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1. Информация за безопасност 

1.1 Символи за безопасност 

!  Важна информация за безопасност 

1.2 Безопасност при употреба 

! Не използвайте уреда в мрежи под напрежение!!! 

Преди да използвате измервателния уред проверете 

състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или 

липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). 

Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете 

внимание на изолацията около връзките. 

Използвайте този измервателен уред, както е 

специфициран в това ръководство, в противен случай 

защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде 

нарушена. 

Не използвайте уреда при директна слънчева светлина, 

високи температури или висока влажност. 

2. Описание 

2.1 Спецификации 

Преносим, компактен тестер за комуникационни кабели, 

позволяващ бързо откриване на проблеми в UTP/STP кабели 

отговарящи на TIA/EIA-568A/B стандартите. 
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2.2 Изглед на уреда 

Изображението е примерно и продуктът може да се 

различава. 
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Номер Описание Пояснение 

① Тестови вход RJ45 тестови вход. 

② 
Индикация за 1-

ви чифт 

Индикация за състоянието на 1-ви 

чифт в кабела (1, 2 проводници). 

③ 
Индикация за 2-

ри чифт 

Индикация за състоянието на 2-ри 

чифт в кабела (3, 6 проводници). 

④ 
Индикация за 3-

ти чифт 

Индикация за състоянието на 3-ти 

чифт в кабела (4, 5 проводници). 

⑤ 
Индикация за 4-

ти чифт 

Индикация за състоянието на 4-ти 

чифт в кабела (7, 8 проводници). 

⑥ 
Индикация за 

екранировка 

Индикация за наличие на 

екранировка на трасето. 

⑦ TEST бутон Бутон за започване на теста. 

⑧ SHORT Индикация за окъсени проводници. 

⑨ REVERSED Индикация за обърната двойки. 

⑩ MISWIRE Индикация за грешно свързване. 

⑪ SPLIT PAIRS Индикация за разделени двойки. 

⑫ LOW BATTERY Индикация за изчерпана батерия. 

⑬ ON/OFF ключ Ключ за включване/изключване. 

⑭ Корпус  

⑮ Тапа  

⑯ Тестови вход RJ45 тестови вход. 
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3. Инструкция за употреба 
Свържете единия край на кабела към горния тестов вход 

на уреда, а другия към тапата. Включете тестера и за да 

започнете изпитването на кабела натиснете TEST. 

12 секунди след започване на теста уреда автоматично ще 

заспи. Бързото натискане на бутона TEST също ще прспи 

уреда. 

Премигващ индикатор за даден чифт показва, че има 

проблем с този чифт. Няколко премигващи чифта означава, че 

има проблем с всеки един от тях. Наблюдават се няколко 

основни проблема с комуникационните кабели: 

 
1. Прекъснат проводник (OPEN). В случай, че дадена двойка 

е прекъсната индикатора на двойката няма да свети. 

2. Окъсени проводници (SHORT). В този случай два или 

повече проводника в кабела са окъсени. 

3. Грешно свързване (MISWIRE). В този случай най-често се 

наблюдават разменени чифтове в двата края на кабела. 
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4. Обърната двойка (REVERSED). В този случай 

проводниците на една и съща усукана двойка са разменени. 

5. Разделена двойка (SPLIT PAIRS). В този случай 

положителния проводник в една усукана двойка е с разменено 

място с отрицателния проводник на друга усукана двойка. 

4 Смяна на батерия 
Батерията трябва да бъде сменена при наличие на 

съответния индикатор. 

За да смените батерия е необходимо да отстраните 

тапата и да отворите капака на батерията. 

Батерията е от 6V тип L1325/4LR44. 

5. Комплектът включва 
 

Тестер     1 бр. 

Ръководство на потребителя  1 бр. 

6V батерия     1 бр. 

 


