommer 

drivrutiner för USB att installeras automatiskt. Om så 

inte skulle ske finns drivrutinerna i den medföljande 

filen: CDM v2.12.28 WHQL Certified (1).zip. 

Användarprogrammet installeras med filen: Install 

CableOscope.  

Skapa först en lämplig mapp (CableOscope) förslagsvis 

under Användare (för att slippa eventuella problem 

med behörigheter) och välj sedan denna under 

installationen. Efter att installationen är klar kan du 

skapa en genväg till CableOscope från skrivbordet. 
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Huvudmenyn 

 

 

I huvudfönstret finns knappar för de olika funktionerna 

samt olika teckenfönster. Knapparna kan manövreras 

med muspekaren eller med hjälp av snabbkommando 

som framgår av texten på knappen. 

Uppe till vänster visas testarens programrevision och 

till höger därom vilken comport som testaren är 

ansluten till. När en kabel är skannad eller en 

referensfil är inläst visas i stället namnet på denna. 
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Scan 

Med Scan-knappen startas en avsökning av det kablage 

som är anslutet till testkontakterna. Resultatet visas i 

det stora teckenfönstret.  

Vid skanning ersätts referensfilen med den skannade. 

Som exempel skannar vi en kabel som är kopplad enlig 

nedan:    

Skanning ger följande resultat: 
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Test 

 

Med Test-knappen startas en jämförelse av det 

anslutna kablaget mot referensfilen. Om inga avikelser 

hittas visas texten ”No errors found” annars visas i 

klartext vilka avvikelser som har hittats. 

Som exempel ansluter vi en kabel där anslutningen till 

B:12 av misstag har kopplats till B:13. En test ger 

följande utslag: 
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Save 

 

Med Save-knappen öppnas ett nytt fönster med en 

sparadialog: 

 

Referensfiler måste ha filtillägg -kab och de måste 

sparas i samma katalog som CableOscope eller 

underkataloger till denna.  

 

Load 

Load öppnar ett nytt fönster där sparade referensfiler 

kan väljas. 
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Show 

Show visar den valda referensfilen på skärmen. 

 

Print 

Print skriver ut referensfilen på standardskrivaren. 

 

Trace on 

Trace on används för att hitta intermitenta fel och 

glappkontakter. Testsekvensen upprepas tills en 

avvikelse registreras då den avbryts och resultatet 

visas. 

Teckenfönstret under knapparna indikerar att Trace är 

aktiverat. 

 

Trace off 

Trace off stänger av Trace . 

 

 

 

 

 

9 



 

Compare 

Compare öppnar ett nytt fönster där referensfilen och 

testresultatet visas sida vid sida. Det underlättar vid 

felsökning. 
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Edit 

 

Edit öppnar ett nytt fönster där man kan namnge varje 

nod efter eget önskemål. Om t.ex. pin 1 i testarens A-

kontakt är ansluten till stift 13 i kablagets kontakt X2 

kan man ange X2:13 vid A:1 för att sedan få 

överensstämmelse mellan testarens utskrifter och 

verkligheten. 

 

 

Exit 

 

Exit avslutar programmet.  
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