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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SET SCULE REȚELISTICĂ LOGILINK WZ0012 
Cod produs: 993894 

 

 
 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Instalați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă și dreaptă. Dacă aparatul cade pe jos se poate defecta.  
Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor de soare și de temperaturile înalte, căci acești factori pot dăuna aparatului sau îi pot 
diminua durata de utilizare. 
Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, precum calorifere sau alte aparate care generează căldură.  
Feriți aparatul de ploaie, apă, umiditate sau umezeală ridicată. Nu-l instalați în băi sau bucătării lângă chiuvete și evitați 
întotdeauna contactul produsului cu apa.  
Nu încercați să deschideți carcasa aparatului. 
Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea datelor, cu excepția cazurilor în care putem fi acuzați de rea intenție sau neglijență 
grosolană.  
În orice caz responsabilitatea pentru pierderea datelor este limitată în funcție de efortul depus pentru recuperarea acestora 
folosind fișierele backup.  
Vă felicităm pentru decizia de achiziționare a produsului WZ0010! 
Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și de avertizare incluse în acest manual înainte de a folosi produsul pentru prima dată. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea aparatului.  
 

1.0 Introducere 
1.1 Funcții 
 Testarea cablurilor RJ11, RJ12 și RJ45. 

 Opțiuni de scanare automată sau manuală.  

 Mesaje de eroare afișate: 
Loop-back: verificare și test de localizare 
Open: întreruperi cablu 
Miss-wire: alocare neconformă a cablurilor.  
Continuity: test de continuitate 
Shorts: scurtcircuite 
Pin to pin configuration: test de alocare  

 Unitate master cu câte o mufă RJ11/12 și RJ45. 

 Unitate remote cu câte o mufă RJ11/12 și RJ45.  

 Leduri pentru afișarea stării 

 Este nevoie de o baterie 9 V (nu este inclusă) 

 Inclusiv etui negru  
 

1.2 Conținut colet  
1 tester cablu WZ0010 cu unitate remote 
1 manual de utilizare 
1 etui  
 

2.0 Funcții 
2.1 Descriere 
WZ0010 testează cabluri RJ11/12 și RJ45 pentru a descoperi alocări eronate, scurtcircuite și întreruperi ale firelor.  
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2.2 Punerea în funcțiune  
1. Pentru început instalați în compartimentul baterii al WZ0010 o baterie 9 V (nu 

este inclusă în colet) și apoi închideți compartimentul baterii.  
2. Porniți WZ0010 folosind comutatorul din partea laterală. Există 3 poziții ale 

comutatorului (imag. 1):  
Off = WZ0010 oprit 
On = WZ0010 pornit în modul automat 
S = WZ0010 pornit în modul automat, lent  

3. Conectați un capăt al cablului de testat cu emițătorul unității master. Apoi 
conectați celălalt capăt al cablului de testat cu receptorul unității remote.  

4. Firele sunt testate automat unul după altul. Rezultatul este afișat cu ajutorul 
ledurilor de pe unitatea master și remote (imag. 2).  

Unitatea master:  1-2-3-4-5-6-7-8-G 
Unitatea remote: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45) 

1-2-3-4-5-6 (RJ12) 
1-2-3-4 (RJ11) 

 
5. Ledurile indică cablurile cu erori. Câteva exemple de cabluri cu erori:  
a) Întrerupere fir 
Dacă un fir, de ex. firul nr. 3, este întrerupt nu se aprind luminile pentru numărul 3 nici pe unitatea master, nici pe unitatea remote. 
Dacă nu sunt conectate corect între ele mai multe fire nu se vor aprinde mai multe lumini. Dacă sunt interconectate mai puțin de 
două fire nu se aprinde niciun led.  
 

b) Scurtcircuite 
Dacă sunt scurtcircuitate două fire, de ex. firul nr. 4 și firul nr. 5, luminează foarte slab ambele leduri de pe unitatea remote, în 
timp ce toate ledurile de pe unitatea master luminează la fel.  
Dacă sunt scurtcircuitate trei fire, de ex. firul nr. 4, nr. 5 și nr. 6, nu se aprind ledurile corespunzătoare de pe unitatea remote, în 
timp ce ledurile de pe unitatea master sunt toate aprinse.  
Există o modalitate simplă de identificare a scurtcircuitelor prin conectarea unui capăt al cablului la unitatea master. Dacă de ex. 
se aprinde ledul 4 și 5 este vorba despre un scurtcircuit între firele 4 și 5.  
 

c) Alocare necorespunzătoare 
Dacă două capete ale cablului sunt alocate greșit, de ex. numărul 2 și numărul 4, atunci se afișează următoarele:  
Unitatea master: 1-2-3-4-5-6-7-8-G 
Unitatea remote: 1-4-3-2-5-6-7-8-G 
 

3.0 Întreținerea și curățarea 
WZ0010 este un instrument de test de mare precizie. Respectați instrucțiunile de utilizare pentru a evita defectarea aparatului.  
Testerul pentru cabluri nu are nevoie de operații de ajustare și calibrare.  
 

