
Универсален тестер на мрежи MS6810
Инструкции за експлоатация



ВЪВЕДЕНИЕ

Универсалният тестер за мрежи е широко използван за коаксиални кабели (BNC), UTP и STP 
кабели. Може да проверява автоматично за отворени вериги, къси съединения, погрешно 
свързване и обратен поляритет.

1. Гнездо RJ45

2. Индикация за захранване

3. Бутон за включване

4. Главна част

5. Индикация за двойка кабели

6. Гнездо RJ45

7. BNC гнездо

8. Отдалечен накрайник

9. Бутон заземяване (GND)

10. BNC бутон

11.  BNC индикация

12.  BNC гнездо

Внимание!
Не използвайте при захранени вериги.

Тест за двойка усукани проводници (RJ45)
Този уред може да се използва за 10Base-T, EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, AT&T258A и 
Token-Ring кабели.

1. Свържете единия край на тествания кабел с главната част на уреда и другия край – с 
отдалечения накрайник.

2. Натиснете бутона за включване, индикацията за захранването ще светне, за да покаже,
че захранването работи правилно.

3. Индикациите за двойка кабели на отдалечения накрайник ще светнат една по една. 
Ако индикацията свети в зелено, съответната усукана двойка кабели е добре. Ако 
индикацията свети в червено или не свети изобщо, съответната усукана двойка кабели
не е наред.

4. Ако кабелът е екраниран (STP), можете да тествате целостта на екранировката на 
кабела. Натиснете и задръжте бутона за заземяване, съответния индикатор и 
индикацията за заземяване ще светнат всички в зелено, освен индикаторът за двойка 
3&6. Ако индикацията за заземяване свети червено или не свети, това показва недобра
екранировка.

Тест за коаксиален кабел (BNC)
1. Свържете единия край на тествания коаксиален кабел с главната част на уреда и 



другия край – с отдалечения накрайник.
2. Натиснете бутона за включване, индикацията за захранването ще светне, за да покаже,

че захранването работи правилно.
3. След като кабелът е поставен  BNC индикаторът трябва да остане загасен. Ако 

индикаторът свети, тогава кабелът не е наред.
4. Натиснете и задръжте BNC бутона, който се намира на лявата страна на главната част, 

BNC индикаторът ще светне в зелено, ако кабелът е добре. Ако индикаторът светне в 
червено или не свети изобщо, кабелът не е наред.

Забележка:
Моля, проверете дали батерията е поставена правилно (9V 6F22).


