
Instrukcja obsługi testera LAN Mini

Uwagi

– Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia.
– Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może 

spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie.
– Testowane przewody należy odłączyć od innych źródeł zasilania (aktywnych urządzeń 

sieciowych). Podłączenie testera do takiego przyłącza może doprowadzić do jego 
trwałego uszkodzenia. Tester nie jest urządzeniem wodoszczelnym.

– Testowane przewody powinny być zakończone wtykami RJ 10, RJ11, RJ12 lub RJ45. 
Podłączanie przewodów zakończonych innymi złączami może spowodować 
uszkodzenie testera.

– Do zaciskania wtyków RJ należy używać sprawdzonych narzędzi, niedociśnięte styki 
wtyków RJ są częstą przyczyną błędnych połączeń.

– Baterię należy wymienić gdy dody LED zaczynają świecić słabym światłem 

Sposób użycia

1. Włóż koniec kabla do nadajnika (części głównej) testera
2. Włącz zasilanie – sygnalizowane błyskaniem czerwonej diody LED
3. Włącz drugi koniec kabla do odbiornika testera, zielone diody LED odpowiadające 

kolejnym żyłom testowanego przewodu będą się kolejno zapalały. Jeśli połączenie jest 
poprawne diody zapalają się w kolejności 1-2-3-4-5-6-7-8-G. Brak świecenia którejś z 
diód lub inna kolejność oznacza przerwę odpowiedniej żyły lub niewłaściwe połączenie.

4. Pokrętłem szybkości skanowania można zmieniać tempo zapalania się kolejnych diód 
LED

Uwaga! 
Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania 
baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, 

substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. 
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od 
innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy 
oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów 
elektronicznych.

Prawidłowe usuwanie urządzenia
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że 
produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego 
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów 
materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 

bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni 
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


