
Instrukcja obsługi

Tester okablowania LAN Quicker 009

Oznaczenia:

Kod:  EM/13.99.3001AR 

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Tester służy do sprawdzania poprawności połączeń okablowania strukturalnego zakończonego 

złączami RJ45. 

Cechy testera:

1. wykonanie sprawdzenia okablowania UTP/RJ45 oraz STP/RJ45

2. pozwala wykryć obwody otwarte (niepodłączone), zwarte oraz skrzyżowane

3. pozwala wykonać test automatyczny wszystkich par oraz ręczny każdej pary po kolei

4. sygnalizacja dźwiękowa przeprowadzenia testu

5. sygnalizacja niskiego stanu baterii

6. automatyczne wyłączanie

7. kompaktowe wymiary

8. pokrowiec w komplecie

Zestaw obejmuje:

1. tester okablowania – jednostka główna i zdalna (standardowo wpięta w jednostkę 

główną)

2. bateria 9V

3. pokrowiec

Test automatyczny:

1. zainstaluj baterię 9V w jednostce głównej

2. podłącz jeden koniec okablowania do jednostki głównej, a drugi koniec okablowania do 

jednostki zdalnej

3. wybierz przełącznikiem tryb Auto 

4. Naciśnij przycisk „TEST”

5. Miernik przeprowadzi automatycznie test każdego obwodu, na koniec zasygnalizuje 

wynik sygnałami dźwiękowymi i zapaleniem odpowiednich diód LED.

Diody oznaczone      S 1 2 3 4 5 6 7 8            sygnalizują poszczególne obwody (przewody UTP/STP)

Dioda oznaczona          PASS           wynik testu poprawny

Dioda oznaczona          FAIL           wynik testu błędny

Dioda oznaczona          OPEN           obwód otwarty (niepodłączony)
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Dioda oznaczona          SHORT          obwód zwarty

Dioda oznaczona          CROSS          obwód skrzyżowany 

         (zwarcie pomiędzy równymi obwodami)

Sygnały dźwiękowe: Diody LED

Poprawne wykonanie trzy sygnały zapalona dioda PASS

świecą się wszystkie 

diody obwodów

Obwód otwarty jeden sygnał zapalona dioda FAIL i OPEN

diody obwodów otwartych nie 

świecą się

Obwód zwarty cztery sygnały zapalona dioda FAIL i SHORT

diody obwodów zwartych świecą się

Obwód otwarty dwa sygnały zapalona dioda FAIL i CROSS

diody obwodów zwartych świecą się

Test ręczny:

1. zainstaluj baterię 9V w jednostce głównej

2. podłącz jeden koniec okablowania do jednostki głównej, a drugi koniec okablowania do 

jednostki zdalnej

3. wybierz przełącznikiem tryb STEP 

4. Naciśnij przycisk „TEST”

5. Po każdym naciśnięciu przycisku „TEST” wykonane zostanie sprawdzenie jednego 

obwodu. Wynik testu zostanie zasygnalizowany sygnałami dźwiękowymi i zapaleniem 

odpowiednich diód LED, analogicznie jak w trybie automatycznym.

6. Celem wykonania testów wszystkich obwodów należy kolejno naciskać przycisk TEST.

UWAGA: nie wolno podłączać testera do działającego obwodu (podłączonego do urządzeń 

aktywnych lub innych), ponieważ może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia testera, nie 

objętego gwarancją. 

Więcej informacji: można znaleźć w instrukcji w języku angielskim dołączonej do testera.
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