Curățați aparatul cu o cârpă moale și uscată, iar dacă este nevoie puteți folosi și câteva picături de detergent delicat. Nu folosiți în 
niciun caz soluții agresive de curățare sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna aparatului.  
 

4.0 Instrucțiuni de siguranță  
 Acest tester pentru cabluri nu poate testa aparatele electrice.  

 Testerul pentru cabluri funcționează cu o baterie 9 V. Dacă lumina este slabă înseamnă că trebuie să înlocuiți bateria.  

 Testarea nu este posibilă dacă ștecărul cablului RJ45 nu a fost realizat în mod corect.  

 Ștecărele incorect aplicate pot dăuna aparatului.  

 Vă rugăm să folosiți unelte de calitate pentru a instala ștecărul.  
4.1 Testarea cablurilor cu acest aparat se poate face numai dacă cablul nu se află sub tensiune. Verificați decuplarea de la 

tensiune a cablului înainte de orice măsurătoare; acest lucru înseamnă că dacă verificați cabluri instalate, atunci 
consumatorul trebuie să fie oprit (pericol de moarte).  



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

4.2 Nu folosiți WZ0010 decât în forma sa originală. Nu încercați să deschideți carcasa aparatului sau să demontați părți 
componente ale aparatului. 

4.3 Persoanele care utilizează WZ0010 trebuie să dispună de experiența necesară, căci în caz contrar aparatul se poate defecta 
sau se pot produce accidente.  

4.4 Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul producătorului sau distribuitorului.  
4.5 Nu încercați să deschideți carcasa aparatului.  
4.6 Important! Dacă aparatul s-a defectat acesta nu poate fi reparat decât de către producător sau un atelier specializat.  
4.7 Evitați să atingeți capetele cablului în timpul unui test, căci se pot produce accidente sau aparatul se poate defecta.  
4.8 Atenție! Nu testați decât cablurile care nu se află sub tensiune. În caz contrar există pericol de moarte! 
4.9 Aparatul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  
4.10 Nu folosiți testerul pentru cabluri în ploaie, zăpadă, ceață sau în medii în care există vapori, praf sau gaze explozive.  
4.11 Nu folosiți testerul pentru cabluri în medii în care se formează condens, căci apa condensată poate duce la defectarea 

aparatului și la accidente.  
4.12 Nu folosiți testerul pentru cabluri dacă este umed.  
4.13 Dacă mutați aparatul dintr-o încăpere rece într-una caldă așteptați până când WZ0010 ajunge la temperatura camerei.  
4.14 Nu încercați să modificați testerul pentru cabluri, căci orice modificare a aparatului duce la pierderea dreptului la garanție, 

precum și la defectarea aparatului și la accidente.  
4.15 Nu folosiți testerul pentru cabluri dacă prezintă daune.  
4.16 Nu folosiți testerul pentru cabluri în apropierea câmpurilor magnetice puternice, precum de ex. magneți, boxe, motoare, 

transformatoare, relee etc. În caz contrar rezultatele măsurătorilor vor fi eronate.  
4.17 Nu folosiți testerul pentru cabluri în apropierea câmpurilor RF puternice, ca de ex.: transmițători radio sau TV, aparate de 

emisie-recepție, telefoane mobile etc. În caz contrar rezultatele măsurătorilor vor fi eronate.  
4.18 Scoateți bateria din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp, căci acizii scurși din baterie pot dăuna produsului. 
4.19 Nu mai folosiți WZ0010 dacă prezintă daune cauzate de acizii scurși din baterie.  
 
 

Simbolul CE confirmă faptul că acest produs îndeplinește cerințele de bază ale directivei Parlamentului European și 
Consiliului Europei 2004/108/CE privind telecomunicațiile, directivă care face referire la siguranța și sănătatea 
utilizatorilor raportat la distorsiunile electromagnetice. Declarația de conformitate CE și documentația necesară se află 
în posesia producătorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61, Oradea, România) și 2direct GmbH (Langenstück 5, 58579 
Schalksmühle, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2016 2direct GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


