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A felhasználói kézikönyv elérhetősége

A felhasználói kézikönyv elérhetősége

Ez az üzembe helyezési útmutató csupán az alapvető 
kezeléssel kapcsolatos funkciókat tartalmazza. A mű-
szer felhasználói kézikönyvét megtalálja a CD-n vagy a 
www.equicom.hu weboldalon.

Biztonsági információk

 Figyelem 

A tűzveszély, áramütés, személyi sérülés, eszköz károsodása 
és a pontatlan mérési eredmények elkerülése érdekében 
tartsa be a műszerre vonatkozó biztonsági előírásokat!

Billentyűzet

Némely gomb együttes megnyomása további funkciók 
elérését biztosítja.

Aktív port 
kiválasztása 
(RJ45 vagy 
koax)

Navigáció 
és a toner 
hangjának 
változtatása

Mérési 
üzemmód 
választó

KI/BE 
kapcsolás
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Kijelző

15

16

1   Mérőműszer ikon

2   Részletes kijelzés. Nyomja meg a  és  billentyűket a 
mérések részleteinek kijelzéséhez. 

3   Aktív port kijelzése, RJ45 ( ) vagy koax ( ).

4  Tone üzemmód

5   PoE (Power over Ethernet) üzemmód

6   Numerikus kijelző, m vagy ft mértékegységben

7  Mérés aktivitás ikon

8   Ha a toner IntelliTone (digitális jelgenerálás, IntelliTone 
Probe szükséges a detektálásához) üzemmódban van, 
megjelenik ez a feirat

9  Rövidzár a kábelen

10   Telefon vonali feszültséget érzékel.  vagy  ikon jelzi a 
pozitív és negatív ereket.

11   Ha a távoli végen a MicroScanner2 wiremap adaptere 
található

12   Alacsony elemfeszültség visszajelző

13   Ha a távoli végen a MicroScanner2 kábelazonosító 
adaptere található, megjelenik ez az ikon illetve az 
azonosító sorszáma

14  Ethernet portra csatlakozik

15  Huzaltérkép. Jobb oldalon az árnyékolást jelöli.

16   A  jelöli a hibát vagy túlfeszültséget a kábelen a 
 ikon pedig a split hibát.

Hossz mértékegység megváltoztatása

1. Nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat.

2. Nyomja meg a  gombot a ft és m váltásához.
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Automatikus kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás

A műszer 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Kábelezés mérése

Megjegyzés

Egy wiremap adaptert vagy kábelazonosítót min-
denképpen csatlakoztatni kell a kábel távoli végére 

a huzaltérkép helyes méréséhez.

1. Nyomja meg a  gombot a műszer bekapcsolásához.

2. Nyomja meg a  gombot a megfelelő csatlakozó kivá-
lasztásához, RJ45 ( ) vagy koax ( ).

3. Csatlakoztassa a műszert az alábbi módokon.

Megjegyzés

Ha a  ikon megjelenik, lapozzon a XX. oldalra.

Csatlakoztatás sodrott érpáras 
kábelhez

Patch panel

RJ45 patch
kábel

Fali
aljzat

Wiremap
adapter
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Csatlakoztatás busz topológiához

Csatlakozás kezdete

RJ11
patch
kábel

Wiremap
adapter

Elosztó doboz

Megjegyzés

A műszer és a wiremap adapter 
pozíciója felcserélhető

Csatlakoztatás csillag topológiához

RJ11
patch
kábel

Elosztó doboz

Wiremap
adapter

Megjegyzés

A helyes hossz méréshez a műszert és a wiremap 
adaptert a fenti módon csatlakoztassa a kábelhez.
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Csatlakoztatás koax kábelhez

Csatlakoztatás koax kábelhez

Koax patch kábel

Fali aljzat

Wiremap
adapter

TONER FUNKCIÓ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a  gombot a megfelelő csatlakozó kivá-
lasztásához – RJ45 ( ) vagy koax ( ).

2. Csatlakoztassa a műszert a kábelhez.

3. Nyomja meg a  gombot, amíg a  szimbólum 
megjelenik a kijelzőn.

4. Válassza ki a megfelelő hangot a  és  gombokkal.

5. Használja az opcionális IntelliTone Probe-ot vagy egy 
analóg probe-ot a hang detektálásához.

Megjegyzések

Ha a  ikon megjelenik, lapozzon a XX. oldalra. 
Az AUTOMAIKUS KIKAPCSOLÁS funkció  

a TONER módban nem aktív.

POWER OVER ETHERNET DETEKTÁLÁSA

A műszer képes detektálni a PoE jelenlétét az aktív 802.3af 
forrásoktól.

A PoE üzemmód aktiválásához nyomja meg a  gombot, 
amíg a  felirat meg nem jelenik.

PoE üzemmódban a műszer az 1,2-3,6 és 4,5-7,8 érpárokon 
figyeli a PoE jelenlétét. A műszer aktiválhatja a PoE forrást 
és az nem károsítja a műszert.

Ha PoE-t detektál a műszer, a  szimbólum megjelenik 
az adott érpár felett. Ha a  szimbólum villog, a PoE 
forrás ki/be kapcsolgatja a táplálást.

Sodrott érpáras üzemmódban a villogó  szimbólum azt 
jelenti, hogy PoE jelenléte lehetséges. A PoE jelenlétének 
ellenőrzéséhez kapcsolja a műszert PoE üzemmódba.
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Elemek/akkumulátorok cseréje

Az elemek tipikusan 20 óra folyamatos üzemmódot bizto-
sítanak.
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Elemek/akkumulátorok cseréje
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