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Domenii de utilizare 
Produsul este conceput pentru testarea şi verificarea 
cablurilor de conexiune (de ex. USB, 1394-RS232, BNC). În 
cadrul testelor pot fi determinate scurtcircuite, întreruperi 
sau inversări ale cablurilor.  
 

Conţinut colet 
 Tester profesional pentru cabluri PC 

 Manual de utilizare  
 

Caracteristici 
 Funcţionare cu baterii (baterie 9 V) sau bloc de alimen-

tare extern (9V=, min. 100 mA, contact plus în interior) 

 Capac protecţie praf  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manu-
al de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 

rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
 

 Produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

 Funcţionarea este permisă numai în spaţii interioare 
uscate. Evitaţi contactul produsului cu umezeala.  

 Cablurile se conectează la tester numai dacă nu sunt 
legate la niciun alt aparat. În caz contrar se va distruge 
atât testerul, cât şi cablul.  

 Protejaţi conexiunile cu capacul de protecţie la praf 
atunci când nu folosiţi testerul.  

 Pentru a conecta alte cabluri este nevoie de adaptoare 
corespunzătoare.  

 

Instrucţiuni privind bateriile 
 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.  

 Atunci când instalaţi bateriile în aparat aveţi grijă ca 
polaritatea să fie corectă.  

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 
fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii.  

 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. 

 Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

 Scoateţi bateriile din aparat dacă nu-l folosiţi o perioadă 
mai lungă de timp.  

 

Instalarea/înlocuirea bateriei 
 Deschideţi compartimentul baterii din partea inferioară a 

testerului. 

 Instalaţi o baterie 9 V la polaritatea corectă. Ţineţi cont 
de marcajele din compartiment. 

 Închideţi compartimentul baterii.  
 

Dacă descoperiţi că testerul nu mai reacţionează după ce 
este pus în funcţiune (de ex. ledurile nu se aprind) înlocuiţi 
bateria cu una nouă.  
 

Funcţionarea cu bloc de alimentare de la reţea 
 Scoateţi eventuala baterie existentă în compartiment. 

 Conectaţi mufa de curent din partea laterală a testerului 
la un bloc de alimentare. 

 

Blocul de alimentare trebuie să aibă o tensiune de ieşire 
stabilizată de 9V= şi să poată livra un curent minim de 100 
mA. 
Contactul din mijloc trebuie să fie + (plus).  
 

Funcţionarea 
 Deschideţi capacul de protecţie şi rabataţi-l spre spate. 

 Setaţi numărul conductorilor incluşi în cablu folosind 
comutatorul DIP corespunzător.  
De ex. în caz de 9 conductori mutaţi comutatorul DIP 4 în 
poziţia ON (împingeţi în sus). Toate celelalte comuta-
toare DIP trebuie să fie setate în jos (OFF). Regula este ca 
în poziţia ON să fie numai un singur comutator DIP! 
Sub comutatorul DIP se află numărul conductorilor res-
pectivi (2,4,6,9,15,25,36). În cazul cablurilor cu de ex. 5 
fire folosiţi următoarea poziţie superioară (aici de ex. 6).  

 Conectaţi un capăt de cablu la o conexiune marcată cu T 
respectiv TX (transmission). 

 Conectaţi celălalt capăt de cablu la o conexiune marcată 
cu R, respectiv RX (receive).  

 

Atenţie: 
Nu conectaţi niciodată ambele capete de cablu la o 
conexiune R/RX (R/RX ->R/RX), nu conectaţi 
niciodată ambele capete de cablu la o conexiune 
T/TX (T/TX ->T/TX). În caz contrar puteţi distruge 
testerul! 

 

 Porniţi testerul cu întrerupătorul (în partea dreaptă a 
testerului). 

 Dacă ledurile de test TX/RX se aprind automat înseamnă 
că testerul se află în modul AUTO. 

 Selectaţi modul dorit de funcţionare (AUTO sau 
MANUAL) apăsând tasta AUTO/MANUAL. Ledul AUTO, 
respectiv MANUAL se aprinde.  

 Apăsaţi tasta RESET pentru a începe testul la pin 1.  

 În modul MANUAL puteţi testa/comuta conductorii 
individuali apăsând tasta TEST. Ledurile TX/RX ale 
conexiunii cablu se aprind, de ex. pin 1 al conexiunii TX 
este conectat cu pin 1 al conexiunii RX etc. 

 În modul AUTO puteţi seta viteza procedeului de test 
folosind butonul rotativ din partea dreaptă a testerului.  

 Dacă cablul este ecranat se aprinde ledul SHIELD.  
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Atenţie: 
Testerul nu poate identifica capătul de cablu/fişa 
sau poziţia de pe cablu în care există o eroare 
(scurtcircuit, întrerupere etc.). 

 

De asemenea testerul nu poate identifica dacă un 
cablu este realizat în mod corespunzător (de ex. 
un cablu USB realizat în regie proprie). De aceea 
trebuie să cunoaşteţi alocarea pinilor şi să o 

controlaţi prin afişarea led a testerului (de ex. la un cablu 
USB 4 pini sunt legate ambele capete de cablu 1:1, pin 1 la 
pin 1, pin 2 la pin 2 etc.) 
 

Testerul trimite un semnal spre pin 1, 2, 3 etc. al 
fişei/conexiunii TX (de ex. led TX 1 se aprinde). În 
funcţie de conexiunea cablu se aprinde ledul RX 
aparţinător. În acest fel puteţi determina dacă la 

cablul testat de ex. pinul 1 al unui capăt de cablu este legat 
cu pinul 2 al celuilalt capăt de cablu.  
 

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

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze 
bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea 
lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 
Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a 

gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg, D-92242 
Hirschau, 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 şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare 
reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 
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Declaraţia de conformitate 
 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă:  str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament: Tester profesional pentru cabluri de 

computer VOLTCRAFT 
 
Cod:   121927 
 

respectă următoarele norme sau documente: 
 

EN55022 : 1998 + A1 :2000 + A2 : 2003 
EN 61000-3-2 : 2000 + A2 : 2005 

EN61001-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005 
EN55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003 

 
Titlu şi/sau număr/dată normă sau document 

 
Conform reglementărilor 

2004/109/EC 
 
 
 
 
Hirschau, 29 oct. 2008 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură 
reprezentant autorizat  

 


