1. Funkcje

Instrukcja obsługi
Wielofunkcyjny tester sieci TL-468
NAR0167

a) W skrĊtce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, G, kaĪda Īyła bĊdzie przetestowana i wskazana zostanie ta
(para), która jest uszkodzona, powoduje zwarcie lub posiada przerwĊ.
b) Testuje przewody zakoĔczone wtykami RJ45, RJ11
2. Testowanie skrĊtki

1-2-3-4-5-6-7-8-G

(RJ11)

(RJ45)

Włącz zasilanie na pozycjĊ „ON” (S oznacza powolny krok testujący), podłącz jeden koniec
przewodu do testera głównego (MASTER), a drugi do testera pomocniczego (REMOTE).
WskaĨniki testera głównego zaĞwiecą siĊ kolejno od 1 do G
Tester główny:

Tester pomocniczy: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
--2-3-4-5

Oznaczenie nieprawidłowego połączenia:

1. JeĞli np. w Īyle 3 jest przerwa, to w obu testerach lampki nr 3 nie zaĞwiecą siĊ.

2. JeĞli kilka Īył ma przerwy, to odpowiednie dla tych Īył numery lampek równieĪ nie
zaĞwiecą. JeĞli iloĞü podłączonych Īył jest mniejsza niĪ 2, to Īadna lampka nie zaĞwieci.

3. JeĞli została pomylona kolejnoĞü Īył w jednym z wtyków, np. 2 zamieniono z 4, to:

Tester główny wyĞwietli: 1-2-3-4-5-6-7-8-G

Tester pomocniczy wyĞwietli: 1-4-3-2-5-6-7-8-G

4. JeĞli dwie Īyły są zwarte, tester główny zaĞwieci kolejno wszystkie lampki normalnie,
natomiast tester pomocniczy zaĞwieci słabym Ğwiatłem te lampki, które odpowiadają
zwartym Īyłom. JeĪeli zwartych Īył jest wiĊcej niĪ 3, to Īadne lampki testera pomocniczego
nie zaĞwiecą siĊ.

Uwaga!

Nie testuj okablowania sieci komputerowej lub kabli telefonicznych gdy są podłączone do
zasilania gdyĪ moĪe to spowodowaü uszkodzenie testera.

Tester zasilany jest z baterii 9V, bateriĊ naleĪy wymieniü, gdy lampki Ğwiecą słabo.

Nie naleĪy testowaü wtyczki RJ45 gdy nie jest odpowiednio zaciĞniĊta, moĪe to spowodowaü
uszkodzenie portu.

Nie naleĪy testowaü wtyku telefonicznego RJ11 w gnieĨdzie RJ45 gdyĪ moĪe to
spowodowaü uszkodzenie pinów portu.
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